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Homenagem Póstuma

Tributo ao Prof. Dr. Helio Adão Greven

F ormou-se arquiteto pela 
Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul (1950-
1956) e voltou para a cida-

de de seus pais, Ijuí, onde construiu 
o primeiro prédio da cidade com 4 
andares. Em 1961, foi para a Alema-
nha para aperfeiçoar seus conhe-
cimentos e trabalhou em algumas 
empresas de engenharia, onde pro-
jetou de navios (cargueiros, de pes-
quisa, petroleiros, entre outros) a 
hospitais, passando por prédios co-
merciais e residenciais.

Entre os anos de 1962 e 1963, mu-
dou-se para o Marrocos, onde parti-
cipou da reconstrução da cidade de 
Agadir, que havia sido dizimada por 
terremoto em 1960. Lá projetou esco-
las, hospitais e residências.

De 1966 a 1969 fez o doutorado na 
Universidade de Hannover, onde, pela 
primeira vez, entrou em contato com 
sistemas construtivos e industrializa-
ção na construção e fez dessas suas 
bandeiras na construção civil.

Neste mesmo período, ministrou 
as primeiras aulas na Alemanha e 
tomou gosto por ensinar e difundir 
conhecimento.

Voltou ao Brasil em 1970 onde co-
meçou a trabalhar em empresas de 
vanguarda que estavam começando 
processos industrializados na cons-
trução, como Synteko (habitações 
industrializadas) e Imasa (edifica-
ções industrializadas).

No final da década de 70, fundou 
sua primeira empresa de projetos e 
consultoria especializada em desen-
volvimento de sistemas construtivos, 
processos construtivos, formas espe-
ciais e nunca mais parou de desenvol-
ver a industrialização e modernização 
da construção brasileira. Nos últimos 
anos de vida, desenvolveu, em par-
ceria com a empresa Visia, diversos 
e modernos sistemas de construção 
utilizando concreto reforçado com fi-
bra de vidro e concretos especiais para 
celas modulares, por exemplo.

Trabalhou nesta área até os últimos 
momentos de vida e se entusiasmava 
cada nova solução de industrialização 
desenvolvida e aplicada na construção.

Quando estava na Alemanha fazen-
do seu doutorado, lecionou na Faculda-
de de Engenharia de Hannover e tomou 
gosto por ensinar às novas gerações 
técnicas e soluções que melhorariam a 
construção civil como um todo.

Então, em 1988, prestou concurso 
para professor titular da Escola de En-
genharia da UFRGS, onde lecionou e 
orientou dezenas de trabalhos de mes-
trado e doutorado até se aposentar em 
2002, por idade, e depois ainda ajudou 
como professor colaborador por mais 
alguns anos.

Foi um dos incentivadores da ma-
nutenção do NORIE (Núcleo Orienta-
do para a Inovação da Edificação), que 
hoje é um dos núcleos de pesquisa na 
área da construção civil mais renoma-
dos do país.

Ainda em vida foi homenageado 
pela equipe do NORIE, que colocou seu 
nome na sala mais importante do pré-

dio que ocupa em Porto Alegre, home-
nagem esta que muito lhe orgulhava.

Após a aposentadoria na UFRGS, 
ainda foi professor na Universidade 
Luterana do Brasil (2003 a 2006) de 
Sistemas Construtivos, pois lecionar 
sempre foi uma de suas vocações.

No seu leito de morte, ainda teve 
lucidez para escrever uma carta de 
despedida que cita a comunidade aca-
dêmica e segue abaixo:

“Aos colegas professores universitá-
rios, em especial aos da UNIVERSI-
DADE FEDERAL DO RIO GRANDE 
DO SUL, com os quais convivi durante 
décadas, desejo continuidade em seus 
desenvolvimentos e similares.
Aos alunos, mestrandos e doutoran-
dos, com os quais participei e convivi.
A todos os demais, deixo o meu abraço 
e agradecimento pelos espaços de tem-
po que convivemos conjuntamente.”
Prof. Dr. Helio Adão Greven, cer-

tamente um homem à frente do seu 
tempo, faleceu no dia 4 de dezembro 
de 2021 e deixará saudades à comuni-
dade da construção civil brasileira. CC
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