
Serviços para o uso sustentável 
              do mar, do litoral e dos recursos marinhos.



Gostamos do que fazemos e executamos nossas ações com 
capricho e segurança, sem medir esforços. Incentivamos a 
criatividade e a inovação em busca dos melhores resultados  
e trabalhamos em um ambiente de confiança com nossos clientes, 
colaboradores, fornecedores, parceiros e acionistas.
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APRESENTAÇÃO

A OceanPact é uma empresa 
brasileira que desenvolve  
e implanta soluções seguras, 
eficientes e inovadoras nas 
áreas de meio ambiente, 
operações submarinas e 
apoio logístico e engenharia.

A empresa oferece serviços para estudo, 
proteção, monitoramento e uso sustentável 
do mar, do litoral e dos recursos marinhos 
para clientes de diversos setores da 
economia, como óleo e gás, energia, 
mineração, telecomunicações, portuário, 
navegação, turismo, pesca e aquicultura.

A experiência e capacidade em resposta a 
emergências e gerenciamento de crises — 
parte da sua cultura e do “DNA” corporativo 
— deixa a OceanPact em posição diferenciada 

Assista o 
nosso vídeo.

para apoiar seus clientes com segurança 
e eficiência em todas as atividades 
relacionadas ao mar.

Como referência em conhecimento e 
serviços no mar, a empresa participa 
ativamente das principais entidades 
e eventos do setor, e mantém estreito 
contato com todos os centros de 
desenvolvimento de novas tecnologias 
em todo o mundo, além de investir 
constantemente em pesquisa e inovação.



Criada em 2007 no Rio de 
Janeiro, com foco na área 
de consultoria e resposta 
a emergências ambientais, 
desde a sua fundação a 
OceanPact participa de forma 
expressiva em operações de 
resposta a derramamento de 
óleo no Brasil e no exterior, 
ampliando a sua atuação por 
toda a América Latina.

Sua equipe participou da resposta a todos 
os últimos grandes incidentes ambientais, 
incluindo os combates ao vazamento de óleo 
na Baía da Guanabara, em 2000, na Baía de 
Paranaguá, em 2004, e no Campo do Frade, 
situado na Bacia de Campos, em 2011. Em 
2010, foi a única empresa brasileira atuando 
na resposta ao maior desastre ambiental da 
história da perfuração de petróleo offshore: 
o vazamento de óleo da Deepwater Horizon 
(Golfo do México, EUA). Também atuou 
nas emergências ambientais causadas por 
rompimentos de barragens em Minas Gerais, 
naufrágios e outros derramamentos de óleo 
de grandes proporções.

Em 2011, através de uma joint venture com 
a empresa americana Witt O’Brien’s, líder 
mundial em consultoria especializada em 
respostas a emergências e crises há mais 
de 35 anos, o Grupo OceanPact criou a Witt 
O’Brien’s do Brasil (WOB). A Witt O’Brien’s 
do Brasil cria valor ao fornecer serviços de 
consultoria especializada e interdisciplinar 
nas áreas de meio ambiente, segurança e 
gestão de riscos, assim como em todas as 
etapas do ciclo de vida de uma potencial 
emergência ou crise. A empresa promove, 
assim, sustentabilidade e resiliência 
operacional.
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HISTÓRIA



Em 2013, a OceanPact ampliou a 
abrangência dos seus serviços marítimos e 
ambientais formando outra joint venture, 
desta vez com a inglesa Gardline, com 
mais de 50 anos de atuação no mercado 
internacional de levantamento de dados 
no mar (marine survey). Teve início a 
Gardline do Brasil, hoje OceanPact GEO. A  
aquisição total ocorreria seis anos depois, 
tornando a OceanPact a detentora da maior 
frota de barcos dedicados à pesquisa no 
Brasil, para projetos nas áreas de meio 
ambiente, geologia, geofísica, geoquímica, 
oceanografia e geotecnia marinha.

Em 2018, a OceanPact adquiriu 
integralmente a Servmar, companhia 
brasileira com 30 anos de experiência 
em remediação de áreas contaminadas, 
serviços de engenharia e facilities, 
incluindo a operação dos Centros de Defesa 
Ambiental — CDAs da Petrobras.

