
LOGÍSTICA E 
ENGENHARIA



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.

SERVIÇOS

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.

Assista o 
nosso vídeo.



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. 

SERVIÇOS

Logística marítima
Bases de apoio offshore
Engenharia portuária e costeira
Obras e dragagens
Facilities e limpeza industrial



Operação de embarcações  
de suporte à logística offshore

Possuímos embarcações especializadas no apoio às unidades de perfuração, produção 
e demais unidades marítimas. Sua principal função é o suporte logístico dos nossos 
clientes, atendendo com segurança e eficiência.

Suporte a operações sísmicas

Possuímos embarcações para apoio durante operações sísmicas, visando à 
continuidade dos levantamentos sísmicos no papel de navios batedores.

Logística marítima



Embarque e desembarque de cargas

Movimentamos todo tipo de carga necessária para as operações de perfuração 

e produção das unidades marítimas. Operamos carga geral (a exemplo de tubos, 

alimentos, materiais químicos, ferramentas e equipamentos submarinos), granéis 

sólidos e granéis líquidos (como cimento, baritina, bentonita, fluido de poços e 

água), além de óleo diesel.

Bases de apoio offshore

Armazenagem aberta e fechada 
(incluindo produtos químicos)

Armazenagem em pátio e em galpão, inclusive com disponibilidade de áreas contidas para produtos 

químicos. Junto com nosso cliente também podemos executar segregação de área para regimes 

especiais e específicos.

Gestão de materiais e estoque

Gestão dos estoques armazenados com a tecnologia WMS (Warehouse Management System). Permite 

fornecer aos nossos clientes status do estoque de seus produtos online, pré-alerta de estoque 

mínimo, indicadores de rotatividade e de rastreabilidade.



Galpão industrial

Área coberta com equipamentos de grande porte, inclusive ponte rolante com capacidade de 200 toneladas, piso de alta resistência 

e sistemas hidráulicos que permitem aos nossos clientes realizar inspeções em seus ativos, manutenções e reparos sem necessidade 

de grandes deslocamentos terrestres. Tais equipamentos contribuem para a segurança, a preservação do meio ambiente e a 

redução de custos.

Facilities

Oferecemos aos nossos clientes escritórios, refeitórios, 

vestiários e estacionamento, além de fornecermos água e 

outros insumos para as embarcações.

Importação e exportação

Gestão de todo o processo de importação e exportação 

com expertise nos diferentes regimes: Repetro, REB, 

Admissão Temporária e ex-tarifário. Contratação de 

fretes locais e internacionais, seguros e inspeções, 

dentre outros serviços.



Projeto conceitual, básico e detalhado 
de portos e estruturas costeiras

Com uma equipe multidisciplinar, a OceanPact elabora projetos de obras de engenharia 
portuária e costeira que proporcionam aos seus clientes a máxima eficiência e viabilidade, 
além da clara visão a respeito da exequibilidade da obra. Nossa equipe é composta por 
engenheiros civis, mecânicos, ambientais, navais e de controle de automação. Eles 
são apoiados por oceanógrafos, hidrógrafos, geólogos e geofísicos. Esse conjunto de 
especialistas nos permite fornecer uma visão integrada de todos os aspectos presentes  
nos projetos, gerando economia, segurança e confiabilidade aos nossos clientes.

Projetos de dragagem e derrocagem

A equipe de engenharia da OceanPact é especialista no dimensionamento de canais 
de navegação e na contemplação dos requisitos para a sua implantação. Ela pode ser 
realizada por meio de dragagem ou derrocagem, a partir da utilização de diferentes 
métodos. A empresa também realiza o desenvolvimento e a implantação da sinalização 
náutica para orientação dos navegantes.

Engenharia portuária e costeira



Modelagem numérica  
de processos costeiros

A equipe da OceanPact emprega modelos no estado-da-
arte para gerar simulações de diagnóstico ou prognóstico 
que apoiem o desenvolvimento de projetos costeiros e 
portuários, tanto em relação à engenharia quanto aos 
processos de licenciamento ambiental. As simulações 
são realizadas para caracterizar as condições ambientais, 
avaliar processos de transportes de sedimentos, erosão e 
sedimentação, ou para desenvolver questões relativas à 
qualidade da água, como a dispersão de óleo, de efluentes 
ou de plumas de dragagem.

