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São Paulo, Brasil

Clermont-Ferrand, França

Uma equipe, duas fábricas de 
classe mundial, na França e no 
Brasil, atendendo globalmente 

ao setor de transferência e 
descarga de petróleo e gás

Mangotes Trelleborg Oil & Marine
Trelleborg Oil & Marine é o fornecedor líder de soluções inovadoras e 
testadas em campo, de mangotes large-bore flexíveis, para aplicações de 
transferência offshore de petróleo bruto, produtos químicos e GLP/GNL.

A Trelleborg Oil & Marine oferece serviço completo em todo o mundo, ao longo de 
todo o ciclo de vida global - estudos de engenharia, entrega de soluções completas 
(mangotes e equipamentos auxiliares), supervisão on-site, e recomendações para 
instalação, manutenção e reparos.

Trelleborg Oil & Marine é uma empresa movida a tecnologia e inovação que produz 
mangotes flexíveis, com desempenho inigualável e incontestável. Nossos produtos 
são projetados e construídos com soluções de vanguarda utilizadas nas indústrias 
aeroespacial e de pneumáticos, com alta resistência a ambientes operacionais 
extremos e condições de fadiga severas.

Em 2011, a aquisição de uma empresa brasileira, em São Paulo, ampliou e 
completou a gama de produtos e tecnologias. No Brasil, a empresa se concentra 
em mangotes especialmente projetados para aplicações flutuantes e submarinas, 
para atender ao forte crescimento da indústria local de extração de petróleo e gás 
offshore.

   A Trelleborg Oil & Marine oferece uma ampla gama de produtos 
projetados especificamente para aplicações exigentes, com longa 
vida útil e alto nível de confiabilidade:

 Mangotes KLELINE – Certificados GMPHOM 2009

 Mangotes SEALINE – Certificados OCIMF 1991 e GMPHOM 2009

 Mangotes REELINE – Certificados GMPHOM 2009

 Mangotes TRELLINE – Certificados GMPHOM 2009 e API 17K

 Mangotes Flexible water intake hose – Certificados API 17K

 Mangotes CRYOLINE para GLP/GNL

Grupo Trelleborg, líder em elastômeros
Trelleborg é um grupo industrial global cujas posições de liderança se baseiam em avançada tecnologia de polímeros, e profundo 
conhecimento de suas aplicações.
A Trelleborg desenvolve soluções de alta performance que oferecem vedação, amortecimento e proteção, em ambientes 
industriais exigentes.
Em 2011, o Grupo Trelleborg obteve vendas anuais acima de 29 bilhões de Coroas Suecas (3,3 bilhões de Euros), com cerca de 
21.000 funcionários, em mais de 40 países.
As ações da Trelleborg estão listadas na Bolsa de Estocolmo desde 1964, e a empresa consta da Large-Cap List da NASDAQ 
OMX Nordic. (www.trelleborg.com).

O Grupo é composto por 3 áreas de negócios:

Trelleborg Wheel Systems

Trelleborg Sealing Solutions Trelleborg Engineered Systems
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Mangotes REELINE

Em conformidade com GMPHOM 2009 e API 17K.

Uma solução econômica
Vida útil duas vezes mais longa: até 10 anos.
Bobinamento em carretel de dupla camada.
Inspeção e manutenção minimizadas.
Leve e altamente flexível, permitindo sistema de bobinamento com dimensões gerais 
compactas e menor potência de acionamento da unidade.
Diâmetro externo contínuo, para evitar danos ao mangote.
Flanges totalmente envolvidos em borracha, para eliminar a corrosão.
Alto desempenho em relação a cargas de tensão, flexão e colapso.
Sem concentração de tensões na área do flange.
Projetados para perfeita integração em acoplamento de ruptura marítimo.

Projeto específico para sistema de 
bobinamento 
O exclusivo design de mangote Trelleborg propõe soluções comprovadas em campo 
para eliminar a tensão, a concentração de cargas de flexão, e garantir a perfeita 
vedação:

 ● camisa interna contínua, 
 ● juntas de borracha internas e externas integradas,
 ● estrutura específica com flanges reforçados integrados, enrijecedor de curvatura 
em cada extremidade, e reforço de anéis de aço,

 ● flanges com reentrâncias para parafusos, e sistema de proteção de 
aparafusamento.

Projeto específico para sistema de bobinamento.
Vida útil duas vezes mais longa (até 10 anos).
Disponíveis em carcaça dual e dupla.
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Estudos e análises
A Trelleborg propõe estudos e análises dedicados para 
sistemas de bobinamento: 

 ● simulação de desconexão de emergência,
 ● determinação do valor da carga de esmagamento 
[deformação], 

 ● análise hidrodinâmica,
 ● etc.

