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Site:

Estrada Fernando Nobre, nº 293
Estrada Fernando Nobre, nº 487
Cotia – SP – Brasil
06705-490
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55 (11) 4613-6266
55 (11) 4613-6261
www.alvenius.ind.br

25

2013/14

5

0

5

0

3
AETEVENTOS.ps
C:\Users\Marcello\Work\aet 2013\EVENTOS ESPORTIVOS 2013\AET_EVENTOS_ESPORTIVOSAIDA.cdr
sexta-feira, 11 de outubro de 2013 15:43:24

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite 150 lpi at 45 degrees

02

03

www.alvenius.ind.br

100

100

95

95

75

25

5

0

Sistemas Tubulares:

Principais Mercados

75

criando conexões, estabelecendo alianças
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Adicione agilidade e economia aos projetos para
a Copa do Mundo (2014) e as Olimpíadas (2016)
O desenvolvimento de uma nação promove-se pela melhoria
na qualidade de vida dos cidadãos através de investimentos
tanto no setor público quanto no privado. O Brasil, por fatores
macro e microeconômicos favoráveis, passa por um momento
de franco crescimento.

0

Proporciona união por meio de
acoplamentos rígidos e flexíveis em
tubos ranhurados por corte ou
laminação.

Arenas esportivas

Hotéis

Centros de convenções

Complexos comerciais

Aeroportos

Terminais rodoviários

O mundo está com os olhos voltados para nosso país e dois
indicadores dessa evolução são os principais eventos esportivos
que ocorrerão nos próximos anos: a Copa do Mundo de 2014 e
os Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro.
A Alvenius, por meio de sua visão global e inovadora, sabe
que, juntamente com estes eventos, bilhões de investimentos
em infraestrutura são necessários para diversos tipos de
empreendimentos.
Preocupada em atender estas demandas específicas, a Alvenius
desde 2010 planeja e atua fortemente para suprir o exigente
mercado da construção.
Suas soluções em sistemas tubulares garantem uma montagem
ágil e limpa, reduzindo consideravelmente o cronograma da
obra, pois cada união por acoplamento mecânico é feita até 6
vezes mais rápido que uniões soldadas.

Utiliza acoplamentos flexíveis na
união de tubos com aneis de aço em
suas extremidades.

Projetos Fornecidos:
Arenas esportivas
Arena Grêmio - RS
Arena Palestra Itália - SP
Arena Pernambuco - PE

$$
TUBO

Beira Rio - RS
Itaquerão - SP
Mané Garrincha - DF
Maracanã - RJ

ACOPLAMENTO
MAIOR
ECONOMIA

Mineirão - MG
Morumbi - SP
Edifícios
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MENOR
MENOS MÃO-DE-OBRA
NECESSIDADE DE
ESPECIALIZADA
EQUIPAMENTOS
EM CAMPO

MENOR TEMPO
DE PARADA

Sede do COB - (Comitê
Olímpico Brasileiro) - RJ

95

Vila Olímpica - RJ

75

*Atualizado em Outubro de 2013

25

25

5

5

Rede ferroviária
0

Rede rodoviária (pontes e viadutos)
0
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Principais Aplicações
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Proteção contra Incêndio

Ar Condicionado e Aquecimento
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Infraestrutura, Utilidades e Ar Comprimido
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Fabricação

Revestimentos
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A linha de produtos fabricada e comercializada pela Alvenius é
composta por tubos e conexões em aço carbono com costura
helicoidal ou longitudinal, com anel sobreposto na extremidade
para uso de acoplamentos mecânicos tipo K.
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Oferece tubos com ranhura por laminação (roll-grooved) ou
ranhura por corte (cut-grooved), para uso de acoplamentos e
conexões no Sistema Ranhurado.

