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CTDUT

Centro compartilhado de testes,
pesquisas e desenvolvimento, dotado de
laboratórios em escala real, disponível
para utilização por todas as empresas e
instituições do setor dutoviário e
terminais, associadas ou não.
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7

ASSOCIADOS

Associado Benemérito: Marcelino Guedes Ferreira Mosqueira Gomes

Associados Categoria Pesquisador Associado: (10)

Associados Fundadores, Mantenedores, Instituições: (40)

Por ordem de associação: Petróleo Brasileiro S.A – Petrobras | Petrobras Transporte S.A – Transpetro
| Pontifícia Universidade Católica - PUC-Rio | Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis –
IBP | Asel-tech Automação │Azevedo & Travassos Engenharia Ltda | Contreras Engenharia e
Construções Ltda | GDK | Instalações e Engenharia de Corrosão Ltda – IEC | Intech Engenharia Ltda |
Pipeway Engenharia Ltda | T.D. Williamson do Brasil Ltda | TWI Brasil Serviços de Tecnologia e Enge-
nharia Ltda | Universidade Federal Fluminense – UFF | American Bureau of Shipping – ABS | Associação
Brasileira de Ensaios Não Destrutivos e Inspeção – ABENDI | Associação Brasileira de Corrosão –
ABRACO | Fundação Brasileira de Tecnologia de Soldagem – FBTS | Universidade Federal do Rio de
Janeiro – UFRJ | Guterres Projetos | Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S.A – TGB │
Palessa Engenharia de Corrosão Ltda | Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade
Industrial – INMETRO | Organização Nacional da Indústria do Petróleo – ONIP │Universidade Católica
de Petrópolis – UCP | Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC | Instituto de Pesquisas
Tecnológicas do Estado de São Paulo – IPT | Rosenbra Engenharia Brasil Ltda | Instituto Nacional de
Tecnologia – INT | CAND – Centro de Avaliação Não Destrutiva | Sonangol Logística | Centro de
Excelência em EPC | A-Hak Serviços Industriais Ltda | Prima 7S Integridade Estrutural ( solicitou
desligamento do CTDUT a partir de outubro de 2015) | Radix Engenharia e Desenvolvimento de
Software Ltda | Stopaq BV | Apolo Tubulars S/A | GTI - Gas Technology Institute | Logum Logística S/A
| Hidropig | ITFEnergy



8
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PARCEIROS TECNOLÓGICOS (sendo solicitado prorrogação de prazo para alguns)

Acordo de Cooperação Técnica e Cursos

Acordo de Cooperação Técnica e Pesquisa



9

MENSAGEM DO PRESIDENTE

Marcelino Guedes Ferreira Mosqueira Gomes, Presidente do Conselho Executivo

A indústria brasileira de petróleo e gás passa por um período de grande transformação. Contudo a partir
de 2014, a redução do ritmo de investimento na indústria petrolífera nacional, reduziu o nível de
emprego no setor, bem como o segmento de atividades de P&D, o que forçou a necessidade de ajustes
no CTDUT.  Em função deste novo cenário, o grande esforço foi adequar as suas atividades ao
orçamento existente bem como a necessidade de uma maior divulgação e a busca por novos projetos.

O ano de 2015 foi um ano especial para CTDUT, pois foi realizado o primeiro serviço internacional no
Centro, o que possibilitou uma maior divulgação e inserção do CTDUT no cenário global. Com estes
testes com pigs no Oleoduto de 12 polegadas, ofertamos para a Comunidade dutoviária internacional
um duto real para atividades de desenvolvimento tecnológico.

Fator relevante também foi o posicionamento da Agencia Nacional do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis – ANP de não credenciar o CTDUT como uma Instituição de Ciência e Tecnologia – ICT,
o que inviabilizou o recebimento direto recursos oriundos da Cláusula de Investimento em P&D,
trazendo limitações na atuação independente do CTDUT como um centro de tecnologia em âmbito
nacional.

O CTDUT foi concebido para ser a célula central para reunir e buscar a sinergia entre a Indústria de
dutos, as operadoras, a Universidade nacional e as entidades governamentais de fomento tecnológico.
Não podemos esquecer o que levou a Comunidade Brasileira de Dutos a sonhar por um centro de P&D
em dutos no Brasil. Estamos inseridos em uma economia global e isso não é diferente quando pensamos
nas atividades do segmento dutoviário. O mundo realmente é global e isso exige conhecimento aplicado,
tecnologia de vanguarda e competitividade. A placa de inauguração do CTDUT diz: “Em 10 de maio de
2006 a Comunidade Brasileira de Dutos inaugurou as instalações do CTDUT para incrementar o
desenvolvimento de projetos de conhecimento, novas tecnologias e aumentar a participação da
indústria nacional no mercado global.”

Os nossos laboratórios já são uma realidade, mas até então, não foram desenhados para atender os
desafios dos dutos submarinos, sejam rígidos ou flexíveis. Vamos priorizar os desafios que existem na
área de dutos para produzir o Pré-Sal Brasileiro, como por exemplo a necessidade de operação com
pressões mais elevadas em função das características dos reservatórios que podem chegar a mais de
600 bar. Outro desafio já mapeado são os contaminantes como os teores de CO2 que podem levar a
especificação de tubos rígidos de clad ou com revestimentos especiais. Já para os tubos flexíveis temos
todos os problemas relacionados de corrosão nas armaduras de tração.  Não podemos deixar também
de analisar a necessidade de dutos de produção com maiores diâmetros em função da elevada produção
de alguns campos. Quando falamos dos arranjos submarinos estamos falando de pigs de multidiametro
e quando falamos destes pigs estamos vendo o CTDUT 100% engajado na solução deste desafio. Os
arranjos submarinos atuais e futuros no Brasil e no mundo irão demandar muitos testes e
desenvolvimentos tecnológicos para permitir a passagem de pigs.

Os principais laboratórios do CTDUT foram viabilizados através de nove convênios FINEP do Edital
"Temas estratégicos 01/2006" firmados com o conceito de um mesmo e único projeto estruturante.
Estamos buscando desde novembro de 2014 o encerramento físico e financeiro destes convênios. Cabe
registrar e agradecer a nossa FINEP a realização bem-sucedida deste projeto de longo prazo, que dotou
nosso país de uma instalação em escala real para testes de tecnologia de dutos.
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Com muito trabalho ainda pela frente, temos que reforçar o nosso relacionamento internacional, seja
através de operadoras de dutos, Centros de P&D, entidades e associações. Vamos buscar a aproximação
com centros e entidades internacionais com atividades similares ao nosso Centro. Não podemos
negligenciar o efetivo uso da área física dos laboratórios do CTDUT por toda a comunidade acadêmica
nacional. Temos a obrigação de viabilizar a nucleação de empresas de base tecnológica, empregar as
técnicas das incubadoras e estabelecer parcerias com os programas de mestrado e doutorado existentes
no Brasil. Outra iniciativa estratégica é a necessidade de incrementar o uso das mídias sociais e para
isso vamos adequar e modernizar nossas ferramentas digitais.

Finalmente, gostaríamos muito de poder registrar os agradecimentos da Comunidade Brasileira de
Dutos ao Raimar van den Bylaardt, pela sua contribuição pessoal, dedicação, empenho e engajamento
nestes nove anos e cinco meses à frente do projeto CTDUT. Não podemos também deixar de reconhecer
o trabalho de todos os profissionais que muito contribuíram neste momento de construção de nossas
instalações.
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1. Cenário em 2015

O ano de 2015 permaneceu marcado por incertezas no cenário de óleo e gás decorrente da
continuidade da desaceleração econômica do ano de 2014 provocando a estagnação de serviços
tecnológicos, uma vez que afetou diretamente nossos clientes e demandantes de serviços e
pesquisas.

Mesmo assim, o CTDUT não se deixou abater e continuamos investindo em nossa relação com o
mercado para alavancar serviços, não só no mercado interno, mas também no mercado
internacional, mas a expectativa para o ano de 2016 continua sendo cenário de crise para o setor.

Em relação ao nosso maior demandante, a PETROBRAS, projetos pertinentes ao CTDUT continuaram
sendo discutidos, mas não se concretizaram assinaturas de instrumentos contratuais relevantes em
2015, pois estes foram postergados para 2016 ou depois, impactando diretamente nosso orçamento
de 2015.

Fato relevante foi o indeferimento pela ANP da solicitação de credenciamento do CTDUT como
instituições de P&D sujeita ao recebimento de recursos da Cláusula de Investimento, em julho de
2015. Este fato concorreu para o atraso nas discussões dos projetos com a PETROBRAS que alterou
a formatação da relação contratual com o CTDUT para possibilitar execução de serviços nos seus
laboratórios.

O CTDUT entrou com recurso administrativo junto à ANP solicitando reconsideração do indeferimento
e estamos aguardando o resultado.

Assinamos contrato com A Shell Brasil, com demanda de P&D vinda da Shell Houston, para os
primeiros serviços no Oleoduto de Testes de 12 polegadas. Foram quase 6 meses de testes com 250
passagens de PIGs de by-pass em regime bifásico, agua e ar que demandou adaptação e
investimento no Oleoduto de Testes. O bom resultado deste serviço pode ser conhecido em matéria
de revista interna da Shell que consta deste Relatório com autorização para uso do CTDUT.

O interesse da Shell pelo oleoduto de testes remonta ao evento em Houston na edição PPIM/2012,
onde o CTDUT esteve com stand e apresentou esta instalação ainda em início de construção. Os
testes realizados em 2015 levou a equipe operacional do CTDUT ao pleno conhecimento dos limites
e possibilidades operacionais desta instalação, tanto com água como com ar.

