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SAT 2012 - SOUTH 
AMERICAN TUNNELLING 

Agende-se para 
participar do 
mais importante 
Congresso
do setor!
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MENSAGEM DA COMISSÃO ORGANIZADORA

O Brasil vive hoje uma de suas fases mais promissoras, com os olhos de todo o mundo voltado para o potencial crescimento 
de nossa economia e com a realização de grandes eventos internacionais como a Copa do Mundo em 2014 e as Olimpíadas 
em 2016. Ao mesmo tempo, o país se depara com a necessidade de investimentos maciços em infraestrutura, seja para 
garantir o crescimento de nossa economia, seja para aumentar o grau de desenvolvimento social da população, cada vez 
mais urbana.

Nesse cenário surge a implantação de grandes empreendimentos como a usina de Belo Monte, o trem de alta velocidade 
Rio de Janeiro-São Paulo-Campinas (TAV), a transposição do rio São Francisco, os investimentos no Pré-Sal e as obras de 
mobilidade urbana, principalmente nas grandes metrópoles. O momento é, portanto, muito propício para a engenharia de 
túneis, que será protagonista essencial para o desenvolvimento do país.

É nesse momento que o Comitê Brasileiro de Túneis – CBT da Associação Brasileira de Mecânica dos Solos e 
Engenharia Geotécnica - ABMS tem o prazer de convidá-lo para o 3° CONGRESSO BRASILEIRO DE TÚNEIS E ESTRUTURAS 
SUBTERRÂNEAS – CBT 2012 e para o SEMINÁRIO INTERNACIONAL “SOUTH AMERICAN TUNNELLING – SAT’2012”, a serem 
realizados em São Paulo, de 20 a 22 de março de 2012.

Serão abordados 11 temas considerados fundamentais para os profissionais que atuam 
na área de estruturas subterrâneas, promovendo o debate, intercâmbio de 
experiências e atualização técnica, além da apresentação de novas 
tecnologias e tendências na área de projetos e construções.

Além dos trabalhos técnicos do Brasil e da América 
do Sul, repetindo o sucesso do 2º Congresso, 
ocorrido em 2008, serão proferidas conferências 
de especialistas consagrados nacionais e 
internacionais, realizados debates de temas 
atuais, exposição de produtos, serviços e 
equipamentos, além de visitas técnicas.

Serão reservados dois dias para a 
realização de um curso de atualização 
e aperfeiçoamento na área de túneis, 
a ser ministrado por profissionais 
brasileiros e internacionais renomados 
na engenharia de túneis.
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 » Planejamento Urbano e Uso do 

Espaço Subterrâneo

 » Investigações Geológicas, Dados 

Básicos, Aspectos Hidrogeológicos 

e Geotécnicos

 » Projetos e Retroanálises

 » Suporte, Revestimentos e 

Materiais

 » Escavações Subterrâneas em 

Mineração, Óleo e Gás

 » Casos Históricos e suas Lições

 » Meio Ambiente e Obras 

Subterrâneas

 » Operação, Manutenção e 

Recuperação

 » Contratos, Seguros e Gestão de 

Riscos

 » Novas Tecnologias e Meio 

Ambiente

 » Estocagem Subterrânea 

TEMAS

O 3º Congresso Brasileiro de Túneis 

e Estruturas Subterrâneas e o 

Seminário Internacional “South 

American Tunnelling – SAT 2012” 

serão realizados entre os dias 20 e 

22 de março de 2012 no Centro 

Fecomercio de Eventos, situado na 

Rua Dr. Plínio Barreto, 285 – 1º andar 

na cidade de São Paulo – SP.

DATA E LOCAL
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CHAMADA DE TRABALHOS

Os trabalhos completos deverão ser enviados 
eletronicamente, seguindo as regras de envio e 
normas de editoração, até o dia 15 de setem-
bro de 2011.

Durante o preenchimento do formulário, os au-
tores devem indicar o formato preferido para 
apresentação, oral ou painel, porém, é de respon-
sabilidade do Comitê Científico a decisão final.

Os autores serão informados quanto ao aceite / 
recusa até o dia 30 de outubro de 2011.

Ao menos um dos autores deverá estar inscrito 
até o dia 15 de dezembro de 2011 para que o 
trabalho seja validado para apresentação e pu-
blicação nos anais do evento.

Os trabalhos aceitos serão publicados na íntegra 
nos anais, independente de sua forma de apre-
sentação.

Cada inscrição valida a publicação e apresenta-
ção de até 3 trabalhos técnicos.

Para informações do Congresso e para 
enviar seu trabalho, acesse:
www.tuneis.com.br/3cbt
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 » Associados quites com suas anuidades do CBT, ABMS e ABGE gozam de valores diferenciados e pagam o valor 
mencionado na categoria de SÓCIOS;

 » Somente poderão se inscrever na categoria ESTUDANTES os matriculados em cursos de graduação. Para validar, 
deve ser enviado um documento comprobatório deste status através do e-mail: 3cbt@acquacon.com.br

 » Após o dia 04 de março de 2012 as inscrições poderão ser feitas somente no local durante o evento.

