LISTA DE EXPOSITORES
NOME FANTASIA

PAVILHÃO 2018

STAND 2018

SITE

3X ENGINEERING

3

H41

3xengineering.com

ACTEMIUM/O
ENGENHARIA

4

J37

actemium.com

ADDITEL

3

F18

additel.com

AHK

3

D18

ahk.com.br

DESCRIÇÃO

A nossa experiência técnica e fortes parcerias
fornecem às empresas de energia as soluções
que elas precisam para ter sucesso. Criamos
soluções para trabalhar na indústria de
energia de forma segura e sustentável para as
gerações futuras.

AKER SOLUTIONS

4

K29

akersolutions.com

Combinada com a nossa longa história
de engenharia para os ambientes mais
desafiadores, nossa abordagem fornece
desempenho superior para clientes e acionistas
em todo o mundo.
Com quase 200 anos de excelência em
engenharia enraizada na Noruega, a Aker
Solutions tem crescido como uma empresa
global de serviços de petróleo criando algumas
das tecnologias mais inovadoras na indústria.

APERAM

4

K1

lamarca.com.br

APOLO TUBULARS

4

J32

apolotubulars.com.br

AQUAMEC / ALBRIGGS

4

M53

aquamecbrasil.com.br

Fundada em 1944, a Aperam South America
produz a melhor solução contra corrosão
em aplicações nas indústrias de oleo e gás,
petroquímicas e refinarias. O Aço Inox Duplex
da Aperam, resistente à corrosão e abrasão,
atende todas as necessidades específicas do
setor.
A Apolo Tubulars é uma fabricante brasileira
de tubos de aço de alta qualidade soldados
por indução em alta frequência (HFIW)
e destinados às indústrias de petróleo,
gás e outros segmentos de energia. Em
conformidade com as normas API 5L e API 5CT,
tem capacidade de fabricar tubos de diâmetros
de 2 3/8&quot; a 9 5/8&quot;. Sempre em
busca de novas tecnologias, a empresa
acaba de firmar parcerias com as empresas
japonesas JFE e Metal One para o lançamento
das conexões Premium e Semipremium ainda
em 2016, de forma a atender as condições
mais severas de operação em poços.

ARKEMA

4

N39B

warkema.com

Extração, o transporte de petróleo e gás, refino
e petroquímica: os produtos do grupo Arkema
estão presentes ao longo de toda a cadeia.
Ceca, uma filial do grupo Arkema, oferece
uma gama completa de aditivos e peneiras
moleculares. Com fluoreto polivinilideno
Kynar (PVDF) e as poliamidas 11 RILSAN® e
RILSAN®, o grupo Arkema oferece uma vasta
gama de soluções para proteger de tubos
flexíveis contra a corrosão, ataques químicos
e envelhecimento. Estes polímeros de elevado
desempenho também são rotineiramente
usados para tubos de revestimento e os tubos
flexíveis em instalações de petróleo e gás.

ASELCO AUTOMAÇÃO

4

Q1

aselco.com.br

Aselco, 35 anos de profissionalismo e
qualidade atuando nas áreas Analítica,
Instrumentação e Segurança Operacional.

ASVOTEC

4

O1

asvotec.com.br

ATBL

4

I34

atbl.com.br

ATLAS COPCO

4

N12

atlascopco.com.br

AVEVA

4

I50

aveva.com.br

AZ ARMATUREN

4

I30

az-armaturen.com.br
Com mais de 36 anos de experiência com
espumas sintáticas a Balmoral oferece um
serviço global desde o desenvolvimento
conceitual, projeto e fabricação até os testes
de fábrica e operação.

BALMORAL

4

N39a

balmoralgroup.co.uk

A linha de produtos inclui isolamento térmico;
flutuação para risers rígidos e dinâmicos;
Flutuação para ROV e equipamentos
submarinos; proteção de cabos; Restritores
de curvatura (Bend restrictors/stiffeners);
accessórios de fixação (clamps); VIV (indutores
de Vortex); protetores de risers.
Local contact:
Petrocean Comercio Internacional Ltda, Rua
Santa Luzia, 651/27 Andar Centro
Rio de Janeiro, Brazil 20030 041. Tel: 55 21
2533-3435 Fax: 55 21 2544-5569

