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EdItORIAl

É
com imenso prazer que apresentamos mais um número da Revista concreto & construções, 

que procura sintetizar as inúmeras atividades de nossa entidade, o instituto Brasileiro do 

concreto, e divulgar as pesquisas técnicas sobre o concreto e seus sistemas construtivos. esta 

nova formatação da revista foi brilhantemente conduzida pelo eng. Hugo Rodrigues, que soube 

imprimir uma nova dinâmica à esta publicação, com o inestimável apoio do comitê editorial, coordenado pelo Prof. dr. Paulo Helene.

Nesta edição, temos como Personalidade entrevistada o Prof. dr. Péricles Brasiliense fusco, cuja carreira acadêmica e de 

pesquisador proporcionou a formação de inúmeros profissionais (dentre os quais, tenho orgulho de me incluir), que atuam 

na cadeia produtiva do concreto. vocês, leitores, terão a oportunidade única de conhecer um pouco mais deste ícone da 

engenharia estrutural Nacional.

O tema central desta edição - cimentos e concretos - trata dos materiais construtivos cujo consumo está diretamente 

atrelado ao desenvolvimento econômico sustentável que nosso país está vivendo.

O Brasil sempre se destacou na pesquisa e desenvolvimento do concreto. contamos com profissionais reconhecidos 

internacionalmente, que introduziram inovações e usos do concreto que se tornaram referência mundial. tome-se, como 

exemplo, a aplicação da técnica de construção das pontes de concreto em balanços sucessivos, tão brilhantemente conduzida 

pelo Prof. emilio Baumgart.

O Brasil consome atualmente cerca de 70 milhões de toneladas, permanecendo nos últimos anos atrás apenas da 

china, Índia e eua.

existe uma expectativa de crescimento para os próximos anos atribuída às imprescindíveis obras de infraestrutura e mercado 

imobiliário, cuja demanda obrigará um forte investimento na construção de novas fábricas de cimento e modernização das 

existentes. este é um dos desafios da cadeia produtiva da construção civil.

desejo a todos que apreciem e usufruam do conteúdo desta edição.

Boa leitura!

Júlio timerman
1º ViCe-Presidente do iBraCon l

Cimentos e concretos: 
sinônimos de desenvolvimento 
econômico sustentável

prezado leitor,


