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Soluções completas
em sistemas tubulares
Fabricação & Comercialização: Em sua sede situada em
®

Cotia / SP, a Alvenius produz tubos em aço carbono com

Fabricação

costura helicoidal e conexões-padrão em aço carbono de até
914mm (36”) com espessura de até 9,50mm, além de peças
especiais feitas em caldeiraria e acoplamentos modelo K10 de
até 1219mm (48"). Paralelo a isso, comercializa tubos com
costura longitudinal oriundos de empresas terceiras.
Distribuição & Serviços: Permite que a Alvenius ofereça
inúmeras opções em soluções tubulares, sendo elas adequadas

Distribuição

Revestimentos

a cada tipo de mercado, projeto e realidade de seus clientes.
São fornecidas linhas completas no Sistema Ranhurado, como
®

acoplamentos, conexões e válvulas (Shurjoint ), aluguel e
®

venda de máquinas de ranhura (Pace ), além de sprinklers e
válvulas de governo e alarme.
Revestimentos: São realizados através da empresa
®

Metalcoating , controlada pelo Grupo, que é especializada
na aplicação de revestimentos orgânicos para proteção
O Grupo Alvenius tem larga experiência no fornecimento de sistemas que utilizam o conceito de
união através de acoplamentos mecânicos. Hoje é uma das companhias mais versáteis e completas

anticorrosiva. Além disso, os sistemas fornecidos podem ser
revestidos com outros materiais disponíveis no mercado, por
meio de empresas parceiras.

do mercado em termos de soluções tubulares. Sua estrutura conta com três grandes blocos de
atuação, que compreendem:

Nesse sentido, o Grupo Alvenius pode fornecer soluções
completas para diversos mercados, como: mineração e

- Fabricação & Comercialização;
- Distribuição & Serviços;
- Revestimentos.

siderurgia, proteção contra incêndio, ar condicionado, etanol
& biodiesel, petróleo & gás, saneamento, irrigação, construção
civil e indústrias em geral, sempre com qualidade e
credibilidade de uma empresa que está há mais de 55 anos no
mercado brasileiro.

O Grupo Alvenius é distribuidor exclusivo da:

Unidade de negócio controlada pela Alvenius:
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História da Alvenius Brasil
1919
A Alvenius foi fundada na Suécia.
1923
Desenvolveu o primeiro acoplamento mecânico no
sistema shouldered end.
1948
Criou o Sistema K10 de acoplamento, design utilizado
até os dias de hoje.
1951
Iniciou a produção de tubos com costura helicoidal.
1951
Lançou os Light Weight Pipes (tubos de aço com parede
fina), unidos por acoplamentos.

Missão

1954
Chegou no Brasil, importando produtos da Suécia.

Oferecer soluções tubulares completas por meio de
produtos inovadores e de alta qualidade, adotando um
atendimento diferenciado de modo que todos os
processos envolvidos sejam consideravelmente mais
ágeis, práticos e econômicos.

1959
Montou sua fábrica em São Caetano do Sul, SP.
1960
Desenvolveu no Brasil a linha K10 de
acoplamentos até 48” (1219mm).
1974
Transferiu sua fábrica para Cotia, SP.

Valores
Inovação: oferecer soluções eficazes através de
produtos e serviços diferenciados e completamente
exclusivos.

1989
Aumentou a linha K20 para até 12” (318mm).
2000
Introduziu a Metalcoating no mercado brasileiro.
2002
Complementou a linha K20 até 32” (812mm).

Relações sustentáveis: desenvolver cooperações de
longo prazo com seus clientes, colaboradores,
fornecedores e com a sociedade, sempre através de
fatores de motivação e integridade.

2004
Iniciou a distribuição da linha de produtos Victaulic.

Visão Global: permanecer em constante sintonia com
o mundo para identificar eventuais oportunidades,
aproveitando-as de modo temporal.

2007
Substituiu a linha K9 de acoplamentos
pelo Modelo 77 da Victaulic.

O diferencial da Alvenius

2008
Tornou-se a maior distribuidora de produtos no
Sistema Ranhurado da América do Sul.

Trabalhar com a Alvenius significa tranquilidade porque
ela coloca à disposição dos clientes as melhores
tecnologias e soluções adequadas em sistemas
tubulares, atendendo às mais diferentes exigências do
mercado. Permite a união entre tubulações de maneira
simples, limpa e rápida: sem solda!