BP

4

L31

bp.com

BRAY CONTROLS

3

G17

bray.com

BRIDON BEKAERT

4

P41

bridon-bekaert.com

BS&B

4

Q38

bsbbrasil.com

A BS&amp;B Safety Systems é líder e
precursora mundial na fabricação de discos
de ruptura. Nossa linha de produtos também
inclui válvulas de alívio/segurança tipo pino
calibrado (pin valves), painéis de alívio de
explosão e sistema de supressão, válvulas de
alívio de pressão e/ou vácuo e corta-chamas.
Nossos produtos são fabricados conforme
Normas ASME (Estampa UD), CEN EN ISO
4126-2 (Estampa CE), ISO 9001 Sistema de
Qualidade, ATEX, US Coast Guard, Factory
Mutual e NFPA.
BUTTING é um dos principais fornecedores de
risers rígidos para projetos de exploração de
óleo e gás em águas profundas. No Brasil e ao
redor do mundo, BUTTING tem sido a primeira
escolha para soluções confiáveis de risers e
flowlines em CLAD e MLP.

BUTTING BRASIL

4

O13

butting.com

CALDEX

4

M61a

caldex.com.br

CIE

4

Q39

Não possui site

CLADTEK

4

P17

cladtek.com

CLARIANT

4

P44

clariant.com

COESTER

3

G22

coester.com.br

CONTITECH

4

L22

contitech-oil-gas.com

CTP AMBIENTAL

4

I38

ctpambiental.pai.pt

DELP

4

L21

delp.com.br

DNASSET

4

I46

dnasset.com.br

DNVGL

4

L54

dnvgl.com

A Clariant fornece especialidades químicas e
serviços integrados em todas as etapas da
cadeia de produção da indústria de petróleo
e gás – da exploração até o desenvolvimento
do campo, produção, transporte e refino
– e oferece soluções de acordo com as
necessidades dos clientes.

Bases guias para perfuração; manifolds;
componentes de árvores de natal ; mcv;
plets; plem; estruturas submarinas; skids;
spools; estacas torpedo e sucção;fornos
petroquímicos; reatores de processos; torres
de processos; trocadores de calor; vasos de
pressão; vasos separadores; vasos tratadores;
tanques;ciclones; hidrociclones; centrifuga para
separação oleo e agua; componentes de sonda
de perfuração; guinchos e guindastes naval.
Serviços: engenharia, caldeiraria, usinagem,
montagem mecânica e tratamento térmico.
Impulsionada pelo nosso objetivo de proteger
a vida, a propriedade e o meio-ambiente,
a DNVGL, originalmente uma Sociedade
Classificadora para navios e unidades offshore,
provê também serviços para o segmento de
Óleo e Gás, Certificação ISO, Energia Elétrica e
Renováveis, bem como Software.
Produtos: Consultoria Técnica, Serviços de
Certificação e Verificação, Classificação de
navios e unidades offshore.

DORF KETAL

4

O22

dorfketal.com

Empresa global de tecnologia química que
atua nos mercados de upstream, midstream
e downstream fornecendo soluções
customizadas e inovadores em produtos
químicos e serviços. A Dorf Ketal oferece
soluções químicas desde o poço de petróleo
até a refinaria para os mais diversos desafios
de emulsão, corrosão, incrustação, parafinas
e asfaltenos, espuma e para qualquer outro
problema associado a restrição de fluxo e
perda de produtividade. Originada na Índia
no ano de 1992, possui subsidiárias no
Brasil, Estados Unidos, Europa, Singapura,
Oriente Médio e China. A Dorf Ketal Brasil
fica localizada no Rio Grande do Sul com
excelente estrutura fabril, eficiente logística
própria e avançado centro de pesquisa
e desenvolvimento que possui elevada
capacidade técnica e analítica.
A Dow (NYSE: Dow) alia a força da ciência e
da tecnologia para inovar com paixão o que é
essencial ao progresso humano. A Companhia
produz inovações que extraem valor das
ciências químicas, físicas e biológicas,
ajudando a desenvolver soluções para os
mais desafiadores problemas mundiais, como
a necessidade de água potável, a geração e
conservação de energia limpa e o aumento da
produção agrícola. O portfólio líder e integrado
da Dow nas áreas de Especialidades Químicas,
Materiais Avançados, Ciências Agrícolas e
Plásticos oferece uma ampla variedade de
soluções e produtos baseados em tecnologia
para aproximadamente 180 países.

