Tubulações de compósitos são o tema de seminário da
ALMACO na Petrobras
Evento acontece no próximo dia 23, na sede do departamento de engenharia da empresa

Tubulações de compósitos: extensa lista de benefícios em aplicações on e offshore

No próximo dia 23, o Comitê de Tubulação da Associação Latino-Americana
de Materiais Compósitos (ALMACO) promoverá o seminário “Tubulações
em PRFV: novas aplicações e tendências” na sede do departamento de
engenharia da Petrobras, no Rio de Janeiro (RJ).
Com apresentações de fornecedores de matérias-primas e fabricantes de tubos de
compósitos – material também conhecido como Plástico Reforçado com Fibras de
Vidro (PRFV) –, o encontro terá como objetivo reforçar a divulgação dos benefícios
proporcionados por esses tipos de tubulações em aplicações on e offshore.
“A lista de vantagens inclui diversos pontos, a exemplo de elevados índices de
resistência à corrosão, temperatura e pressão, associados à leveza, facilidade de
instalação e, eventualmente, possibilidade de execução de reparos não
destrutivos”, resume Erika Bernardino Aprá, presidente da ALMACO.
Ao longo de todo o dia, os engenheiros da Petrobras poderão acompanhar dez
palestras apresentadas por representantes das empresas Engcom, Glastec, NOV,
Petrofisa, Saertex, Teijin Aramid, Team do Brasil e UTCOM.
Confira, a seguir, a agenda do seminário:

09h – “Aplicação de cálculo estrutural – Parâmetros de projetos das tubulações
conforme a ISO 14.692”, Igor Bolorino (Engcom)
09h40 – “Aplicação de tubos em PRFV para refinarias, campos de petróleo on e
offshore”, Reginaldo Domingues e Gustavo Souza (NOV)
10h30 – “Tubulação e reparos em compósitos para aplicações naval/offshore”, José
Brito (Glastec)
11h10 – “Aplicação de tubos e conexões em PRFV para projetos onshore em áreas
não classificadas”, Flávio Campos (Petrofisa)
12 – Almoço
13h30 – “Reabilitação não destrutiva de tubulações com materiais compósitos”,
Rodrigo Tomazi (Saertex)
14h10 – “Certificações de montadores de tubos em PRFV”, Gustavo Souza (NOV)
15h – “Pipe Non-Destructive Inspection”, Jo Anne Watton (UTCOM)
15h40 – “Tubulação reforçada por termoplástico: benefícios através da escolha do
material de reforço adequado”, Bruno Rodrigues (Teijin Aramid)
16h30 – “Estudos de caso sobre aplicação de materiais compósitos para reforço
estrutural na indústria upstream”, Carlos Estites (Team do Brasil)
17h20 – Debate
Resultantes da combinação entre polímeros e reforços – por exemplo, fibras de
vidro –, os compósitos são conhecidos pela resistência mecânica e química, leveza,
facilidade de moldagem e por serem materiais ambientalmente amigáveis. 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.

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. Para mais
informações, acesse www.almaco.org.br
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