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MAECI - Ministério das Relações Exteriores e Cooperação 
Internacional da Itália é o órgão de implementação da política 
externa do governo e, após a reforma de 2019, tem jurisdição 
sobre o comércio exterior e a internacionalização de empresas.
 
Apoiar o crescimento do sistema empresarial italiano nos 
mercados estrangeiros representa, portanto, uma prioridade 
de ação do MAECI, que agrega as atividades tradicionalmente 
realizadas pela diplomacia para proteger os interesses nacionais 
no mundo e alcançados graças a uma rede de 300 escritórios - 
Embaixadas, Consulados e Institutos Culturais - que trabalham 
diariamente para promover a Itália em seus componentes 
econômicos, culturais e científicos de uma perspectiva integrada.

Entre as entidades mais diretamente envolvidas no trabalho 
realizado pelo MAECI, está a ITA - Italian Trade Agency que, 
com sua rede de escritórios espalhados pelo mundo, constitui 
o principal veículo de suporte do sistema exportador italiano e 
promotor do Made in Italy no mundo.

Piazzale della Farnesina, 1
00135 Roma (RM) 
T. +39 06 36911
urp@esteri.it
www.esteri.it
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ITA - Italian Trade Agency é a agência governamental que 
promove o desenvolvimento de negócios das empresas italianas 
no exterior e atua na atração de investimentos na Itália. 

Com uma motivada e moderna organização e uma ampla rede 
de escritórios em todo o mundo, a ITA fornece informações, 
assistência, consultoria e serviços de promoção e treinamento para 
as empresas italianas, especialmente de pequeno e médio porte. 

Utilizando as mais modernas ferramentas multicanal, atua para 
difundir a excelência do Made in Italy em todo o mundo.

Av. Paulista, 1963 - 4° Andar
01311-300 - São Paulo (SP)
T. +55 11 2148.7250
sanpaolo@ice.it 
www.ice.it
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ANIMA é  a associação italiana do setor mecânico representada 
na Confederação Industrial Italiana (224.000 colaboradores, 
52,02 bilhões de euros de produção e 57,0% de participação 
nas exportações - estimativas 2021). Fundada em 1914, ANIMA 
conta com 31 associações e 1.000 empresas atuantes nos 
macrosetores e tecnologias representadas: construção, geração 
de energia, química, petróleo e gás, logística, tecnologia 
processamento produtos alimentares, segurança, proteção e 
meio ambiente, indústria.

As tecnologias representadas pela ANIMA reúnem atualmente 
diversos players de excelência do Oil&Gas, como fabricantes 
de válvulas, bombas, turbinas, atuadores, soldadores, 
compressores, equipamentos de pressão, diversos outros 
componentes e medidores, montagem de instalações industriais, 
sistemas de insonorização, tratamento de água para uso 
industrial e proteção ambiental.

Suas empresas estão fortemente comprometidas em promover 
a transição energética em seus negócios e os processos de 
produção. Anima conta também com um grupo de trabalho 
dedicado à pesquisa e aplicação de hidrogênio para a produção 
de energia. É reconhecida pela flexibilidade e criatividade, o que 
a nível industrial significa estar qualificada para encontrar soluções 
para problemas extremamente desafiadores. Suas empresas são 
reais “Provedores de Soluções” em seu âmbito.

Via Scarsellini, 11
20161 Milano (MI) 
T. +39 02 45418500
affari.internazionali@anima.it
www.anima.it 
Contato:
Alessandro Durante
Diretor Relações Internacionais
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Federazione ANIE, membro da Confederação Industrial Italiana, 
representa as empresas de energia elétrica e eletrônica que 
operam na Itália. 

Com mais de 1.400 empresas associadas, o sistema ANIE fornece 
tecnologias para infraestruturas públicas e privadas em mercados 
estratégicos como energia, transporte, indústria e construção.

