
 

SBTA 2019: UM RETORNO DE SUCESSO. 

Após 24 anos, Goiânia teve a honra de ser novamente a casa do XIII Simpósio Brasileiro de 

Tecnologia das Argamassas – SBTA 2019.  

Realizado nos dias 11, 12 e 13 de junho, o SBTA 2019 reuniu cerca de 430 participantes da 

Cadeia Produtiva das Argamassas da Construção com um público de várias regiões do país 

reunido no Centro de Eventos Professor Ricardo Frèua Bufáiçal da Universidade Federal de 

Goiás - UFG.  

Com destaque para Desempenho, Inovação e Sustentabilidade da Tecnologia das 

Argamassas, o SBTA 2019 apresentou uma programação que foi desde importantes palestras 

internacionais, competição estudantil com premiação (Desafio SBTA de Inovação), três 

minicursos, feira de exposição, além de apresentação de trabalhos acadêmicos (dia técnico-

científico) e de casos práticos e painel de debates sobre inovação (Dia do Construtor).   

O ano de 2019 ficou marcado com o simpósio e o setor da construção civil agora conta com 

mais este marco na história. 

O XIII SBTA foi organizado pelo PPG-GECON/EECA/UFG em parceria com a Comunidade da 

Construção – Goiânia e contou com o patrocínio e apoio de diversas instituições e empresas.  

Comitê Gestor do SBTA 2019: 

Helena Carasek (UFG) – Coordenadora geral 
Oswaldo Cascudo (UFG) - Coordenador geral 



Andrielli Morais de Oliveira  (UFG) 
Daniela Castro (Comunidade da Construção) 

 

 

Feira técnica com grandes expositores e fornecedores do setor 

 

Participação do mercado e da academia 

 



 

Comitê organizador e colaboradores (alunos e técnicos da UFG) durante o evento. 

 

 

Competição estudantil: Desafio SBTA de Inovação 

 



 

Desafio SBTA de Inovação – Equipe vencedora 

 

Hall de patrocinadores e apoiadores  

 



 

Registro da presença do Reitor da UFG Edward Madureira na cerimônia de abertura do 

evento  

 

Registro da presença da Diretora da EECA - Escola da Engenharia Civil e Ambiental da UFG na 

cerimônia de abertura do evento  



             

Os idealizadores do I SBTA Helena Carasek e Oswaldo Cascudo discursam em cerimônia de 

abertura na XIII edição do evento, novamente como chairs. 

 

 

Presença de representantes da academia, do setor e associações da construção civil e CREA  



 

Registro do recorde de público - forte audiência e participação das empresas e do público da 

academia 

 

Apresentação de trabalhos acadêmicos 

 



 

Dia do construtor – palestras técnico-científicas e casos práticos 

 

 

Painel de Debate: "Inovação na Construção Civil – Ações e Perspectivas no Campo das 

Argamassas Construtivas". Prof. Oswaldo Cascudo – PPG-GECON/UFG; Eng. Romeu Neiva 

Neto – Startup Maleta do Engenheiro; Eng. Leandro Francischetti - Gerente de 



Desenvolvimento Tecnológico e Suprimentos - TARJAB Incorporadora; Eng. Helena Carasek – 

Diretora da Agência UFG de Inovação, Eng. Sarkis Nabi Curi – Presidente da Câmara da 

Indústria da Construção - FIEG 

 

Palestrante internacional Maria Isabel Torres – Universidade de Coimbra/Portugal - Palestra 

“Argamassas contemporâneas e inovadoras: que sustentabilidade?” 

 



Palestrante internacional Angela Nunes/Portugal  (Centro de desenvolvimento de aplicações 

de cimento da Secil, Portugal) -  Palestra – “Inovação em Revestimentos: novas 

funcionalidades, mais sustentabilidade” 

 

 