Tivemos oportunidade de continuar apresentando o CTDUT e em especial o Oleoduto de Testes de
12 polegadas ao mercado. O CTDUT participou, com stand, do evento internacional PPIM 2015 -
Pipeline Pigging and Integrity Management, nos dias 09 a 12 de fevereiro, realizado no Houston
Marriott Westchase, Houston – EUA. Também na RPC - 10th Rio Pipeline Conference & Exposition,
Edição 2015, ocorrida no período de 22 a 24/09/2015, no Centro de Convenções SulAmérica, Rio de
Janeiro, através de stand gentilmente cedido pelo Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e
Biocombustíveis - IBP. Estes eventos renderam diversos contatos para serviços que encontram-se
em estudo para eventual viabilização em 2016.

Houve apenas um curso no CTDUT em 2015 e creditamos à crise do setor de óleo e gás. Apesar de
esforço de divulgação e mobilização de docentes, não conseguimos viabilizar curso de PIG no CTDUT
durante o evento da RPC por não ter chegado ao número mínimo de participantes necessário (break
even). Apenas com a parceria CTDUT x ARPEL para a realização de cursos para gestão da integridade
de dutos, foi realizado em junho, o módulo II da gestão de integridade de dutos - corrosão interna,
em nossas instalações.
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As equipes de projetos e administrativa-financeira do CTDUT ficaram voltadas para atividades de
encerramento dos convênios e termos de cooperação, tanto com a FINEP quanto com a PETROBRAS,
através de diversas trocas de correspondências e elaboração de formulários de prestação de contas,
consumindo grande quantidade de HH.

Considerando o orçamento aprovado na 36a Reunião do Conselho Executivo, em abril, da receita e
do resultado previstos nos montantes de R$ 7,5 M e R$ 46 mil, respectivamente, realizamos 5,3 M
de receita e com resultado negativo de R$ 254 mil, isto porque, alguns serviços orçados e que
encontravam-se em prospecção do sistema PETROBRAS não foram assinados e um Termo de
Cooperação significativo para o CTDUT, em andamento com a PETROBRAS, foi interrompido face ao
indeferimento da ANP quanto ao credenciamento do CTDUT.

Assim tivemos que cortar despesas, reduzir as atividades do Plano de Trabalho previsto e reduzir o
quadro de pessoal do CTDUT em 38%, de 21 pessoas para 13 pessoas, com redistribuição das
atividades, também visando suportar a crise do setor que se vislumbra continuar em 2016.

Paulo Renato Almeida Cellular
Diretor Executivo
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2. Projetos

2.1. Convênios FINEP / Petrobras e Termos de Cooperação PETROBRAS

Os convênios LOOP12 (Oleoduto de Testes), ARRASTE, TRANSVAL, ERBF, INSTALINER foram
concluídos em 11/2014 e os convênios LOOPGAS, SDVDUTOS2, ADDDUT e SISGED foram concluídos
antes, porém, a menos do convênio ADDDUT encerrado em 08/15 os demais ainda necessitam o
encerramento oficial da FINEP pelos departamentos físico e financeiro cujas providencias
encontram-se em andamento com respostas do CTDUT ao que a FINEP vem demandando. Quando
dos encerramentos dos mesmos os bens serão doados para o CTDUT e para as Universidades
envolvidas, no que couber.

Visando facilitar o entendimento com a FINEP, o CTDUT solicitou uma apresentação destes convênios
em conjunto com as universidades, que foi realizada em reunião nos escritórios da FINEP em 16 de
outubro de 2015.

Na ocasião, a FINEP solicitou que os Relatórios Técnicos Finais destes convênios fossem
apresentados em formulário atualizado da FINEP.

No exercício e 2015 trabalhamos nestes formulários em conjunto com as Universidades visando o
encerramento destes convênios junto à FINEP, o que deve se estender para o ano de 2016.

Com relação a estes mesmos convênios onde a PETROBRAS é co-financiadora, estamos também
trabalhando para o encerramento junto à PETROBRAS, incluindo também Termos de Cooperação
assinados diretamente com a PETROBRAS.

Desta forma apresentamos em 21 de dezembro de 2015 a carta CTDUT 254/2015 solicitando que a
PETROBRAS analise estes instrumentos contratuais como um projeto estruturante para o CTDUT, o
que demonstramos no discorrer da carta com seus anexos. Esperamos que a PETROBRAS venha a
considerar em sua análise esta argumentação como resposta do CTDUT às pendencias apontadas
nas prestações de contas destes instrumentos contratuais. A carta ainda não foi respondida pela
PETROBRAS.

As áreas estruturais do CTDUT que foram previstas desde a sua fundação e seus respectivos projetos
vinculados aos Convênios/ Termos de Cooperação são apresentados abaixo. Todos os instrumentos
contratuais foram concluídos a menos do projeto FADIGA, porém ainda falta a aceitação as
prestações de contas de alguns deles.

Área 1 - um Loop de Óleo de 12 polegadas

 FINEP 01.06.0992 – SAP 4600227364 (ERBF)

 FINEP 01.06.0998 - SAP 4600227365 (INSTALINER)

 FINEP 01.06.0989 - SAP 4600227366 (SISGED)

 FINEP 01.06.1037 – SAP 4600227367 (ARRASTE)

 FINEP 01.06.1034 – SAP 4600227368 (TRANSVAL)

 FINEP 01.06.1215 – SAP 4600237040 (LOOP12)

 FINEP 01.06.1016 – SAP 4600237089 (ADDDUT)

 FINEP 01.06.1007 – SAP 4600237179 (SDVDUTOS2)

 SAP 4600321585 (PROJEX01)



15

Área 2 - para teste de pigs convencionais e instrumentados, testes de redutores de atrito, soluções
invertidas, de válvulas e outros acessórios de tubulação

 SAP 4600225995 (LOOP 14)

 FINEP 01.06.1214 – SAP 4600237180 (LOOPGAS)

 SAP 4600321585 (PROJEX01)

Área 3 - voltada para a calibração de medidores de vazão de líquidos combustíveis

 SAP 4600286652 (LABLIQGAS)

Área 4 - voltada para corrosividade, testes de revestimento anticorrosivos e termo isolantes e testes
de tubos em materiais não metálicos

 SAP 4600300855 (UPPC)

Área 5 - de integridade estrutural e teste de sistema de reparo com materiais compósitos

 SAP  4600347399 (MATCOMP)

 SAP 4600424474 (FADIGA)

2.2. Labliq – Laboratório de Calibração de Medidores de Vazão de
Hidrocarbonetos Líquidos

Este projeto é considerado como de grande importância para a sustentabilidade do CTDUT, uma vez
que, além de proporcionar pesquisas tecnológicas para o desenvolvimento de novos métodos de
medição multifásica e o aprimoramento da atual tecnologia dos medidores de vazão de líquidos, irá
gerar serviços tecnológicos de calibração de medidores de alta vazão, especialmente aqueles
utilizados na produção do Pré Sal, garantindo assim uma renda extra, complementando a
necessidade de ampliação do faturamento para fazer frente às altas despesas daquele sítio
tecnológico.

O projeto LABLIQ teve seu início em 2007. Foram visitados laboratórios para altas vazões em
diversos países, tais como Canadá, EUA, Holanda e França, com o objetivo de identificar as suas
características técnicas e operacionais, por equipe do CTDUT, Petrobras e INMETRO. Após estas
visitas iniciou-se o desenvolvimento de seu Projeto Básico, o qual foi concluído em 2011. Após estas
etapas foi elaborada a proposta para execução do Projeto Executivo, apresentada pela Petrobras à
ANP, com o finalidade de obter autorização para uso de recursos da Cláusula de Investimentos em
P,D&I para a sua execução.

Após diversas reuniões com a ANP, com vistas a esclarecer detalhes sobre a proposta para o futuro
funcionamento deste laboratório, especialmente sobre a formação de corpo técnico para a sua
operação, como também quanto a sua sustentabilidade futura, o processo aguarda a revisão, por
parte da Petrobras, da proposta para execução do Projeto Executivo, com as correções
recomendadas pela ANP nas reuniões citadas.
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Cabe também destacar a realização do Acordo de Cooperação Técnico-Científica entre o CTDUT e  o
Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO, em setembro de
2008, renovado em maio de 2014, com o objetivo de estabelecer as bases para o desenvolvimento
das seguintes atividades: pesquisa científica e tecnológica, calibração e estudos de métodos de
calibração, ensaios para apoio às atividades de apreciação técnica de modelos e de verificações,
intercâmbio de informações técnicas e científicas, pesquisa para regulamentação técnica
metrológica e normalização técnica, capacitação de pessoal e apoio técnico, na área da metrologia
de dinâmica e fluídos e dentre outras áreas do interesse dos partícipes. Esta parceria demonstra a
importância deste laboratório para a o País, na área metrológica.

Atualmente, o Brasil não conta com estrutura adequada para oferecer suporte a calibração de
medidores de vazão de petróleo e gás natural, que atenda aos requisitos técnicos e legais da
regulamentação vigente. A portaria conjunta ANP/INMETRO nº1/2000 e a Portaria Inmetro no

64/2003 dispõem sobre a apuração das quantidades de petróleo e gás produzidos e movimentados
no Brasil e o controle metrológico legal dos instrumentos de medição e totalização volumétricas,
respectivamente. Em razão da ausência desta infraestrutura, as restrições atuais são as seguintes:

• Calibração de medidores de vazão de hidrocarbonetos líquidos em faixas de vazão
utilizadas pela indústria do petróleo;

• Calibração de medidores de vazão de gás natural;

• Atendimento aos requisitos de calibração em condições mais próximas possíveis das
condições operacionais;

• Aprovação de modelos e as verificações metrológicas no País, que é atribuição legal
da DIMEL/INMETRO impossibilitando a garantia metrológica deste segmento.