NÚMEROS DA INDÚSTRIA ANIE EM 2021:

• 76 bilhões de euros de faturamento total
• 500.000 funcionários
• 5% de investimento em P&D sobre o faturamento total

Viale V. Lancetti, 43 
20158 Milano (MI) 
T: +39 02 3264.227
Fax: +39 02 3264.212
internazionale@anie.it 
www.anie.it 
Contatos: Mariarosaria Fragasso,
Alice Bertazzoli
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FEDERTEC é a associação das indústrias italianas de tecnologias 
e componentes mecatrônicos para energia de fluidos, transmissão 
de energia, automação inteligente e controle de produtos e 
processos industriais. 

É a referência para a o setor de automação industrial, focada na 
integração das diferentes tecnologias, representando a inteira 
cadeia de valor, em um contexto altamente desenvolvido onde a 
tecnologia de produtos tende a convergir. 

Após a criação da FEDERTEC em 2019, graças à fusão da 
ASSIOT (Associação Italiana de Fabricantes de Engrenagens e 
Elementos de Transmissão) e ASSOFLUID (Associação Italiana de 
Fabricantes e Empresas do setor Óleo Hidráulico e Pneumático), 
a FNDI (Federação Nacional de Distribuição Industrial) também 
foi incorporada à FEDERTEC em abril de 2022, adicionando um 
novo elemento à cadeia de tecnologias mecatrônicas.

Viale Fulvio Testi, 128
20092 Cinisello Balsamo (MI)
T. +39 02 29010411
federtec@federtec.it
www.federtec.it 
Contato: Marco Ferrara
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A DE PRETTO INDUSTRIE SPECIAL PROJECTS 
é especializada no desenvolvimento 
(design, engenharia, manufatura e testes) de 
equipamentos mecânicos sob medida para uma 
ampla gama de aplicações para indústrias de 
petróleo e gás, renováveis e indústrias nucleares. 
Suas instalações fabris têm uma área de 13.000 
m² com capacidade de elevação de 160 ton. com 
departamentos de soldagem e usinagem e áreas 
de montagem e testes. Seus produtos incluem:

Embarcações / FPSO /SPM:
• Swível
• Remodelação de Swível
• Sistemas de instalação e manuseio de dutos 
   rígidos e flexíveis
• Sistemas de amarração e tensionamento
• Equipamentos especiais de convés
   de embarcações

Via A. Fogazzaro, 5
36015 Schio (VI) 
T. +39 0445 691511
diego.ruaro@deprettoindustrie.it
www.deprettoindustrie.com
Contato: Diego Ruaro

Equipamentos Submarinos:
• Conectores Submarinos Sob Medida
• Ferramentas de intervenção submarina e 
módulos de reparo
• Valetadeiras e veículos submarinos

Parques eólicos offshore:
• Garra de estacas para monoestacas XXL
• Sistema de deslizamento monopilha
• Garra de pilha de jaqueta
• Ferramenta de instalação secundária

A empresa faz parte do Grupo Selink S.p.a - 
proprietário da FOC Ciscato S.p.a (fornecedores 
de forjados de matriz fechada e aberta, bem 
como laminação de anéis) e da De Pretto 
Industrie S.r.l. 

ESTANDE

Q15-F

Fotografia 2: Swível Submarinos

Fotografia 1: Riser’s pull in heads
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A FORGED FFD SRL é um fabricante italiano 
de flanges, juntas de desmontagem e conexões 
de ½” a 140”.

Com décadas de experiência, sua equipe 
altamente treinada ampliou sua atividade na 
fabricação.

Marketplace com o compromisso de fornecer: 
100% qualidade italiana premium, confiabilidade 
duradoura, entrega rápida, matérias-primas 
italianas de origem local certificadas por 
inspetores terceirizados e as últimas novidades 
em 3D e 2D software CAD para oferecer 
produtos novos e tecnologicamente avançados.

Oferece soluções de qualidade com respeito aos 
mais altos padrões internacionais.

Forged FFD está constantemente analisando 
e pesquisando uma variedade de mercados e 
indústrias ao redor do mundo para melhorar as 
formas de aplicação de seus produtos e de seus 
conhecimentos na engenharia.

