
ASSOCIE SUA EMPRESA 
AO MAIOR EVENTO 

DE TÚNEIS DA 
AMÉRICA LATINA



APRESENTAÇÃO 
DO EVENTO

Com o tema “Inovando em obras subterrâneas para um 

futuro melhor”, o 5º Congresso Brasileiro de Túneis e 

Estruturas Subterrâneas e Seminário Internacional “Latin 

American Tunnelling Seminar” (5º CBT-LAT 2021) irá reunir 

nomes consagrados da indústria de túneis em todo 

mundo. Serão abordados 12 temas fundamentais para os 

profissionais da área de estruturas subterrâneas. Haverá, 

no encontro, a apresentação de novas tecnologias e 

tendências nas áreas de projeto, construção, manutenção 

e operação de túneis. Debates, intercâmbio de 

experiências e atualização técnica também farão parte dos 

dois eventos.

O Comitê Brasileiro de Túneis, que integra a Associação 

Brasileira de Mecânica dos Solos e Engenharia Geotécnica 

(ABMS), tem o prazer de convidar toda a comunidade 

técnica a engajar-se desde já, inscrevendo-se e 

apresentando trabalhos, do 5º CBT, que deverá acontecer 

em um momento de virada para as áreas de infraestrutura, 

com a volta dos investimentos em projetos e obras de 

mobilidade urbana, e nas áreas de energia, mineração e 

saneamento, óleo e gás, entre outras.

Está reservado um período para a realização de um curso 

de atualização e aperfeiçoamento na área de túneis, 

ministrado por profissionais brasileiros e internacionais 

renomados na engenharia de túneis.

Além dos trabalhos técnicos do Brasil e da América Latina, 

que prometem repetir o sucesso do 4º Congresso, 

ocorrido em 2017, serão proferidas conferências de 

especialistas consagrados, nacionais e internacionais, e 

realizados debates de temas atuais, além da exposição de 

produtos, serviços e equipamentos, e visitas técnicas.

A Organização do 5º CBT e LAT 2021 conta com a 

participação ativa e motivada da comunidade técnica 

brasileira e latino-americana para que o Congresso resulte 

em uma excelente troca de experiências e conhecimento, 

além de excelente networking a todos os participantes.



Ÿ Túneis e galerias em rocha para situações complexas (casos de projeto e 

obra, tecnologias) 

Ÿ Arqueologia e arquitetura em estruturas subterrâneas (experiências 

nacionais e internacionais, estudo de casos)

Ÿ Tratamento e condicionamento de maciços (novas técnicas de 

condicionamento, casos históricos)

Ÿ Reforma e ampliação de estruturas subterrâneas (recuperação estrutural, 

retrofit de uso, ampliações, novos usos)

Ÿ Segurança e operação de espaços subterrâneos (sistemas, tecnologias, 

normativas, análises de riscos e manutenção)

Ÿ Construções não convencionais (estações por poços secantes, túnel 

invertido, grandes seções sem parcialização)

Ÿ Gestão de risco (abordagem sistêmica, contratação, seguro, risco 

probabilístico)

Ÿ Novas abordagens de projeto (uso de BIM, cálculo probabilístico, projeto 

sísmico, práticas atuais e desenvolvimentos necessários)

Ÿ Investigações geológico geotécnicas para projeto de túneis (para túneis 

em rocha e solo, novas técnicas de mapeamento e ensaios)

Ÿ Obras subterrâneas para mineração, óleo & gás e outras energias 

(práticas de projeto e obra, casos de obra) 

Ÿ Escavações convencionais e mecanizadas (em solo e rocha, 

produtividades e otimizações, casos históricos)

Ÿ Túneis em meios urbanos (práticas de projeto e obra, interferências com 

redes de infra estrutura, com estruturas subterrâneas existentes e com 

edificações)

TEMAS



- Localização privilegiada, na região da Avenida Paulista;

- Praça de alimentação e uma praça de restaurantes 

totalizando 1.400 lugares distribuídos em dois andares;

Escolhido pensando em comodidade e funcionalidades 

para todos os participantes:

- Circulação na porta do empreendimento do ônibus 

“Airport Bus Service” com destino ao Aeroporto 

Internacional de Guarulhos;

- Evento realizado em único piso, proporcionando maior 

integração entre todos.