2005
Começou a produção de tubos até
914mm (36”) X 9,50mm X 12.000mm.

2010
Encerrou seu relacionamento comercial e distribuição
de produtos da Victaulic Company.
Firmou contrato de distribuição exclusiva no Brasil
com a Shurjoint, a Viking e a Pace para suprir a
demanda do mercado.
2011
Contribuiu para a fundação da ABSpk (Associação
Brasileira de Sprinklers).
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CTA - Centro de Treinamento Alvenius

Compromisso com o cliente
O Grupo Alvenius não se preocupa apenas em fornecer produtos
de qualidade aos seus clientes, mas investe também no
relacionamento, estabelecendo alianças, através de serviços que
contribuem para um fornecimento mais eficaz em termos de
agilidade, economia, praticidade e, acima de tudo, confiança.
Diante disso, a estrutura organizacional da companhia possibilita
um acompanhamento pré e pós-venda para que todas as etapas
do fornecimento sejam executadas da melhor maneira possível.

CTA (Centro de Treinamento Alvenius)
A companhia conta com um Centro de Treinamento totalmente
equipado para capacitar seus clientes tanto na teoria quanto na
prática. Este trabalho visa sempre o estreitamento das relações,
objetivando um completo entendimento acerca das diferentes
soluções oferecidas. Tal treinamento também pode ser dado na
empresa do cliente, ou mesmo no canteiro de obra.

Suporte técnico em campo
A equipe tem o propósito de fazer todo o acompanhamento
pós-venda, dando treinamento e suporte em campo para que a
montagem do sistema fornecido pela Alvenius seja feita da
melhor maneira possível, respeitando os requisitos técnicos
exigidos.

Aluguel de equipamentos
Quando utilizado o Sistema Ranhurado, é recomendada a
presença de uma máquina de fazer ranhura em campo com o
intuito de efetuar ajustes na linha de tubulação. Nesse sentido, a
Alvenius disponibiliza para locação os equipamentos necessários,
a fim de viabilizar a execução do projeto.

Preparação de tubos e testes
A Alvenius oferece o serviço de ranhura por laminação ou por
corte nos tubos em escala industrial através de modernos e
eficazes equipamentos. Os tubos podem ser tanto de fabricação
própria quanto de terceiros. Caso solicitado, são feitos testes
hidrostáticos nos tubos para atender às exigências técnicas e
garantir sua qualidade. Além disso, as extremidades dos tubos
podem ser preparadas para receber o Sistema K (anel de aço),
flange, ou outro mediante consulta.

Engenharia

Projetos
A Alvenius conta com uma equipe totalmente
treinada e especializada para dar suporte na
adequação e especificação dos projetos para
os sistemas Alvenius K10, K20, Ranhurado ou
RingJoint, dependendo da aplicação e
requerimentos técnicos.

Levantamento de projetos
São elaborados precisos levantamentos de
materiais e isométricos em AutoCAD não
somente para sistemas de proteção contra
incêndio, mas também para tubulações de
utilidades, projetos de mineração,
sucroenergético e indústrias em geral.
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Política da Qualidade

Segurança no trabalho

ISO 9001 ALVENIUS

A questão da segurança no trabalho é tema
primordial a ser levantado em qualquer

“Trabalhar com um sistema eficiente, baseado no

empreendimento, buscando não apenas o bem

relacionamento sólido com nossos colaboradores e

estar e a tranquilidade dos trabalhadores mas

fornecedores, buscando a melhoria contínua dos

também vantagens econômicas.

Responsabilidade

Ambiental

processos e a satisfação dos nossos clientes através do
atendimento de seus requisitos“.

Os produtos que a Alvenius
oferece contribuem para:

Objetivo da Qualidade
diminuir o índice de acidentes de trabalho, o
A Alvenius trabalha com o objetivo de satisfazer seus

que reduz os custos com seguro e o número de

clientes, por isso tem o máximo cuidado em oferecer

trabalhadores de licença;

produtos de qualidade assegurada, procurando sempre
superar os padrões de fornecimento.

eliminar chama e radiações da solda, reduzindo

Os tubos, os acoplamentos e as conexões são fabricados

o grau de risco, tanto em relação ao ambiente

de acordo com as principais normas nacionais e

quanto ao índice de acidentes de trabalho;

internacionais, e utilizam matéria-prima certificada
desde o recebimento dos materiais até a entrega do

diminuir consideravelmente o tempo em que

produto final. Periodicamente são realizados testes e

os trabalhadores ficam expostos ao trabalho, pois

inspeções relacionados ao tipo de material, dimensões,

os sistemas de acoplamentos oferecidos pela

resistência, estanqueidade, entre outros, a fim de

Alvenius são instalados até 6 vezes mais rápidos

garantir a qualidade dos produtos acabados.

que sistemas convencionais, desde que em

Fabricação:
l

95% do ferro fundido utilizado nos acoplamentos e conexões
da Shurjount é reciclado;
l A areia utilizada na fundição da Shurjoint é de origem
recuperada, reduzindo a destruição dos aterros;
l O processo de pintura das peças Shurjoint é feito por imersão,
reduzindo a emissão de VOC´s oriundos do spray;
l O transporte pode ser feito com peças pré-montadas,
otimizando o frete e gerando menor emissão de gases
poluentes.