A OceanPact nunca deixou de investir 
todo o seu resultado na construção de 
uma empresa sólida — com equipe, ativos 
e sistemas inovadores. Hoje, possui uma 
equipe com mais de 300 oceanógrafos, 
biólogos, bacharéis em ciências náuticas, 
engenheiros (navais, ambientais, 
químicos, industriais, dentre outros), 
mestres e doutores. Esse time presta 
serviços diferenciados, opera uma extensa 
frota de embarcações especializadas e os 
maiores inventários de equipamentos de 
prevenção e combate a derramamentos no 
mar e de coleta de dados oceanográficos 
da América Latina.

Com 15 filiais em 8 estados brasileiros, 
e subsidiárias na Holanda, México, Reino 
Unido, Noruega e Uruguai, a OceanPact 
não mede esforços para atender seus 
clientes de forma eficiente, segura e 
ambientalmente correta.
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Início das operações  
da OceanPact.

Primeiro contrato com 
empresa privada de Petróleo.

Joint venture com a O’Brien’s.

Aquisição de 9 embarcações. 

Resposta a Emergência no Campo  
do Frade, Bacia de Campos.

Construção de 2 embarcações 
OSRVs para contrato com a 
Petrobras.

Aquisição de 1 embarcação 
hidroceanografica.

Resposta a emergência  
no acidente de Mariana.

Aquisição de 100% da Gardline.

Resposta a emergência no 
acidente de Brumadinho.

Aquisição de 7 embarcações.

Primeiro contrato de 
monitoramento ambiental 
offshore.

Presente no Centro de 
Comando do derramamento 
de óleo de Macondo, Golfo 
do México.

Entrada do Fundo de  
Private Equity Dynamo.

Joint Venture  
com a Gardline.

Aquisição de 1 embarcação.

Aquisição da 
norueguesa MMB.

Aquisição 
da Servmar.

2008

2009
2010

2013
2014

2017
2018

2011
2012

2015
2016

2019
2020



Ajudar a sociedade e os nossos clientes a 
conhecer, usar e explorar o litoral, os oceanos 
e suas riquezas — garantindo sua proteção e 
preservação.
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MISSÃO



Nós gostamos do que fazemos e executamos nossas ações 
do jeito certo, sem medir esforços para exercê-las com 
segurança. Trabalhamos em um ambiente de confiança com 
nossos colaboradores, clientes, fornecedores e parceiros,  
e incentivamos a criatividade e a inovação.
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VALORES



Dá pra fazer
Se puder ser feito com segurança, nós 
faremos. Não temos medo das dificuldades 
e não medimos esforços para fazer o que 
for preciso. Estamos sempre disponíveis e 
preparados para agir rapidamente.

O jeito certo
O que precisa ser feito, nós fazemos 
bem feito, de forma sustentável e justa. 
Cumprimos o que prometemos e entregamos 
o combinado, respeitando as pessoas, as 
normas e o meio ambiente.

Gostamos do que fazemos
Temos iniciativa, vibramos pelas conquistas, 
trabalhamos em equipe e valorizamos a 
adesão e a propagação de nossa cultura. 
Queremos crescer e melhorar, sempre.

Confiança
Trabalhamos com ética e transparência  
em um ambiente de confiança, e cultivamos 
essa confiança com nossos colaboradores, 
clientes, fornecedores e parceiros.

Inovação
Temos a cabeça aberta para incentivar 
a criatividade e a inovação. Procuramos 
permanentemente novas soluções,  
serviços e processos. Aceitamos os erros  
que resultam em aprendizado e corrigimos 
suas causas.

Resultados
Buscamos resultados positivos de forma 
consistente para nós, para nossos clientes  
e para o meio ambiente — sempre do  
jeito certo.

Os valores da OceanPact expressam suas características 
essenciais e o compromisso com a obtenção dos melhores 
resultados para seus clientes e acionistas.
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As normas de Compliance do Grupo 
OceanPact são disseminadas em conjunto 
com seus valores e devem ser respeitadas 
por nossos colaboradores, diretores, 
estagiários e menores aprendizes. Elas 
também são amplamente difundidas e 
devem ser cumpridas pelos diversos públicos 
que interagem com a empresa, a exemplo 
de parceiros de negócio, fornecedores de 
bens e serviços, bem como qualquer pessoa 
que atue em nome da OceanPact e demais 
empresas do grupo. Todos devem garantir a 
ética e a integridade nos negócios e cumprir 
com o nosso sistema de gestão antissuborno.
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Consulte nossa Cartilha de 
Compliance para conhecer  
melhor as práticas adotadas  
pela OceanPact.