Este fato ocasiona diversos problemas para a adequação aos requisitos legais, dentre os quais
destacam-se o controle metrológico legal embasado em resultados de testes realizados em
laboratórios internacionais, resultando em autorização provisória e não definitiva e a necessidade
de realizar as calibrações obrigatórias em laboratórios internacionais, o que aumenta os custos
operacionais pela logística e tempo envolvidos. (Uma calibração no exterior pode deixar um medidor
mais de 180 dias não operacional).

Além destes fatos expostos, é essencial para o país contar com uma estrutura laboratorial que
garanta a completa rastreabilidade da cadeia de medição para a grandeza vazão, com petróleo e
derivados como fluidos. É ainda fundamental que estes laboratórios participem, além de
intercomparações no Brasil, do reconhecimento mútuo internacional, mediante indicação do
INMETRO para representar o Brasil no MRA/CIPM (Mutual Recognition Arrangement/Comitê
Internacional de Pesos e Medidas) dentro do processo de Key Comparison.

A implantação desta infraestrutura laboratorial, além de permitir a efetivação do controle
metrológico na medição de vazão de hidrocarbonetos líquidos contribuirá para o desenvolvimento
global da área: incluindo a formação de recursos humanos, o intercâmbio técnico-científico, a
realização de estudos, ensaios e P&D para novas metodologias e tecnologias de medição,
principalmente com a necessária evolução para a medição multifásica decorrente da produção da
área do Pré Sal, em altas vazões.

O LABLIQ terá uma configuração de destaque mesmo considerando o cenário internacional. Veja no
quadro a seguir a sua comparação com os mais importantes laboratórios do mundo.
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Tabela: LABLIQ no cenário internacional

LABORATÓRIO PAÍS FLUIDO
VISCOSIDADE

cSt
MÁXIMA

VAZÃO (m3/h)

MELHOR

CAPACIDADE 2 PADRÃO

CALDON EUA Óleo mineral até 200 3600 0.05%
Provador - Medidor

Ultra-sônico

SPSE França PETRÓLEO até 222 4000 0.15%
Provador - Medidor

Turbina

TRAPIL França
Petróleo e
Refinados

até 120 2500 0.04% PROVADOR

EUROLOOP1 Holanda Óleo mineral até 100 5000 < 0,02 % PROVADOR1

LABLIQ Brasil
Petróleo e
Refinados

1 a 120
2500
5000

<0,04%
>0,04%

Provador - Medidor
Turbina

1 Emfimdeconstrução.
2 Incerteza demediçãoexpandidacom umfator deabrangência k paraumnível deconfiança deaproximadamente95%.

Com relação à incerteza do laboratório, o requisito mais restritivo está associado à sua utilização em
testes de apreciação metrológica de modelos, que é estabelecido por normas internacionais. A OIML
R 117-1 - “Dynamic measuring systems for liquids other than water” (na qual se baseia a Portaria
Inmetro 64) estabelece que para aprovação de modelo de medidores de vazão de líquidos a incerteza
do sistema de medição de referência (laboratório) deve ser 1/5 do erro máximo admissível (EMA)
em função da classe de exatidão, que em seu ponto mais crítico, medição fiscal é de 0,2% só para
o medidor de vazão (classe de exatidão 0,3). Consequentemente, o sistema de referência deve ter
uma incerteza menor de 0,04%, sendo esta a incerteza alvo do projeto do LABLIQ.

O laboratório terá dois níveis de incerteza de medição. Para vazões até 2500m3/h a incerteza
esperada de 0,04% permitirá a realização de testes para aprovação de modelos de medidores de até
10”, em toda a sua faixa de medição. Acima deste valor, o laboratório usará medidores tipo turbina
como padrão, o que aumentará um pouco a sua incerteza final, porém, permitirá a calibração de
medidores de até 16” em toda a sua faixa de vazão ou medidores maiores em parte sua faixa de
operação, atendendo até a medidores de 24” em quase 50% de sua faixa de vazão.

O projeto do LABLIQ prevê dois circuitos de teste independentes, que podem operar
concomitantemente com mesmo fluido ou com fluidos diferentes. A tabela a seguir resume as
condições operacionais destes circuitos. Para ambos, serão utilizados três fluidos de trabalho a fim
de cobrir a faixa operacional de viscosidades de 1 a 120 cSt. Com isto, o laboratório poderá operar
dentro da faixa de número de Reynolds de 44 até 2,9 x106. O projeto prevê um tanque para
utilização de fluido do cliente quando for necessário testar uma condição fora das previstas.

Tabela: Dados de projeto LABLIQ

Parâmetro Alta vazão Baixa vazão
Máxima vazão (com padrões de trabalho) 5000 m3/h 300 m3/h

Máxima vazão (comprovador) 2500 m3/h 340 m3/h
Mínima vazão 80 m3/h 5 m3/h

Maior diâmetro 24” 4”
Menor diâmetro 4” 2”
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A construção deste laboratório permitirá ao Brasil adquirir sua independência metrológica na
medição de vazão de petróleo, possibilitando a defesa de interesses econômicos quando da
transferência de custódia de hidrocarbonetos, que sem sombra de dúvida é um tema estratégico
para o país.

A operação do LABLIQ permitirá avançar nas pesquisas de medição de vazão avaliando os modelos
hoje existentes e propondo melhorias que permitam uma medição de maior qualidade e mais
adequada à realidade nacional.

É importante ainda ressaltar que a construção deste laboratório vai ao encontro das Diretrizes
Estratégicas para Metrologia Brasileira do CONMETRO, que para a medição dinâmica de fluidos
recomenda “ampliar a infraestrutura laboratorial do País para prover rastreabilidade nas medições
de transferência de custódia e nas medições fiscais de petróleo e seus derivados, gás natural e
biocombustíveis” e nas metas para a metrologia legal prevê “expandir e buscar a melhoria contínua
dos serviços de metrologia legal, tendo em vista o atendimento à demanda e a incorporação, no
sistema metrológico, de novas áreas estratégicas, em especial nos setores de petróleo, gás e
biocombustíveis, para fins fiscais e de transferência de custódia”.

2.3. Sistema de Controle e Automação do Oleoduto de Testes

O projeto de implantação do controle e automação do Oleoduto de Testes de 12” do CTDUT, incluindo
infraestrutura, foi definido e aprovado pela Petrobras com utilização da cláusula de investimento em
P,D&I da ANP. Durante os anos de 2013 e 2014, por diversas vezes a proposta foi ajustada pelo
CTDUT atendendo as demandas da ANP. Porém com o indeferimento do credenciamento do CTDUT
pela ANP em 09 de julho de 2015 esta possibilidade ficou interrompida até que se reverta este
quadro.

Pela importância de termos um sistema de automação e controle no Oleoduto de Testes de forma a
possibilitar a segurança necessária para entrada de produtos inflamáveis nesta instalação,
submetemos projeto à FAPERJ através da chamada ADT1ADT1 - Auxílio a Projetos de Inovações
Tecnológicas - 2015/2, em conjunto com o Prof. Sidney Stuckenbruck e recebemos o protocolo 219023
(link http://www.faperj.br/sisfaperj) para concorrer à eleição do projeto, ainda não concluído em
dezembro de 2015.

E-mail recebido pela FAPERJ:

“Subject: ADT1ADT1 - Auxílio a Projetos de Inovações Tecnológicas - 2015/2 - PROTOCOLO de recebimento de Nova
Date: Thu, 10 Dec 2015 10:09:04 -0200
From: suporte_sisfaperj4@faperj.br
To: olympus@terenet.com.br

Prezado (a) Sidney Stuckenbruck,
O Sistema SisFAPERJ informa que:
Recebemos com sucesso o pedido do solicitante Sidney Stuckenbruck para ADT1ADT1 - Auxílio a Projetos de Inovações Tecnológicas -
2015/2.
O Número do pedido para futuras referências é: 219023.

É ACONSELHADO ACOMPANHAR PERIODICAMENTE O ANDAMENTO DO PEDIDO ACESSANDO O PEDIDO ON-LINE:

1. entre no sistema SisFAPERJ pelo link http://www.faperj.br/sisfaperj,
2. entre na página Meu sisFAPERJ (menu vertical) e clique no item "Meus pedidos/processos",
3. visualize a situação do pedido na lista,
4. acesse os dados do pedido clicando na linha correspondente.

Atenciosamente,
E SisFAPERJ”
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3. Serviços Tecnológicos

Em 2015, o Centro de Tecnologia gerou uma receita de R$ 4.349 Milhões (Regime de Caixa)
englobando todas as categorias de serviços.

Das empresas associadas e do Sistema Petrobras apenas a Petrobras/CENPES fez serviço com o
CTDUT. Outras como ARPEL, FUNCAT (Fundação do INT) e SHELL também utilizaram os laboratórios
do CTDUT para execução de cursos ou serviços tecnológicos ou demonstrações de produtos.

A participação de receita de serviços realizada pelo Sistema Petrobras ainda predomina sobre o total
acumulado nos últimos 6 anos.

Quadro1: Contribuição de receita de serviços por categoria de clientes (Fluxo de Caixa)
Fonte: CTDUT

Os anos de 2013 e 2014 foram anos de recessão que continuou em 2015. Para o CTDUT o ano de
2015 foi agravado pelo indeferimento do pedido de credenciamento pela ANP como Instituição de
Tecnologia sujeita a receber recursos da Clausula de Investimento em P&D, o que impactou
diretamente no fluxo de caixa do CTDUT.