Ensaios
Ensaios específicos podem ser executados para definir 
as características do mangote e confirmar que o projeto 
esteja em conformidade com a aplicação: 

 ● ensaio de esmagamento em amostra,
 ● ensaio de tração,
 ●  ensaio de torção,
 ●  ensaio de recuperação de flutuabilidade, 
 ● etc.

Estudos e análises

Caracterização das 
propriedades de materiais ►

►

►►

►
►

►

►

►

►

Ambiente global

Parâmetros do fluido interno (pressão, 
temperatura, composição do fluido, 
vazão, etc.)

Ambientes externos (localização, 
profundidade da água, dados sobre a 
água do mar, dados sobre temperatura 
do ar, ondas e ventos, etc.)

Descrição do sistema (configuração, 
corrosão, interface, isolamento 
térmico, requisitos de instalação, 
conexão e interface, etc.)

Vida útil

Projeto - definição da carga

Projeto - eventos acidentais

Critérios de projeto

Parâmetros de análise (coeficientes 
hidrodinâmicos, parâmetros 
estruturais, modelagem de 
amortecimento, modelagem de ondas, 
etc.)

Requisitos funcionais conforme 
exigências das autoridades 
reguladoras

Mangote Configuração

Projeto

Modelagem por 
elementos finitos  
(FEM)

Determinação da carga 
de esmagamento 
[deformação]

Análise por elementos 
finitos (FEA)

Propriedades e 
desempenho do 
mangote  

Propriedades: limites 
axial, flexão, torção, e 
hidrostático 

Desempenho: 
resistência à carga

Análise hidrodinâmica 
(Estática/Dinâmica/Extrema)

Análise de momento MBC

Simulação de 
desconexão de 
emergência

Análise detalhada

Análise simplificada
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First off flutuante. FS252/FD242.

Mangote tanker rail flutuante. RS265/RS205/RD245.

Linha principal flutuante. MS232/MD242.

Linha terminal flutuante. TS266/TD246.

Configurações

Linha flutuante
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Linha principal submarina. MS230/MD240.

First off submarino. FS250/FD240.

Mangote tanker submarino. RS260/RD240.

Linha submarina
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Dados gerais/Projeto

Enrijecedor de curvatura integrado

Reforço de anéis de aço

Flange reforçado

Junta externa

Material espumado

Capa externa

Reentrâncias para parafusos

Camisa interna contínua e junta integrada

Camadas de cabos de aço:
carcaça de reforço
carcaça principal

Capa externa

Camisa interna contínua e junta integrada

Flange reforçado

Enrijecedor de curvatura integrado

Reforço de anéis de aço

Camisa interna contínua e junta integrada

Camadas de cabos de aço:
carcaça de reforço
carcaça principal

Pressão de trabalho nominal: 15 a 21 bars
Diâmetro interno: 150 mm (6") a 600 mm (24") [adicionalmente 450 mm (18")] 
Comprimento: 12.20 m (40') máx
Eletricamente: contínuos ou descontínuos
Raio de curvatura mínimo: 6 x DI (mangotes flutuantes) ; 4 x DI (mangotes submarinos)

Carcaça dual Carcaça dual
Flange reforçado/Reentrâncias para parafusos Flange reforçado

Junta externa
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Capa externa

Flange extra-reforçado

Enrijecedor de curvatura integrado

Reforço de anéis de aço

Capa externa

Camisa interna contínua e junta integrada

Flange extra-reforçado

Sistema de detecção de vazamentos
LDS (leak detection system)

Enrijecedor de curvatura integrado

Reforço de anéis de aço

Capa externa

Camisa interna contínua e junta integrada

Carretel integrado

Carcaça dupla

Carcaça dual

Material espumado

Camadas de cabos de aço:
carcaça de reforço
carcaça principal

Pressão de trabalho nominal: 15 a 21 bars
Diâmetro interno: 150 mm (6") a 600 mm (24") [adicionalmente 450 mm (18")] 
Comprimento: 12.20 m (40') máx
Eletricamente: contínuos ou descontínuos
Raio de curvatura mínimo: 6 x DI (mangotes flutuantes) ; 4 x DI (mangotes submarinos)

Carcaça duplaCarcaça dual
Flange extra-reforçado Flange extra-reforçado/LDS

Junta externa
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Dados gerais/Projeto

Flange reforçados
O flange reforçado é constituído de 
duas pecas diferentes: enrijecedor de 
curvatura integrado, e reforço de anéis 
de aço.
Isto proporciona um processo de 
flexão perfeito e suave, evitando a 
concentração de tensão e a fadiga 
excessiva devido à conexão ou ao 
ambiente.
A fabricação consiste na utilização de 
placas de aço fixadas sobre camadas 
de cabos de aço. Os cabos de aço, 
fixados no interior do mangote, provêem 
uma estrutura altamente resistente à 
pressão e às forças axiais.
O flange extra-reforçado é usado para 
condições ambientais severas, como 
a conexão a um coletor, e também 
aumenta a vida útil da linha de 
transferência.
Os flanges são perfurados em 
conformidade com ASME B16.5 Classe 
150 ou Classe 300.
O acréscimo de olhais de içamento no 
carretel permite a conexão rápida e fácil 
ao coletor ou entre dois mangotes.