Forged FFD tem sede e fábrica no norte da 
Itália, perto de Milão, que serve como ponto 
estratégico localizado perto do Porto de Genova 
e do Porto de Veneza.

Via G. Leopardi, 1
20123 Milano (MI)
T. +39 342 0373722
sales158@forgedffd.com
www.forgedffd.com 
Contato: Stelvio Bosi

ESTANDE

Q15-O
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A FORITEX atende as indústrias de petróleo e 
gás (onshore, offshore, submarina), usinas de 
energia (convencionais e nucleares) e processos 
e produtos químicos há 40 anos. Projeta, 
produz e fornece componentes para tubulações 
e peças forjadas.

Sua própria produção de componentes de 
tubulação não padronizados e fabricação/
montagem de tubulação, juntamente com 
sua  extensa e próxima rede com fabricantes e 
armazenistas, conferem à FORITEX a capacidade 
de oferecer pacotes abrangentes de tubulação 
de projeto. A empresa oferece suporte 
profissional de engenharia para atender a 
requisitos específicos de projetos, auxiliando os 
clientes nos cálculos, análise e verificação. 

Via Emilia Piacentina, 12
29010 - Sarmato (PC)
T. +39 0523 886164
foritex@foritex.it 
www.foritex.it 
Contato: Julian Bollani

A FORITEX utiliza o CAD 
(Computer Aided Design) e 
o mais recente software de 
modelagem de sólidos 3D 
(com Análise de Elementos 
Finitos) em seus processos 
de projeto e, se necessário, 
o projeto pode ser verificado 
por terceiros credenciados.

Para entender melhor as 
capacidades do FORITEX, 
visite seu site em www.foritex.it

ESTANDE

Q15-J
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HITEKS - TELEMETRY AND ENERGY
Oferecemos uma linha completa de 
equipamentos e serviços para controle remoto 
de níveis de reservatórios, gerenciamento de 
energia e monitoramento de frotas. Principais 
áreas de négocios: sistemas computadorizados 
para monitoramento remoto de fluxo e pressão 
em tubulações e níveis de reservatórios para 
óleo & gás e gestão de frotas.

Missão da HITEKS: auxiliar na alavancagem 
e desenvolvimento de negócios por meio de 
conexões online, telemetria, gerenciamento de 
dados e medição de energia. 

Produção e Design: Liderança, modelação, 
projetação, construção, distribuição e atualização 
dia a dia de um amplo portfólio de dispositivos 
de telemetria e da mais avançada plataforma 
para o setor de óleo & gás. Nossa tecnologia se 
faz presente atualmente em mais de 50 países e 
4 continentes.

Via Malerbe, 3 
Grumolo Delle Abbasesse
36040 Vicenza (VI) 
T. +39 04441800191
info@shitek.it 
www.shitektechnology.com 
Contato: Nicola Canella

 

Gilmar A. Souza 
gilmar@telemetriasht.com.br 
C +55 11 97260.8255

ESTANDE

Q15-N
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A  INNOVO MEDITERRANEAN SERVICES 
SRL  é uma empresa de engenharia, construção 
e aluguel de equipamentos. Apoia as indústrias 
de energias renováveis, comunicações, 
energia offshore, marinha e obras industriais 
e civis em todo o mundo com produtos 
personalizados e de aluguel, incluindo 
sistemas de elevação, pontões modulares e 
equipamentos de instalação de cabos, soluções 
de engenharia para aplicações submarinas 
e offshore e equipamentos e serviços para 
descomissionamento.

Via Valparaiso, 1 
20144 Milano (MI)
T. +39 049 870 3992
ims@innovoteam.com
info@innovoteam.com
www.innovoteam.com
Contato:Stefano Malagodi

José Nunes 
brazil@innovoteam.com
C +55 22 98169.4141

Como parte da cadeia de fornecimento de 
energia, a Innovo está comprometida em 
orientar seus processos de projeto, construção 
e trabalho para apoiar a transição energética 
global de combustíveis fósseis para fontes de 
energia renováveis.