DOW

4

J41

dow.com

EAGLEBURGMANN

3

E43

eagleburgmann.com.br

EMBRAPII

4

Q12b

embrapii.org.br

ENGEMASA

4

K25

engemasa.com.br

ENOR - ESTALEIRO
NORDESTE

4

M31

estaleiromaua.ind.br

EVONIK

4

P47

evonik.com

Excelência em mangueiras desde 1954.

A Evonik oferece para a indústria de petróleo
e gás, polímeros de alta performance. A
Poliamida 12 (PA12), VESTAMID® NRG é utilizada
na camada de barreira e na camada externa
de tubos flexíveis além de fazer parte das
mangueiras multi-camadas dos umbilicais.
Também pode ser usada como tubos de
grandes diâmetros para a distribuição de gás
e aplicada como liner em tubos metálicos,
estendendo a vida útil das tubulações, por
possuir alta resistência mecânica, química,
entre outras. O poliéter-éter-cetona (PEEK)
VESTAKEEP® é um polímero adequado para
aplicações que requerem exigências químicas,
mecânicas e térmicas extremamente elevadas
além de baixa permeabilidade.
A missão da Expro é gerenciamento de fluxo
de poço. Fornecemos serviços e produtos para
medir, melhorar, controlar e processar fluxo
de poços de óleo e gás de alto valor, desde
a exploração e a avaliação até a otimização
e aprimoramento da produção de campos
maduros.

EXPRO

4

N61

expro.com

Com um foco específico no ambiente
offshore, águas profundas e outros ambientes
tecnicamente desafiadores, oferecemos uma
gama de serviços críticos em três áreas-chave:
&amp;#9632; Teste de Poço e Serviços de
Avaliação &amp;#9632; Subsea, Completação e
Intervenção &amp;#9632; Serviços de Produção
Nossa visão é de ser líder no mercado de
gerenciamento de fluxo de poços, utilizando
as melhores pessoas para oferecer os mais
altos padrões de segurança, qualidade e
atendimento personalizado aos nossos
clientes.

EXTERRAN
FLEPRIM

FLEXOMARINE

4
4

4

I49
I22

N23

exterran.com
flexprin.com.br

Fabricação e Manutenção de bolsas salva-vida,
cesta de transbordo, barreira de contenção,
equipamentos de salvatagem e proteção
ambiental.

flexomarine.com.br

Flexomarine é fabricante de mangotes
marítimos flutuantes e submarinos de
acordo com as Normas do OCIMF/GMPHOM
2009 desde 1978, tendo já fabricado nestes
38 anos mais de 14.400 mangotes para
clientes diversos em várias partes do mundo:
Brasil (Petrobras, Transpetro, Modec, Teekay,
Statoil, entre outros), México (BW Offshore
e Modec), Indonésia (Pertamina), Costa do
Marfim (Modec), Angola (Sonangol), Colombia
(Ecopetrol), Portugal (Galp), Egito (SUMED),
Noruega (Scana), Malásia (SBM Offshore),
Singapura (Modec), Vietnam (Vietspetro).
Certificada ISO 9001 nestes 38 anos, a
Flexomarine é detentora de tecnologia impar
no setor, possuindo, para tanto, de quatro
Certificados de Protótipos cobrindo toda a
gama de medidas, tipos e modelos para as
mais variadas operações de offloading em alto
mar.
A Flutrol é fabricante de equipamentos de
geração de pressão hidrostática e pneumática
para diversas aplicações como teste de
pressão, acionamento de dispositivos,
ferramentas de torque, flushing, transferência
de fluidos, etc. e tudo isso partiu de quando a
Flutrol iniciou a distribuição das bombas Haskel
e válvulas Butech que permitiu a montagem de
sistemas com preços competitivos. Há muitos
anos com uma parceria de sucesso a Flutrol
distribui e representa com exclusividade no
Brasil as marcas Haskel, Butech, Cat Pumps,
Spir Star, Bornemann, Hamelmann, Barksdale,
Enpos

FLUTROL

4

M61

flutrol.com.br

FLUXO SOLUÇÕES
INTEGRADAS

4

N1a

fluxosolutions.com.br

FMC TECHNOLOGIES

4

N32

TechnipFMC.com

A FMC Technologies é fornecedora global de
soluções tecnológicas para a indústria de óleo
e gás. Está presente em 18 países com 15.500
funcionários em 29 unidades de produção. Em
2013, foi eleita a empresa mais inovadora do
mundo do setor, ranking da revista Forbes.
Há 60 anos no Brasil, desenvolve tecnologia,
engenharia, fabricação e serviços para
sistemas submarinos com o fornecimento de
cabeças de poço, árvores de natal, manifolds,
sistemas de controle, processamento e
bombeio submarino. Possui unidades de
fabricação, Centro de Tecnologia e base de
serviços em Macaé.

