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ATA REUNIÃO PULTRUSÃO – 17/05/2018 

Em 17 de maio de 2018, em São Paulo/SP foi realizada Reunião sobre a recuperação do mercado de 

pultrusão – com a presença do: Presidente: Gilmar Lima – G12, 1º Vice Presidente: Sérgio Falcão, 2º Vice 

Presidente: Rodrigo Braga – Owens Corning e dos Conselheiros Gestores:  Ruy Toledo e Erivelto Mussio – 

G12, Christian Andrade – Fibermaq, Robson Viana – CPIC, Claudio Stek – Owens Corning, Alison 

Aparecido dos Santos e José Vaz Ferreira Neto – Novapol e Erika Bernardino Aprá - ALMACO.   

Ausências Justificadas: Fábio Sanches – Ashland,  

ASSUNTOS DISCUTIDOS 

Gilmar Lima iniciou a reunião agradecendo a presença de todos e mostrando informações recebidas do 

mercado, onde demostra os problemas enfrentados por clientes (Óleo & Gás e fertilizantes) de produtos 

pultrudados. 

Este trabalho terá um início e um fim. Existem algumas obras paradas, clientes insatisfeitos e 

especificadores que estão reavaliando manter os compósitos feitos em Pultrusão. Esta situação precisa 

mudar e é por isso que a ALMACO criou esta equipe de trabalho para recuperar a imagem e criar 

oportunidades para o processo de PULTRUSÃO. 

O trabalho consiste em 4 frentes e não contará no primeiro momento com os transformadores. Apenas os 

fabricantes de matérias primas e os fabricantes de máquinas participarão por enquanto, Veja abaixo as 

etapas deste trabalho: 

1) Visitaremos empresas de três segmentos importantes do processo de Pultrusão (Óleo & Gás, 

Fertilizantes e Construção Civil), com objetivo de entender as dificuldades, necessidades, 

expectativas e apresentar uma proposta objetiva e simples de trabalho para qualificação dos 
fornecedores e definição de controles básicos de qualidade de recebimento de produtos em 

Compósitos; 

2) Realização de um seminário em agosto com foco em recuperar a imagem da Pultrusão, mostrando 

aplicações de sucesso no Brasil e no mundo e também as diferenças de um produto feito com 

controle de processo e materiais corretos que atendam aos requisitos exigidos (preços versus 
desempenho);       

3) Após a avaliação das visitas e aceitação, iniciaremos o trabalho de *implantação da qualificação de 

fornecedores com regras e políticas claras e rígidas. 

4) Normatização e certificação de produto. 
 

Vai ser criado uma equipe multifuncional que será dividida para atender as reuniões nos três lugares 

previamente definidos  

- Petrobrás 

- Yara 

- Medabil 
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Rodrigo Braga sugeriu que fizéssemos uma curta apresentação sobre a ALMACO, sobre o nosso mercado e 

um pouco sobre as aplicações de perfis pultrudados no mundo 

 

Erika Bernardino ficou de enviar a todos os participantes a norma ASTM – D4385-13. Esta norma já existe 

no mundo e podemos utiliza-la como apoio na construção da norma brasileira 

Empresas que mostram interesse em participar da força tarefa que visitará as empresas 

 Owens Corning 

 CPIC 

 Novapol 

 Ashland 

 

Foi solicitado que cada uma das empresas acima mandasse até a semana que vem o nome de seu 

representante e sugestões de temas que deverão ser abordados no seminário que faremos em agosto 

Erika Bernardino ficou incumbida de entrar em contato com a Petrobrás, Yara e Medabil e agendar a 

reunião para o mais breve possível. 

A intenção é fazermos o seminário de PULTRUSÃO na PETROBRAS no Rio de janeiro. 

A reunião com a Petrobrás foi marcada para dia 13 de junho às 10h30 em São José dos Campos/SP. 

 

 

São Paulo, 18 de maio de 2018. 

 