ESTANDE

Q15-E
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A ITALBEST VALVE SRL é um fabricante italiano 
qualificado mundialmente, de válvulas esfera 
API 6D, válvulas esfera submarinhas  API 6DSS, 
válvulas HIPPS, válvulas macho lubrificadas 
com pressão balanceada e válvulas borboleta 
excêntricas triplas. 

A ItalBest Valve produz válvulas para todos os fins 
e serviços, até +650°C para temperaturas muito 
altas e até -196°C para aplicações criogênicas. 
Oferece preços muito competitivos, produto 
100% made in Italy e serviço de entrega rápida. 
Possui um grande estoque interno de produtos, 
API, ISO, FIRE SAFE, PAT, TAT, FET, PED, ATEX e 
outras certificações.

Via Vittorio Veneto, 87
21050 Lonate Ceppino (VA) 
T. +39 03311882944
info@italbestvalve.com
www.italbestvalve.com
Contatos: 
Anna Mikheeva
businessdev@italbestvalve.com
Sofia Ghioldi
commercial02@italbestvalve.com

A empresa tem registrado um rápido 
crescimento no últimos anos, ocupando uma 
importante posição nos principais mercados 
internacionais como a União Europeia, Egito, 
Malásia, Vietnã, Arábia Saudita e muitos outros. 
Também foi escolhida como fornecedora oficial 
de válvulas para grandes projetos multinacionais 
de construção e energia em todo o mundo. 
Um dos importantes valores da Italbest é o zelo 
pela qualidade.

ESTANDE

Q15-P
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A MOZZANICA & MOZZANICA SRL, desde 
1987, é uma empresa líder em sistemas 
e aparelhos integrados de segurança 
marítima e óleo & gás, fornecendo aos seus 
clientes e parceiros serviços de engenharia, 
“procurement”, construção, manutenção e 
consultoria técnica de acordo com os mais 
altos padrões e códigos internacionais de 
qualidade e segurança.

A organização enxuta permitiu que a 
Mozzanica processasse rapidamente todas 
as chamadas de clientes diretamente de 
suas instalações localizadas na Europa e nos 
Estados Unidos.

Via Martiri della Liberazione, 12
23875 Osnago (LC) 
T. +39 039 2254700
T. +39 039 039 9910618
Fax: +39 039 9910615 
info@mozzanica.eu 
www.mozzanica.eu
Contato: Roberto Garlaschelli 
C +39 345 7040563 
rgarlaschelli@mozzanica.eu

ESTANDE

Q15-A
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A PETROL INSTRUMENTS fabrica medidores 
de vazão PD para líquidos (caixa dupla e 
simples), para aplicações industriais e de 
transferência de custódia, medidores mestres, 
válvulas de controle digital, provadores de 
tanques e filtros. Todos os produtos são 
inteiramente realizados em sua própria fábrica 
na Itália.

Os produtos a gasolina são sempre confiáveis,   
com excelentes desempenhos necessitando 
de manutenção reduzida e com baixo custo 
de propriedade.

Gama de produtos de 1” a 16” com vazão 
máxima de até 2000 m3/h; ampla gama 
de materiais de construção (aço carbono, 
ferro fundido, aço inoxidável etc.); ampla 
gama de acessórios; excelente precisão e 
repetibilidade; baixa queda de pressão; 
design compacto; vida útil longa; smpla 
gama de Acessórios; conformidade com as 
normas internacionais: PED, ATEX, OIML 
R117, ISO 9001; aprovações internacionais 
para aplicações fiscais: aprovação CEE, 
MIGAS, Russo, Nigeriano, Chinês, Indonésio, 
Cazaquistão, Malesian (SIRIM) e Helênica. 