COMPLIANCE

Mais do que um conjunto de regras e procedimentos de 
integridade corporativa, entendemos que nosso sistema de 
Compliance é um pilar inegociável e fundamental para nossos 
negócios. Dessa forma, difundimos continuamente para todos os 
nossos colaboradores — e terceiros com os quais interagimos — 
a importância de estar em conformidade com os padrões legais, 
éticos e de diversidade.



O compromisso da OceanPact com a 
segurança e o meio ambiente vem desde a 
sua fundação e está enraizado na empresa, 
que recebe rotineiramente as melhores 
avaliações nos sistemas de auditoria dos 
clientes, tendo obtido diversas premiações 
por seu desempenho. A empresa possui as 
certificações ISO 9001, ISO 14001, OSHA 
18001 e ISM Code e um sistema de gestão 
integrado robusto, implantado  
e em constante melhoria e evolução.

SMS

“Buscamos a excelência operacional trabalhando com 
SEGURANÇA, interagindo com o MEIO AMBIENTE de forma 
sustentável e buscando a SAÚDE como qualidade de vida.  
Esse é o nosso propósito em SMS. Queremos ser referência e 
reconhecidos pela cultura de segurança integrada, presente  
nos nossos planejamentos, nas decisões e em nossas ações.”
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Na OceanPact, planejamos 
e implantamos soluções 
eficientes e inovadoras nas 
áreas de meio ambiente, 
operações submarinas  
e apoio logístico e engenharia, 
para o desenvolvimento 
de operações seguras e 
sustentáveis no mar, no litoral 
ou na exploração dos recursos 
marinhos.

Somos reconhecidos pela qualidade 
da nossa equipe, pelos investimentos 
em inovação, pelo grande inventário 
de embarcações e equipamentos 
especializados e pelo comprometimento 
com os desafios dos nossos clientes.

A integração de todos esses fatores em um 
rico ecossistema nos permite atender aos 
projetos de forma eficiente e inteligente.
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SERVIÇOS



Proteção ambiental

•  Prontidão e resposta a emergências; 
Níveis 1, 2 e 3

•  Operação de embarcações de resposta  
a emergência (OSRV)

•  Treinamentos e simulados de emergência
•  Implantação de sistema de comando  

de incidente (ICS)
•  Desenvolvimento de planos  

de emergência
•  Gestão de emergências e crises

MEIO AMBIENTE

A OceanPact tem compromisso com o meio ambiente desde a sua 
fundação. Com foco na proteção ambiental, tornou-se referência em 
conhecimento e serviços no mar, especializada em oferecer soluções 
inovadoras e eficientes.

SERVIÇOS
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MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS Levantamentos oceanográficos

•  Operação de embarcações de pesquisa 
oceanográfica (RV)

•  Medições de ondas e correntes
•  Diagnóstico e monitoramento ambiental
•  Imageamento de habitats submarinos
•  Monitoramento da vida marinha
•  Monitoramento acústico e paisagem 

acústica submarina
•  Determinação de potencial eólico offshore 

Licenciamento e estudos ambientais

•  Estudos para licenciamento ambiental
•  Gerenciamento e execução de programas 

socioambientais 
•  Monitoramentos ambientais  

(ar, água, ruídos e vibrações, solo, 
efluentes, fauna e flora)

•  Planos de emergência 
•  Modelagem numérica oceânica  

e costeira
•  Planos de recuperação de áreas 

degradadas (PRADs) e projetos  
de reflorestamento

Segurança operacional

•  Estudos de análise de riscos,  
segurança e confiabilidade

•  Auditorias e diagnósticos de  
conformidade em SMS

•  Sistemas de gestão de  
segurança operacional  
e de processos

Remediação ambiental

•  Avaliação preliminar
•  Investigação ambiental  

confirmatória e detalhada
•  Avaliação de risco
•  Projetos de remediação
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Trabalhar em águas profundas ou ultraprofundas é um desafio que só pode ser 
superado com conhecimento, recursos tecnológicos eficazes e com base nos mais 
rígidos protocolos de segurança e saúde. Além do mapeamento do assoalho oceânico,  
as operações submarinas efetuadas pela OceanPact dão suporte às construções em águas 
profundas e às inspeções ou descomissionamentos que acontecem em projetos offshore.