FORSHIP ENGENHARIA

3

H13

forship.com.br

Liderança em Comissionamento. Compromisso
com a Operabilidade.

FRENCH PAVILION

3

H22

businessfrance.fr

FUNGUAP

4

Q32

funguap.com.br

GAIA

4

L40

gaiapartners.com.br

GELDBACH

4

P8

geldbach.com.br

GLENAIR

4

K13

glenair.com

GON PETRO

3

H27

gonpetro.com.br

Atuando há 20 anos no mercado, a Gaia possui
amplo conhecimento sobre todos os elos da
cadeia produtiva de Ó&amp;G, oferecendo
a seus clientes um extenso portfólio de
soluções diferenciadas, desenvolvidas
mediante parcerias com empresas nacionais e
internacionais altamente qualificadas. Dentre
o conjunto de capacidades e competências da
Gaia, destacam-se:Suporte às empresas que
atuam em E&amp;P.Realização de estudos de
viabilidade técnica, econômica e ambiental
(EVTEA), e as respectivas soluções tecnológicas
(FEL 1 e 2).Compreensão dos requisitos
regulatórios, necessidades de conteúdo local
e demais peculiaridades do mercado brasileiro
de O&amp;G.

Gon Petro tem 30 anos na distribuição de
itens mecânicos como tubos,válvulas entre
outras linhas de produtos,desde aço carbono
até super duplex,com e sem CRCC. Com uma
área de 20000 m² em Macaé, temos estoque
para entrega imediata ou importação por
encomenda.
Great Solutions S.A, uma divisão de serviços
de poços da Great Holdings S.A.

GREAT SOLUTIONS

4

J29

greatholdings.com.br

Focada no fornecimento de serviços de fluidos
de perfuração e completação de poços de
petróleo com avançada tecnologia e também
gerenciamento de projetos de perfuração e
tratamento de resíduos.
Great Holdings S.A incorpora também as
empresas Great Energy S.A operadora de
campos terrestres no Recôncavo Baiano e a
Great Oil Perfurações Ltda que opera sondas de
perfuração terrestres.

HENKEL

4

N13

henkel.com

Com mais de 50 anos de experiência em óleo
e gás, nós vamos ajudá-lo a manter suas
instalações e equipamentos nas melhores
condições de operação, reduzindo custos,
aumentando a confiabilidade e melhorando
a eficiência. Nossos adesivos Loctite são
conhecidos no mundo todo por sua segurança
e qualidade.
A Hexagon é líder mundial no fornecimento de
tecnologias da informação e agrega melhorias
na qualidade e produtividade em aplicações
corporativas geoespaciais e industriais.

HEXAGON

4

L52

hexagon.com

HIDROMECÂNICA
GERMEK

4

P6

germek.com.br

No setor industrial, a Hexagon reúne em seu
portfólio soluções de marcas como Intergraph,
Sisgraph e CADWorx, cujas tecnologias visam
atender os segmentos de engenharia (EPC
e EPCM), owner operators, petróleo e gás,
mineração, empresas navais entre outras
plantas industriais desde a concepção do
projeto até as etapas de detalhamento,
controle de suprimentos, construção e
comissionamento. Através delas, facilitamos
e suportamos o processo de handover para o
operador/indústria que fará a gestão do ciclo
de vida do ativo, a documentação do projeto
e da operação, a manutenção, a inspeção, a
segurança e o decomissionamento.

A Hobeco está há 84 anos no mercado,
oferecendo muito mais que equipamentos de
medição do tempo ou automação. A Hobeco se
orgulha em oferecer soluções à seus clientes e,
para isto, não mede esforços.