Notas de Empenho
As Notas de Empenho devem ser emitidas para a Associação Brasileira de Mecânica dos Solos e Engenharia 
Geotécnica, CNPJ: 58.402.579/0001-07.
IMPORTANTE -- Se a Nota de Empenho não tiver sido quitada, efetivamente paga com envio de comprovante 
via e-mail: 3cbt@acquacon.com.br, o inscrito deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição e só será 
reembolsado quando a instituição comprovar que realizou o pagamento.

Cancelamentos 
Cancelamentos de inscrição serão aceitos com antecedência de até 30 dias mediante retenção de 30% 
sobre o total a pagar.

INSCRIçõES

As inscrições deverão ser efetuadas através do site: www.tuneis.com.br/3cbt

Categorias Até 31/12/2011 Após 01/01/2012

Estudantes de graduação R$ 250,00 R$ 350,00

Sócios R$ 650,00 R$ 750,00

Não sócios R$ 800,00 R$ 900,00

Forma de pagamento:
Boleto bancário gerado  
durante o processo da inscrição
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EXPOSIçÃO TÉCNICA PARALELA

Diante do comprovado aquecimento do mercado no setor de 
túneis e estruturas subterrâneas, e mantendo sua tradição, 
o CBT / ABMS disponibilizará estandes destinados às em-
presas, instituições de pesquisa, órgãos de Governo e aos 
demais interessados em expor seus produtos e serviços.

Os estandes de 9 metros quadrados, com montagem básica 
incluída, estão sendo comercializados por R$ 7.500,00 para 
empresas associadas a ABMS e ao CBT e a R$ 8.500,00 para 
não associadas.

Consulte a planta da Exposição no site do evento e escolha 
já o seu estande. Recomendamos que considere a possibi-
lidade de adquirir uma Cota de Patrocínio em vez de locar 
apenas a área, já que as contrapartidas ofertadas justificam 
o investimento pouco maior.

Entre em contato e 
conheça as oportunidades:
 
Acqua Consultoria
Fone: (11) 3868-0726
E-mail: 3cbt@acquacon.com.br

Mapa dos estandes:
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Mapa dos estandes:

PATROCÍNIOS

Tendo como público alvo os principais tomadores de decisões do País, o 3º Congres-
so Brasileiro de Túneis e Estruturas Subterrâneas e o SAT’2012 são excelentes opor-
tunidades para que sua instituição seja sempre lembrada por este seleto grupo, 
sendo assim, recomendamos que avalie sua participação enquanto patrocinador 
do evento. 

Há duas formas de participação, adquirindo cotas de patrocínios, com contraparti-
das maiores de acordo com o investimento, ou através da aquisição de  cotas de 
produtos / serviços,  que serão entregues(ou prestados) aos  participantes, con-
forme disponível no item Patrocínios do site.

AGÊNCIA OFICIAL DE VIAGENS

Credenciou-se a R3 Viagens, Incentivo e Eventos como agência oficial de viagens do 
3º CBT / SAT’2012, com condições de atender tanto na parte terrestre, reservando 
hotéis na região e ofertando transporte quanto na parte aérea, com excelentes 
condições. No site oficial do evento, poderão encontrar mais informações.

É mais seguro, ágil e confortável adquirir o seu pacote junto à agência oficial de 
viagens.

R3 Viagens, Incentivo e Eventos
Fone: (11) 3871-1959
E-mail: vendas@r3viagens.com.br
Site: www.r3viagens.com.br



COMITÊ ORGANIZADOR
Presidente:
Akira Koshima

Membros:
 » Alessandra Lionço
 » André Pacheco de Assis 
 » Antonio Domingues de Figueiredo
 » Edson Peev
 » Fernando Leyser Gonçalves
 » Flavio Henrique Cunha Lobato
 » Flávio Massayuki Kuwajima
 » Francisco Ribeiro Neto
 » Hugo Cássio Rocha
 » João Carlos B. Jorge da Silva
 » José Luiz D. Penido
 » Marco Aurélio Abreu Peixoto da Silva
 » Paula Maia Ribeiro Avesani
 » Pedro Teodoro França
 » Sergio A. B. Fontoura
 » Tarcisio Barreto Celestino

Promoção
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Promoção

Secretaria Executiva
Acqua Consultoria  - CADASTUR: 26.038288.80.0001-3
Rua Dr. Candido Espinheira, 560 - cj. 32
05004-000 - São Paulo - SP
Fone: 11 3868-0726
3cbt@acquacon.com.br 

Organização

www.tuneis.com.br/3cbt