Sistema Petrobras  R$           11.470.494 59,6%

Associadas  R$                228.437 1,2%

Outras Empresas  R$             7.538.289 39,2%

Total  R$        19.237.220 100%

% Contribuição por Categoria de Clientes
Receita de Serviços

 2010 a 2015
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Os laboratórios do Centro de Tecnologia têm as seguintes participações no faturamento global da
Instituição:

Quadro2: Contribuição de receita de serviços por laboratório (Fluxo de Caixa)
Fonte: CTDUT

O laboratório de maior rentabilidade em 2015 foi o Loop 14 com 40%. O Oleoduto de Testes de
12” com 29%, ainda resultante de seu 1º serviço cuja contratação se deu em 2014. Nota-se que o
Laboratório de Proteção Catódica teve uma representatividade de 27% devido ao serviço realizado
para o Instituto Nacional de Tecnologia - INT, através de contrato assinado com a FUNCAT,
fundação que dá suporte ao gerenciamento dos projetos do INT.

Laboratórios

Escritório  R$                    5.651 0%

Loop 14  R$             1.745.316 40%

Laboratório de Integridade  R$                            - 0%

Oleoduto de Testes de 12"  R$             1.253.811 29%

Laboratório de Proteção Catódica  R$             1.195.282 27%

Outros
Auditório | Workshops | Terreno |
Pigódromo | Oficina | Proteção Catódica

 R$                148.879 3%

Total  R$          4.348.939 100%

Participação Laboratórios
Receita em 2015
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Contabilizando os últimos 6 anos, a média de contribuição do Laboratório de Integridade foi de
24% e do Loop 14 foi de 23% de participação. Com a entrada do Oleoduto de Testes de 12”, como
novo laboratório do CTDUT e já com o primeiro serviço realizado em suas instalações, espera-se
pelo seu porte e ineditismo atrair interesses de empresas, tanto nacionais como internacionais,
que não tinham no mercado instalação disponível para testes de seus produtos e serviços voltados
para desenvolvimento tecnológico, pesquisa e inovação.

Quadro3: Contribuição de receita de serviços dos laboratórios acumulados de 2010 a 2015 (Fluxo de Caixa)
Fonte: CTDUT

Laboratórios

Escritório  R$             3.225.682 17%

Loop 14  R$             4.459.613 23%

Laboratório de Integridade  R$             4.540.801 24%

Oleoduto de Testes de 12"  R$             1.643.811 9%

Laboratório de Proteção Catódica  R$             2.861.198 15%

Outros
Auditório | Workshops | Terreno |
Pigódromo | Oficina | Proteção Catódica

 R$             2.506.116 13%

Total  R$        19.237.220 100%

Participação Laboratórios
Acumulado dos últimos 6 anos

2010 a 2015
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3.1 Testes Tecnológicos

Fiel ao seu modelo de laboratório compartilhado e operando em rede com universidades, ICT’s e
empresas, o CTDUT atua em P&D também através da execução de serviços tecnológicos, parte dos
trabalhos de pesquisa em andamento destes parceiros.

Abaixo os principais testes realizados no ano de 2015 no CTDUT.

Testes iniciados em anos anteriores e continuados em 2015

 Cliente: PETROBRAS/CENPES - Serviços de suporte técnico e de logística para avaliação das
tecnologias Ondas Guiadas e Metal Magnétic Memory (MMM) aplicadas no monitoramento
da corrosão em dutos não pigáveis.
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 Cliente: FUNCAT (serviços para o INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA – INT) - Realização
de testes de campo de corrosão e integridade para os projetos de pesquisa. 1 – Avaliação de
parâmetros de proteção catódica de dutos com revestimentos térmicos e determinação do
alcance da corrente de proteção em falhas do revestimento. 2 - Estudo da monitoração remota
de sistemas de proteção catódica com correntes de interferência. 3 - Otimização da proteção
catódica de fundo externo de tanques de armazenamento, ensaios em campo controlado e
simulação numérica.

 Cliente: PETROBRAS/CENPES - Teste para avaliação de tecnologias e métodos de inspeção de
fundo de tanque quanto à detecção e dimensionamento de descontinuidades.

Testes iniciados e concluídos em 2015

 Cliente: PETROBRAS/CENPES - Teste de ferramenta para inspeção de dutos, pig multisize, para
duto com diâmetros entre 4” e 6”, utilizando o circuito de teste em escala real de DN4” A 6” x
75m, construído, no CTDUT, com adaptações utilizando curvas e trechos retos, para diâmetros
de 4” e 6”.
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 Cliente: PETROBRAS/CENPES - Avaliação de procedimento alternativo para remoção de produtos
de corrosão e da secagem durante teste hidrostático de gasodutos submarinos. Realizar teste
de enchimento, hibernação do duto com água do mar e fazer a secagem utilizando Nitrogênio e
adição de colchões de glicol conforme norma Petrobras N-462. Realizar as passagens de PIG
previsto na norma.

Coleta de água do mar Sonda de medição de corrosão Colocando glicol entre os Pigs
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Adaptação Loop 14” para lançador de 5 pigs simultâneos Pig utilizado para os testes

 Cliente: SHELL BRASIL - Ensaio de uma ferramenta interna do tipo pig para avaliação do controle
de velocidade com variação de diâmetros de by pass interno em fluxo bifásico (água e ar).

Utilização do Oleoduto de Testes de 12” Passagem de Pig no carretel transparente
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3.2 Consultorias:

As consultorias fazem parte do portfólio de serviços do CTDUT em parceria com pesquisadores e
empresas que trabalham especificamente para o projeto demandado, entretanto em 2015 não
houve consultoria.

3.3 Cursos e Treinamentos:

O CTDUT em seu desenvolvimento vem sendo procurado para a realização de cursos e treinamentos,
principalmente na área de PIgs. Durante o evento da RPC – Rio Pipeline formatamos um curso de
PIG em parceria com o IBP com coordenação do Eng. Carlos Soligo Camerini, porém pela crise do
setor que fez com que as empresas reduzissem seus custos não houve inscritos suficiente para
atingir o “break even poin” para viabilização do curso, cuja programação segue abaixo. Estaremos
verificando uma outra época viável para a realização deste importante curso para a comunidade
dutoviária.

“Curso de PIG CTDUT/IBP

CARGA HORÁRIA – 40 HORAS 3 DIAS DE TEORIA NO IBP 2 DIAS DE PRÁTICAS NO CTDUTPRIMEIRO DIA –
IBP

1. Abertura e Introdução à Integridade de dutos – Palestra de um Gerente sobre Integridade –
Contexto//equipe//principais tecnologias//orçamentos//etc. Dar uma visão geral sobre Integridade de Dutos.

2. Defeitos em dutos e suas origens – Corrosão, fadiga, defeitos geométricos, defeitos no revestimento...
Proteção com: inibidores; revestimentos externos, proteção catódica, inspeção, monitoração, cupons de
corrosão, sistemas supervisórios, sistemas de detecção de vazamentos etc.

3. Inspeção de dutos – principais tecnologias utilizadas

4. Tecnologia de inspeção de dutos com pigs instrumentados (é importante ser no primeiro dia, pois no segundo
dia tem aulas práticas com pigs no CTDUT). Pigs de limpeza, geométricos, MFL, de ultrassom, de detecção de
trincas, inerciais...

SEGUNDO DIA – CTDUT

5) e 6) – Pigódromo - com passagem de pigs instrumentado em tubos com defeitos. Fazer a leitura dos dados
do pig e ver os defeitos. Confeccionar defeitos na hora e passar o pig de novo. Comparar resultados.

7) e 8) – Passagem de pig no LOOP de 14” - com pig iunstrumentado. Ver lançamento do pig//acompanhar a
passagem//ver o recebimento//ver baixar os dados da corrida//ver os dados em software.

TERCEIRO DIA - IBP 9) Relatórios de pigs instrumentados – principais informações que devem conter um

relatório de pig;

10) Aceitação de Relatório de pig - Como aceitar um relatório de pig instrumentado? Correlações de campo

11) e 12) Avaliação dos defeitos detectados pelos pigs – Normas técnica. PMOP...

QUARTO DIA - CTDUT 13) e 14) Corrida de pig no duto de 12” – tracking, instrumentação...

15) e 16) – Inspeção Não Intrusiva – apresentação de técnicas como C-scan; Ondas guiadas; GIP MFL etc.

QUINTO DIA - IBP

17) e 18) – Inspeção de dutos submarinos 19) e 20) – Planos de Contingência e Legislação ENCERRAMENTO”
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Dando continuidade a parcerias já firmadas em anos anteriores, o CTDUT recebeu em suas
instalações a 2ª Edição do curso da ARPEL (Regional Association of Oil, Gas and Biofuels Sector
Companies in Latin America Y Caribe), Curso de Gestão de Integridade de Dutos – Módulo II –
Corrosão interna, no período de 29 de junho à 04 de julho.

Instrutores:

Álvaro Augusto Magalhães- Consultor - Tecnologia de Materiais, Equipamentos e
Corrosão

Milene Lagoas Desmarais - Engenheira de Processos – Transpetro

Mauro Antonio Teixeira - Técnico de Inspeção de Equipamentos e Instalações

Victor Gomes Silva - Engenheiro de Equipamentos do CENPES

Todos os cursos próprios ou de parceiros são coordenados e organizados pela Gerência de
Relacionamento do CTDUT, em parceria com as diretrizes das Instituições/ Empresas demandantes.
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4. Gestão

4.1 Associados e Anuidades

O CTDUT fechou o ano com 51 Associados, sendo 22 Associados Mantenedores, 05 Associações, 13
Universidades/Instituições de Pesquisa, 1 Associado Benemérito e 10 Pesquisadores Associados,
sendo que as quatro últimas categorias não contribuem financeiramente para o CTDUT.