Via della Tecnica, 5
04011 Aprilia (LT) 
T. +39 06 9201941
info@petrol-instruments.com
www.petrol-instruments.com 
Contato: Paola Romiti

ESTANDE

Q15-B

Os medidores de vazão PD da Petrol Instruments 
são certificados pela MID como um componente 
para uso em um sistema de medição conforme 
concordado com a WELMEC.
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A REPCO SRL é uma empresa de projetos 
com gestão dos processos de ponta a ponta 
de multissistema abrangente para a energia 
de hoje e de amanhã. Através de seus anos 
de experiência no campo, a REPCo é capaz 
de fornecer instalações internas que cobrem 
as amplas necessidades de engenharia de 
processo das indústrias multigás, tudo sob a 
mesma gestão.

Viale Vincenzo Lancetti, 43 
Palazzo B, Scala 1, 4° piano 
20158 Milano (MI) 
T. +39 0233611649
info@repcomilano.com
www.repcomilano.com 
Contato: Rossano Venturi

Com sede em Milão, a empresa italiana 
oferece equipamentos autônomos e plantas 
de processo modulares para projetos de 
energia e de qualquer tamanho. 

Em particular, sua gestão abrange o projeto, 
fornecimento e suporte local de partida 
de sistemas relacionados a gás, petróleo 
e energia, juntamente com equipamentos 
associados para o mercado internacional.

O know-how da REPCo permite flexibilidade 
geral para apoiar as necessidades em constante 
desenvolvimento da transição energética e as 
condições de mercado em constante mudança. 
Além de fornecer vários tipos de Tanques 
em várias espessuras conforme a demanda, 
a REPCo também fornece suporte imediato 
em questões - como mecânica, elétrica, 
instrumentação e controle - usando recursos 
estabelecidos em engenharia e fabricação.

ESTANDE

Q15-M



 18 

A RINA CONSULTING SPA,  por meio de sua 
equipe de Energia & Mobilidade, possui ampla 
experiência internacional em uma vasta gama de 
serviços de engenharia e consultoria, inspeção, 
garantia e controle de qualidade, supervisão de 
obras e certificação.

Trabalha com operadores, desenvolvedores de 
projetos, bancos e investidores e construtores 
de EPC, desde o conceito até a operação da 
planta para maximizar sua operacionalidade, 
confiabilidade e segurança, reduzindo os 
riscos para a vida humana e o meio ambiente 
e ao mesmo tempo minimizando os custos 
de manutenção, apoiando clientes até o 
desligamento e o descomissionamento.

Os serviços são fornecidos para usinas e 
infraestruturas no setor de energia, desde 
usinas de petróleo e gás e geração de energia 
(incluindo fontes convencionais, nucleares e 
renováveis) até infraestruturas de transporte e 
distribuição, e para sistemas e infraestrutura no 
setor de mobilidade e transporte. Habilidades 
em instalações e sistemas tão diversificados, 
combinados com habilidades nas áreas de 
licenciamento, HSE e materiais fazem da RINA 
um ator principal na transição energética em 
andamento.

Via Cecchi, 6
16129 Genova (GE) 
T. +39 010 31961
info@rina.org
marcell.chiarelli@rina.org 
www.rina.org
Contato: Marcell Chiarelli

ESTANDE

Q15-G
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A SEMCO GROUP SRL é uma renomada 
empresa italiana especializada em:

SERVIÇOS COMPLETOS DE INSPEÇÃO
Reunião de pré-inspeção, inspeções 
intermediárias regulares, inspeção final e revisão 
dos livros de dados do fornecedor, para garantir 
a conformidade do produto em todo o processo 
de fabricação. 

SERVIÇOS DE INSPEÇÃO PARCIAL
Este tipo de inspeção inclui um certo número 
de inspeções intermediárias e inspeções finais. 
Os serviços são executados por amostra ou 
pontualmente conforme definido pelo cliente.

SERVIÇOS DE INSPEÇÃO FINAL
Normalmente inclui um nível mínimo de 
inspeção no final dos processos de fabricação 
para garantir a conformidade do produto antes 
do embarque.

SERVIÇOS DE INSPEÇÃO INTEGRAL
(atribuições baseadas em residentes)
Normalmente realizado sempre que um cliente 
exige que um inspetor visite um determinado 
fabricante em tempo integral por um 
determinado período de tempo.
Esses serviços monitoram todo o processo 
produtivo e verificam todas as atividades de 
inspeção conforme definido pelo cliente.