Geofísica

•  Operação de embarcações hidroceanográficas
•  Levantamentos hidrográficos
•  Levantamento de rota de dutos
•  Levantamento de riscos e perigos geológicos – geohazards
•  Levantamento de detalhe com veículos autônomos – site survey
•  Levantamentos sísmicos de alta  

resolução – HR survey
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OPERAÇÕES SUBMARINAS
SERVIÇOS



SERVIÇOS

Geotecnia

•  Operação de embarcações geotécnicas
•  Investigações geotécnicas
•  Ensaio de penetração de cone (CPT)
•  Amostragem com piston corer
•  Amostragem com box corer
•  Amostragem com vibro corer

Inspeção, reparo e manutenção

•  Operação de embarcações de suporte  
ao ROV (RSV)

•   Operação de embarcações de suporte  
ao mergulho (SDSV)

•  Suporte em operações de inspeções  
de integridade de ativos

•  Inspeções de cabos e dutos
•  Suporte em operações de reparos  

e intervenções em estruturas
•  Serviços de proteção catódica
•  Inspeção de casco e amarras – UWILD

Posicionamento e suporte à construção

•  Operação de embarcações  
de suporte ao ROV (RSV)

•  Operação de embarcações  
de suporte ao mergulho (SDSV) 

•  Posicionamento de plataformas  
de perfuração

•  Posicionamento de estruturas  
submarinas

•  Metrologia submarina
•  Mapeamento de fundo

Descomissionamento
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OPERAÇÕES SUBMARINAS



LOGÍSTICA E ENGENHARIA
SERVIÇOS
Por intermédio de nossas bases de apoio offshore distribuídas ao longo da costa 
brasileira, oferecemos e realizamos todos os serviços de que nossos clientes 
necessitam nas áreas de logística e engenharia com agilidade, em um único lugar. 

Logística marítima

•  Operação de embarcações de
suporte à logística offshore

•  Suporte a operações sísmicas

Bases de apoio offshore

•  Embarque e desembarque de cargas
•  Armazenagem aberta e fechada (incluindo produtos químicos)
•  Gestão de materiais e estoque
•  Galpão industrial
•  Facilities
•  Importação e exportação
•  Logística de transporte terrestre
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LOGÍSTICA E ENGENHARIA
SERVIÇOS

Engenharia portuária e costeira

•  Projeto conceitual, básico e detalhado
de portos e estruturas costeiras

•  Projetos de dragagem e derrocagem
•  Estudos de viabilidade técnica,

econômica e ambiental
•  Modelagem numérica de

processos costeiros
•  Sistemas de previsões de janelas

operacionais e calados dinâmicos
•  Simulações de manobras e amarração

de embarcações

Obras e dragagens

•  Dragagem hidráulica e mecânica
•  Alimentação de praias e aterro hidráulico
•  Gerenciamento e fiscalização de obras
•  Construção civil e industrial
•  Suporte à execução de obras marítimas

Facilities e limpeza industrial

•  Manutenção predial
•  Limpeza mecanizada de tanques
•  Gerenciamento de resíduos
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A OceanPact possui uma  
grande frota equipada e 
dedicada às atividades de 
proteção e monitoramento 
ambiental marinhos, além de 
embarcações de apoio, inspeção, 
reparo e manutenção (IRM).

A empresa projeta, desenvolve e adapta 
embarcações capazes de superar os desafios 
de seus clientes, sempre com base na 
inovação, na tecnologia mais adequada,  
na otimização de recursos e na eficiência  
de processos.

RECURSOS

LOGÍSTICA 
E ENGENHARIA

MEIO
AMBIENTE

OPERAÇÕES
SUBMARINAS

Seabulk Angra
Seabulk Brasil

PSV

Antônio David
BS-Camboriu

LH, Chase Boat, Crew Boat

Seward Johnson
Ocean Stalwart
Clarisse
Celia

RV

Jim O’Brien
Fernando de Noronha
Ilha da Trindade
Martin Vaz
Loreto
Macaé
Didi-K

OSRV

Marimar XII
Norte II

Boom Handler

Parcel do Bandolim
Parcel das Paredes
Parcel das Timbebas
Parcel dos Meros

RSV

Parcel de Manuel Luís 

SDSV

Abrolhos

MPSV

Visite o site  
www.oceanpact.com 
para conhecer mais 
detalhes sobre as 
nossas embarcações. 

