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ATA REUNIÃO: Comitê Eólico 

Data: 26 de Julho de 2016 

Horário: 10h00min 

 

Presentes:  Prof. James Waterhouse – USP, Estácio Teuri – TEY, Bruno Mattos e Rafael Regattieri – 

OWENS CORNING, Waterllo Luiz - MORQUIMICA, Samir Quintiliano - REICHHOLD, Ruy Toledo e Juliana 

Hoehne – MVC, Evaldo Mota – ASHLAND, Marcos Pannellini – DILUTEC, Rodrigo Briguelli - NOVASCOTT, 

Luciano Silveira e Alvaro Souza Ramos – AMERICA SALES (KUKDO), Tiago Fruet – LORD, Deborah Santos 

– CPIC, Luis Ometto – JUSHI, Arnaud Juchler – SAERTEX,  Waldomiro Moreira, Sérgio Falcão, Lucas R. 

Camatta e Paulo Camatta - ALMACO. 

Ausências justificadas:  

Sandro Yamamoto - ABEEÓLICA 

Abertura: 

Waldomiro Moreira – iniciou a reunião às 10h00min agradecendo a presença de todos e solicitando uma 

breve apresentação de cada um para o grupo. 

 

1. Assuntos abordados 

 

 

1.1: Waldomiro Moreira sintetizou aos presentes sobre a grande quantidade de informações 

apresentadas na última reunião do Comitê Eólico, comunicando que o objetivo da reunião de hoje consiste 

em compilar e filtrar todas essas informações em uma apresentação padrão, que será utilizada como base 

nas empresas fabricantes de geradores e componentes eólicos; 

   

1.2: Waldomiro Moreira reforçou o interesse apresentado pelas empresas GAMESA e GE/ALSTOM 

pelo trabalho que vem sendo desenvolvido por este comitê,  concluindo que foi encaminhado aos mesmos 

um questionário sobre os principais problemas que enfrentam, bem como os tópicos que esperam ouvir 

do grupo de trabalho que irá realizar a apresentação; 

 

1.3: Waldomiro Moreira deu início a revisão da apresentação padrão, auxiliando nas dúvidas 

apontadas pelos presentes e realizando as alterações sugeridas pelos mesmos; 

 

1.4: Foi concluída a introdução da apresentação padrão com todas as sugestões devidamente 

anotadas para posteriores ajustes; 

   

1.5: Dr. James Waterhouse preconizou que o comitê deve focar seus trabalhos no custo benefício, 

pois as grandes empresas fabricantes de componentes eólicos estão cientes da melhora de qualidade de 

seus produtos finais através da utilização de matérias primas de melhor qualidade, contudo, o problema 

consiste em justificar o aumento de custo que essa alteração irá acarretar na confecção de seus produtos 

finais; 
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1.6: Waldomiro Moreira enfatizou que o grupo de especialistas que irão compor o “Petit Comitê” 

nos dias das apresentações não pode possuir objetivo comercial, por esse motivo, todos receberão um 

“Kit ALMACO” composto por cartões, vestuários e acessórios com a marca da associação, com o intuito de 

evitar qualquer influência comercial durante as visitas; 

  

1.7: Evaldo Mota comentou que o Sr. Antônio Carvalho Filho elaborou uma apresentação sobre a 

vida útil da Pá Eólica, abordando pontos que podem ser de interesse do comitê, sugerindo que fosse 

agendada uma data para que o mesmo realizasse uma apresentação aos membros desse comitê para 

avaliar a possibilidade de aproveitar seu conteúdo na apresentação padrão; 

 

1.8: Paulo Camatta concordou com Evaldo Mota aconselhando que o comitê o convidasse para uma 

reunião com o intuito de assistir sua apresentação; 

 

1.9: Bruno Varandas alvitrou que pode encaminhar um material sobre núcleos para complementar 

esse assunto na apresentação padrão; 

 

1.10 Waldomiro Moreira junto com Paulo Camatta sugeriram que houvesse na apresentação 

padrão o logo de todas as empresas participantes do GT Eólico no capitulo que apresenta a associação e 

os objetivos deste comitê; 

 

1.11: Tiago Fruet comentou que pode encaminhar um material suplementar sobre adesivos 

estruturais para adicionar na apresentação padrão;  

 

 

 

2.  Definições 

 

 

 2.1: ALMACO deve elaborar um Termo de adesão para as empresas que desejarem participar do 

Grupo de Trabalho do Comitê Eólico; 

   

 2.2: Membros do comitê devem encaminhar um e-mail para a ALMACO confirmando seu 

especialista indicado para participar do Grupo de trabalho do Comitê Eólico;  

 

 2.3: Bruno Varandas deve encaminhar conteúdo sobre Núcleos para acrescentar na apresentação 

padrão do comitê; 

 

 2.4: Tiago Fruet deve encaminhar conteúdo sobre Adesivos Estruturais para acrescentar na 

apresentação padrão do comitê; 

 

 2.5: Definido pelo conselho Gestor da ALMACO a realização da apresentação por parte do GT Eólico 

(Tech Day) inicialmente em Salvador ou em São Paulo (GAMESA ou ALSTOM), bem como a cobrança de 

uma taxa de R$ 500,00 das empresas participantes do comitê como ajuda de custo para realização dos 

trabalhos, e também para a montagem do kit ALMACO, a ser distribuído entre os especialistas que irão 

compor o GT nos dias das apresentações; 

 

 2.6: ALMACO deve realizar as alterações sugeridas na apresentação padrão e encaminha-la aos 

membros do comitê para análise; 

 

 2.7: ALMACO deve definir data para próxima reunião e informar os membros do comitê; 
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Waldomiro Moreira encerrou a reunião agradecendo a participação de todos. 

 

São Paulo, 26 de Julho de 2016 

 

Lucas Rodrigues Camatta 

Assistente Técnico ALMACO 


