Pesquisas e inovações para
a construção sustentável

E

sta é a “bandeira” do 53º Congresso
Brasileiro do Concreto (53ºCBC),
o maior fórum técnico anual
de debates sobre concreto da
América Latina, a ser realizado em Florianópolis, de
1 a 4 de novembro.
Não poderia existir lugar
melhor que Floripa, a Ilha
da Magia, como também é conhecida, para a realização do
53º CBC. Com uma parte situada no continente e outra parte, na
ilha de Santa Catarina, Florianópolis
é famosa por suas praias maravilhosas,
pelos fortes, igrejas e monumentos coloniais, pela
Lagoa da Conceição e suas dunas, pelo surfe, pela
farta culinária a base de frutos do mar, pelos trabalhos de artesanato, como a renda de bilro, e, em
especial, por seus habitantes alegres e receptivos.
Este ano, como recompensa pelo trabalho constante envolvido na realização do 53º CBC, as Diretorias
Regional e de Eventos foram especialmente felizes
quanto às programações da cerimônia e do coquetel
de abertura da Feibracon e do jantar de encerramento, que, indiscutivelmente, já são considerados
“marcos” do CBC.
Além das tradicionais sessões plenárias e “pôsteres”, dos cursos Master PEC e dos concorridos (e
divertidos) concursos estudantis, serão levados a
cabo seis eventos paralelos: a 2nd International
Conference on Concrete Pavements, o Simpósio Internacional RILEM-IBRACON, o Workshop “Boas Práticas para Projetos de Edifícios Altos”, o Seminário
de Grandes Construções, o Simpósio sobre Infraestrutura Metroviária e Rodoviária e o já tradicional
Seminário “Sustentabilidade”.
Estão confirmadas, também, as participações e apresentações técnicas de diversos expoentes da engenharia internacional, destacando-se, dentre eles:
Rui Calçada, da Universidade do Porto; Dan Frangopol, da Lehigh University; William Prince-Agbodjian,
do INSA de Rennes; Kenneth Hoover, presidente do
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ACI; e Peter Richner e Carmen Andrade,
do RILEM, Suíça. As apresentações
destes especialistas ocorrerão nas
“Palestras Magnas”, realizadas
das 9:00 às 11:00, diariamente.
Vale lembrar que diversos outros especialistas de renome,
tanto brasileiros quanto estrangeiros, participarão dos
eventos paralelos.
O que esperar deste 53º CBC?
Levando em conta a quantidade
de resumos recebidos (quase mil)
e o de trabalhos apresentados (592,
pelo menos, 20% a mais que em 2010), novamente serão batidos os recordes de participação
de profissionais e estudantes. O CBC foi responsável
por grande parte da evolução dos temas relacionados a Concreto, ao longo dos últimos trinta e nove
anos, contribuindo, de maneira significativa no desenvolvimento tecno-científico do Brasil. O constante crescimento, a cada edição, do número de
congressistas e, mais ainda, daqueles que visitam a
FEIBRACON comprova tal assertiva. A freqüência de
engenheiros e professores estrangeiros cresce ainda
em maior proporção, sinal do interesse que o CBC
desperta no Exterior.
A FEIBRACON também está em crescimento acelerado e, a cada ano, aumenta a adesão de firmas e
entidades que apóiam o IBRACON, como patrocinadores e expositores.
Este ano em Florianópolis, está sendo prevista a
participação de mais de mil e duzentos congressistas e, pelo menos, mais de dois mil e quinhentos
visitantes da Feibracon, em busca de aperfeiçoamento profissional, de novos conhecimentos técnicos, das últimas novidades do mercado da construção civil, de diversão (por que não?), das atividades
estudantis e sociais, mas, em especial, da alegria
do reencontro com velhos amigos e da certeza de
novas amizades.
Luiz Prado Vieira Júnior
Diretor de Eventos – IBRACON
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