SESSÃO PÔSTER/POSTER SESSION
ID

EMPRESA / COMPANY

AUTORES / AUTHORS

TRABALHOS / JOBS
Sistema de revestimentos em pó de cura a baixa
temperatura para novas aplicações e processo de
grande eficácia.

64

ALLNEX

115

ARCHROMA

Callistus Ezeagu, Dietmar Flint

Low temperatures curing powder coatings system
for new applications and robust process efficiency

Mowilith LDM 6710: um ligante multifuncional que
atende ao conceito de emissões baixas
Jessy Dalius Dahan, Cyril Coumans
Mowilith LDM 6710: a versatile binder attending
Low Emissions Concept

18

19

ARKEMA

ARKEMA

David Castro, Denis Luciani,
Gabriella Siemon, Ronald Grieb,
André Oliveira

Denis Luciani, André Oliveira,
David Castro

Melhor poder de cobertura com polímero opaco
sem amônia: acrescentando tecnologia, segurança
e conforto para a aplicação e formulação de tinta
Evolution in hiding power with ammonia-free
opaque polymer: adding technology, safety and
comfort to paint application and formulation

Escolha da emulsão acrílica adequada para tintas e
complementos para parede para agregar valor
combinando desempenho com otimização de
custos
Choice of Acrylic Emulsion suitable for paints and
wall complements to add value combining
performance with cost optimization

96

65

101

122

BASF

BASF

BASF - FUND. ECO

BASF - FUND. ECO

Max Wilson da Silva, Sueli
Aparecida de Oliveira

Milena Yukari Oshiro, Natalia
Aparecida Fernandes

Taísa Cecília de Lima Caires,
Adriano Maia Oliveira, Graziella
Tramutola

Marcela Porto Costa, Max Wilson
Silva, Daniella Elias

Análise de Ciclo de Vida Organizacional e as
oportunidades mapeadas na indústria.
Organizational Life Cycle analysis and the existing
opportunities in the industry.
Correlação entre estabilidade da cor e as
condições de armazenamento em padrões físicos
da área de tintas.
Correlation between color stability and storage
conditions in physical standards of the coatings
area.
Sustentabilidade na cadeia de valor da indústria
química: Experiência da BASF no Brasil.
Sustainability in chemical industry value chain:
BASF's Experience in Brazil
Índices de sustentabilidade para a logística: como
trazer a perspectiva de Avaliação do Ciclo da Vida
para os Indicadores de Desempenho para as
unidades de negócios - Uma experiência BASF
Sustainability indexes for logistics: How to bring
LCA perspective to KPIs for the business units - A
BASF experience

45

82

46

175

BASS EQUIP.

COATEX LATAM

CONSULTORIA EM CORES E
COLORIMETRIA

ECKART EFFECT PIGMENTS

Carlos Alberto Maciel, Natan
Bessa Bronzatto, Christian Anibal
Maciel

Neide Jiuliani, André Luiz
Giovaneti, Tomas Nakazato

Novos Desenvolvimentos de Simulação Acelerada
de Ensaios Corrosão.
New accelerated simulation developments for
corrosion testing
Nova geração de espessantes acrílicos para massa
corrida, grafiato e textura.
New generation of acrylic thickeners for Putties,
Grafiato and Textured Coatings.
Soluções de última geração para medição e
controle da qualidade de cores com efeitos
especiais na indústria de tintas.

Kelson dos Santos Araujo
State-of-the-art Solutions for Measuring and
Quality Control of Colors with Special Effects in
the Paint Industry

Michael Bauer

Tintas offset metálicas: de última geração - esteja
preparado para futuros padrões regulatórios
como por exemplo sem óleo mineral e outras
regulações futuras
Metallic Offset Inks: state of the art - be prepared
for future regulatory standards on example of
mineral oil free and other upcoming regulations

THIXATROL® PM - Proteja as propriedades das
tintas marítimas e de proteçao com os agentes
tixotrópicos orgânicos de última geração.
172

ELEMENTIS

Mihai Polverejan
THIXATROL® PM - Protect your properties with
the new state-of-the-art organic thixotropes for
Protective & Marine Coatings