A Metalcoating, unidade de negócio controlada pela Alvenius, é uma empresa especializada em tecnologias de aplicação
de revestimentos customizados para proteção anticorrosiva. Utiliza polímeros fabricados pelas maiores indústrias químicas
mundiais, garantindo a máxima proteção e proporcionando segurança e tranquilidade aos seus clientes.

Tubos

Aplicações

As dimensões dos tubos variam de 102mm (4") a 914mm (36”) de
diâmetro, com até 9,50mm de espessura, podendo ser de 6 ou 12
metros de comprimento padrão ou 5,8 e 11,6 metros para
exportação.

Materiais
Aço carbono comercial, aço carbono estrutural e aços patináveis
conforme ASTM A36 / ASTM A283 Gr.C,
SAC / COR, SAE 1008 / 1010 / 1012 ou equivalentes.
De acordo com as normas ASTM A134, ASTM A139, AWWA C200,
NBR 5622 e NBR 9797, com costura helicoidal por arco submerso
interno e externo, ou conforme NBR 5580 ou NBR 5590 com
costura longitudinal, ou outra norma mediante consulta.

•

tubos;

•

manifolds;

•

conexões;

•

casings;

•

acoplamentos;

•

risers;

•

peças especiais;

•

filtros;

•

válvulas;

•

decantadores;

•

bombas;

•

raspadores;

•

drill pipes;

•

osmose reversa;

•

tubings;

•

desmineralizadores;

•

hastes de bombeio;

•

entre outros.

0

O Sistema Alvenius K (shouldered end)

Revestimentos

O sistema Alvenius K consiste na utilização de acoplamentos mecânicos
Segmento

Anel de vedação

flexíveis para a união de tubulações. Na extremidade dos tubos e das

Revestimentos termopláticos

conexões é soldado um anel de aço para que o acoplamento se encaixe
Anel de aço

perfeitamente.

Parafuso / Porca

Tubos com anel de aço na extremidade

P o l i a m i d a 11 / 1 2

Polietileno

Fluoropolímeros

Revestimentos termofixos

Conexões-padrão

EMPRESA CADASTRADA
100

95

São oferecidas conexões-padrão, como: tees, ypsilons, reduções concêntricas

100

e excêntricas, curvas, cruzetas e conexões de transição para outros tipos de

95

união (flange, ponta lisa, mangote, ranhura). Estas peças são segmentos de
75

75

tubos soldados que podem vir com suas extremidades preparadas de acordo

EMPRESA COM CRCC

com as especificações dos projetos (ponta lisa, anel de aço ou flange).
25

5

0

FBE

Peças especiais

APLICADORA AUTORIZADA NO BRASIL:

A Alvenius tem a flexibilidade de desenvolver e fornecer peças especiais,
fabricadas sob medida para atender às necessidades de cada projeto.

25

EMPRESA COM SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO
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0
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Distribuição
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A Tyco é uma empresa global, provedora de soluções de

desenvolvimento, que proporciona aos seus clientes soluções

proteção contra incêndio e segurança eletrônica. Conta com

eficazes para proteção contra incêndio em empreendimentos

um time de mais de 69 mil profissionais e suas soluções estão

residenciais, comerciais, industriais, entre outros.

Acoplamentos rígidos ou
flexíveis em aço inox

Acoplamentos para
tubos ponta lisa

Conexões em ferro fundido

Conexões em inox

Derivações mecânicas

Sprinklers

Sistemas de incêndio

Sistemas de detecção e alarme

Válvulas ranhuradas

Válvulas de balanceamento

Sistemas de espuma
100

presentes em quase 60 países.
Com mais de 150 anos de mercado, a Tyco é singularmente

95

75

Acoplamentos rígidos ou
flexíveis em ferro fundido

Seu compromisso é aliar inovação tecnológica, excelência

qualificada para desenvolver e proporcionar soluções

operacional e altos padrões de práticas de negócio no

customizadas para qualquer configuração de projeto.

