
  
 

Temos como principal meta ser uma referência global em Engenharia do Petróleo. 

PETROENGE PETRÓLEO ENGENHARIA LTDA. - TODOS OS DIREITOS RESERVADOS 

│APRESENTAÇÃO│ 
2014 

VISÃO CORPORATIVA 



  
 

Temos como principal meta ser uma referência global em Engenharia do Petróleo. 

Presente no mercado desde 1999, a PETROENGE é uma 
empresa de engenharia focada na maximização da 
eficiência operacional e de capital dos seus clientes, 
com resultados concretos através da inovação 
tecnológica e recursos humanos diferenciados.  
 

Além de atuarmos no setor de óleo e gás, estamos 
presentes no setor de energia renovável, mineração e 
siderurgia, com presença permanente em todo o Brasil. 

EMPRESA 

EMPRESA 100% BRASILEIRA 

Temos como principal meta ser uma referência global em serviços de alto valor agregado, 
através do domínio das técnicas de engenharia e gerenciamento, combinando nossas 
competências com parceiros líderes em seus segmentos, e com um profundo 
conhecimento das dinâmicas do nosso mercado de atuação. 
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PRESENÇA NACIONAL/CLIENTES 

CAXIAS - RJ 

MACAÉ - RJ 

ARACAJÚ- SE 

NATAL - RN 

PARACURÚ - CE 

RIO DE JANEIRO - RJ 

NÓS MEDIMOS NOSSO SUCESSO PELO RESULTADOS DOS NOSSOS CLIENTES 

SÃO SEBASTIÃO 
DO PASSÉ - BA 
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SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA 

Com o intuito de garantir o bom desempenho de seus negócios e 
fortalecer o foco na sustentabilidade e inovação, a PETROENGE 
adotou um Sistema de Gestão Integrado (SGI).  

IMPLEMENTANDO POLÍTICAS PARA ATINGIR SEUS OBJETIVOS 

Reconhecemos que o atingimento das metas de curto prazo e a sustentabilidade de longo 
prazo são as bases das nossas operações e, para tanto, estabelecemos os seguintes 
objetivos como orientadores do nosso Sistema de Gestão Integrada: 
 

 Buscar a satisfação dos clientes, através de soluções diferenciadas; 
 Garantir um crescimento com inovação e Responsabilidade Social; 
 Garantir atendimento às legislações, normas e demais requisitos aplicáveis; 
 Prevenir e atenuar os impactos ambientais; 
 Preservar a integridade física e a saúde dos colaboradores, priorizando a redução de 

acidentes de trabalho e ruído ocupacional. 
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MEIO AMBIENTE, SAÚDE, SEGURANÇA E RESPONSABILIDADE SOCIAL 

Acompanhando a tendência empresarial de integrar sistemas de 
gestão e visando suprir a necessidade de padronização de 
procedimentos para a sua gestão, a PETROENGE se certificou pela 
primeira vez em dezembro de 2002 com a certificação ISO 9001 e 
estamos em fase de certificação na ISO 18001 e ISO 14001. 

CERTIFICAÇÃO/PREMIAÇÕES 

Com eficiência e comprometimento comprovados pelos principais players do 
segmento de óleo e gás, a PETROENGE se destacou, colocando-a como 
referência em sua área de atuação. Dentre alguns prêmios, destacamos 
alguns.  
 

Fomos a primeira empresa da Bacia de Campos a receber o premio Top 
Empresarial em 2002 e recentemente recebemos o premio Top Engenharias 
2012 e 2013 em Belo Horizonte. 
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LINHAS DE NEGÓCIO 

13 ANOS DE ESPERIÊNCIA 

MANUTENÇÃO INDUSTRIAL 
 

A PETROENGE oferece diversos serviços na área de 
Manutenção Industrial, executados sempre de forma 
integrada e com a menor interferência possível no 
andamento das atividades dos nossos clientes. 
 
Possuímos uma Base Operacional localizada em 
Macaé, especializada em manutenção em 
equipamentos dinâmicos e estáticos, tais como 
válvulas, bombas, motores, atuadores, e outros, no 
setor de metal mecânica, hidráulica, movimentação de 
carga, pneumática, caldeiraria, pintura, usinagem e 
testes. 
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SERVIÇOS 

13 ANOS DE ESPERIÊNCIA 

Manutenção em guincho pneumático 

Manutenção em equipamentos de movimentação de carga 

•  

Manutenção de Bombas Triplex 

Manutenção em válvulas de processo 
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SERVIÇOS 

13 ANOS DE ESPERIÊNCIA 

Manutenção Geral de Bombas 

Serviços especiais de usinagem e fabricação de peças 

•  

Manutenção Geral de Moto Bombas 
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OTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS COM FOCO NO RESULTADO FINAL 

FACILITIES 
 
A PETROENGE reuni através da prestação de serviços 
amplos e integrados, uma gestão bem sucedida das 
atividades relacionadas a manutenção e operação da 
infraestrutura de sua empresa, reduzindo os custos de 
forma objetiva, e proporcionando aos seus clientes um 
maior conforto e segurança para o desempenho das 
suas principais atividades. 
 

Fornecemos equipes de apoio técnico, operacional e 
administrativo especializados para operação de 
equipamentos, manutenção, logística, conservação, 
limpeza e jardinagem. 

LINHAS DE NEGÓCIO 
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CONSTRUÇÃO CIVIL 
 
A PETROENGE executa desde o projeto até a execução 
final da sua obra, utilizando-se de novas tecnologias e 
mão-de-obra especializada, buscando assim mais 
segurança e produtividade, para o cumprimento 
integral de prazos e compromissos assumidos. 
 

