


APRESENTAÇÃO
COMERCIAL

Techocean Offshore LTDA vem atuando há mais de 22 anos no mercado Offshore, atendendo com excelência as demandas 
da indústria Petrolífera nos segmentos de fabricação, manutenção industrial, instrumentação, projetos de engenharia e apoio 

ao desenvolvimento científico e tecnológico da área Offshore.



Fundada em 1991 a Techocean Offshore consolidou-se em uma das maiores empresas do ramo de reparo e manutenção naval, com foco em execução de projetos na 
área de Petróleo & Gás. Atualmente contamos com cerca de 300 funcionários destacados em 03 regimes de serviço: Offshore, atendendo unidades de perfuração, 

produção e acomodação; Onshore, atendendo a demanda de serviços de caldeiraria, soldagem, pintura industrial, mecânica & usinagem. 
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Quem Somos

A Techocean offshore conquistou ao longo de mais de 20 anos de atuação no mercado, uma confiabilidade única junto à seus clientes.
O grande diferencial da Techoean tem sido manter-se estável no mercado mesmo diante de grandes desafios, tornando-se uma opção sólida e confiável ano após ano.

Nosso grande objetivo É buscar 
oportunidades de grandes inovações 

dentro do mercado offshore, e 
proporcionar a nossos clientes e 

parceiros soluções eficientes e 
diferenciadas.



A Techocean conta hoje com uma estrutura capacitada à atender grandes demandas de projeto, tendo como instalação principal uma base de 5.000m² par execução de serviços de caldeiraria e 
soldagem. Possuímos uma unidade ao lado da principal, com cerca de 1000m² disponíveis para serviços de mecânica e usinagem, além de uma estrutura localizada também no bairro do novo 

cavaleiros, com cerca de 4000m² para atender serviços de jateamento e pintura industrial.
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Techocean ESTRUTURA

Tendo em vista os projetos de grande porte comumente executados pela Techocean, possuímos uma área de aproximadamente 30m² na zona ZEN especialmente 
para armazenamento de grandes estruturas e equipamentos em geral.



Política de qsms
A Techocean Offshore adota uma política que compromete proteger a saúde e 
a segurança dos seus trabalhadores, fundamentando-se nos seguintes 
princípios básicos:
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Promover a proteção da vida e saúde de seus colaboradores, mantendo 
um ambiente de trabalho saudável e seguro;

Preservar seu patrimônio físico;

Prevenir efeitos danosos ao meio ambiente, agindo sempre em 
conformidade com as leis brasileiras em vigor;

Cumprir e fazer cumprir todas as normas e regulamentos referentes à 
segurança e à saúde do trabalhador;

Vistoriar periodicamente todas as operações através de fiscalizações 
internas e externas.
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Área de Atuação

Engenharia Fornecimento de Mão de Obra

Jateamento e 
Pintura Industrial Mecânica Montagem de Andaimes

Docagem

Instrumentação

Fabricação de Estruturas
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Área de ATUAÇÃO

Soldagem Usinagem

Tubulações de Baixa e 
Alta Pressão

Tubulação



DOCAGEM
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A Techocean possui alta qualificação e experiência na
execução de projetos em docagens. A empresa possui
capacidade de fornecer até 200 funcionários para
execução de grandes projetos de docagem, paradas
programadas e serviços em estaleiro.

Possuímos equipamentos para atender demanda de grandes
projetos de reparo e manutenção de estruturas e instalação de
linhas em módulos de produção dentre outros.

A estrutura da Techocean é capacitada e organizada para atender
com um sistema logístico integrado, que funciona em total
sincronia com nossa força de produção. Todo o nosso sistema
operacional é treinado e capacitado para planejar, coordenar e
executar projetos de caráter Onshore e Offshore simultaneamente.



eNGENHARIA
A empresa oferece à seus clientes pacotes de engenharia onde fornecemos 

serviço de delineamento, levantamento e elaboração de listagem de materiais, 
elaboração de plano de engenharia, projeto de execução através da plataforma 

exigida pelo cliente, cálculo estrutural dentre outros.
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Estruturas em geral, Containers, Cestas, Caixas
metálicas, e demais projetos de estrutura em geral;

Carretéis para movimentação de cabos e
mangueiras, Containers de acomodação (projeto
completo externo e interno), Lança de queimadores,
Cestas para trabalho em altura NR-35 motorizadas,
e demais equipamentos em geral;

Equipamentos e sistemas pneumáticos,
equipamentos e sistemas hidráulicos, sistemas
elétricos e demais projetos de sistemas.