95

75

atendimento das mais diversas necessidades.
Suas fábricas ao redor do mundo são garantidas pela
25

5

0

A Tyco é líder na fabricação e distribuição de sistemas de

certificação ISO-9000, e são rotineiramente auditadas por

combate a incêndio, oferecendo a mais ampla linha de

entidades independentes para provar sua performance. Além

produtos do mercado. Constantemente expande suas

disso, a empresa está presente em mais de 70 comitês de

capacidades através de um intenso programa de pesquisa e

proteção contra incêndio e diversos outros órgãos.
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Sistema G-Press
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2. Vantagens, somadas as Genéricas, que estão
associadas ao modelo específico de acoplamento:

75

Modelo

25

5

0

Sistema Ranhurado de acoplamentos mecânicos nas tubulações
de proteção contra incêndio e ar condicionado dos estádios da
Copa do Mundo de 2014. Cases: Maracanã e Itaquerão.

Características Específicas

Rígido

- União tão rígida quanto uma
soldada
- Utiliza a mesma suportação das
tubulações soldadas

Flexível

-

Fotos Maracanã

Foto

75

25

5

0

Permite deflexão
Absorve vibração
Atenua ruído
Permite dilatação térmica

Tabela 2: Características dos modelos de acoplamento.

Em conjunto com as empresas de engenharia e montagem envolvidas
em cada estádio, as escolhas pelas proporções dos acoplamentos foram
sustentadas pelos seguintes motivos:

Estádio

Maracanã

Maracanã - arquitetura oval

Acoplamento

Flexível

Itaquerão - arquitetura retangular

Itaquerão

Diante da demanda por investimentos na infraestrutura do país e, especialmente, pela modernização e construção das

Rígido

arenas esportivas para a Copa do Mundo de 2014, a Alvenius, com o Sistema Ranhurado de acoplamentos mecânicos,

Justificativa
A característica de deflexão deste
modelo de acoplamento permitiu
que o contorno do estádio fosse
desenvolvido com redução do uso
de curvas, ajustes nas extremidades
dos tubos ou dobradeiras.

Fotos Itaquerão

Pelo fato do estádio adotar o
formato retangular, uniões rígidas
para longos trechos retos foram
facilmente executadas por meio
destes acoplamentos.

pôde direcionar suas soluções tubulares para atender diversos estádios. Habitualmente, o modelo de acoplamento
rígido é o mais usado nos empreendimentos em relação ao modelo flexível, porém, pelo fato dos projetos Maracanã e

Tabela 3: Justificativas dos modelos.

Itaquerão terem características distintas e específicas, a proporção de acoplamentos rígidos e flexíveis teve
considerável variação.

Além dos benefícios implícitos existentes no uso do Sistema
Ranhurado de acoplamentos, bem como a conclusão de que esta
solução é válida para diferentes configurações de projeto, estima-se
que os resultados obtidos a partir da proporção dada na escolha
pelos modelos são:

Acoplamento
Estádio

100

95

Flexível

Rígido

Maracanã

27,26%

72,74%

Itaquerão

5,17%

94,83%

Linha de produtos para tubulação ranhurada

Anel de vedação

• Redução considerável do uso de conexões no Maracanã, por conta
da permissão de curvatura do acoplamento flexível.

Ranhura

95

Tabela 1: Modelo de acoplamento para cada estádio.

• Menor necessidade do uso das dobradeiras de tubo.

Segmento
75

25

5

0

75

1. Vantagens Genéricas do Sistema Ranhurado:
•
•
•
•
•

Rápida montagem.
Facilidade de ajuste em campo.
Processo limpo e prático.
Sem solda.
Economia ao final da instalação.

• Redução da mão de obra em função da versatilidade dos
acoplamentos flexíveis.
• Velocidade na instalação, especialmente do Itaquerão, com o uso
dos acoplamentos rígidos, gerando maior produtividade.

25

5

• Maior segurança em ambos os projetos, com a redução do uso de
insumos considerados perigosos.

Parafuso / Porca
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