Dow destaca soluções inovadoras em sua 4ª participação na Rio Oil &
Gas 2018
Palestras apresentadas pela empresa vão contribuir para o aperfeiçoamento das operações
das operadoras de petróleo
São Paulo, setembro de 2018 - A Dow, empresa com o mais completo portfólio para o mercado
de petróleo e gás, participa pela quarta vez consecutiva do Rio Oil & Gas, no Rio de Janeiro.
Especialistas técnicos da companhia ministrarão palestras para falar sobre as inovações e
tendências desse que é um dos setores mais importantes para a economia brasileira. As
tecnologias da Dow incluem aplicações que vão desde a exploração, produção, refino e
processamento, chegando até os processos de conversão de combustíveis e controle
microbiano.
A Dow é a única produtora local de tecnologias para petróleo e gás, como poliuretanos, silicones
e alguns de seus químicos. Dessa forma, é considerada um parceiro estratégico, já que consegue
atender com mais rapidez às demandas dos clientes, entregando em um prazo menor e não
impactando o processo de produção das plantas.
“Na Dow, trabalhamos constantemente para inovar e ajudar a melhorar a forma como o setor
de petróleo e gás atua, fornecendo produtos químicos e tecnologias que atendem às
necessidades de toda a cadeia de valor”, ressalta Gustavo Ricci, diretor de Vendas de Soluções
Industriais da Dow. A participação da Dow no evento reforça o comprometimento com o setor
de petróleo e gás, já que este mercado é de extrema importância para a companhia.
Confira abaixo a lista de palestras dos especialistas da Dow:
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Artur Cadore

Aplicação de espuma de poliuretano
como rock shield para pipeline de gás
natural

Dia 2 - 25/09

14:45 15:00

Pav. 5
Box 7

15:15 15:30

Pav. 5
Box 1

17:00 17:15

Pav. 5
Box 4

Matheus
Paschoalino
Alvaro Gomes
Alvaro Gomes

Ensaio de campo de uma combinação de
glutaraldeído / THNM para produção /
Dia 2 - 25/09
injeção de água em um campo de
exploração terrestre argentino
Antiespumante à base de água para
Dia 3 - 26/09
petróleo bruto
Avaliação da relação entre o
desempenho do clarificador de água e as Dia 4 - 27/09
características da emulsão óleo-em-água

10:00 10:20

Alvaro Gomes

Desempenho de copolímeros de
poliéteres de silício na demulsificação de Dia 4 - 27/09
petróleo bruto e suas sinergias

09:40 10:00

Veronica Silva

Usando a auditoria microbiana integrada
para um campo de petróleo argentino,
permitiu um melhor desenvolvimento
Dia 4 - 27/09
completo do regime de tratamento
químico

14:00 14:15

Sobre a Dow Brasil

Pav. 5
Room 201B
Pav. 5
Sala 201B

Pav. 5
Box 1

A The Dow Chemical Company (Dow) combina conhecimento em ciência e tecnologia para
desenvolver soluções pioneiras em ciência dos materiais que são essenciais para o progresso
humano. A Dow possui um dos portfólios mais completos e abrangentes do mercado, com
tecnologia robusta, integração de ativos, capacidade de escala e competitividade que a
permitem endereçar desafios globais complexos. O portfólio de materiais avançados,
intermediários industriais e plásticos da Dow, orientado para o mercado e líder na indústria,
oferece uma grande variedade de produtos e soluções de base tecnológica diferenciados a
clientes de mercados de alto crescimento, como embalagens, infraestrutura e cuidados do
consumidor. A Dow é uma subsidiária da DowDuPont (NYSE: DWDP), uma holding composta
pela Dow e pela DuPont com a intenção de formar três empresas fortes, independentes e de
capital aberto nos mercados de agricultura, ciência dos materiais e produtos especializados.
Mais informações estão disponíveis em www.dow-dupont.com.
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