Instalação:
l

condições adequadas de trabalho.
Já os produtos fornecidos pelas empresas parceiras

l

(Sistema Ranhurado, Sprinklers e Válvulas) obedecem

Sendo assim, é possível afirmar que as soluções em

as principais normas técnicas nacionais e internacionais.

sistemas tubulares Alvenius têm excelente
qualidade e praticidade, além de ótima relação

Ao optar por soluções Alvenius, o cliente utilizará o que

custo / benefício (considerando-se o custo total

existe de melhor no mercado de sistemas tubulares,

instalado - produto e mão-de-obra), colaborando

possibilitando que sua obra seja realizada com riscos
mínimos em relação aos materiais.

l
l
l
l

para um desenvolvimento sustentável eficaz e
proporcionando segurança aos trabalhadores.

A instalação dispensa a solda, o que elimina a necessidade
do uso de energia e emissão de gases poluentes, além de
diminuir os riscos com as chamas;
A poluição sonora é consideravelmente amenizada;
A inexistência do processo de rosca reduz a zero o índice de
contaminação do solo;
O ambiente de trabalho é seguro e saudável;
O retrabalho é eliminado, normalmente por estar
relacionado ao processo de solda;
Os tubos utilizados podem adotar espessura reduzida
(Schedule-10), em conformidade com as normas nacionais,
tais como NBR 5580 e NBR 5590, e normas internacionais,
gerando economia de matéria-prima quando comparáveis às
tubulações anteriores Schedule-40 que utilizam o processo de
solda em sua união.

Operação:
l

A adequação, extensão ou redução das linhas são realizadas
de maneira simples e rápida;
l Os acoplamentos flexíveis (que absorvem vibrações) reduzem o índice
de rupturas, diminuindo os níveis de vazamento da tubulação;
l O sistema não necessita ser totalmente drenado,
especialmente em retrofits, havendo menor desperdício do fluido;
l Os revestimentos anticorrosivos aplicados pela Metalcoating
reduzem consideravelmente os riscos de vazamento de material
agressivo ao meio ambiente provocados pela corrosão, permitindo
que áreas essenciais para a manutenção do ecossistema não sejam
atingidas, como no caso das APP´s (Áreas de Preservação
Permanente).
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O Sistema Alvenius K
(shouldered end)

Conexões-padrão
São oferecidas conexões-padrão, como: tees,

®

O sistema Alvenius K consiste na utilização de

ypsilons, reduções concêntricas e excêntricas,

acoplamentos mecânicos flexíveis para a união de

curvas, cruzetas e conexões de transição para

tubulações. Na extremidade dos tubos e das conexões é

outros tipos de união (flange, ponta lisa,

soldado um anel de aço para que o acoplamento se

mangote, ranhura). Estas peças são segmentos de

encaixe perfeitamente.

tubos soldados que podem vir com suas
extremidades preparadas de acordo com as
especificações dos projetos (ponta lisa, anel de
aço ou flange).

Segmento

Anel de vedação

Peças especiais
A Alvenius tem a flexibilidade de desenvolver e
Anel de aço

fornecer peças especiais, fabricadas sob medida
para atender às necessidades de cada projeto.

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 .
Oferece tubos com ranhura por laminação (roll-grooved)
ou ranhura por corte (cut-grooved), para uso de
acoplamentos e conexões no Sistema Ranhurado.

Tubos
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 C200/97 e NBR 9797/87, com costura helicoidal
por arco submerso interno e externo, ou conforme NBR
5580 ou NBR 5590 com costura longitudinal, ou outra
norma mediante consulta.

Parafuso / Porca

Tubos com anel de aço na extremidade
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com atualizações de

Trustedfornecedores
above all. TM e produtos.