- Estacionamento para 1.200 vagas fixas com preço 

acessível;

- Possui 53 hotéis e 24 mil leitos no seu entorno;

CENTRO DE CONVENÇÕES 
FREI CANECA



COTA DIAMANTE

Aplicativo do evento, respeitadas as proporções de cada cota (se 

houver)

Comunicação visual, respeitadas as proporções de cada cota

Site do evento, respeitadas as proporções de cada cota

AÇÕES:

Vídeo institucional de até 1 minuto na solenidade de abertura do 

evento

Espaço no evento com localização privilegiada (não inclui despesas 

de montagem): 36m²

1 Espaço de 20 minutos para realização de workshop empresarial

1 Espaço de 30 minutos na grade da programação técnica 

(palestrantes e despesas do mesmo por conta do patrocinador)

CORTESIAS:

ÁREA:

EXPOSIÇÃO DE MARCA:

Menção nas redes sociais parceiras do evento

Material de divulgação impresso e digital, respeitadas as proporções 

de cada cota

BENEFÍCIOS:

Inserção de material nas pastas 

Crachás de expositor: 6

Inscrições completas para o Congresso: 8

INVESTIMENTO: R$ 70.000,00

Associado ABMS Topázio/ ITA Associado ABMS Turmalina Associado ABMS Esmeralda

R$ 63.000,00 R$ 59.500,00 R$ 56.000,00

Empresas associadas que possuem associação ao CBT somam ao desconto acima mais 2,5%



INVESTIMENTO: R$ 50.000,00

Associado ABMS Topázio/ ITA Associado ABMS Turmalina Associado ABMS Esmeralda

R$ 45.000,00 R$ 42.500,00 R$ 40.000,00

Empresas associadas que possuem associação ao CBT somam ao desconto acima mais 2,5%

Site do evento, respeitadas as proporções de cada cota

Espaço no evento com localização privilegiada (não inclui despesas 

de montagem): 24m²

Material de divulgação impresso e digital, respeitadas as 

proporções de cada cota

ÁREA:

CORTESIAS:

Crachás de expositor: 4

Inserção de material nas pastas 

Comunicação visual, respeitadas as proporções de cada cota

1 Espaço de 20 minutos para realização de workshop empresarial

AÇÕES:

EXPOSIÇÃO DE MARCA:

Inscrições completas para o Congresso: 5

Menção nas redes sociais parceiras do evento

BENEFÍCIOS:

Aplicativo do evento, respeitadas as proporções de cada cota (se 

houver)

COTA PLATINA



INVESTIMENTO: R$ 35.000,00

Associado ABMS Topázio/ ITA Associado ABMS Turmalina Associado ABMS Esmeralda

R$ 31.500,00 R$ 29.750,00 R$ 28.000,00

Empresas associadas que possuem associação ao CBT somam ao desconto acima mais 2,5%

Inserção de material nas pastas

Inscrições completas para o Congresso: 3

CORTESIAS:

Crachás de expositor: 3

Comunicação visual, respeitadas as proporções de cada cota

Menção nas redes sociais parceiras do evento

Site do evento, respeitadas as proporções de cada cota

Aplicativo do evento, respeitadas as proporções de cada cota (se houver)

BENEFÍCIOS:
ÁREA:

Espaço no evento com localização privilegiada (não inclui despesas de 

montagem): 18m²

EXPOSIÇÃO DE MARCA:

COTA OURO



INVESTIMENTO: R$ 20.000,00

Associado ABMS Topázio/ ITA Associado ABMS Turmalina Associado ABMS Esmeralda

R$ 18.000,00 R$ 17.000,00 R$ 16.000,00

Empresas associadas que possuem associação ao CBT somam ao desconto acima mais 2,5%

- 1 jogo de mesa com 3 cadeiras;

- Carpete aplicado diretamente sob o piso do local;

EXPOSIÇÃO DE MARCA:

BENEFÍCIOS:
ÁREA:

Espaço no evento com localização privilegiada: 9m² com 

montagem básica

MONTAGEM BÁSICA:

- Paredes de TS estruturadas com alumínio;

- Depósito com 1 porta padronizada;

- 1 logo em recorte;

- 1 balcão padronizado.

Aplicativo do evento, respeitadas as proporções de cada 

cota (se houver)

CORTESIAS:

Inscrições completas para o Congresso: 1

Crachás de expositor: 2

Site do evento, respeitadas as proporções de cada cota

COTA PRATA



INVESTIMENTO: R$ 12.000,00

Associado ABMS Topázio/ ITA Associado ABMS Turmalina Associado ABMS Esmeralda

R$ 10.800,00 R$ 10.200,00 R$ 9.600,00

Empresas associadas que possuem associação ao CBT somam ao desconto acima mais 2,5%

MONTAGEM BÁSICA:

- 1 balcão padronizado.

CORTESIAS:

Estande básico de 9m²

- Paredes de TS estruturadas com alumínio;

Crachás de expositor: 2

- Depósito com 1 porta padronizada;

- 1 jogo de mesa com 3 cadeiras;

- Carpete aplicado diretamente sob o piso do local;

- 1 logo em recorte;

COTA BRONZE
ESTANDE BÁSICO



www.5cbt.tuneis.com.br