4.2 Equipe de Funcionários

Mesmo com a entrada em foco de testes no Oleoduto de Testes de 12”, o CTDUT teve que se
adequar ao seu orçamento de forma a ultrapassar a crise do segmento de óleo e gás que fez reduzir
ou postergar a assinatura de contratos com nossos tradicionais clientes. O indeferimento do
credenciamento do CTDUT com a ANP também fez com que um significativo Termo de Cooperação
em vigor com a PETROBRAS não pudesse mais continuar e outros em discussão e planejamento
parassem a continuidade das providencias para assinatura. Contribuiu também para a redução do
quadro a conclusão dos convênios FINEP e alguns Termos de Cooperação com a PETROBRAS. Estes
eventos trouxeram como consequência a redução do seu quadro de pessoal e redistribuição das
atividades e acumulação de funções gerenciais.

Participação de Categoria de
Associados - em Nº Absoluto 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Empresas 29 30 27 24 23 22

Associações 9 9 11 11 13 13

Universidades 5 5 5 5 5 5

Associado Benemérito 1 1 1 1 1 1

Pesquisadores (*nova categoria*) 0 0 0 0 0 10

Total 44 45 44 41 42 51

Evolução Nº Funcionários 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Gerência Executiva 3 2 2 2 1 2

Gerencia Operacional 7 7 9 9 8 7

Gerencia Administrativa Financeira 8 5 6 3 4 2

Gerencia de Relacionamento 2 3 2 1 1 1

Gerencia de Projetos 3 5 6 5 6 1

Contratados por Projetos 4 3 1 1 1 0

Total 27 25 26 21 21 13
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4.3 Assessoria Jurídica

Durante o ano de 2015, a Assessoria Jurídica continuou atuando para o CTDUT em diversas
questões, tais como apoio às reuniões do Conselho Executivo e Assembleias, atendendo a
questionamentos legais e elaborando as atas; analisou diversos contratos e aditivos, tanto de
prestadores de serviço como também de empresas que contrataram o CTDUT. Continuou
acompanhando as ações trabalhistas movidas por ex-funcionários da construtora Azevedo &
Travassos, que incluíam o CTDUT como responsável subsidiário nas petições, sendo que algumas já
foram julgadas e resolvidas sem ônus para o CTDUT, e outras ainda estão em andamento.

Uma significativa atividade da Assessoria Jurídica foi a elaboração de recurso administrativo ao
indeferimento do credenciamento do CTDUT pela ANP, o que demandou várias reuniões com a
equipe do CTDUT e parceiros para reunir documentação e argumentação substancial para o recurso
de forma a demonstrar pontos importantes de não conformidades da análise realizada pela ANP
como também pontos não considerados em sua análise pró CTDUT. Foi então encaminhado recurso
administrativo e aguardamos o posicionamento da ANP.

4.4 Compras, Licitações e Contratações

A área de compras e licitações do CTDUT é responsável por todos os processos de aquisição, tanto
de convênios e termos de cooperação quanto de projetos de clientes com o CTDUT, desde a análise
das especificações técnicas até a efetiva contratação. No caso de compra e/ou contratação para
atender aos convênios e termos de cooperação firmados com o CTDUT, esta área instaura cada
processo de acordo com as modalidades de licitação previstas pelas Leis nº 8.666/93 ou nº
10.520/02.

Conforme a complexidade e a legislação aplicável, o processo envolve: elaboração de editais,
elaboração de contratos, negociação de prazo, contato direto com a Assessoria Jurídica, condução
de sessões públicas dos certames para recebimento e abertura de propostas de habilitação e preço,
análise e fechamento de propostas, formalização de contratos, elaboração de relatórios para
enquadramento jurídico dos procedimentos, análise de recursos, formalização de aditamentos
contratuais e publicações.

Contratos Efetivados 3  R$            83.582,03

Autorizações de Fornecimento/Serviço 94  R$          305.347,16

Convites 0  R$                         -

Concorrência 0  R$                         -

Tomada de Preços 0  R$                         -

Pregão 0  R$                         -

Procedimentos de contratação 0  R$                         -

Aquisições e Contratações em 2015
(Quantidade e Valor)

Licitações em 2015
(Quantidade e Valor)



32

4.5 Decisões da Assembleia e Atos de Gestão do Conselho Executivo

4.5.1Assembleia Geral

19ª, em 13 de outubro:

Aprovado: Ata da 18ª │ Balanço Anual 2014 e Prestação de Contas do CTDUT, com base no parecer
do Conselho Fiscal e Relatório Anual de Atividades | Referendado o orçamento anual do CTDUT para
2015, aprovado pelo Conselho Executivo | Eleição do Conselho Executivo para o triênio 2015 - 2018
| Eleição do Conselho Fiscal para o triênio 2015 – 2018 | Eleito o Presidente do Conselho Executivo,
Sr. Marcelino Guedes Ferreira Mosqueira Gomes | Eleito o Presidente do Conselho Fiscal Sr. Roberto
David Mendes da Silva

4.5.2Conselho Executivo

36ª, em 10 de abril:

Aprovado: Ata da 35ª Reunião do Conselho Executivo | Plano de Trabalho CTDUT para 2015 |
Orçamento CTDUT para 2015 | 10 Novos associados na qualidade de Pesquisadores Associados

37ª, em 31 de julho:

Aprovado: Ata da 36ª Reunião do Conselho Executivo │ Balanço Anual e a Prestação de Contas do
CTDUT 2014, com base no Parecer do Conselho Fiscal e Relatório Anual de Atividades | Relatório de
Atividades e Financeiro – Contábil 2014 | Ações decorrentes do processo de credenciamento do
CTDUT na ANP

38ª, em 22 de dezembro:

Aprovado: Ata da 37ª Reunião do Conselho Executivo │ Orçamento do CTDUT 2016 | Alteração do
Estatuto Social do CTDUT | Homologação do pagamento do pró-labore do ex-presidente do CTDUT
até 26 de novembro de 2015
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5. Divulgação

A área de divulgação do CTDUT age principalmente na distribuição de informações tanto do Centro
de Tecnologia como informações do setor que sejam relevantes aos associados e parceiros. Também
organiza os eventos da Instituição como os Cursos e Treinamentos e apoio na organização dos
serviços de Demonstrações.

5.1.1 Nacional:

Mantendo a determinação do Conselho Executivo, desde 2013 o CTDUT vem reduzindo sua
participação em eventos com stand, estando presente somente na RPC - 10th Rio Pipeline
Conference & Exposition, Edição 2015 no período de 22 a 24/09/2015, no Centro de Convenções
SulAmérica, com objetivo de alavancar serviços, principalmente na divulgação do Oleoduto de
Testes de 12 polegadas.

Foi realizado com apoio da PETROBRAS/CENPES filme institucional do CTDUT de 40 s para
apresentar na RPC, que pode ser visto no site do CTDUT.

Foi realizado grande empenho para a participação da Pigging Products and Services Association
(PPSA) participasse da RPC, na pessoa da sua Diretora Diane Cordell, oferecendo o
compartilhamento do stand do CTDUT, vislumbrando uma parceria importante para o CTDUT.
Mas não foi possível por compromissos já assumidos da Diretora.

Foi realizado um esforço conjunto da equipe do CTDUT para a prospecção de negócios com contato
de empresas e institutos durante o evento, de forma a apresentar o CTDUT e compatibilizar
interesses para projetos e depois com continuidade destes contatos, conforme abaixo:

4PIPE | APPLUS - QUALITEC | ARGENTERA, BEA GROUP E CHERO PIPING | ARMOS INTERNACIONAL
| BCEND – ENSAIOS NÃO DESTRUTIVOS | BG GROUP | BOECHAT & SANTOS | BUTTING | CANUSA-
CPS | COESTER | COMPAGAS - COMPANHIA PARANAENSE DE GÁS | COMSOL | CREAFORM |
DINAMUS | DNVGL | DUPONT | ENGECORR ENGENHARIA | EUROLOOP | FMC | FOCUS
CONSULTORIA E REPRESENTAÇÃO | FORUM ENERGY TECHNOLOGIES | FT AUTOMAÇÃO |
FUNDAÇÃO COPPETEC | GASMIG | HERRENKNECHT | IME | INSFOR | LABSOLDA – INSTITUTO DE
SOLDAGEM E MECATRÔNICA | EMC | UFSC | MOKVELD | MORKEN BRASIL | MTS | NACE INT'L |
NDT | NMI EUROLOOP | OCEÂNICA | OIL STATES | OMNISENS | OPTEC | OPTEC TECNOLOGIA LTDA
| OURO NEGRO | PALM TECNOLOGIA EM ALTA PRESSÃO | PHDUTOS | PI - PLANT INTEGRITY |
PROMON ENGENHARIA | PROPIPE | QUALITY WELDING | ROMSTAR | SHELL | SOLAR
REVESTIMENTOS | SONDEQ | SWIFT | TEAM INDUSTRIAL SERVICES | TECNOFINK | TRANSNEFT |
TUBOLIT | UNIDUTO | VANASA MULTIGÁS | WEIR MINERALS | WORLEY PARSONS

Como parte do evento que ocorre simultaneamente com a RPC, o CTDUT inscreveu o Oleoduto de
Testes de 12 polegadas para participar da Global Pipeline Award (GPA) patrocinado pela ASME –
Pipeline Systems Division, mas não fomos contemplados como sendo um dos 5 (cinco) finalistas.

