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Paulo Helene: erros mostram
que não se pode baixar a
guarda na construção civil

Erros estruturais levam a soluções melhores para obras

Em simpósio sobre patologias de construções na UFPR, Paulo Helene aborda equívocos que ajudaram a qualificar empreendimentos

futuros

Por: Altair Santos

Obras que não dão certo, ou por erros de cálculo, erros estruturais, falta de conhecimento da mão de obra ou uso inadequado de materiais,
devem sempre ser repudiadas. No entanto, elas trazem lições para a engenharia civil. Quem ensina é o professordoutor Paulo Helene, que
no final de junho de 2016 palestrou na Universidade Federal do Paraná (UFPR), no Simpósio Paranaense de Patologia de Construções.
Em sua exposição, intitulada “Aprendendo com falhas e acidentes em estruturas”, o especialista começa com um ensinamento básico e
fundamental. “Não se pode “baixar a guarda” na construção civil”, diz.

Paulo Helene elencou uma série de obras que apresentaram problemas, tanto no Brasil quanto em outros
países, e alertou que cada uma delas deixou importantes aprendizados. Mas ele ressaltou que a principal
lição deve ficar para os profissionais da engenharia civil. “Na nossa profissão não tem espaço para a
omissão e para a falta de comprometimento. Na engenharia civil, é preciso exercer o conhecimento técnico,
ter liderança e, sobretudo, ética”, afirma. O professordoutor destaca ainda que o engenheiro que atua no
canteiro de obras tem obrigação de fiscalizar seus operários. “Quem deixa tudo a cargo do mestre de
obras não deve ser engenheiro de obras. Orientar adequadamente a mão de obra é o primeiro passo para
evitar erros”, afirma.

Desabamentos de edificações e obras de infraestrutura, principalmente nos anos 1970, serviram também
para que a construção civil obtivesse saltos tecnológicos. Paulo Helene lembra que há 40 anos, no Brasil, o
concreto tinha resistência máxima de 16 MPa. “Hoje, a resistência mínima é de 20 MPa. Também não havia
aditivos, grout, concreto com fibra, nada, ou seja, os avanços tecnológicos estão aí para que possamos
construir obras cada vez mais seguras”, destaca. No entanto, voltou a tocar na questão ética. “O edifício
Palace 2, que desabou em 1996 na cidade do Rio de Janeiro, é um exemplo clássico. O construtor (Sérgio
Naya) usou um projeto que não era dele, não pagou pelo projeto e, pior, o projeto estava errado.

Resultado: um pilar que deveria suportar 420 t de carga suportava apenas 270 t, o que levou ao desabamento do prédio. Havia tecnologia,
sistemas construtivos avançados, mas faltou ética”, reafirma.

Pré-fabricados 

No final da década passada, o Brasil viveu uma série de desabamentos em obras que utilizam a tecnologia de préfabricados de concreto.
Paulo Helene atribui esses acidentes a um único fator: falta de experiência com esse tipo de sistema. “Toda obra préfabricada que sofre
acidente ocorre porque os engenheiros não se dão conta de que as peças precisam ser solidarizadas na instalação. Para fazer a instalação
correta existem normas técnicas. Aliás, se mede o grau de desenvolvimento de um país pela quantidade de normas técnicas que ele tem.
Não precisa dizer que a Alemanha é o país que mais possui normas técnicas, e as mais exigentes”, resume o professordoutor.

O especialista concluiu sua palestra dizendo que, independentemente da tecnologia envolvida na construção, nenhum engenheiro deve se
propor a trabalhar sozinho. “Todos os intervenientes são responsáveis pela obra: projetista, concreteira, construtora, tecnologista,
laboratorista, etc. Todo mundo está junto. Engenheiro não trabalha individualmente, trabalha em equipe. Quem tem isso como um conceito
minimiza sensivelmente o risco de ter obras com problemas”, finaliza.
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Engenheiro civil Paulo Roberto do Lago Helene, professordoutor titular da PoliUSP, consultor e diretor da PhD Engenharia 
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