
Avaliação Técnica de Projeto é assunto de live da ABECE 

No dia 25 de junho de 2020, às 17h, a ABECE (Associação Brasileira de 
Engenharia e Consultoria Estrutural) realiza mais uma live em seu canal 
do Youtube trazendo dois convidados para falar sobre ATP (Avaliação 
Técnica de Projeto).  

O que é ATP e porque fazê-la, as normas da ABNT e a NBR 6118, 

obrigatoriedade, relação entre Avaliador e Projetista autor do projeto 

estrutural, atribuições do profissional de ATP, documentos necessários 

para a realização da ATP, procedimentos no trabalho, itens de avaliação 

(cases e considerações) são assuntos a serem abordados pelos 

engenheiros Eduardo Barros Millen e Luiz Aurélio Fortes da Silva.  

Entre os documentos produzidos sobre ATP, será dada ênfase às 

“Recomendações para a Atividade de Avaliação Técnica do Projeto de 

Estruturas de Concreto”, publicado em 2015 pela ABECE, que 

estabelece os procedimentos básicos exigíveis para avaliação técnica de 

projetos estruturais de concreto simples, armado e protendido, os tipos 

de avaliação técnica que poderão ser realizados, os procedimentos para 

a escolha do Avaliador Técnico, a relação entre o Avaliador Técnico e o 

Projetista Estrutural e as condições de aceitação das recomendações 

realizadas pelo Avaliador Técnico. 

Engenheiro civil pela Escola de Engenharia de Volta Redonda-RJ e sócio 

da SIS Engenharia, o eng. Luiz Aurélio atua em avaliação e certificação 

de projetos desde 1995 e foi engenheiro de suporte técnico da TQS 

Informática até 2010. 

O eng. Eduardo B. Millen é formado pela EPUSP (Escola Politécnica da 

Universidade de São Paulo), pós-graduado em Estruturas Especiais de 

Concreto Armado e Protendido pela EPUSP e em Administração de 

Empresas na área de Produção e Operações Industriais pela Escola de 

Administração de Empresas da FGV (Fundação Getúlio Vargas) e é 

sócio-diretor da Zamarion e Millen Consultores 

O bate-papo será mediado pelo eng. Túlio N. Bittencourt (diretor de 

Relacionamento da ABECE) e, para participar da live, basta se inscrever 

no endereço youtube.com.br/abeceabece e acessar o canal no dia e 

horário marcados. 
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