HOBECO

3

G15

hobeco.net

Temos toda a linha off-shore e on-shore,
com estações meteorológicas totalmente
adequadas para uso em navios, plataformas
petrolíferas, aeroportos e para usos variados,
de acordo com a necessidade de nossos
clientes.
Aliada à qualidade superior dos produtos
Vaisala, líder mudial em sensores
meteorológicos, uma vez que somos
representantes exclusivos no Brasil, temos
toda uma infraestrutura de serviços de
calibração e instalação ou manutenção, dos
equipamentos que comercializamos.

HONEYWELL

4

N1

honeywell.com.br

HUISMAN

4

I30

huismanequipment.com

HYDRATIGHT
EQUIPAMENTOS E
SERVIÇOS LTDA

4

L12

hydratight.com

IAPG

3

E29

iapg.org.ar

IEC

4

J7

iecengenharia.com

IHC

4

J31

royalihc.com

IMERYS

4

M66

imerys-fpa.com.br

A IHC projeta, constrói e mantém
equipamentos e embarcações inovadores,
trabalhando a partir do nível do mar ao
fundo do oceano, para os prestadores de
serviços marítimos nas indústrias offshore,
de dragagem e mineração. Nós vendemos
embarcações, equipamentos e serviços
separadamente ou em conjunto. Além disso,
somos capazes de fornecer tecnologia
avançada para o mercado internacional de
aluguel.
Parte do grupo IMI plc, a IMI Critical
Engineering é líder mundial no fornecimento de
soluções para controle de aplicações críticas,
que possibilita vital energia e processos
industriais para operar de forma segura, limpa,
renovável e eficiente.

IMI CRITICAL
ENGINEERING

3

G14

imi-critical.com

INNOVATION NORWAY

4

O55

innovationnorway.no

IPH DO BRASIL

4

P32

iphglobal.com

ISOLEX

4

J65

isolex.com.br

ISRAEL PAVILLION

3

C2

israeltrade.org.br

JURONG

4

K17

KEMPETRO

4

O23

Com mais de 4 mil funcionários, opera com
uma rede de serviços a nível global, com
12 polos de fabricação ao redor do mundo.
Baseia-se em um amplo conhecimento técnico,
capacidade de concepção de engenharia e
experiência em aplicações para criar produtos
customizados, oferecendo durabilidade
inigualável, segurança e desempenho.

Isolex Isolantes Térmicos – Distribuidor de
Isolamento Térmico, Acústico e Revestimento.

jurong.com.br
kempetro.com.br
Líder mundial na produção de cabos sintéticos,
cabos de poliéster para águas profundas,
cabos para monobóias, cabos de amarração,
atracação e roboque, eslingas produzidas em
fibras de alto desempenho para lançamento
em águas profundas.

LANKHORST EURONETE
BRASIL

4

K2

lankhorsteuronete.com

LESER

4

Q45

leser.com

Líder mundial na produção, desenvolvimento
e distribuição de cabos de aço, cabos
eletromecânicos e cabos sintéticos para
aplicações no segmento de óleo e gás. A
distribuição estratégica de nossas fábricas ao
redor do mundo permite o cumprimento das
exigências dos nossos clientes com os mais
elevados padrões de excelência do mercado.
A Liebherr Maritime Cranes é especialista
em soluções para movimentação de carga
na indústria offshore, portuária e naval.
Sua linha abrange uma gama de produtos
inovadores bem equilibrada e serviços de
excelência, incluindo treinamento de operação
e manutenção com simuladores de última
geração.

LIEBHERR

3

G6

liebherr.com.br

A indústria offshore é atendida por
equipamentos projetados individualmente pela
Liebherr, fabricados para suprir as exigências
de cada cliente. A variedade de equipamentos
abrange guindastes com basculamento da
lança por cabo ou por cilindro hidráulico.
Os guindastes estão disponíveis nos mais
variados tamanhos de sistema e podem
ser otimizados em função de solicitações
específicas da aplicação.
Há 28 anos o grupo Magral fornece para o
mercado em geral, produtos, equipamentos e
serviços de alta tecnologia.
Atendemos com eficiência desde o fabricante
(OEM) até o cliente final.
Nossa gama de produtos está representada
por duas divisões:

