
Campinas cria ‘filtro’
especial para petróleo

INOVAÇÃO ||| APOSTA

BRASIL = = = CADERNO C+

Adriana Leite
DA AGÊNCIA ANHANGUERA

aleite@rac.com.br

O bilionário mercado de pe-
tróleo move o sonho de milha-
res de empreendedores no
Brasil. E em meio a tubos de
ensaio e equipamentos sofisti-
cados no Laboratório Nacio-
nal de Luz Síncrotron (LNLS),
do Centro Nacional de Pesqui-
sa em Energia e Materiais
(CNPEM), nasce a primeira te-
la premium brasileira - um
produto usado na separação
do petróleo dos grãos de areia
na extração do óleo das ro-
chas.

Atualmente, as petrolíferas
instaladas no País importam
mais de US$ 80 milhões por
ano em telas. O mercado
mundial movimenta US$ 1 bi-
lhão por ano. O projeto do
Síncrotron recebe mais de R$
5,5 milhões em investimen-
tos.

A iniciativa é desenvolvida
em parceria com a startup
Adest, instalada na incubado-
ra da Companhia do Desen-
volvimento do Polo de Alta
Tecnologia de Campinas (Cia-
tec). O projeto também conta
com o apoio da Financiadora
de Estudos e Projetos (Finep)
e da estatal petrolífera norue-

guesa Statoil.
A tecnologia criada no labo-

ratório será transferida para a
startup, que será a responsá-
vel pela fabricação do produ-
to. A unidade será construída

em Campinas e deverá gerar
50 empregos diretos. O líder
do grupo de Engenharia de
Materiais do Laboratório Luz
Síncrotron, Osmar Bagnato,
explica que na década de

1990, quando desenvolviam
peças para o acelerador de
partículas do centro, os cien-
tistas criaram um processo de
soldagem por difusão.

“Utilizamos o processo, a

partir da técnica conhecida
como fusion bonding, para as
peças do acelerador de partí-
culas do LNLS. Nós desenvol-
vemos um processo que aten-
desse às necessidades específi-

cas do centro de pesquisa”,
conta.

Há sete anos, o Centro foi
procurado por um engenhei-
ro químico de Campinas que
desejava criar a primeira tela
premium brasileira para o se-
tor de petróleo. E para chegar
ao produto com processo na-
cional, era necessário justa-
mente o uso da soldagem por
difusão.

“Essas telas já existem fora
do País e hoje são importa-
das. Há poucos fornecedores
no mundo. Utilizamos o co-
nhecimento com a solda por
difusão que usamos nas pe-
ças do acelerador e passamos
a desenvolver uma nova tec-
nologia para chegar a elabora-
ção da tela. O produto é uma
combinação da solda de teci-
dos metálicos com cerâmi-
cas”.

Bagnato afirma que a par-
tir desse processo surge um
filtro especial que é levado
até o fundo do poço de petró-
leo e atua na separação do
óleo, que está nas rochas, da
areia. “A composição ideal de
tela premium depende da ca-
racterística do poço de petró-
leo. Há pouco conhecimento
disponível no mundo sobre
as telas. O projeto é inovador
porque cria um produto ge-
nuinamente brasileiro que vai
atender às necessidades do
mercado local e com tecnolo-
gia gerada no País”, salienta.

LEIA MAIS NA PÁGINA B3

DIAS DE FOLIA

Bagnato, do LNLS: processo desenvolvido para o próprio acelerador de partículas será usado agora para criar as telas premium para o setor de petróleo
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Tecnologia inédita no País vai produzir tela premium que separa o óleo da areia

Poucas empresas no
mundo oferecem
esse tipo de produto
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