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u coluna institucional

62º Congresso Brasileiro 
do Concreto realizado com 

mérito na forma virtual!

N
este ano, em que 

todos estamos 

vivenciando uma 

crise sanitária 

sem precedentes, 

IBRACON adaptou-se para pro-

mover seu tradicional Congresso 

Brasileiro do Concreto, dividindo-

-o em duas partes: Virtual, ocorri-

da de 1 a 4 de Setembro de 2020; 

e Presencial, que ocorrerá de 30 

de Março a 2 de Abril de 2021, 

em Florianópolis/SC.

Nosso Congresso Brasileiro do 

Concreto é um dos fóruns técni-

cos mais importantes da América Latina e o principal 

evento da cadeia produtiva do Concreto, congregan-

do todos seus segmentos, entre os quais escritórios 

de projetos de engenharia e arquitetura, fornecedores 

de peças, componentes e materiais para construção, 

construtoras, laboratórios de controle tecnológico e 

universidades e institutos de pesquisas no Brasil. 

O IBRACON organiza e promove seu congresso anual-

mente, atraindo mais 1500 congressistas nacionais e in-

ternacionais, com o objetivo principal de transmitir conhe-

cimento sobre o bom uso e aplicação do concreto, bem 

como estreitar relacionamentos entre seus participantes.

Para o Congresso Virtual, foram oferecidas três Pales-

tras Magnas, com a participação do Prof. PhD. Leandro 

Sanchez, da Universidade de Ottawa, no Canadá; do 

Prof. PhD. David Oliveira, da Universidade de Sidney, 

na Austrália; e do Dr. Jeffrey Coleman, atual presidente 

do ACI – American Concrete Institute.

Uma novidade foi o painel de Personalidades de  

Engenharia e Arquitetura, com 

participação de renomados profis-

sionais, como o Prof. Antônio Car-

los Laranjeiras, o Arq. Ruy Ohtake 

e o Dr. Paulo Fernando Araújo  

da Silva. 

Foram ainda realizados seis se-

minários temáticos, cinco pai-

néis técnico-comerciais com 

os patrocinadores do evento  

(Apodi, GCP, Holcim, Intercement 

e Votorantim), lives coordenadas 

pelos diretores do IBRACON, con-

cursos estudantis, além de seis 

sessões científicas, onde foram 

apresentados 49 artigos técnico-científicos, dentre os 

305 trabalhos publicados nos Anais do evento.

Diariamente, das 8h00 às 20h00, de 1º a 4 de setem-

bro, transmitimos nossas palestras e atividades aos 

680 congressistas inscritos, numa plataforma exclusi-

vamente destinada ao nosso Congresso Brasileiro do 

Concreto, com a qualidade que nosso público merece 

e deseja do IBRACON.

Não faltaram nem ao menos as tão esperadas cerimô-

nias de abertura e encerramento, com suas premiações!

A sensação é de dever cumprido!

Estamos confiantes que venceremos a pandemia que 

assola o mundo, para tão logo estarmos juntos em Flo-

rianópolis, onde poderemos rever amigos, fazer novas 

amizades e nos congraçarmos em torno dos ícones 

da engenharia de concreto!
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