Via R. Amundsem, 5
20148 - Milano (MI)
T. +39 02 38262617
info@semcogroup.it
www.semcogroup.it 
Contato: Gabrielle Belli

ESTANDE

Q15-D
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O Grupo SIAD, fundado em 1927 em 
Bérgamo, é um dos principais grupos 
industriais da Europa e atua nos seguintes 
setores: Gases Industriais; Engenharia; 
Assistência médica; GLP e Gás Natural.

A SIAD MACCHINE IMPIANTI SPA é a 
divisão de engenharia do grupo SIAD. Com 
alcance internacional desde o início, a SIAD MI 
estabeleceu-se mundialmente, como líder na 
fabricação de compressores alternativos para 
gases e ar de processo, unidades de separação 
de ar para a produção de gases industriais 
e planta de GNL, bem como uma empresa 
de referência em diversos setores: energia, 
petroquímica, química, alimentar, refinaria, etc. 

Via Canovine, 2/4
24126 Bergamo (MI)
T. +39 035 327611
siadmi@siad.eu
www.siadmi.com 
Contato: Fabio Margheritti

TECNO PROJECT INDUSTRIAL Ltda
Rua País de Gales, 161
Distrito Industrial dos Bandeirantes
13326-195 - Salto (SP)
+55.11.4021.5654
tpi@tecnoproject.com.br
www.tecnoproject.com
Contato: Humberto Jaloreto

A empresa é considerada um parceiro 
altamente confiável na transição energética e 
nos desafios das energias renováveis, tendo 
também instalado várias centrais de GNL, 
muitos BOG e centenas de compressores de 
H2, biogás e biometano. Além disso, graças à 
Divisão de Serviços Globais, fornece serviços de 
manutenção e suporte de gerenciamento em 
todo o mundo. SIAD MI está presente no Brasil 
com escritório próprio em São Paulo.

ESTANDE

Q15-C
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A SINERGIA SPA alcançou ao longo dos anos, 
a excelente capacidade de projetar e fabricar 
equipamentos individuais, como compressores 
de ar, secadores de ar, geradores de nitrogênio 
em muitas configurações e sob diferentes 
códigos de construção, e combiná-los em 
sistemas integrados turn-key, capazes de gerar 
ar da planta e do instrumento, nitrogênio gasoso 
e líquido e oxigênio. O processo completo de 
engenharia mecânica, elétrica, de software e 
produtivo, oferece flexibilidade para atender 
a todas as solicitações dos clientes, incluindo 
serviços como testes de produtos e supervisão 
das atividades do local. 

Os pacotes de ar para instrumentos podem ser 
compostos por: 

• Compressores de ar: isento de óleo/óleo 
injetado; refrigerado a ar /refrigerado a água; 
parafuso/tipo centrífugo 
• Secadores de ar: heatless; calor & 
ventilador; calor da compressão; refrigeração. 

Pacotes de produção de azoto/oxigénio com: 
• Membranas 
• Absorção do balanço de pressão 
• Criogênico (plantas HPN-ASU). 

Pacotes de tratamento de gases: 
• Purificação de H2 
• CO2 desidratação 
• Tratamento de biogás 

Sensível à proteção do ambiente, a Sinergia 
está definitivamente orientada para um 
comportamento sustentável. 
LCA pode ser fornecido.

Via Serio, 29
24021 Albino (BG) 
T. +39 035 0527200
marketing@sinergia-it.com
www.sinergia-it.com 
Contato: Stefano Savoldelli

ESTANDE

Q15-H



 22 

A S.P.M. SRL, fundada em 1992 em Vigevano 
(Itália) projeta e produz duas principais linhas 
de máquinas:

• máquinas para processamento de materiais 
de poliuretano: fundição de materiais 
reagentes (poliuretano ou resina epóxi), cura 
e calibração

• máquinas para processamento de meios 
filtrantes, tratamento e preparação (pré-corte, 
marcação, plissagem, banda lateral, corte, 
estabilização, etc.).

