
 
 
 

 

ALMACO promove evento em São José dos Campos  
1º Encontro Regional de 2019 da Associação Latino-Americana de Materiais Compósitos 

acontece no dia 09/05, em laboratório do IPT especializado em estruturas leves 

 
LEL: único laboratório da América do Sul dedicado a pesquisas sobre estruturas leves 

 

 

No dia 09/05, em São José dos Campos (SP), a Associação Latino-

Americana de Materiais Compósitos (ALMACO) promoverá o 1º Encontro 

Regional de 2019. O evento será realizado no Núcleo de Estruturas Leves 

(LEL), laboratório que pertence ao Instituto de Pesquisas Tecnológicas 
(IPT) – é o único na América do Sul dedicado a pesquisas aplicadas aos 

processos de fabricação de estruturas leves, a exemplo dos compósitos.  

 

De manhã, os participantes visitarão as dependências do LEL e, após o almoço, 

acompanharão seis palestras. “Nada melhor do que apresentar trabalhos sobre o 
que há de mais avançado em termos de matérias-primas e processos de fabricação 

de compósitos em um espaço tão bem estruturado e moderno quanto o LEL”, 

afirma Erika Bernardino Aprá, presidente da ALMACO.  

 
Confira, a seguir, a grade de palestras do 1º Encontro Regional: 

13h30 – “Tecnologias e tendências dos materiais compósitos aplicados aos 

segmentos aeroespacial, óleo & gás, energia, infraestrutura e transporte”, 

Waldomiro Moreira (ALMACO); 
14h – “Utilização dos compósitos na indústria do petróleo”, Genaro Zanon 

(Petrobras); 

14h30 – “Aplicação de materiais compósitos na recuperação estrutural de 

tubulações”, Rodrigo Tomazi (Saertex); 
15h – “Aumentando a produtividade com adesivos PU de cura rápida”, Gabriel 



Matos (LORD); 

16h – “PUGreen®: um novo conceito para transformar compósitos”, Giuseppe 

Santachè (Purcom); 

16h30 – “A nova rota do mercado automotivo e como a tecnologia de materiais 
compósitos pode te ajudar a recalculá-la”, Rodrigo Berardine (Owens Corning); 

17h – “Compósitos de interesse para a indústria aeroespacial: da concepção à 

serialização”,  Dr. José Maria Fernandes Marlet. 

 
Com patrocínio das empresas LORD, Owens Corning, Purcom e Saertex, o 1º 

Encontro Regional ALMACO é um evento gratuito destinado aos profissionais que 

lidam com os compósitos e estudantes interessados no material. As inscrições 

devem ser feitas pelo e-mail marketing@almaco.org.br ou (11) 3719-0098 – vagas 
limitadas.  

 

 

Sobre a ALMACO 

Fundada em 1981, a ALMACO tem como missão representar, promover e fortalecer 
o desenvolvimento sustentável do mercado de compósitos. Com administração 

central no Brasil e sedes regionais no Chile, Argentina e Colômbia, a ALMACO tem 

cerca de 400 associados (empresas, entidades e estudantes) e mantém, em 

conjunto com o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), o Centro de Tecnologia 
em Compósitos (CETECOM), o maior do gênero na América Latina. 

 

Resultantes da combinação entre polímeros e reforços – por exemplo, fibras de 

vidro –, os compósitos são conhecidos pelos elevados índices de resistência 
mecânica e química, associados à liberdade de design. Há mais de 50 mil aplicações 

catalogadas em todo o mundo, de caixas d'água, tubos e pás eólicas a peças de 

barcos, ônibus, trens e aviões. Para mais informações, acesse www.almaco.org.br 

 
 
 

 
Silvio de Andrade 
(+55 11) 3554-0497 / (+55 11) 98181-8186 
www.slea.com.br   
 

mailto:marketing@almaco.org.br
http://www.almaco.org.br/
http://www.slea.com.br/

