
 

 

 

 

 
O CBT – Comitê Brasileiro de Túneis –, através do grupo de trabalho WG 12 – “Concreto Projetado”, convida 
para o workshop “Práticas Recomendadas para o Concreto Projetado Armado com Fibras”. No workshop será 
apresentado e discutido o trabalho liderado pelo Prof. Antonio Figueiredo, da Escola Politécnica da USP, com 
objetivo de consolidar uma publicação sobre o tema. Cássio Moura, secretário geral do CBT e representante 
brasileiro do WG 12, também participará do workshop. O evento será realizado na S 37 do prédio de 
Engenharia Civil da Escola Politécnica, no próximo dia 6 de julho, as 9:00.   
 
 

 
PROF. ANTONIO DOMINGUES DE FIGUEIREDO- 
Engenheiro civil formado em 1987, possui mestrado (1992), doutorado (1997) e livre docência 
(2011), sendo todos em Engenharia Civil realizados pela Universidade de São Paulo. Realizou 
pós-graduação na Universidade Politécnica da Catalunha de Barcelona em 2010. Atualmente é 
professor associado da Universidade de São Paulo e diretor Primeiro Secretário do Instituto 
Brasileiro do Concreto (Ibracon). Tem experiência na área de Engenharia Civil, particularmente 
com obras de infraestrutura, com ênfase em controle de Qualidade e Materias de Construções. 
Desenvolve seus trabalhos, principalmente, nas áreas de concretos especiais destinados a obras 

de infraestrutura e, em especial concreto projetado e concreto com fibras aplicáveis em túneis, tubos de concreto, 
barragens e pavimentação. Atua também na área de aproveitamento de resíduos aplicados com agregados em 
concretos de cimento Portland. Em sua carreira profissional sempre atuou na área de normatização, tendo 
trabalhado nas comissões de estudo sobre concreto projetado, fibras de aço de concreto para águas pluviais e 
esgoto tendo sido autor de vários textos base.  
 
 
 

 

ENG. CÁSSIO MOURA 
Formado em Engenharia Civil pela Universidade Mackenzie em 1989.Trabalhou na ESTE 
engenharia e na ESTE industrial, empresas pioneiras na introdução da projeção de concreto em 
grandes obras no Brasil nos anos 1970. Tem estado por mais de 20 anos trabalhando 
ativamente no  desenvolvimento de equipamentos e aplicação do concreto projetado e 
ancoragens nos seus mais diversos usos, principalmente em contenções de encostas e túneis. 
Dentre as obras de túneis das quais participou destacamos as obras das linhas 2,3,4 do metro 
de São Paulo, Rodoanel Mário Covas, Nova Pista da Rodovia dos Imigrantes, Linha Amarela, É 

membro do Comitê Brasileiro de Túneis CBT e do American Concrete Institute ACI, entre outras, tendo participado 
de diversos congressos nacionais e internacionais sobre o assunto. Atualmente é diretor da CPB concreto 
projetado do Brasil empresa que desenvolve e fabrica equipamentos para projeção de concreto e 
sistemas de ancoragem. 
 
 

                                                               

    “Práticas Recomendadas para o Concreto Projetado Armado com Fibras” 

Sala S37 do Ed. de Engenharia Civil da Escola Politécnica da USP 

Dia: 06/07/2018 Horário: 09h00 às 12h00 

Inscrições pelo e-mail vanda@tuneis.com.br 

Vagas Limitadas a 40 inscrições.  