Sistemas de previsões de janelas 
operacionais e calados dinâmicos

Para maximizar a eficiência das operações portuárias e 
determinar as janelas operacionais seguras, a equipe da 
OceanPact desenvolve sistemas de previsões de ondas, 
correntes e marés de acordo com as necessidades de cada 
cliente. Atrelados a avançados modelos de movimentação 
de embarcações, os sistemas são capazes de orientar 
dinamicamente o operador portuário quanto ao calado 
seguro a ser empregado a cada instante, de acordo com as 
condições ambientais.

Simulações de manobras e 
amarração de embarcações

Garantir a segurança da navegação é fundamental para a 
viabilidade de projetos portuários. Por isso aplicamos as mais 
refinadas ferramentas para auxiliar no desenvolvimento e na 
avaliação náutica de projetos de engenharia, visando definir 
as condições para que os navios possam trafegar e operar 
com segurança, tanto durante as manobras quanto durante a 
amarração (seja em cais ou no sistema ship-to-ship).



Dragagem hidráulica e mecânica

O emprego da ferramenta adequada é chave para o sucesso e eficiência de uma obra. A OceanPact 

emprega equipamentos diferenciados e versáteis, selecionados após uma análise criteriosa dos 

aspectos relevantes de cada projeto, visando à entrega da obra no prazo e no custo acordados.

Obras e dragagens

Alimentação de praias  
e aterro hidráulico

Para gerar uma obra eficiente, duradoura e 

segura para os banhistas é necessário executar 

as obras de alimentação de praias com profundo 

conhecimento sobre o comportamento do 

ambiente e as técnicas construtivas empregadas. 

A equipe da OceanPact possui décadas de 

experiência em recuperação de praias e aterros 

hidráulicos no Brasil e nos EUA, e traz esse 

conhecimento para a execução de suas obras.



Gerenciamento e fiscalização de obras

Acompanhar a evolução e os possíveis impactos decorrentes de 

obras submarinas pode ser um desafio para o empreendedor. 

Nada melhor do que uma empresa com experiência na execução 

de obras dessa natureza para prestar apoio na gestão e na 

fiscalização. Com fiscais de bordo, engenheiros especialistas 

e um time completo para a realização de levantamentos 

batimétricos e ambientais, a OceanPact provê todos os recursos 

necessários para dar confiança ao cliente de que a obra 

será concluída de forma tecnicamente correta e com plena 

conformidade ambiental.

Construção civil e industrial

Com uma equipe experiente e qualificada, a OceanPact possui 

um braço de engenharia e atua nas áreas de construção e 

manutenção civil, elétrica, mecânica e de ar condicionado, 

primando pela qualidade dos seus serviços e com total 

planejamento das suas atividades.

Nossa experiência no atendimento a clientes industriais 

qualifica a OceanPact para o gerenciamento de todas as etapas 

do processo, visando o cumprimento dos prazos estabelecidos, 

fundamental para o sucesso das intervenções.

Suporte à execução de obras marítimas

Para apoiar construtoras na execução eficiente de obras 

marítimas e portuárias, a OceanPact provê embarcações do 

tipo multi-cat. Únicas no país, tais embarcações possuem 

baixo calado e alta potência, e são capazes de dar apoio 

no transporte de materiais, no manuseio de âncoras e em 

manobras de reboque/empurre.



Manutenção predial
Com ampla experiência na execução de serviços de facilites, a OceanPact possui 
uma unidade de negócios que oferece um conjunto de soluções personalizadas e 
inovadoras, ideais para garantir segurança operacional, reduzir custos e aprimorar a 
qualidade da gestão integrada de unidades industriais ou administrativas.

Facilities e limpeza industrial

Limpeza mecanizada de tanques
A OceanPact possui em seu portfólio uma das mais avançadas 
tecnologias disponíveis no Brasil para realização de limpeza 
de tanques de armazenamento de petróleo e derivados. Com 
a utilização dessa tecnologia, proporcionamos alta segurança 
durante a limpeza dos tanques por meio da inertização prévia e 
da realização dos serviços de forma totalmente mecanizada, sem 
a necessidade da entrada do trabalhador no tanque durante a 
limpeza, garantindo assim a sua integridade. Uma das principais 
vantagens dessa tecnologia é o reaproveitamento do óleo contido 
na borra e a redução em cerca de 90% do resíduo a ser descartado.

Gerenciamento de resíduos
Oferecemos soluções para a gestão e a destinação de resíduos via 
parcerias estratégicas, por meio de bases distribuídas ao longo 
do litoral brasileiro. Atuamos em todas as fases do processo, 
incluindo a coleta, o transporte e a disposição final dos resíduos, 
sempre garantindo o cumprimento de todas as normas ambientais 
e legais cabíveis.



  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):
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