Também foi emitido convite pelo CTDUT para empresas e institutos e pessoas para visitar nosso
stand na RPC.

Rio Pipeline 2015
Centro de Convenções SulAmérica - RJ
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5.1.2 Internacional:

O CTDUT participou, com stand, do evento internacional PPIM 2015 - Pipeline Pigging and
Integrity Management, também com objetivo de alavancar serviços, principalmente na divulgação
do Oleoduto de Testes de 12 polegadas.

Nos dias 09 a 12 de fevereiro, foi realizado no Houston Marriott Westchase, Houston - EUA, a PPIM
- Pipeline Pigging and Integrity Management 2015, evento que além de discutir na Conferencia
temas atuais do assunto de dutos e suas ferramentas, realizou simultaneamente ao evento cursos
técnicos relacionados ao tema.

Organizado pela Clarion Technical Conferences e Tiratsoo Technical (uma divisão do Great Southern
Press), esse ano o evento contou com mais de 2400 participantes, 109 expositores, dentre eles o
CTDUT – Centro de Tecnologia em Dutos, e também realizou duas recepções para que
empresários e técnicos pudessem criar oportunidades de negócios.

A inovação do formato do evento foram os crachás com adesivos mostrando quantas vezes cada
empresa já expos na PPIM, com isso foi observado que a taxa de retorno de expositores em eventos
anteriores é mais de 90%.

A maciça participação de patrocinadores em diversos eventos (coquetel, pastas, coffee breaks, fotos,
almoços, etc.) demonstram a importância atribuída pela indústria à participação no evento. Como
exemplo, a ROSEN participou como patrocinador Platinum em todas as 27 edições da PPIM.

O CTDUT estando com stand no evento, observou que as constantes notícias na mídia sobre a crise
no Brasil e na Petrobras estão repercutindo fortemente no exterior e muitos esperam por notícias
sobre quando o Brasil voltará ao normal. Os focos de interesse observados este ano, ao contrário
de anos anteriores, quando todos queriam vender para a Petrobras, foi além de vender serviços, a
preocupação das empresas em realizar testes de seus produtos visando a segurança no uso de suas
ferramentas.

Com a recente conclusão do Oleoduto de Testes de 12” do CTDUT, muitas empresas presentes ao
evento ficaram impressionados pela grandiosidade do laboratório como também pelas possibilidades
de flexibilização de uso, isso despertou um grande interesse dessas empresas em virem ao CTDUT
testar e demonstrar suas ferramentas.

Foi elaborado um folder específico do Oleoduto de Testes de 12 polegadas do CTDUT para entrega
no evento.

Foram realizados contatos com diversas empresas que conheceram o stand do CTDUT visando
buscar interesse em projetos com o Centro, conforme lista abaixo:

INTECSEA | BRITISH PETROLEUM | KOCH PIPELINE COMPANY | SMARTPIPE | FIBERBUILT |
CLAMPON | JCI PROCESS, LLC | HALFWAVE | GEOCORR | TDW | ENDURO | SERVICES INLINE
INSPECTION SERVICES | MEATS GROUP | NDT GLOBAL | APACHE | CIRCOR ENERGY | PIPESSK |
GREENE’S ENERGY GROUP | CCI | NORTHSTAR ENERGY SERVICES | NORTHWEST PIPE COMPANY |
B. G. TECHNICAL LIMITED | STEELGO | TC PIPELINES (TRANSCANADA) | LONG RIDER INDUSTRIAL
SALES | GTS ENGINEERING & CONSULTING | ENERGO (KBR) | GRANHERNE (KBR) | CHEVRON |
GIRARD INDUSTRIES ARRAY | WRAP MATER | ENBRIDGE | ETI | STRESS | PRECISION PIGGING,
LLC | WILLBROS
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Stand de participação do CTDUT na PPIM 2015

5.2Participação em Comitês, Eventos e Reuniões do setor

Além dos eventos no qual participamos com stands, o CTDUT se fez representar como convidado
em vários eventos em 2015 e alguns inscritos como expositor, dentre eles destacamos:

Reuniões do Subcomitê de Sistemas de Transporte por Dutos - ABNT

COPEDI Steering Committee Meeting/ Comitê Offshore para Pesquisa, Desenvolvimento e
Inovação – Rio de Janeiro / RJ

Reuniões da Comissão de Transporte Dutoviário - IBP – Rio de Janeiro / RJ

3o Congresso de CO2

WorkShop sobre EMBRAPII ocorrido no INT em 09 de junho

WorkShop Perspectivas 2016 Óleo e Gás no IBP em 06 de agosto

Audiência Pública Número 12 da ANP sobre Regulamento Técnico de Dutos Submarinos
como expositor em 30 de julho

Reunião de ICTs sobre a nova proposta de Regulamento ANP para a Cláusula de
Investimentos em P,D&I

Feira Brasil Offshore em Macaé

 Participação como coordenação de Trabalhos Técnicos do tema Projeto Construção e
Montagem de Dutos na Comissão Técnica RPC - 10th Rio Pipeline Conference & Exposition -
Edição 2015
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5.3Papers com menções ao CTDUT – Não houve em 2015

5.4 Visitas recebidas

 Funcionários do IBP - – Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, em 3 grupos
em dias distintos com apresentações institucional e técnica do CTDUT sobre dutos e visita aos
laboratórios.

 Empresa Concremat Engenharia, Mario Sergio, Diretor de Desenvolvimento de Negócios Rafael
Luis Rebuske, Diretor Executivo da Unidade de Negócios Petróleo e Gás e Jaqueline Saad,
Gerente da Unidade de Negócios Petróleo e Gás.

 Empresa e Associado do CTDUT Radix Engenharia, Flávio Niemeyer Guimarães, Sênior Vice
Presidente em Houston – TX.

 BAM – Federal Institute for Materials Research and Testing, Berlim, Alemanha, Pedro Dolabella
Portella, Diretor e Professor Departamento 5 Engenharia de Materiais.

 COPPE UFRJ EMBRAPII e equipe de professores da COPPE, Alfredo Laufer, Coordenador de
Prospecção de Parcerias, Professor Luiz Felipe Maciel Vieira de Moraes do Laboratório Oceanográfico
– LIO, Professora Juliana Souza Baioco, Professora adjunto, Professor Fernando A.N. Castro Pinto,
do Laboratório de Acústica & Vibrações – LAVI, Professor Ricardo Tadeu Lopes do Programa de
Engenharia Nuclear, Natacha Gomes, Assessoria de Prospecção de Parcerias, em 07 de maio.

 Consulado-Geral Britânico – Rio de Janeiro, Gerente de Desenvolvimento de Negócios –
Petróleo e Gás, Lara Baptista, Gerente de Desenvolvimento de Negócios – Marítimo e Energia, Louise
Agnes Hill, Assistente Comercial – Petróleo e Gás, em 18 de agosto.

 FAPERJ acompanhados pelo Presidente do CTDUT Raimar van den Bylaardt, Dr. Augusto
Raupp, Presidente, Professora Eliete Bouskela, Assessora da Presidência, Paulo Buarque Guimarães,
Assessor da Presidência, em 15 de outubro.

 PETROBRAS/E&P/CORP e CENPES acompanhado do Presidente do CTDUT Marcelino Gomes,
Gerente Executiva Cristina Pinho, Gerente Geral Maurício Diniz, Gerente de Engenharia Submarina
Felipe Moreira Matoso Ribeiro Gomes, Coordenador de Equipamentos Submarinos Marcello Augustus
Ramos Roberto, Engenheiro de Tecnologia de Dutos e Risers do CENPES Ricardo Wagner Capllongh,
Gerente de Tecnologia de Equipamentos Submarinos do CENPES Alex Dal Pont, Gerente Geral da
Engenharia Básica de E&P Jorge Luiz Kauer, Gerente Geral de Pesquisa e Desenvolvimento em
Engenharia de Produção do CENPES Luiz Augusto Petrus Levy, Engenheiro de Tecnologia de
Materiais do CENPES Sergio Damasceno, e outros, em 18 de novembro.

 Visita Técnica patrocinada pelo IBP durante a RPC, em 23 de setembro.

 Engenheiros Flávio Mello e Arthur Saad e equipe do CENPES/PDEP/TDUT, em 11 de dezembro.

 UFSC do Laboratório de Metrologia e Automatização - LABMETRO, Pedro Buschinelli e Fabio
Silva acompanhado do Engenheiro da PETROBRAS/CENPES João Márcio para o tema Perfilômetro
óptico a laser ara medição interna de tubos (PEROLA), em 15 de dezembro.

 Equipe da PETROBRAS/ETM/ENG-SUB acompanhado do Presidente do CTDUT Marcelino
Gomes, Gerente Executivo Joper Cezar de Andrade Filho, Gerente geral Carlos Lobagueira Garcia,
Engenheiros Gustavo e Fábio, em 18 de dezembro.

 INPIPE, Sr. Simon Bell acompanhado do Professor Sidney Stuckenbruck, em 18 de dezembro.
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5.5 Site do CTDUT

O site do CTDUT teve uma média de 35 mil acessos anuais, nos últimos 3 anos.

Observa-se que em 2015 os países que mais acessaram o site do CTDUT após o Brasil foram
Portugal, Estados Unidos, Argentina, Índia, Canadá, Reino Unido, Espanha e Itália. Nesse ranking
destacamos o aumento de acessos na Europa.

