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A
ssim como toda a sociedade está fazen-

do, o Instituto Brasileiro do Concreto vem 

também se adaptando rapidamente aos 

novos padrões de comportamento so-

cial. Em setembro de 2020, o IBRACON 

realizou com êxito, e pela primeira vez, o seu tradicional 

Congresso Brasileiro do Concreto (CBC) na forma total-

mente on-line. Diante da permanência e do agravamento 

do quadro pandêmico que assola o Brasil e o mundo, o 

Instituto, movido pela grandeza e nobreza da sua mis-

são de disseminar o correto uso do concreto, organizará, 

também na forma on-line, o 62º Congresso Brasileiro do 

Concreto. Portanto, o IBRACON oferece a possibilidade 

dos inscritos de assistirem a todas as atividades progra-

madas na forma on-line. 

Dentro da cadeia produtiva do concreto, o IBRACON é 

um fundamental instrumento para o seu desenvolvimen-

to científico e tecnológico. O último século mostrou que 

o desenvolvimento científico e tecnológico do concre-

to está intimamente associado ao desenvolvimento da 

sociedade. A ciência nos trouxe a esperança de dias 

melhores para toda a humanidade, uma vez que é a 

única capaz de desenvolver vacinas imunizantes para a  

COVID-19. A pandemia fez com que a confiança na ciên-

cia aumentasse e se posicionasse no topo da pirâmide 

em relação às prioridades de investimento. Países de-

senvolvidos sabem que investir regularmente em ciência 

e tecnologia é investir no bem-estar sustentável da so-

ciedade. Negá-la é entrar em um abismo, com conse-

quências catastróficas. Diante dessas considerações e 

reconhecendo a importância da sua missão, a Diretoria 

do IBRACON, formada por voluntários profissionais da 

mais alta competência, não vem medindo esforços para 

dar continuidade às atividades do IBRACON e, em espe-

cial, ao Congresso Brasileiro do Concreto. 

Merece destaque também a manutenção da periodicida-

de de publicação da Revista CONCRETO & Construções 

durante todo o ano de 2020 e neste início de ano. Ape-

sar da crise sanitária e econômica, cujo impacto foi a  

diminuição do núme-

ro de anunciantes, a  

CONCRETO & Construções 

honrou com seu com-

promisso de levar infor-

mação e conhecimento 

para os associados do 

IBRACON e seus leitores. Convido a todos a ler esta edi-

ção, que foca, como tema de capa, as relações profícuas 

entre a arquitetura e o concreto, reveladas na entrevista 

com o arquiteto Samuel Kruchin, autor do projeto arqui-

tetônico que ilustra a capa desta edição, e nos artigos 

escritos por pesquisadores oriundos de importantes insti-

tuições de várias regiões do país, que tiveram seus artigos 

avaliados pelos Comitês Editorial e Científico da Revista.

É difícil mensurar as consequências negativas, imediatas 

ou a médio e longo prazo, da descontinuidade nos pro-

cessos de produção técnica e científica e disseminação 

do conhecimento em qualquer área. Na área do concreto 

não é diferente. Descontinuidades levam a lacunas no 

desenvolvimento científico e tecnológico na cadeia pro-

dutiva do concreto. Calcado nesta responsabilidade, o 

IBRACON não parou, não se acomodou e se adaptou 

rapidamente ao novo normal para oferecer oportunida-

des aos profissionais, professores, pesquisadores e es-

tudantes de pós-graduação e graduação de se desen-

volverem na área. 

O 62º CBC oferecerá, na forma on-line, palestras inter-

nacionais e nacionais, cursos, seminários, concursos 

estudantis, debates, mesas-redondas de discussão com 

especialistas e apresentações orais de trabalhos técnico-

-científicos, produzidos por pesquisadores, estudantes, 

professores e profissionais oriundos das mais importantes 

universidades e empresas brasileiras. Sejam todos bem-

-vindos ao 62º Congresso Brasileiro do Concreto!
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