FROTA

OCEANPACT 2020  |  20

UP Água Marinha



BASES

Com sede no Rio de Janeiro, 
temos escritórios em São 
Paulo, Salvador e Florianópolis, 
além de ampla distribuição 
geográfica, formada por 12 
bases e 3 Centros de Defesas 
Ambientais distribuídos pelo 
território brasileiro. No exterior, 
nossos escritórios ficam no Reino 
Unido, na Holanda e na Noruega, 
e as bases operacionais, no 
México – Cidade de Carmen, 
Tampico e Puerto Dos Bocas.

As bases operacionais formam o hub de 
serviços da OceanPact e estão preparadas 
para emergências ambientais em tempo 
integral, 24 horas por dia, em todos os dias 
do ano. Atendemos a emergências com 
derramamento de óleo e com produtos 
químicos tanto no mar quanto em terra, e 
também realizamos serviços preventivos 
com cercos em embarcações, serviços de 
prontidão e gerenciamento de emergências.

Por meio de nossas bases, oferecemos 
serviços adicionais de salvamento de 
homem ao mar, amarração e desamarração 
de embarcações, gestão de resíduos, 
monitoramento ambiental, além de serviços 
de apoio logístico em bases determinadas.

São Francisco do Sul
Santos

Guarulhos Itaguaí

Vitória
Goiânia

Aratu Salvador

Pecém
São Luís

Areia Branca

Ilhéus

Angra

Rio de Janeiro

Porto do Açu
Macaé
Niterói

Santos
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RECURSOS



A OceanPact possui o maior 
inventário de equipamentos de 
resposta a emergências entre 
as empresas privadas  
da América Latina.

Tais equipamentos são 
fabricados pelas melhores 
e principais fornecedoras 
de materiais de resposta a 
emergência do mundo. Um 
sistema de manutenção 
permanente garante 
a disponibilidade e 
operacionalidade de todo  
o nosso inventário.

EQUIPAMENTOS
O investimento em inovação e tecnologia 
na OceanPact é contínuo. Buscamos 
ter em nosso inventário as melhores 
alternativas para a realização de serviços 
de levantamento de dados no mar. 
Nosso inventário de equipamentos 
oceanográficos, geofísicos e geotécnicos é o 
mais completo da América Latina, o que nos 
permite oferecer serviços de alta qualidade, 
entregues dentro do prazo.

Perfiladores acústicos de correntes

Amostradores de solo

Linhas de fundeio oceanográficas

Ecobatímetros multifeixe

Sonares de varreduralateral

Perfiladores de sub-superfície

Gliders

Mini CPTs, Piston Corers,  
Campanhas geotécnicas

barreiras costeiras

barreiras offshore

barreiras absorventes

hydrofireboom

embarcações portuárias

skimmers

offshore tugboats

current busters

de dispersantes

caminhões baú

caminhões munck

tanques de armazenamento

Inventário de Resposta a Emergência Inventário de Levantamento  
de Dados Submarinos
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RECURSOS



Um conjunto de pessoas dos 
mais variados ramos. A união 
de centenas de profissionais, 
como marítimos, técnicos, 
operadores, engenheiros, 
oceanógrafos, biólogos, geólogos, 
pesquisadores, e especialistas 
em terra ou embarcados.  
A formação técnica específica,  
o conhecimento desenvolvido 
e as vivências acumuladas ao 
longo da vida dão origem a um 
ativo importante e de muito valor 
para a OceanPact: as pessoas.

É por esse motivo que enxergamos cada  
um de nossos colaboradores como parceiros 
responsáveis pelo sucesso dos nossos 
negócios, com ações executadas de maneira 
planejada, segura e equilibrada, gerando um 
ambiente confortável para todos.

A OceanPact conta com um time de 
profissionais com reconhecida capacidade 
em assuntos relacionados ao meio ambiente. 
Sua equipe multidisciplinar e altamente 
qualificada promove soluções seguras, 
eficientes e inovadoras.

