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com grande alegria que estamos enviando a você, caro leitor, a 67ª edição da nossa  

Revista concreto & construções. Recentemente, passamos por um processo de reestruturação 

e aprimoramento, e esta edição é um reflexo disto. abordaremos aqui o tema “Pavimentos 

de concreto”, um assunto fundamental para construção da infraestrutura do nosso país.  

Os pavimentos de concreto se tornaram nos últimos anos uma opção muito competitiva e durável para 

construção de estradas, aeroportos, portos e grandes pátios industriais. ao longo das páginas desta edição, deixaremos clara toda essa 

potencialidade que, por sinal, já é realidade em várias obras em nosso país, descritas nesta edição.

O concreto é um material fundamental para construção sustentável da infraestrutura do nosso país. Nas suas diversas modalidades e 

formas, está presente nas grandes obras de infraestrutura de transportes, saneamento e energia. Nossas grandes e potentes usinas 

hidrelétricas são um grande exemplo de sua aplicação em grandes volumes. Mas, não paramos por aí! este fantástico material, associado 

a versáteis sistemas estruturais, está presente em nossas pontes e viadutos, em nossas rodovias e ferrovias, em nossos aeroportos, em 

nossos terminais portuários, em nossas estações de tratamento de água e esgoto, em nossas galerias e dutos, em nossos túneis, em 

nossas estações de metrô, em nossos edifícios, em nossos shopping centers, em suma, faz parte de nossas vidas.

foi para valorizar e divulgar a utilização dos sistemas estruturais de concreto, além de promover o aprimoramento de técnicas para sua correta 

aplicação, que o iBRacON foi criado há 40 anos. ao longo desses anos, nosso instituto vem trabalhando intensamente nesta direção e, hoje, colhe 

os frutos do trabalho de inúmeros associados que, por meio de sua dedicação voluntária e generosa, contribuíram para consolidação do iBRacON e 

seu consagrado evento técnico anual: o congresso Brasileiro do concreto. 

estamos realizando o 54º congresso brasileiro do concreto (54cbc), em conjunto com a nossa feibracon (feira brasileira das 

construções em concreto), na agradável cidade de Maceió, onde contamos com a participação da Regional de alagoas, liderada pelo 

Professor flávio Barboza de lima. Manifestamos, em nome do Professor flávio, nossos sinceros agradecimentos a toda equipe que compõe 

o comitê organizador local, por seu empenho em propiciar aos nossos participantes e associados um evento memorável. esta é uma 

enorme responsabilidade, pois se trata da celebração de nossos 40 anos, quando faremos uma homenagem mais do que justa aos nossos 

fundadores e quando, certamente, teremos momentos inesquecíveis. 

tivemos a satisfação de perceber um aumento no número de artigos aceitos para publicação  na nossa edição de 2012 e esperamos que este 

aumento se reflita também no  número de inscrições e na movimentação na nossa área de exposições. Nosso evento itinerante procura levar o 

conhecimento e a tecnologia dos sistemas construtivos de concreto para todos os pontos do país e isto tem sido percebido de maneira positiva 

em todas nossas regionais envolvidas em sua organização.

O 54cbc está organizado em oito temas gerais: Gestão e Normalização, Materiais e Propriedades, Projeto de estruturas, Métodos construtivos, 

análise estrutural, Materiais e Produtos específicos, sistemas construtivos específicos e sustentabilidade. O tema sustentabilidade é 

fundamental para o iBRacON e, por esta razão, decidimos adicioná-lo aos 7 tradicionais temas cobertos ano a ano. 

Mas teremos muito mais no 54cbc! Nossos concursos foram reformulados de forma a trazer novos desafios aos nossos estudantes, com 

um claro viés ecológico e ambiental. teremos também quatro eventos paralelos importantes: o i silaMcaa - siMPÓsiO latiNO-aMeRicaNO 

sOBRe cONcRetO autOadeNsável, o ii seMiNáRiO sOBRe iNfRaestRutuRa MetROviáRia e feRROviáRia, o daM WORld cONfeReNce, e o 

Pav2012 - 3º Workshop iBRacON sobre Pavimentos de concreto. isso sem contar os diversos cursos de atualização que serão oferecidos 

durante o evento, dentro da revitalização e reativação do nosso programa MasterPec. dentre esses cursos, cabe destacar o curso Joint 

iBRacON-RileM course on self-compacting concrete, ministrado pelos professores Geert de schutter, Pieter desnerck e Bernardo tutikian, 

os dois primeiros da Bélgica e o último do Brasil.

venha ao 54cbc, comemore e participe intensamente! O iBRacON e Maceió lhes esperam de braços abertos. contamos com a sua 

participação e o seu entusiasmo para construirmos um instituto cada vez melhor e mais forte!
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