Graças à elevada competência de seus 
colaboradores e à alta qualidade de seus 
produtos, a SPM é capaz de fornecer aos seus 
clientes uma vasta gama de máquinas standard 
ou concebidas a pedido do Cliente, para linhas 
de produção completas.

A força da S.P.M. é o estudo, em colaboração 
com o cliente, do sistema de produção mais 
adequado às suas necessidades específicas e à 
realização das máquinas ou linhas projetadas, 
o início da produção e um serviço pós-venda 
rápido e preciso.

Via Trento, 54 Fr. Molino del Conte
27023 Cassolnovo (PV) 
T. +39 0381 319209
info@spm-macchine.com
www.spm-macchine.com
Contato: Andrea Martinello

ESTANDE
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TECNOMATIC FLOW ELEMENTS SRL é o mais 
tradicional fabricante italiano de dispositivos de 
medição de vazão e temperatura. Desde 1962, 
a Tecnomatic está localizada em Cremona, a 
antiga cidade italiana que produz violinos desde 
o século XVI, 1 hora ao sul de Milão.

Os padrões de qualidade da Tecnomatic estão 
em conformidade com os mais recentes padrões 
ISO, API, PED, ATEX, Gost para aplicações on-
shore e off-shore.

Via Rosso Medardo, 16
20159 Milano (MI)
T. +39 037221574
sales@tmtecnomatic.com 
www.tmtecnomatic.com 
Contato: Sergio Luciano Valletti

Além disso, a Tecnomatic coopera com 
importantes centros de pesquisa universitários 
para melhorar continuamente seus produtos e 
desenvolver soluções inovadoras. Em particular, 
o cálculo de taxa de vazão certificado para 
orifício de restrição multiestágio e os “skids” de 
fluxo multifásico, devem ser destacados.

A Tecnomatic oferece treinamento técnico 
específico sobre o uso e desempenho de 
seus produtos no local ou em sua sede. Seus 
engenheiros podem trabalhar em estreita 
colaboração com o cliente para garantir que seus 
funcionários tenham as habilidades necessárias 
para garantir a segurança e a eficiência durante a 
operação da linha, tomando ações imediatas em 
caso de possíveis sinais de erros exibidos.

ESTANDE

Q15-K
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A TERRANOVA® é um grupo de 
instrumentação que reúne as mais antigas e 
históricas marcas italianas de instrumentação de 
processos: Spriano® (1923), Valcom® (1974) e 
Mec-Rela® (1976).

Spriano® iniciou suas atividades com a 
fabricação dos primeiros medidores de pressão, 
temperatura e dispositivos pneumáticos para 
a indústria do petróleo e gás e da borracha. 
A Valcom® iniciou com o projeto e fabricação 
de instrumentos de medição e controle com 
experiência específica na indústria de papel 
e celulose e indústria naval. A Mec-Rela® 
projetou e fabricou uma linha completa de 
válvulas de controle fornecendo soluções 
eficazes para aplicações industriais em condições 
extremamente adversas.

Hoje a linha de produtos Terranova inclui 
diversas tecnologias relacionadas à medição de 
pressão, nível, temperatura, vazão, densidade e 
outras variáveis   relacionadas.

Via Rosso Medardo, 16
20159 Milano (MI) 
T. +39 0377911066
sales@terranova-instruments.com
www.terranova-instruments.com 
Contato: Sergio Luciano Valletti

A Terranova está em conformidade com as 
mais recentes normas Elétricas e Mecânicas, 
e orgulhosamente atende mais de 135 países 
em todo o mundo, em diferentes segmentos 
de mercado com foco principal em óleo & gás, 
marítimo, papel e celulose e indústria em geral.

ESTANDE
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@ita.brasil @icesanpaolo  

@ICEBrasil  company/ice-sanpaolo  

www.ice.itSÃO PAULO
Av. Paulista, 1963 - 4º andar 
01311-300 - São Paulo (SP)
T.: +55 11 2148.7250
sanpaolo@ice.it