* números de Outubro de 2020

1.697 colaboradores

111 engenheiros

71 biólogos e oceanógrafos 

390 especialistas

48 mestres e doutores

1.536 treinamentos práticos

27.648 homens/hora treinados
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PESSOAS

RECURSOS



A OceanPact é reconhecida pelo investimento em inovação e 
desenvolvimento tecnológico, e possui patentes de projetos 
de relevância. Conheça algumas das nossas iniciativas.
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INOVAÇÃO

Simulador

Simulador de treinamento em manobra de 
contenção e recolhimento de óleo com uso 
de barreiras de contenção offshore.

As físicas dos navios e da barreira são 
realistas. Duas salas de simulação 
reproduzem o passadiço de navios de 
contenção e recolhimento de óleo (OSRV). 
O Simulador de Operações é fruto de uma 
parceria entre a OceanPact e a COPPETEC/
LabOceano, conforme convênio assinado 
com a Finep.



PEI

O simulador de realidade virtual reproduz 
os cenários de poluição ambiental 
provocados por derramamento de  
óleo no mar.

Os participantes devem adotar os 
procedimentos de resposta adequados 
a cada situação, como o current buster, 
barreiras convencionais, in situ burning  
e aplicação de dispersantes químicos.
Este projeto multijogador foi 
desenvolvido em cooperação com a 
COPPE/UFRJ.

Oil Spill Calculator

Aplicativo iOS realiza o cálculo estimado 
do volume de óleo derramado observado 
em um acidente ambiental no mar.

Essa calculadora foi desenhada com 
base no documento NOAA’s Open Water 
Oil Identification Job Aid (for aerial 
observation), versão 2, de julho de 2012.

OceanVTS

Serviço de gerenciamento de tráfego 
costeiro e offshore de embarcações (VTS)  
via Web em tempo real. Auxilia em  
operações de controle de tráfego  
portuário, na resposta a emergências  
e na proteção da costa.

Recursos:

•  Integração com Radar, AIS CFTV,  
sensores meteoceanográficos e sistema 
de radiotelefonia;

•  Monitoramento em tempo real e 
reprodução de dados históricos;

• Cartas náuticas eletrônicas e vetoriais;
•  Relatórios, filtros e cálculo de ETA,  

dentre outros recursos.
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PROJETOS

Cerco Fixo

Sistema desenvolvido para 
campanhas de perfuração em área de 
extrema sensibilidade ambiental.

Sua patente foi deferida nos Estados 
Unidos sob o número 7785036, e no 
Brasil sob o número 0705792-0.



Planckaero-Drone

Aeronave projetada para operação 
em ambientes agressivos, como o que 
encontramos em operações marítimas 
costeiras e offshore. Os drones são os únicos 
disponíveis hoje no mundo que permitem 
operação totalmente autônoma a partir de 
embarcações, sejam elas de pequeno ou 
grande porte, mitigando riscos operacionais.

Cada drone está equipado com uma câmera 
munida de sensores ótico e infravermelho, 
possibilitando a visualização de manchas de 
óleo em qualquer circunstância.  
As imagens produzidas são transmitidas ao 
vivo para a ponte de comando da embarcação 
e para a sala de crise da OceanPact no Rio de 
Janeiro. O drone também pode receber outros 
tipos de sensores, como detectores de gás e 
sensores hiperespectrais.

Barco Autônomo

O rebocador não tripulado da OceanPact 
aumenta a segurança das operações de 
contenção de derramamento de óleo. 
Mantém a formação ideal com o barco-
mãe por longos períodos, minimizando 
o estresse da tripulação.

Características: controle eletrônico da 
embarcação (drive-by-wire); controle 
remoto industrial para operação a até 
500m do barco-mãe; piloto automático 
seguindo waypoints; e controle manual 
familiar com prioridade sobre os 
demais, possibilitando a transferência 
do comando para o barco-mãe.

Sistema Integrado de Monitoramento  
Remoto de Óleo 24x7

Operadores treinados da OceanPact 
monitoram em tempo real os sistemas  
de detecção de óleo das operadoras.

A plataforma integrada aos principais 
sensores de detecção de óleo do mercado 
permite ainda o controle remoto de 
câmeras infravermelhas.

O cliente pode acompanhar os relatórios 
publicados de hora em hora pelo portal  
de acesso restrito.
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Cronos

A plataforma Cronos integra dados 
meteoceanográficos de diferentes fontes,  
com o objetivo de reduzir o tempo entre  
a detecção de um incidente e uma 
resposta eficaz.