Enrijecedor de 
curvatura integrado 
(IBS, integrated 
bending stiffener)
O enrijecedor de curvatura Integrado 
permite que a tensão transmitida seja 
progressivamente aliviada, reduzindo, 
portanto, a fadiga e aumentando a vida 
útil do mangote.

Camisa interna 
contínua e junta 
integradas
Os Mangotes REELINE integram uma 
camisa interna contínua feita de 
borracha NBR, e juntas Integradas 
em cada flange. Isto proporciona 
uma solução de vedação completa, 
impedindo a migração do produto 
na estrutura do mangote. Mediante 
solicitação, uma camisa interna 
especial poderá ser proposta para um 
fluido específico, 
Os flanges reforçados e extra-reforçados 
possuem uma junta externa para evitar 
corrosão pela água do mar.

Camadas de cabos 
de aço
Os mangotes Trelleborg utilizam 
exclusivamente camadas de cabos de 
aço derivadas da tecnologia de pneus 
de caminhões. As camadas de cabos de 
aço estão separadas em duas carcaças: 
carcaça principal e carcaça de reforço 
(design de carcaça dual).
A carcaça principal é constituída de 
camadas de cabos de aço enrolados no 
ângulo de equilíbrio e resiste à pressão 
normal especificada.
O alongamento permanente é nulo, 
evidenciando a excelente elasticidade 
do corpo do mangote, e resultando em 
maior resistência à fadiga.
A carcaça de reforço é constituída de 
camadas de cabos de aço sobrepostas 
a um espesso enchimento de borracha, 
aumentando a resistência a cargas 
tensionais e protegendo a carcaça 
principal contra eventuais cargas 
excessivas.

Reforço de anéis de 
aço
Para uma melhor resistência a cargas 
tensionais, altas pressões diferenciais 
externas, ou cargas de flexão extremas, 
um reforço de anéis de aço é incorporado 
entre as duas carcaças.
Estes anéis são produzidos em aço 
de alta resistência, que lhes permite 
manter a sua forma original, mesmo 
quando os mangotes são submetidos a 
tensões extremas.

Carcaça dupla e 
sistema de detecção 
de vazamentos 
(LDS, leak detection 
system)
Os mangotes REELINE estão disponíveis 
em design de carcaça dupla, para evitar 
qualquer vazamento devido a danos 
internos.
A carcaça dupla é constituída de 
camadas de cabos de aço sobrepostas 
a um espesso enchimento de borracha 
e de material espumado, por sobre a 
carcaça de reforço.
Um exclusivo sistema mecânico ou 
eletrônico de detecção de vazamentos 
está integrado à extremidade do flange 
extra-reforçado dos mangotes de 
carcaça dupla.
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Guia de mangotes

FIRST OFF LINHA PRINCIPAL/
TERMINAL TANKER FIRST OFF LINHA PRINCIPAL/

TERMINAL TANKER

FS256

MS236

TS266 RS266 FD246 MD246 RD246

FS252

MS232

TS262

RS265

RS205 FD242 MD242 RD245

FS257 FD247

FS250

MS230

TS260 RS260 FD240 MD240 RD240
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final extra
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Carcaça dual
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Carcaça dupla

FIRST OFF LINHA PRINCIPAL/
TERMINAL TANKER FIRST OFF LINHA PRINCIPAL/

TERMINAL TANKER

FS256

MS236

TS266 RS266 FD246 MD246 RD246

FS252

MS232

TS262

RS265

RS205 FD242 MD242 RD245

FS257 FD247

FS250

MS230

TS260 RS260 FD240 MD240 RD240
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Trelleborg Oil & Marine Hoses
oilandmarinehoses@trelleborg.com

www.trelleborg.com/oilandmarinehoses

FRANçA 
ZI La Combaude - Rue de Chantemerle

63050 Clermont-Ferrand Cedex 2

BRASIL
Charles Goodyear Avenue, 65

CEP 06524 115 - Santana de Pamaíba - São Paulo