Tubulações para plantas de produção em geral,
linhas pneumáticas e hidráulicas e demais projetos
de tubulações.

A Techocean possui um departamento altamente

qualificado para o desenvolvimento de projetos de

engenharia, tais como:



A Techocean possui alta experiência em fabricação de estruturas em geral. Nossa capacidade produtiva compreende uma 
grande variedade de estruturas já realizadas em alto número para diversos clientes, tais como:
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Fabricação de Estruturas

A empresa trabalha em parceria com as principais sociedades classificadoras exigidas pelo mercado, tais como:  ABS American Bureau of Shipping -
Eagle marine classification; DNV.GL Det Norske Veritas Germanischer Lloyd;  Bureau Veritas LTDA;

A Techocean possui capacidade para fabricação de estruturas em larga escala, possuindo uma média de 75 toneladas de produção por mês. O limite 
atual para produção por tonelada de acordo com nossa atual estrutura é de até 90 toneladas por mês. 

- Plataformas de acesso à baleeiras;
- Plataformas e decks para

acomodação de cargas;
- Plataformas e decks para trânsito

de pessoas;
- Estruturas de acomodação;
- Torres de acesso e escadarias;
- Plataformas para acomodação de

equipamentos em geral;
- Passarelas de acesso à decks e

plataformas.



Área de Atuação

Fornecimento de Mão de Obra
A Techocean possui alta capacidade para fornecimento de 
mão de obra à seus clientes. Nossa estrutura atualmente 

possui em torno de 300 funcionários destacados para 
prestar serviços em regime Offshore e Onshore.

Instrumentação
Possuimos um portfólio altamente qualificado para 

exercer serviços de instrumentação em geral. Nossa 
estrutura abrange 100% de um projeto de 

instrumentação. 

Mecânica
Profissionais qualificados para atender as demandas Onshore 

e Offshore de serviços de mecânica. Todos os nossos 
profissionais possuem formação técnica e experiência com 

um amplo escopo de trabalhos e projetos de mecânica.
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Área de ATUAÇÃO

Jateamento e Pintura 
Industrial

A Techocean possui uma estrutura 

altamente qualificada para 

execução de serviços de 

jateamento e pintura industrial. 

Nossa estrutura atualmente é 

dividida setorialmente em Onshore

e Offshore.

Soldagem
A Techocean possui como ‘carro 

forte’ seu amplo e altamente 

qualificado escopo de serviços de 

soldagem. Possuímos uma estrutura 

física ampla para fabricação de 

estruturas e equipamentos em geral, 

contando com os melhores 

equipamentos de soldagem 

disponíveis no mercado.

Usinagem
Possuímos galpão exclusivo para 

prestação de serviço de usinagem 

com suporte de uma ponte rolante 

para 10 toneladas.

Montagem de Andaimes
Possuímos uma excelente mão-

de-obra de supervisores e 

montadores de andaimes, 

qualificados (com certificados NR-

18, NR-33 e NR-35) e com muita 

experiência dentro do Mercado, 

para estarmos atendendo todas as 

necessidades conforme exigidas.

Tubulações de Baixa e Alta 
Pressão

Possuímos procedimentos de 

soldagem e profissionais 

qualificados para  atendimento às 

principais normas internacionais 

tais como ASME IX, NACE MR 

0175 para diversos tipos de 

materiais.

Tubulações de Baixa e Alta 
Pressão

Possuímos procedimentos de 

soldagem e profissionais 

qualificados para  atendimento às 

principais normas internacionais 

tais como ASME IX, NACE MR 

0175 para diversos tipos de 

materiais.

Tubulações de Baixa e Alta 
Pressão

Possuímos procedimentos de 

soldagem e profissionais 

qualificados para  atendimento às 

principais normas internacionais 

tais como ASME IX, NACE MR 

0175 para diversos tipos de 

materiais.



