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u coluna institucional

O maior congresso sobre concreto do 
Brasil – Jubileu de Ouro do IBRACON

E
ntre os dias 11 e 14 

de outubro de 2022, 

o IBRACON estará 

realizando em Brasí-

lia-DF o Congresso 

Brasileiro do Concreto – Jubileu de 

Ouro, que é o maior fórum técnico 

nacional de debates sobre a tecno-

logia do concreto e seus sistemas  

construtivos. 

Neste evento, a temática principal 

será a SUSTENTABILIDADE DO 

CONCRETO EM DEFESA DO PLA-

NETA. Seu objetivo será divulgar 

as novidades em termos de pes-

quisas científicas, tecnologias e 

inovações em análises e projetos 

estruturais, metodologias cons-

trutivas, materiais de construção e 

suas propriedades, gestão e nor-

malização técnica, e outros aspec-

tos relacionados ao material indus-

trial mais consumido no mundo.

Para que sua experiência seja úni-

ca, o evento será em um dos me-

lhores centros de convenções do 

Brasil – o CICB – Centro Interna-

cional de Convenções do Brasil. 

Localizado numa área privilegiada 

da capital federal, tem trânsito livre 

de congestionamentos e está distante apenas 10 minu-

tos dos Setores Hoteleiros Norte e Sul, 10 minutos da 

Esplanada dos Ministérios e da Praça dos Três Poderes, 

e a 16 minutos do Aeroporto Internacional. E para me-

lhor facilidade e comodidade de todos, ele dispõe de um 

excelente hotel, que evitará seus traslados até o evento. 

Você já estará lá!

A programação deste evento está 

sendo preparada e organizada 

com atenção e cuidado. Conta 

com 3 palestrantes de renome in-

ternacional. Diversos seminários, 

dentre eles: Infraestrutura, Susten-

tabilidade, Punção estruturas de 

concreto, Novas tecnologias, Pi-

sos industriais, Durabilidades das 

estruturas de concreto, Pré-fabri-

cados, Pavimentos de concreto, 

Edifícios altos, ensino de enge-

nharia e Temas controversos. Além 

das atividades estudantis, cheia 

de concursos. O evento contará 

com a apresentações de inúme-

ros artigos científicos e a famosa  

FEIBRACON – Feira que congrega 

alguns dos maiores players da ca-

deia do concreto. Contando ainda 

com a famosa seção corujão e o en-

cerramento com um brilhante e emo-

cionante jantar de confraternização. 

Confira todas as informações em 

ibracon.org.br.

Contamos com a sua presença e nos 

encontraremos na Capital Federal!
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