u coluna institucional

Congresso Brasileiro do Concreto
propicia ambiente para interação da
cadeia produtiva do concreto

O

59º

Congresso

resse dos pesquisadores por novas

Brasileiro do Con-

tecnologias e novos materiais aplica-

creto ocorreu de

dos na área do concreto.

31 de outubro a

Foram realizadas durante o evento

3 de novembro,

29 sessões orais, com 209 trabalhos

em Bento Gonçalves (RS). O evento,

apresentados, e 9 sessões pôsteres,

decaráter técnico-científico, com o

com mais de 400 trabalhos apresen-

objetivo de divulgar a tecnologia do

tados. Em nome da diretoria do IBRA-

concreto e seus sistemas constru-

CON quero agradecer novamente a

tivos, teve como tema “O concreto

todos que colaboraram na coorde-

para a retomada do desenvolvimento

nação das mesas das sessões orais

da Infraestrutura Nacional”, contan-

e das sessões pôsteres do 59º CBC,

do com a presença de mais de 1000

que contaram com grande número de

pessoas, entre profissionais, profes-

congressistas, interagindo e debaten-

sores e estudantes, vindos de todos os estados brasileiros

do com os apresentadores, com mediação dos coordena-

e do exterior.

dores de mesa.

Dos mais de 1000 artigos recebidos,foram publicados nos

A avaliação que faço do 59º Congresso Brasileiro do Concre-

anais do evento 860 artigos, de pesquisadores acadêmicos

to é muito positiva, pois propiciou novamente um ambiente

e de profissionais da área de engenharia. A avaliação e revi-

para seus participantes adquirirem novos conhecimentos,

são desses artigos coubeà Comissão Científica, formadapor

conhecerem novas tecnologias, e interagirem entre si.

170 profissionais, que, em média, revisaram mais de 6 ar-

O 60º Congresso Brasileiro do Concreto ocorrerá em Foz do

tigos cada um. Venho aqui novamente em nome de toda a

Iguaçu (PR), durante os dias 17 e 21 de setembro de 2018, sen-

diretoria do IBRACON agradecer À Comissão Científica por

do que as atividades para organização do evento já se iniciaram.

sua contribuição para assegurar a programação técnico-

No ano de 2018, o Prêmio de Teses e Dissertações será para os

-científica do 59º CBC.

melhores trabalhos de Doutorado nas áreas de materiais e es-

Esses trabalhos trataram de temas complexos, variados e,

truturas. No próximo evento teremos também o concurso para o

algumas vezes, controversos, todos voltados ao concreto,

prêmio de destaque em relação aos trabalhos de conclusão de

na área de estruturas, ou de materiais.. Os temas que rece-

curso em engenharia civil relacionados à área de concreto.

beram o maior número de artigos foram “Análise Estrutural”
(183 artigos) e “Materiais e Propriedades” (210 artigos). Destaco também a grande quantidade de artigos relacionados
ao tema “Sustentabilidade”, demonstrando o grande inte-

Fique informado.
LEANDRO MOUTA TRAUTWEIN
Diretor de Pesquisa e Desenvolvimento do IBRACON
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