Realizamos serviços nas áreas de projetos, arquitetura, 
elementos de urbanismo, pavimentação, reforma e 
construção de edificações, instalações hidro-sanitárias 
e pluviais, instalações elétricas de baixa e alta tensão e 
manutenção predial. 

CUMPRIMENTO DOS PRAZOS E COMPROMISSOS ASSUMIDOS 

LINHAS DE NEGÓCIO 
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MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS 
 

Devido a crescente demanda de serviços de 
movimentação de cargas pesadas, a PETROENGE se 
especializou em fornecimento de operadores de 
guindaste e equipamentos para setores como: 
construção civil, industriais, óleo e gás entre outros. 
 
Possuímos vasta experiência em manutenção 
corretiva e preventiva de equipamentos de carga, 
atendendo os mais rígidos requisitos da indústria 
com sólida atuação no mercado onshore e offshore. 

LINHAS DE NEGÓCIO 

ATENDIMENTO DIFERENCIADO AOS CLIENTES 
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REVESTIMENTOS CONTRA CORROSÃO 
 
A PETROENGE esta empenhada em contribuir com 
soluções de última geração para minimização do 
impacto da corrosão nos mais variados tipos de 
equipamentos. 
 

Podem ser aplicados em flanges, oleodutos, gasodutos, 
minério dutos, duto vias, superfícies extensas e 
qualquer outra superfície que necessite de tratamento 
contra corrosão. 
 

Os nossos produtos anticorrosivos tem apresentado 
desempenho diferenciado e reconhecido pelos 
maiores players do setor.  
 

MINIMIZAÇÃO DOS IMPACTOS DE DEGRADAÇÃO 

LINHAS DE NEGÓCIO 
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TRADIÇÃO EM INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS 

PRODUTOS 

Algumas características: 
 

 Não é inflamável; 
 Super aderente; 
 Atua dentro da faixa de temperatura de -20°C até 200°C; 
 Se torna impermeável após a cura; 
 Pode ser aplicado em área classificada; 
 Elimina a necessidade de substituição de estojo e porcas; 
 Resistente a intempéries e a raios ultra violeta. 

O F-Protec® é uma solução contra corrosão atmosférica, desenvolvida e patenteada pela 
PETROENGE, especialmente destinada para uniões flangeadas, roscadas e soldadas.  
 

É composto à base do Silicone Especialmente Modificado pela Petroenge, Fita de Proteção 
para o Gap, Cápsulas de Proteção para parafusos e porcas, entre outros componentes.  
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PRODUTOS 

EXEMPLOS DE SERVIÇOS REALIZADOS 
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DETECÇÃO DE VAZAMENTO 
 
 

A PETROENGE é uma empresa que está sempre 
empenhada no desenvolvimento e na contribuição de 
soluções de última geração para minimização dos 
impactos de acidentes e de vazamentos, nos mais 
variados  tipos de equipamentos e tubulações. 
 

LINHAS DE NEGÓCIO 

A partir da detecção imediata, poderá se executar o 
combate de forma rápida e precisa, minimizando os 
impactos das possíveis contaminações, explosões, 
derramamentos, perdas de produção, acidentes, 
todos os danos que envolvem os vazamentos e etc... . 
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PRODUTOS 

O F-Detec® é um dispositivo construído em policarbonato 
e viton, dotado de um microcircuito eletrônico e um 
microprocessador blindado, capaz de detectar qualquer 
tipo de vazamento por falha nas juntas das uniões 
flangeadas. 

O dispositivo é instalado de forma a se criar um ambiente 
hermético entre os flanges, utilizando um composto à 
base do Silicone Especialmente Modificado pela 
Petroenge, Fita de Proteção para o Gap, Cápsulas de 
Proteção para parafusos e porcas, entre outros 
componentes. 
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CELULAR 

NOTEBOOKS 

TABLETS REDE DE SENSORES 

RECEPTORES 

ESTAÇÃO SUPERVISÓRIA 

INTERNET 

ARQUITETURA TÍPICA DE APLICAÇÃO 



  
 

 

PARCERIA TECNOLÓGICA 

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO AUTORIZADO NO BRASIL 

A PETROENGE possui parceria tecnológica com a empresa 
americana Polyguard, fabricante do revestimento 
anticorrosivo para tubos enterrados RD6, uma das 
soluções mais utilizados pela indústria de petróleo e 
petroquímica para a proteção de oleodutos, gasodutos, e 
outros tubos de uso subterrâneos.  

Elaborado a base de betume emborrachado de alta 
adesão, alma de fibra sintética e alta resistência mecânica, 
fornecido em rolos e aplicável a todos os diâmetros de 
dutos. 
 

Entre suas principais vantagens estão a excelente 
resistência a água e vapor, não requerer calor nem jato de 
areia na aplicação, melhor resistência a deformação 
provocado pelo solo entre outros. 
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PARCERIA TECNOLÓGICA 

DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS COM RD-6 



Macaé 
 

Av. Carlos Augusto Tinoco Garcia, 1132 - Riviera Fluminense - Macaé - RJ - CEP: 27937-590 
 

Tels: 55(22)2772 4425   e  55(22)2773 4760 

Rio de Janeiro 
 

Rua da Assembleia, 10  -  Sls   2418  e  2419 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20.011-000 
 

Tels: 55(21)3852 3242   e  55(21)3852 5406    
 

E-mail para contato:  petroenge@petroenge.com.br  e guilhermejordan@petroenge.com.br 

Visite nosso site: www.petroenge.com.br 
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A SOLUÇÃO EM ENGENHARIA 