Recentemente adquirida pela Tyco, a Shurjoint é uma companhia multinacional com sede em Las Vegas

Com mais de 80 anos de atuação no mercado de proteção contra incêndio, a Viking representa a liderança mundial na

(EUA) e atua desde 1974 desenvolvendo e fabricando acoplamentos mecânicos, conexões e válvulas.

fabricação de sprinklers e válvulas de governo e alarme, sob as mais exigentes normas nacionais e internacionais. Disponibiliza

Tem em sua linha cerca de 3.000 componentes individuais em diversas ligas metálicas, utilizados nos

soluções integradas para qualquer desafio em proteção contra incêndio e oferece as seguintes vantagens para seus clientes:

mais variados sistemas de tubulações, de aço carbono, aço inox, cobre, alumínio, PEAD, PVC e até ferro

qualidade, amplitude, suporte, inovação e distribuição.

fundido. Sua missão é oferecer produtos de altíssima qualidade e com valor agregado, sempre
investindo em P&D (Pesquisa e Desenvolvimento) para inovar e atender as necessidades do mercado.

Acoplamentos
rígidos

Acoplamentos
flexíveis

Acoplamentos
de redução

Acoplamentos
em inox

Adaptadores
para flange

Anel de vedação

Mechanical-T

Acoplamentos para
altas pressões

Saddle-let (outlet)

Acoplamentos para
grandes diâmetros

Curvas de raio longo

Conexões padrão

Acoplamentos para
tubos de aço
ponta lisa

Produtos

Acoplamentos para
tubos de PEAD
ponta lisa

Sprinklers e Projetores

Válvulas de Governo e Alarme

Acessórios

Tanque para LGE

Linha CPVC

Detectores

Mangueiras Flexíveis

Válvulas

Conexões em inox

Parafuso / Porca

Ranhura
Anel soldado

Segmento
Segmento

Suportes

Manômetros

*Consulte a Alvenius para maiores informações sobre os produtos listados pela UL e aprovados pela FM.

Anel de vedação

Parafuso / Porca
Linha de produtos para tubulação ranhurada

Sistema Ranhurado

Pace Machinery é uma das maiores fabricantes americanas de máquinas de ranhura por laminação e por corte, além de possuir

Sistema Ring Joint

uma vasta linha de outros produtos específicos para preparação de tubulações. Seu objetivo é proporcionar rapidez e
eficiência nos processos os quais está envolvida.

Anel de vedação

Parafuso / Porca
Segmento

Garras
de aço

Produtos

Anel de vedação
Dentes

Parafuso / Porca

Segmento

Sistema de união de tubos de aço ponta lisa

Sistema de união de tubos PEAD ponta lisa

*Consulte a Alvenius para maiores informações sobre os produtos listados pela UL e aprovados pela FM.
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Outros revestimentos para corrosão e/ou abrasão
Além dos revestimentos anticorrosivos aplicados pela
Metalcoating, os produtos Alvenius também podem ser

Tecnologia na aplicação de revestimentos anticorrosivos

revestidos com outros tipos de materiais através de empresas
terceirizadas. Dentre estes, destacam-se:

A Metalcoating, empresa controlada pela Alvenius, é especializada na aplicação de
revestimentos orgânicos para proteção anticorrosiva.

Galvanização a fogo;

Estes revestimentos podem ser aplicados tanto na linha de produtos fornecida pela
Alvenius quanto em outros portfólios de empresas terceiras, como: tubulares para
petróleo & gás, válvulas, bombas, entre outras peças metálicas.
De acordo com o tipo de instalação (aérea ou enterrada) e as propriedades físicoquímicas dos fluidos a serem transportados, é possível fazer revestimentos interna e/ou
externamente, proporcionando um aumento da vida útil dos equipamentos.
Poderão ser executadas combinações dos mais diversos tipos de revestimentos, como:
Poliamida 11 / 12, FBE (Fusion Bonded Epoxy), Polietileno e Fluoropolímeros.
A Metalcoating é uma das poucas empresas do setor a possuir o SGI (Sistema de Gestão
Integrado), que engloba as seguintes certificações:
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 e OHSAS 18001:2007.
Em 2012 inaugura sua nova planta em Sergipe para atender a crescente demanda
regional dos campos onshore.

EMPRESA

Borracha natural;

CADASTRADA NA ONIP

Manta de polietileno;
EMPRESA
COM CRCC

APLICADORA AUTORIZADA NO BRASIL:

Poliuretano.
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Certificações

ISO 9001:2008
ALVENIUS

APROVAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ALVENIUS

SGI (Sistema de Gestão Integrado) ISO 9001:2008 / ISO 14001:2004 / OHSAS 18001:2007
METALCOATING

APROVAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS
DO ESTADO DE SÃO PAULO
ALVENIUS

APROVAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS
DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ALVENIUS

GREEN BUILDING COUNCIL BRASIL
ALVENIUS

IPT - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS
ALVENIUS

ISO 9001:2008
SHURJOINT
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