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Editorial Board We are pleased to inform the release of one more issue of our IBRACON Struc-
tural Journal (Vol. 2 Num. 3). We would like to thank all the participants of 
our Editorial Board and Board of Reviewers for their support and dedication in the 
reviewing process.

In this issue interesting aspects of distinct types of concrete structures are pre-
sented. The paper by Prof. Collins addresses the evolution of structures over the 
years from the ancient time to these days. It is an excellent text by this famous 
specialist and enthusiastic of structural analysis. The new possibilities of a multi-
chemo physical approach to the assessment of the life-cycle of structural concrete 
elements and soil foundations are illustrated in the next contribution coming from 
Japan. Numerical and experimental aspects of the design of pile caps, membranes, 
plates and shells can also be found in this issue.

Once more we congratulate and thank the authors of the papers presented here 
for their collaboration. The success of the IBRACON Structural Journal depends on 
the contribution coming from our technical community. We invite all to participate 
as a frequent reader or as an author.

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

É uma alegria informar o lançamento de mais um número da nossa Revista IBRA-
CON de Estruturas (Vol. 2 Num. 3). Gostaríamos de agradecer aos participantes 
dos nossos Comitês pelo suporte e dedicação no processo de revisão.

Neste número são apresentados interessantes aspectos de diferentes tipos de estru-
turas de concreto. O primeiro artigo, de autoria do Prof. Collins, aborda a evolução das 
estruturas ao longo  dos  anos desde a antigüidade até os tempos modernos. É um 
texto excelente deste famoso especialista e entusiasta da análise estrutural. As novas 
possibilidades da abordagem multi-químico-física para a avaliação dos ciclos de vida 
útil de elementos de concreto e de fundações são ilustradas no artigo seguinte que 
vem do Japão. Alguns aspectos numéricos e experimentais do projeto de blocos sobre 
estacas, membranas, lajes e cascas também podem se encontrados neste fascículo.

Mais uma vez congratulamos os autores dos trabalhos apresentados aqui por sua 
colaboração. O sucesso da Revista IBRACON de Estruturas depende da contribuição 
proveniente de nossa comunidade técnica. Convidamos a todos para participarem 
como leitores assíduos ou como autores de artigos técnicos.

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