Ano Nº de Acessos

2013 24.891

2014 43.667

2015 39.034

Desktop 33.495

Celular/Tablet 6.190

Dispositivos de Mídia

Ranking País Nº de Acessos

1 Brasil 39.034

2 Portugal 117

3 EUA 1.287

4 Argentina 230

5 India 204

6 Canadá 133

7 Reino Unido 305

8 Not Set 97

9 Espanha 188

10 Itália 89
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5.6 Pesquisadores e Consultores

Visando caracterizar a participação de pesquisadores nos projetos realizados no CTDUT junto ao
pedido de seu credenciamento à ANP, como instituição de pesquisa habilitada a receber recursos da
cláusula de investimento de P,D&I, foram feitos contatos com os pesquisadores envolvidos nos
projetos para que os mesmos autorizassem a divulgação de seus currículo lattes em nossa
plataforma de credenciamento, uma vez que estes trabalhos, já mencionados em seus currículos,
fazem parte dos projetos do CTDUT.

O cadastramento de pesquisadores autônomos também é bem visto pelo CTDUT, sempre lembrando
que o CTDUT não tem a intenção de ter em seus quadros pesquisadores contratados e sim parceiros
para desenvolvimento de projetos, podendo ser através das empresas/ Instituições parceiras ou
como autônomos em projetos específicos.

O CTDUT disponibiliza no site mais informações na página Comunidade, inclusive informações sobre
a Política de Relacionamento do CTDUT com seus Pesquisadores, que se pauta pelo respeito a
vinculação dos pesquisadores às suas instituições de origem ou que tenham vínculo empregatício
(http://ctdut.org.br/comunidade).

O resultado desta iniciativa levou a 10 Pesquisadores Associados ao CTDUT aprovado na 36ª Reunião
do Conselho Executivo realizada em 31/07/2015, destacando-se que todos possuem trabalhos
realizados no CTDUT: Alberto Gaspar Guimarães (IME); André Laurindo Maiteli (UFRN); Denise
Souza de Freitas (INT); Guillermo Jordan (PUC-Rio); José Luiz da Franca Freire (PUC-Rio); José Luiz
de Medeiros (UFRJ); Luis Fernando Alzuguir Azevedo (PUC-Rio); Ronaldo Domingues Vieira (PUC-
Rio); Luiz Daniel Montenegro Lana (PETROBRAS); Luiz Claudio de Marco Meniconi (PETROBRAS).

5.7 Informativos

O CTDUT gerou 22 comunicações em 2015 que foram enviados para o mailing de mais de 10 mil
contatos.

5.8 CTDUT na Mídia

A mídia é parceira do CTDUT na divulgação da Instituição através de inserções de artigos e notas
em diversos veículos especializados na área dutoviária e de Petróleo e Gás, sempre em caráter de
mídia espontânea.

Em 2015 contribuiu para informar ao mercado os principais acontecimentos da Instituição e opiniões
sobre o setor. O tema institucional de modelo de compartilhamento e a divulgação do novo
laboratório, Oleoduto de Testes de 12” continuou a ser o destaque também em 2015, reforçado com
os testes realizados pela Shell nas suas instalações com significativos resultados para P,D&I. Foram
reforçados nas abordagens. Solicitado pelo CTDUT a Shell permitiu a divulgação das informações
sobre os testes realizados naquilo que havia se tornado público em matéria específica sobre estes
testes editada em revista especializada, elaborada pela Shell, para divulgação interna.

A seguir no anexo I, destacam-se as principais notícias divulgadas pelo CTDUT.
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CLIPPING E
INFORMATIVOS

Anexo I
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Texto Publicado na Revista World Oil - 2015

CTDUT – A SHARED MODEL FOR R&D AND TRAINING IN BRAZIL

The Brazilian Pipeline Technology Center – CTDUT, located in Rio de Janeiro, near the

Duque de Caxias Refinery, the most complex refinery of the Petrobras system in Brazil,

was chosen by Shell in Houston to develop tests and research on pipeline pigging. Shell's

engineers are trying to develop reliable mathematical models for bypass pig operation for

cleaning pipelines under single phase (water) and two-phase flow (water and air).

The work began about two years ago in Houston when Shell, with a partnership with a

local company, developed a special “capsule” sensor which is attached to the pig body and

records pressure and temperature data on board. In addition, Shell acquired a Rosen

Technologies pipeline data logger to record pressure, differential pressure (upstream and

downstream of the pig), temperature and data from a navigation system for the local

coordinates, while the pig travels along the pipeline. These devices permit diagnosis of the

internal conditions.

According to Dr. Rajneesh Varma, the research engineer from Houston who was

responsible for the field work done in the CTDUT laboratory during March to May of 2015,

the main challenge of the process is to find out the best combination of the pig disks and

the orifice diameters which controls the flowrate through the bypass. The disk diameters

are usually a little larger than the inside diameter of the pipeline, which basically controls

the wax rate of cleaning. On the other hand, the control of the flowrate through the bypass

is critical since it has an important role on the resulting force that pushes the pig through

the pipeline. Thus, choosing the right cross-sectional area of the bypass orifices are also

critical to have a good result. Too much bypass may cause the pig to stall, while not enough

bypass may cause wax (or other solids) to plug the line. ma.

Shell decided to contract the services of CTDUT due to the complexity of the tests and the

fact that CTDUT has the only full scale facilities in the world for this kind of experiment and

a shared model for R&D quite appropriate for the companies in the oil and gas business.
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The test facility includes a 12 inch internal diameter, 2500 m long pipeline. The pipe leaves

the main laboratory area and returns forming a closed loop circuit. This system is designed

to support R&D of new equipments, tools and systems for pipeline inspection and

protection, tests with different operational flow conditions for the validation of developed

simulation software, tests and  certification of equipment and systems for control,

protection, monitoring, inspection and maintenance of pipelines, besides the certification

of processes and procedures of operation, inspection and maintenance of pipelines and for

the training and qualification of pipeline operators and technicians. Sensors are distributed

along the installation to monitor pressure, temperature and flowrate having limiting values

for velocity of 3 m/s and pressure of 20 bar.

Since the installation is quite flexible in its general configuration, a 2,5 m transparent

section was installed by Shell so that its tests could be analyzed and filmed during the pig

passage. In the two-month period more than 200 tests were made. Currently CTDUT is in

the process to install a new control and automation system for this loop which will allow a

complete automatic control of conditions such as pressures, temperature, flowrate and pig

position monitoring along the entire pipeline. This will also allow the preparation of quick

reports and analysis of large data sets generated by the several sensors of the system.

It should be pointed out that the laboratory also offers modern facilities for R&D, training

of technical personal of industry, and other important and quite complete laboratories for

structural integrity, cathodic protection and coating and installations for special purpose

tests with pigs in two-phase flow condition, all in a shared model policy.
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GLOBAL PIPELINE AWARD (GPA)
OFFICIAL ENTRY FORM

Submission Deadline: 1 September 2015
The GPA recognizes the pipeline technology innovation process in all phases; from the research
laboratory through field applications; from technology incubators to development of markets for new
products; from government agencies to private companies; and from individual projects to the
consolidation of research and development results. The PSD intends that the Award promotes progress
and international cooperation in the field of Pipeline Systems engineering; supports achievements in
pipeline engineering education; encourages the timely exchange of information among researchers and
engineers; promotes technical activities, including conferences, in the field of Pipeline Technology;
promotes safety and the public welfare; Promotes global environment preservation; and promotes public
recognition of the pipeline industry.

1. Name of the project, product, device, system, approach, service or other

Pilot Loop for Pipeline and Terminal

2. Contact information.  Include complete name, address (full), telephone number, email and
website.

Name: CTDUT – Pipeline Technology Center, Rio de Janeiro – Brazil.

Address: Rua Ingá, 997 – Campos Elíseos – Duque de Caxias – Rio de Janeiro – Brazil – CEP
25225-763

Telephone: +55 21 2777-8500

E-mail: ctdut@ctdut.org.br

Website: http://ctdut.org.br/en/operation/testing-facilities/12-oil-testing-pipeline

3. When was the project, product, device, system, approach, service or other introduced?

The Executive Project was issued in Octuber 31st, 2007 and building was accomplished in November
25ty, 2014.

4. Was this project, product, device, system, approach, service or other previously described in
any publication?

The Opening for Pipeline community was published at Shell Magazine

National Websites:

 Brasil Energia - CTDUT busca soluções para reduzir custos de construção de dutos – 25/09/2013
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 Energia Hoje - Loop do CTDUT simu lará teste com gás – 16/08/2013
http://energiahoje.editorabrasilenergia.com/news/petroleo/ep/2013/08/loop-do-ctdut-simulara-teste-
com-gas-455041.html

 Petronotícias – CTDUT finaliza construção de circuito piloto de Oleoduto de testes – 21/08/2014
http://www.petronoticias.com.br/archives/55741

 Petronotícias – CTDUT apresentará novo laboratório na Rio Oile & Gas 2014 – 04/09/2014
http://www.petronoticias.com.br/archives/56429

 ANPEI - CTDUT apresenta novo laboratório na Rio Oil & Gas 2014 – 18/09/2014
http://www.anpei.org.br/web/anpei/noticias/-
/anpei/view;jsessionid=B9DB1BF15B5FEF90C291629F47C191CE/news?id=2780

International Magazine:
 Pipeline International – Multi-phase test loop construction initiated in Rio de Janeiro – Dezember.

