
Missão Técnica na ITÁLIA 
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A CSG Engenharia organiza o

Uma viagem à Itália para compartilhar sobre o estado da arte da
tecnologia de pré-moldados italiana, uma das mais avançadas do mundo

Concreto Pré-fabricado Feito na Itália
A Itália é o principal país de referência mundial em tecnologia de pré-moldados de concreto armado.

HISTÓRIA
Vem de uma cultura milenar que remonta aos antigos romanos, construtores de obras futuristas por todo 

o Império; ainda hoje temos vestígios, como o panteão construído há mais de 2.000 anos em concreto

KNOW HOW
• Centros de pesquisa europeus (sísmica, isolamento, meio ambiente)
• Universidades com professores e pesquisadores reconhecidos em todos os países
• Empresas produtoras de máquinas e equipamentos de alta tecnologia
• Empresas de pré-fabricados com a melhor relação preço/qualidade
• Empresas de engenharia

A rotina diária inclui alojamento em hotel, refeições, visitas a instalações pré-fabricadas, transfers de autocarro
privado, transfers de hotel. Conheça a cultura italiana com uma cuidadosa seleção de comidas e bebidas italianas.
Possibilidade de férias em Itália, e estar acompanhado por familiares. Os custos de participação incluem autocarro
privado, hotel, alimentação, assistência e documentação técnica, equipamento de segurança para aceder às
instalações.

info@csgengineering.eu  - Tel +39 0523 353968  -
US  +1 224 888 1559



MC PREFABBRICATI  
(Bellinzago Novarese - NO)

Empresa de concreto pré-moldado, onde o lema 
histórico "Industrializar a Arquitetura" resume como o 
projeto arquitetônico é combinado com um sistema de 
produção altamente automatizado e avançado.

Desta forma, a lata de concreto pré-moldado deixa 
amplas possibilidades tanto para a criatividade 

quanto para os desejos do cliente.
www.mcprefabbricati.it

QUERZOLI
(Forlì - FC)

As origens da Querzoli S remontam à 
década de 1960 e, passo a passo, a 
empresa tornou-se uma realidade 
consolidada no setor industrial de pré-
fabricados a partir de pequenos 
produtos artesanais de concreto.
Hoje a Querzoli S ocupa uma posição de 
liderança no mercado nacional, com 
mais de 300 mil metros quadrados de 
superfícies feitas para um total de mais 
de 50 mil metros cúbicos de concreto 
armado.
www.querzolis.it

ITINERA
(Tortona - AL)

A Divisão de Pré-fabricados da Itinera S.p.A. 
propõe-se como um parceiro moderno capaz 

de oferecer soluções completas e 
tecnicamente competitivas, desde a concepção 
à implementação e destaca-se no mercado do 

sector pela sua capacidade de oferecer 
soluções completas "chave na mão".

A fábrica de pré-fabricação em Tortona (AL) 
está espalhada por uma área de 150.000 

metros quadrados dos quais cerca de 30.000 
metros quadrados são cobertos.

www.itinera-spa.it

http://www.mcprefabbricati.it/


PREFABBRICATI GUERRINI
(Santhià – VC)

Desde 1968, soluções técnicas de novo 
conceito para criar assentamentos de 
grande escala. importante evolução 
técnico-projetal para a obtenção de 
estruturas de elevado perfil estático e 
arquitetónico com particular atenção às 
necessidades energéticas de maior 
desempenho.
www.prefabbricatiguerrini.it 

TESISYSTEM
(Casale sul Sile - TV)

É um dos operadores mais dinâmicos e qualificados 
do setor de pré-moldados na Itália. As estruturas 

pré-fabricadas de concreto representam a solução 
mais adequada e rápida para atender perfeitamente 

as necessidades de diversos setores de trabalho 
como agricultura, artesanato, indústria, comércio e 

serviços.
As estruturas construídas para os setores de 

agricultura e artesanato são relativamente simples e 
fáceis de usar: desde o simples galpão de 

ferramentas até o depósito de grãos mais complexo, 
com painéis capazes de suportar o empuxo do 

material armazenado.
www.tesisystem.it

TRUZZI
(Mantova)

Há mais de sessenta anos que 
constrói arquiteturas de trabalho, 
desenhadas e construídas para 
responder às necessidades das 
pessoas que criam valor.
www.truzzi.it



CESTARO
(Preganziol TV)

A empresa CESTARO foi fundada em 1955, o 
seu core business sempre foi a construção de 
produtos cimentícios (utilities) assumindo de 
imediato uma posição de liderança neste setor 
e impondo-se na qualidade dos seus produtos.
www.cestaro-cav.it

ESSE TEAM (ESSE SOLAI)
(Vivaro di Dueville - VI)

Esse Team atua como interlocutor único, graças a uma gama 
de produtos que inclui artefatos pré-fabricados clássicos, como 
lajes alveolares, vários tipos de pisos pré-fabricados em tijolo, 
vigas, arquitraves, lajes pré-fabricadas e lajes de ponte, além 
de produtos inovadores, como conectores estruturais isolantes 
térmicos por
saliências e varandas, misturas
De concreto orgânico
com várias propriedades
termoacústico, termo-curbs e
folhas duplas isoladas.
www.esseteam.it

CAPPELLARI
(Poggio Rusco - MN)

O ponto de partida da Cappellari é sempre o 
cliente. No centro estão as suas expectativas, 
para as quais dirigir todo o esforço de escuta, 

análise e proposta. A abordagem das soluções é 
o mais flexível possível, mas sempre sólida em 
valores: não há sentido no trabalho sem uma 

ética forte, a ser estendida e disseminada 
também para fornecedores, colaboradores e 

sociedade. É por isso que as criações 
diversificadas perseguem valores agregados 

concretos e transversais: produtos de alta 
performance, que fazem a diferença, em 

constante evolução tecnológica, com mais de 60 
anos de qualidade.

www.cappellarisrl.it



EUCENTRE
(Pavia)

A Eucentre é uma fundação sem fins lucrativos que prossegue uma 
missão de investigação, formação e prestação de serviços na área 
da engenharia sísmica e, de forma mais geral, da engenharia de 
segurança. Fundado em 2005 como uma evolução do Centro 
Europeu de Formação e Investigação em Engenharia Sísmica já 
ativo em Pavia desde 2003, foi criado pelos Fundadores, a 
Universidade de Pavia, a Escola Universitária IUSS de Pavia, o 
Departamento de Proteção Civil da Presidência da o Conselho de 
Ministros, o Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia, para 
desenvolver ainda mais as competências científicas, de 
investigação e de formação avançada no sector presentes em 
Pavia. 
O Eucentre possui hoje um importante patrimônio de laboratórios 
experimentais composto por mesas vibratórias para simulação de 
terremotos voltadas tanto para engenharia civil estrutural quanto 
para dispositivos não estruturais, e a certificação de dispositivos 
anti-sísmicos. A Eucentre também gere um laboratório numérico 
que, graças a uma vasta base de dados de edifícios e 
infraestruturas italianas, permite a preparação de cenários de 
risco associados a eventos sísmicos medidos e hipotetizados. 
O Eucentre opera dentro de uma rede internacional de 
relacionamentos com outros centros de pesquisa, laboratórios de 
engenharia sísmica, instituições e empresas.
O Eucentre é o Centro de Competências do Departamento 
Nacional de Proteção Civil, ao qual presta apoio de emergência, 
elaboração de cenários de risco e atividades de investigação para 
a melhoria das atividades da Proteção Civil.
www.eucentre.it
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