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Editorial

Editorial Board
It is with a feeling of pleasure and accomplishment that we release from this date on our 
IBRACON Structural Journal. Herein distinct topics will be covered on the application of 
concrete as a structural material. We plan from 4 to 6 issues for year, each containing 
a substantial number of papers, technical notes and technical discussions. These will 
be peer-to-peer reviewed by an Editorial Board and a Board of Revierwers composed of 
highly capable members from Brazil and from abroad. Our publications will be available 
in portuguese or spanish and also in english in order to aid the diffusion of the national 
technology and its interaction with our international counterparts.

We thank and congratulate the authors of the papers selected for this inaugural issue. We 
hope that their pioneer work will be remembered in the future as an especial symbol of 
the national concrete engineering. We would like also to thank the Board of Directors of 
IBRACON, in the name of its presidente Prof. Paulo Helene, for their trust and continuous 
support towards the accomplishment of this mission.

In this opportunity we invite all the concrete community to participate in the activities of  
IBRACON Structural Journal, as a frequent reader or as a contributor. This is a conquest 
of all the brazilian concrete community. Therefore, we extend our congratulations to 
all the participants of IBRACON for this accomplishment that clearly demonstrates  the 
strength and capacity  of concrete in our country.
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É com um sentimento de prazer e realização que disponibilizamos a partir desta data 
a nossa Revista IBRACON de Estruturas. Aqui serão abordados diferentes aspectos do 
concreto e sua aplicação estrutural. Planejamos um mínimo de 4 e um máximo de 6 
fascículos anuais com inúmeros artigos, notas técnicas e artigos de discussões técnicas, 
que serão cuidadosamente revistos por um Comitê Editorial e um Comitê de Revisores 
compostos por profissionais nacionais e estrangeiros do mais alto nível técnico. Nossas 
publicações estarão disponíveis no IBRACON e serão editadas em português ou espan-
hol, e também em inglês de forma a facilitar a difusão da tecnologia nacional e sua inte-
ração com nossos parceiros internacionais. 

Agradecemos e parabenizamos os autores dos trabalhos selecionados para esta primeira 
edição. Esperamos que o seu trabalho pioneiro possa a ser lembrado no futuro como 
um marco importante para a engenharia do Brasil. Gostaríamos de agradecer também a 
Diretoria do IBRACON, na pessoa de seu presidente o Prof. Paulo Helene, pela confiança 
e pelo estímulo para realização desta missão.

Aproveitamos a oportunidade para convidar a todos para que participem da Revista 
IBRACON de Estruturas, ou como leitor assíduo ou como autor de artigos técnicos. Esta 
é um conquista de todos e, por isso, parabenizamos a toda a comunidade ligada ao con-
creto por mais essa importante manifestação de força e capacidade do nosso país.
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