2012 pg. 26 and 27
 Pipeline Technology Journal – 12” Multiphase Loop Under Constrution – March, 2013 pg. 20
 Pipeline International - A playground for pipeline engineers and researchers – March, 2015 pg. 27

International Website:
 Pipeline Inetrnational - Multi-phase test loop construction initiated in Rio de Janeiro – Dezember,

2012 and January, 2013
http://pipelinesinternational.com/news/multi-
phase_test_loop_construction_initiated_in_rio_de_janeiro/078987/
12” Multiphase Loop Under Constrution – Março, 2013  pg. 20 - http://www.pipeline-
journal.com/pdf/ptj-1-2013.pdf

Globonews TV: Jounal 10pm – Prevensçao de acidentes em exploração de petróleo é desteque em
feira do setor no Rio
http://globotv.globo.com/globo-news/jornal-das-dez/t/todos-os-videos/v/prevencao-de-acidente-em-
exploracao-de-petroleo-e-destaque-em-feira-do-setor-no-rio/3631908/

5. If the project, product, device, system, approach, service or other can be patented, has it and
where?

Not applicable

6. What led to the implementation of the project, product, device, system, approach, service or
other?
The design of the Test Pipeline was conceived to arrange the special segments aimed at testing, and
provide a profile of operational flexibility that would enable the carrying out of a grade of testing capable
of meeting the demands of the pipeline community foreseen at the time, which were aiming at the
network of onshore liquid pipelines.

7. Where appropriate, describe the design/development solution to the problem.
(Include documentation, links to websites, videos, drawings that can be sent electronically that show
what was done.  Judges may reject designs they do not understand because of inadequate descriptive
accompaniment.)
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Thus, we have as possible operations: the pumping between tanks; the inversion of flow with the PIG
launcher and receiver; pumping without the utilization of tanks making the most of the manometric
height of the pipe to feed the main pumps; a “U” circuit of 300 meters in length inside the area of
CTDUT, and a “U” circuit of 2500 meters in length outside. Utilizing the rearrangement of spools and
the SCADA system of automation and control, there is also the possibility of a continuous circuit of
2700 meters used for PIG testing simulating long stretches of pipeline.
Nine spools removable from the circuit are available for substitution by other special ones, customized
to the necessities of clients, for development and special testing of services and products
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8. Describe the how this project, product, device, system, approach, service or other is a unique
innovation in pipeline systems.
In visits, research and conversations with specialists from the sector in 2012 and 2013, CTDUT had the
opportunity to identify three groups of potential owners of full-scale pilot test circuits. The first group
is formed by laboratories or ICTs; the second by technology users (operators), and the third group is
formed by the suppliers of products or services.  Some pilot test circuits were identified, but none with
a configuration like the 12-inch Test Pipeline associated with the opportunity for its use to be open to
all Civil Society both in Brazil and Abroad.
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9. What benefits to the industry were realized through this project, product, device, system,
approach, service or other?

Empresa Shell testou no Oleoduto de Testes de 12’ um modelo matemático ideal para bypass pigs –
instrumentos que limpam resíduos acumulados nas paredes internas de tubulações. Se não forem
removidos, esses detritos podem bloquear o fluxo de óleo e gás e parar a produção. Conforme
pesquisador da tecnologia “O bypass pig é uma tecnologia já conhecida, mas não amplamente aplicada
na indústria devido à falta de confiança e de informação. Existe a possibilidade de o instrumento ficar
preso na tubulação, o que, em instalações  submarinas, pode custar caro para ser removido. Com a
pesquisa, temos oportunidade de testar diferentes tipos de bypass pigs em condições variadas e chegar
a um design mais seguro”.

Shell Company tested in 12-inch testing oil pipeline an ideal mathematical model to bypass pigs –
instruments that clean waste accumulated on the inner walls of pipelines. If not removed, this debris can
block the flow of oil and gas and stop production. As browser technology "bypass pig is a technology
already known, but not widely applied in industry due the lack of confidence and information. There is
a possibility that the instrument be stuck in the pipe, which, in subsea installations, might cost to be
removed. With the research, we have an opportunity to test different types of bypass pigs in varied
conditions and come up with a safer design”
10. Submitted by:
Main Contact: Mr. Paulo Renato Almeida Cellular__
Company: CTDUT – Pipeline Technology Center____
Mailing Address: Rua Ingá, 997 – Campos Elíseos – Duque de Caxias – Rio de
Janeiro – RJ - Brazil_______
City Duque de Caxias State Rio de Janeiro – Brazil Zip: 25225763_
Telephone: (_+5521_) _2777-8500_____ Fax: (_+5521_) _2777-8525__
E-Mail: cellular@ctdut.org.br __

**Finalists will be expected to submit a 90 second video (mp4 format) file describing their entry.
The winner’s video will be shown during the awards ceremony at the Rio Pipeline Conference.  Finalist
videos may or may not be shown due to time constraints. The judging panel will view all videos.**

Entries should be submitted using the following online drop box:
https://www.hightail.com/u/ASME-IPTI

If you have any questions or problems with upload please contact Kim Miceli (micelik@asme.org).

The submission deadline is 1 September 2015.
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EXPOSIÇÃO

A 9ª EXPOEQUIP promove a tecnologia
de equipamentos para Corrosão &

Pintura, ENDs e Inspeção de
Equipamentos.

Veja porque participar e realize bons
negócios.

Informações clique aqui.

Congressos

Conheça os principais estudos e descobertas do
segmento naval,ferroviário, automotivo, eletromecânico, petroquímico,

deóleo e gás, de construção civil, de siderurgia, e de geração de
energia.

Eventos Paralelos

Aprendizado e atualização profissional.

Conheça e participe dos eventos paralelos.

Workshop Hibernação de Equipamentos Industriais

Entenda melhor o funcionamento da Hibernação de Equipamentos industriais
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Apoio Institucional ANPEI

A CONFERÊNCIA

A ANPEI realizará entre os dias 24 e 26 de agosto de 2015,

no Sheraton, em Cabo de Santo Agostinho,

Pernambuco, a sua 15ª Conferência cujo tema é:

“INOVAÇÃO E COMPETITIVIDADE GLOBAIS:
Construindo as Pontes com o Futuro”.
Esta temática busca discutir a importância da inovação para a busca da competitividade das empresas num cenário de
competição global. Como temas relacionados teremos a oportunidade de aprender através de casos de sucesso selecionados
como empresas estão usando a inovação como fator competitivo. A rápida resposta da indústria nacional à crescente
desindustrialização é premente e novas tendências deverão ser discutidas como a Internet das Coisas- IoT e a Indústria 4.0,
além do papel das Startups junto às grandes empresas.

Num cenário de instabilidades e indefinições que vivemos no Brasil de 2015 e talvez 2016, torna-se extremamente relevante
que na Conferência Anpei deste ano, estejamos atentos para a adoção de modelos de inovação flexíveis e abertos e que
consigam atrair pessoas com alto potencial, trabalhando em projetos que no futuro podem ser vitais para a empresa.

Compreender as dinâmicas (ações) que geram competitividade aos negócios, aprofundando práticas inovadoras na oferta,
na “infraestrutura de produção”, na relação com o mercado e o cliente, na lógica financeira e suas demandas por tecnologias
e diferenciações, é o trabalho chave dos empreendedores e dos inovadores das empresas.

Entendendo esta nova dinâmica mundial de modelos de interação entre os principais atores como uma fonte rica de
aprendizado, a ANPEI convida sua organização a submeter casos (vivências chave) de inovação voltados à geração de valor
tornando os negócios mais competitivos na seção de cases da 15ª Conferencia Anpei de Inovação Tecnológica.

Fotos 14ª Conferência
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WKS Coppe Ideias x CTDUT
Gostaria de confirmar o workshop, com a participação do CTDUT e dos laboratórios da Coppe/ UFRJ, para o
dia 03/06 (quarta-feira), de 14h às 16 horas.
O encontro será na sala de reuniões da diretoria da Coppe, no prédio do CT2 (localizado atrás do Centro de
Tecnologia - CT)

Quando qua 3 jun 2015 14:00 – 16:00 São Paulo

Onde Universidade Federal do Rio de Janeiro, Av. Pedro Calmon, 550 - Cidade
Universitária, Rio de Janeiro - RJ, 21941-901, Brasil (mapa)

Vídeo chamada https://plus.google.com/hangouts/_/ctdut.org.br/cellular

Agenda cellular@ctdut.org.br

Quem • Paulo Cellular- organizador
• Helena Aguilar- criador
• Nelson Levantine
• Carlos Machado

Mariana Marques <mariana@idea.coppe.ufrj.br> 02/06/15

para CTDUT, Natacha, mim, ri, Alfredo, Nelson, Carlos

Prezada Helena,

Participarão do workshop cerca de 10 pessoas, representando 6 laboratórios, todos com expertises na área de dutos.

Abaixo envio esquema de apresentações (a ordem dos laboratório poderá sofrer alterações):

Cada laboratório terá 10 minutos para uma breve apresentação e ao final, haverá um momento para que conversas
mais específicas sobre as competências de cada um e possíveis projetos em parceria com a Coppe possam ser
tratados.

Estamos à disposição via e-mail ou pelos telefones: (21) 3938-8075/ (21) 3938-7152.

Atenciosamente,
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Informativo CCE | PUC-Rio

Clique na imagem para ter acesso ao folder digital do curso.

Caso não consiga visualizar este e-mail acesse:
http://www.cce.puc-rio.br/informativo/infoespengenhariadutos.htmlInformativo CCE | PUC-Rio



Laboratórios em Escala Real

Centro de Tecnologia em Dutos – CTDUT

CNPJ: 07.309.657.0001/84

Inscrição Municipal: 7.804.800

Rua Ingá, Campos Elíseos – Duque de Caxias

Rio de Janeiro – CEP: 24225-763

Tel: 55 21 2777-8500

Fax: 55 21 2777-8525

ctdut@ctdut.org.br