Sua principal inovação consiste na 
obtenção de mapas de corrente de 
superfície por meio de radar de alta 
frequência em tempo quase real.  
Os mapas somam-se aos demais dados 
coletados por satélite e in situ, mantendo 
um sistema operacional atualizado e 
preparado para assimilar e gerar modelos 
hidrodinâmicos de previsão de correntes.
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O compromisso da OceanPact com 
o desenvolvimento sustentável 
é compartilhado com toda a sua 
equipe e com a sociedade. Com 
base em rigorosos padrões de gestão 
de seus negócios e de governança 
corporativa, a OceanPact atua no 
Brasil e no exterior sem perder de 
vista a assertividade econômica, 
social e ambiental de seu negócio.

Instituto Mar Urbano

A OceanPact apoia o Instituto Mar Urbano, 
organização não governamental que gera 
e compartilha conhecimento sobre o 
ambiente marinho, com foco no bem-estar 
humano e nos recursos naturais essenciais 
para a vida.

O Instituto difunde práticas sustentáveis, 
inspira, conscientiza e mobiliza a sociedade 
a partir de atividades de educação 
ambiental somadas à divulgação de 
produtos audiovisuais.

Sua missão consiste em aproximar 
as pessoas da natureza, levando o 
conhecimento científico para a população e 
debatendo as problemáticas ambientais que 
se vive hoje.

Visite o site 
do Instituto 
e conheça 
mais sobre 
o projeto.

SUSTENTABILIDADE



Objetivos de Desenvolvimento  
Sustentável

A OceanPact adota e propaga os Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável propostos 
pela Organização das Nações Unidas – 
ONU. Este pacto global é composto por 17 
objetivos e 169 metas essenciais para a 
viabilidade de uma sociedade sustentável 
em todos os âmbitos até 2030. 

7 ENERGIAS 
RENOVÁVEIS 
E ACESSÍVEIS

8 TRABALHO DIGNO 
E CRESCIMENTO 
ECONÔMICO

9 INDÚSTRIA,
INOVAÇÃO E
INFRAESTRUTURAS

10 REDUZIR AS
DESIGUALDADES 11 CIDADES E

COMUNIDADES
SUSTENTÁVEIS

12 PRODUÇÃO E
CONSUMO
RESPONSÁVEIS

13 AÇÃO CONTRA A
MUDANÇA GLOBAL
DO CLIMA

14 VIDA NA
ÁGUA 15 VIDA

TERRESTRE 16 PAZ, JUSTIÇA E
INSTITUIÇÕES
EFICAZES

17 PARCERIAS
E MEIOS DE
IMPLEMENTAÇÃO

2 ERRADICAR 
A FOME 3 SAÚDE DE

QUALIDADE 4 EDUCAÇÃO DE
QUALIDADE 5 IGUALDADE DE

GÊNERO 6 ÁGUA POTÁVEL
E SANEAMENTO1 ERRADICAR

A POBREZA

Para mais informações 
sobre cada ODS, acesse 
o site da ONU. 
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SUSTENTABILIDADE



Pegada de Carbono

Trabalhando para o uso sustentável dos 
oceanos, a OceanPact faz o inventário de 
suas próprias emissões de gases do efeito 
estufa, e tem um plano em curso para 
reduzi-las traçando metas ambiciosas num 
programa consistente a ser publicado até 
março de 2021.

Já temos iniciativas de redução do consumo 
de óleo diesel em nossas embarcações, e 
financiamos projetos piloto para redução 
de emissões pela adoção de embarcações 
autônomas destripuladas e de baixo 
(ou nulo) consumo de combustível para 
monitorar e coletar uma série de dados 
oceanográficos, bem como projetos de 
proteção de recifes de corais e replantio  
de manguezais.
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SUSTENTABILIDADE



  55 (21) 3032-6700 
55 (21) 3861-9250 

  Rua da Glória, 122 - 11º andar 
Glória, Rio de Janeiro / RJ

 comercial@oceanpact.com

oceanpact.com

 /company/oceanpact

  /oceanpact/

 /grupooceanpact

 https://cutt.ly/OgXwWp3

Para emergências no ambiente 
marinho (costeiro e offshore):




