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T
emos mais uma vez o prazer de lhe enviar a nos-

sa Revista Concreto & Construções. Nesta 78ª 

edição, estamos enfocando o tema “Concreto 

Protendido”. O concreto protendido é uma tec-

nologia vital para a construção de pontes, torres, 

barragens, e outras construções de grande porte, essenciais 

para o desenvolvimento de nossa carente e insuficiente in-

fraestrutura de transportes, de saneamento e de energia. Ao 

longo desta edição, serão abordados diferentes aspectos so-

bre a adequada utilização desta tecnologia.

O concreto é um material versátil e moderno, que se torna, por-

tanto, fundamental para construção da infraestrutura do nosso 

país. A teconologia do concreto protendido vem se desenvol-

vendo bastante, principalmente no setor de pré-moldados de 

concreto. Ela vem ainda se adequando e utilizando equipamen-

tos mais leves, que possibilitam sua aplicação mais generaliza-

da. As lajes de concreto protendido são hoje uma realidade em 

muitos de nossos edifícios residenciais e comerciais.

O setor da construção civil está passando por um ano  difícil, 

face às dificuldades de ajustes econômicos e orçamentários 

necessários no setor público e no setor privado. Porém, cabe 

lembrar que são nas situações de crise que aparecem as 

grandes oportunidades para uma etapa seguinte de desen-

volvimento.  O IBRACON tem o compromisso com o nosso 

país e com os nossos associados de continuar aperfeiçoan-

do o nosso setor.  Já o fizemos antes em condições muito 

mais adversas de estagnação econômica, e nem por isso 

nos deixamos abater. Nosso setor é vital para o crescimento 

do país e para a construção de uma sociedade mais justa e 

mais moderna. Não é hora de desânimo! Vamos trabalhar, 

que certamente tempos melhores virão.

Realizaremos no final de outubro o 57º Congresso Brasileiro do 

Concreto (57º CBC), em conjunto com a nossa FEIBRACON 

(Feira Brasileira das Construções em Concreto), na paradisíaca 

cidade de Bonito, onde 

contamos com apoio 

da Regional do Mato Grosso do Sul, liderada pela Professora 

Sandra Bertocini. A Profª Sandra é um exemplo de persistên-

cia e dedicação à causa do concreto e do desenvolvimento do 

Mato Grosso do Sul. Ela é uma exemplo a ser seguido nestes 

momentos de incerteza. O nosso evento futuro já vem se con-

figurando como um enorme sucesso. Recebemos por volta de 

1.200 resumos! Praticamente, as acodomodações em Bonito 

estão quase todas reservadas com antecedência. Portanto, se 

você pretende ir, não perca tempo e faça suas reservas.

No 57º CBC, além dos tradicionais temas voltados à Gestão e 

Normalização, Materiais e Propriedades, Projeto de Estruturas, 

Métodos Construtivos, Análise Estrutural, Materiais e Produtos 

Específicos, Sistemas Construtivos Específicos e Sustentabili-

dade, teremos eventos paralelos, tais como a 3rd International 

Conference on Best Practices for Concrete Pavements, o Sim-

pósio de Estruturas de Fundações, o Simpósio de Modelagem 

Numérica de Estruturas de Concreto e o Simpósio de Durabili-

dade. Os eventos paralelos permitem a abordagem  de forma 

específica de assuntos estratégicos importantes. E não será di-

ferente em Bonito! Teremos ainda os tradicionais cursos e lança-

mentos editoriais (mais informações no site www.ibracon.org.br)

Contamos com o apoio de todos nossos associados para 

realizarmos também em 2015 mais um evento memorável 

para nosso setor. Participar do IBRACON é um investimento 

baixo e garantido para o futuro e não  uma despesa supérflua 

a ser cortada em momentos de crise. 

O IBRACON precisa da sua participação e do seu entusias-

mo para construirmos um Instituto cada vez melhor e mais 

forte! Participe!

TÚLIO N. BITTENCOURT

Presidente do iBrACon 
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