160

ESCOLA SENAI

139

IQX-INOVE QUALYX

55

LONZA

Amanda Caroline Rodrigues de
Tinta Impermeabilizadora base água
Oliveira, Júlia Susana de Souza
Barbosa, Vinícius Cardoso da Silva Aqueous waterproofing coatings
Carla Fonseca, Silmara Neves

Scott Brown

Síntese in situ de Partículas de Ag em Resinas EcoAlquídicas
Novas ferramentas para impasses emergentes de
formulação: preservação efetiva sem aspectos de
periculosidade
New Tools for an Emerging Formulation Dilemma:
Effective preservation without hazard phrases

40

LUBRIZOL

Andrew Shooter, Tom Annable,
Stuart Richards, Antonio Lopes

Estabilização de dispersão em revestimentos
aquosos: evoluções mais recentes em
hiperdispersantes
Dispersion Stabilisation in Aqueous Coatings :
Latest Developments in Hyperdispersants

32

Estudo do uso do lodo da estação de tratamento
de efluentes industriais de uma indústria de tintas
Camila C. Santos Iannaconi, Bruno como matéria-prima para fabricação de texturas
NOVA ROCHA, UNIV FEDERAL
Estrela Moraes, Eraldo Henriques
GOIÁS (UFG)
de Carvalho
Study of the use of sewage slurre of a coatings
industry treatment station of industrial effluents
as raw material for the production of textures

Emprego de motores de pistões radiais de ar
comprimido na mistura de tintas industriais
169

PTM MECHATRONICS GMBH Christian Maus
Use of compressed air radial piston motors in the
mix of industrial coatings

52

100

117

62

119

38

44

114

REICHHOLD

SOLVAY GROUP, UNICAMP

TESSARO , UCS

UNICENTRO

UNICENTRO

USP - POLI

WEG TINTAS

WEG TINTAS

Renato Henrique Oliveira dos
Santos

Caio César Silveira Molinari, Sérgio
Martins, Ana Rita Morales

Henrique Carvalho de Oliveira,
Giovanni Tessaro, Oscar de
Almeida Neuwald, Lilian Rossa
Beltrami, Sandra Raquel Kunst

Jéssica Daiane Trentini, Fauze
Jacó Anaissi, Aldo Przbysz,
Daniele Carriel Peron, Milena
Zvolinski Lemos

Formulação de esmaltes sintéticos de rápida
secagem com polímero especial
Formulating synthetic fast drying enamels with
special polymer
Plastificantes sustentáveis e sua influência no
desempenho de sistemas epoxídicos
Sustainable plasticizers and their influence on the
epoxy systems performance
Pintura epoxídica aplicada sobre aço galvanizado
pré-tratado com filmes híbridos: influência da
mono e da dupla camada
Epoxy paint applied on pre-treated galvanized
steel with hybrid films: influence of the mono and
the double coat
Pigmentos inorgânicos sintéticos baseados em
óxido de zinco e derivados coloridos.
Synthetic inorganic pigments based on zinc oxide
and colored derivatives

Dienifer F. Lopes Horsth, Mariane Multiplicidade de cores de óxidos gerados de
Dalpasquale, Fauze Jacó Anaissi, resíduos metálicos de alumínio
Jaqueline Dalastra, Ketlyn W.
Borth
Multiplicity of colours of oxides obtained from
metallic aluminum waste

Sergio Henrique Cavallaro, Idalina
Vieira Aoki

Camila Aparecida Zimmermann,
Denis Rafael Miranda, Luciano
André Deitos Koslowski

Estudo de um sulfossilanol como inibidor de
corrosão para aço galvannealed em meio ácido
contendo cloretos
Study of a sulfosinalol as corrosion inhibitor for
galvanized steel in acidic medium containing
chlorides
Aplicação da técnica de potencial eletroquímico
no monitoramento de desempenho de tintas de
fundo pigmentadas com zinco
Technical application of electrochemical potential
in monitoring the performance of zinc pigmented
primers

Avaliação do efeito de aditivos nas propriedades
de tinta em pó poliéster para substratos de aço
Maria Tereza Silveira Nedochetko,
galvanizado e vidro
Camila Aparecida Zimmermann,
Cláudio Rodrigues Martins,
Evaluation of the additives effect on polyester
Luciano André Deitos Koslowski
powder coatings properties for galvanized steel
and glass substrates

