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Editorial Board We are now releasing the fourth issue of our IBRACON Structural Journal (Vol. 2 Num.2). 
This issue presents a critical analysis of models and recommendations for design of 
column-base connections by sockets in precast concrete structures, followed by a 
proposal for a design model. Two other papers approach the strengthening of reinforced 
concrete structures with carbon-fiber-reinforced polymers (CFRP). The first deals with 
design parameters for reinforced concrete columns strengthening, and the other with 
strengthening of structural members in bending. A finite element modeling of segmental 
structures is also presented in this issue.

The papers have been carefully reviewed by the Editorial Board and the Board of 
Reviewers, composed of highly capable professionals from Brazil and from abroad. We 
thank them for their support. We congratulate the authors of the papers presented in 
this fourth issue. Again we invite all the concrete community in Brazil and abroad to 
participate in the activities of the IBRACON Structural Journal, as a frequent reader or 
as a contributor.

Tulio N. Bittencourt and José Luiz Antunes de O. e Sousa

Editors

Estamos disponibilizando o quarto número da nossa Revista IBRACON de Estruturas (Vol. 
2 Num. 2). Neste número é apresentada uma revisão crítica dos modelos e recomendações 
para o projeto da ligação pilar-fundação por meio de cálice em estruturas pré-moldadas, 
seguido por uma proposta de modelo para projeto. O reforço de estruturas de concreto 
armado com polímeros reforçados com fibras de carbono (PRFC) é abordado em dois 
trabalhos, sendo que um se dedica a parâmetros para projeto de reforços em pilares e o 
outro a elementos estruturais fletidos. A modelagem via elementos finitos de estruturas 
segmentadas é também apresentada neste número.

Os artigos foram revistos pelo Comitê Editorial e pelo Comitê de Revisores compostos por 
profissionais nacionais e estrangeiros do mais alto nível técnico. Agradecemos a todos 
os nossos membros revisores e parabenizamos os autores dos trabalhos apresentados 
nesta edição. Aproveitamos a oportunidade para renovar nosso convite a todos para que 
participem da Revista IBRACON de Estruturas, ou como leitor assíduo ou como autor.

Tulio N. Bittencourt e José Luiz Antunes de O. e Sousa

Editores

Editorial