A Techocean é especialista na fabricação de lanças do queimador de18 metros e 25 metros conforme necessidades 
operacionais e contratais de nossos clientes.
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PRODUTOS – LANÇAS DO QUEIMADOR

Estrutura e tubulações atendendo requerimentos técnicos da Petrobras
(Podendo ser adaptadas para atendimento a outras operadoras
conforme requerimentos do cliente)

Comprimentos de 18 metros ou 25 metros.

Estrutura fabricada em módulos de perfis quadrados ou tubulares.

Material API -5LB, ASTM A-53B, ASTM A-36 ou equivalente.
Temperatura de projeto: 0ºC (podendo ser fabricada para -20ºC
conforme requerimentos do cliente)

Varanda na parte frontal com base do queimador com capacidade para
queimador de até 1600 kg;

Passarelas com corrimãos e tubo de suporte para acesso as tubulações
de serviço;

Sistema de fixação (King post);
Tubulações de serviço de óleo, água, gás, diesel, alívio e ar
comprimido;

Linhas conectadas com hummer unions;

Linhas de gás resistentes a H2S e CO2 conforme norma NACE NR
0175;

Linhas de agua com sistemas de cortinas d’agua;

Pintura para alta temperatura 450 a 600ºC;

Possuímos mão de obra qualificada para desenvolvimento de engenharia, fabricação, instalação e reparo de lanças do queimador dos mais diversos modelos.

Abaixo algumas características básicas de nossas lanças do queimador:



Os Carretéis para umbilical da Techocean possuem a capacidade de operação com até 3000 metros de mangueira umbilical ou hidráulica.
Abaixo algumas características de nosso produto:
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PRODUTOS – CARRETÉIS UMBILICAIS

0201 03 04 05

0706 08 09 10

Produto com 95% de conteúdo local,
Skid de transporte certificado conforme a norma DNV 2.7-1 (IMO 860)
Motor de acionamento pneumático,
Sistema de level Wind garantindo uma rebobinação uniforme e segura,
Sistema de segurança com sensores em todas as portas para uma operação atendendo todas as normas de segurança
Coletor hidráulico com a tecnologia DSTI.



CASES – FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DO ENJET SYSTEM - E-6002
Fabricação e instalação de suportes e tubulação DN 30” de sistema de exaustão da unidade Ensco 6002 em um total de  25 toneladas :

- Fornecimento de toda 
matéria prima para 

execução do trabalho,

- Certificação de material 
e fabricação pela ABS,

- Inspeções NDT conforme 
norma ASTM D1.1,

- Jateamento e pintura 
conforme procedimento 

do cliente,

- Fornecimento de 
equipamentos e mão de 

obra para instalação,

- Fornecimento de material e 
montagem de andaimes 

necessários para execução do 
trabalho.

Instalação das estruturas e tubulações à bordo da unidade E-6002.
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CASES – FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS PARA FLOTEL SAFE CONCORDIA DA EMPRESA PROSAFE

0201 03 04 05

0706 08 09 10

Desenvolvimento de engenharia e aprovação de planos pela sociedade certificadora (ABS);

Fornecimento de toda matéria prima para execução do trabalho;

Certificação de material e fabricação pela ABS;

Inspeções NDT conforme norma ASTM D1.1;

Jateamento e pintura conforme procedimento do cliente;

Fornecimento de equipamentos e mão de obra para instalação;

Fornecimento de material e montagem de andaimes necessários para execução do trabalho;

Instalação das estruturas à bordo da unidade Safe Concordia.

PROJETOS Peso (Kg)
Escadas verticais e plataformas externas das colunas 35.000
Modifcação de Hatchs de acesso da sala de máquinas 5.000

Plataformas para Hose reel 10.000

Plataformas do DP bridge, Nav bridege e guindastes 1.000

Deck para área de cozinha (Galley Gobbler area) 5.500

Escadas de acesso da gangway e berço da gangway 42.000
Deck do RO Plat 65.00
Estrutura de suporte dos exaustores e silenciadores 20.000

TOTAL 125.000



alguns Clientes



Contatos

Endereço
Rua Acadêmico Paulo Sérgio 
Vasconcelos, nº 820 – B. Novo 
Cavaleiros – 27.930-310 – Macaé / RJ

Telefone & Fax
Telefone : +55 22 2765 9250
Fax : +55 22 2765 9169

Siga-nos
facebook.com/TechoceanOffshore

http://facebook.com/companyname


OBRIGADO PELO SEU TEMPO
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