MAGRAL

3

I42

magral.com.br

-Divisão Fluid Control: Equipamentos e
dispositivos voltados para seguimento de
petróleo e gás.
-Divisão Motion Control: Equipamentos
e dispositivos voltados para automação
industrial em geral.
Ambas amparadas por serviços de
ASSISTÊNCIA TÉCNICA;MANUTENÇÃO E
REPARO;PROJETO E DIMENSIONAMENTO. /
During 28 years Magral Group supplies to the
general market high technology products,
equipments and services.
Unidade Chiller para VAC em Plataforma de
Petróleo
Unidade Recuperadora de Vapor (URV)
Unidade de Liquefação de CO2

MAYEKAWA

4

O21

mayekawa.com.br

Unidade Recuperadora de CO2
Unidade Compressora de Gás Natural para
turbinas (Booster Compressor)
Unidade Compressora e Transferência de GLP
Unidade Compressora de Gases conforme
Norma API 619

METROVAL

4

M21

metroval.com.br

MFX DO BRASIL

4

J21

mfx.com.br

MILANO

4

K11

milano.ind.br

MILLS SI

4

M16

priner.com.br

NEOGAS DO BRASIL GAS
NATURAL COMPRIMIDO
S.A.

4

O9

wartsila.com
- Assessoria em Cadastros Corporativos - CRCC
PETROBRAS - CADFOR - ONIP entre outros

NOVOFOCO
CONSULTORIA EM
GESTÃO EMPRESARIAL
LTDA

3

H21

novofocogestao.com.br

- Consultoria em Implementação de Sistemas
de Gestão das normas ISO 9001, 14001 e
OHSAS 18001.
- Consultoria em Planejamento e Gestão por
Processos
- Consultoria em Planejamento e Controle da
Produção

NUCLEP

4

N17

nuclep.gov.br

OCYAN

4

O26

ocyan-sa.com

OIL STATES

4

M12

oilstates.com

OURO NEGRO

4

K10

ouronegro.com.br

A Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A.
NUCLEP é uma fábrica de componentes
pesados, criado em 1975, cujos objetivos
principais são: projetar, desenvolver, fabricar
e comercializar componentes pesados para
usinas nucleares, construção naval e offshore,
entre outros projetos. Tornou-se um centro
de excelência com características singulares,
reconhecida em todo o mundo, expandindo
e diversificando suas atividades, integrandoas com a indústria de base para consolidar
sua posição no mercado devido à qualidade
dos serviços que tem sido fornecidos para
uma ampla gama de empresas no Brasil e no
exterior.
A Oil States Industries fornece produtos e
serviços para o setor de Petróleo e Gás. A
FlexJoint da Oil States é uma solução inovadora
que permite acoplamentos flexíveis para risers
de perfuração e outras aplicações submarinas.
Há uma gama completa de conectores para
risers disponível incluindo o versátil conector
tipo Merlin. A empresa é líder em sistemas de
ancoragem, guinchos e guindastes Nautilus
e também fornece uma grande variedade
de produtos e sistemas, incluindo soluções
turnkey, para novas construções, interligações
e reparos de tubulações submarinas.
A Oxiteno é líder na produção de tensoativos
e especialidades químicas na América Latina.
Guiada pela inovação, a Oxiteno desenvolve
soluções para ajudar as companhias de serviço
a enfrentarem os desafios apresentados por
operações em águas profundas, fontes não
convencionais e poços maduros.

OXITENO

4

M17

oxiteno.com.br

Nosso profundo conhecimento em tensoativos
e especialidades químicas nos permite oferecer
soluções de alta performance que são usadas
em todas as etapas da perfuração de poços a
produção de Petróleo e Gás.
Com atuação global, a Oxiteno está presente
em nove países das Américas, Europa e Ásia,
por meio de operações industriais e comerciais.
Visite-nos no pavilhão 4 Stand T40 para
conhecer mais sobre nosso portfólio!

PALFINGER

4

I14

palfingermarine.com
A PALM representa a Walther Praezision, BIS
Valves, HIP e TIS Manufacturing.

PALM TECNOLOGIA

4

K9

palmtecnologia.com.br

PCL ENGATES

3

H43

engatespcl.com.br

PETROGAL

4

E36

petrogalbrasil.com

PETROLANE

4

P16

petrolane.com.br

PETRORIO

3

D12

petroriosa.com.br

PETROVALVES SPA

4

P48

ies.co.it

PIE

4

Q8

piechina.com

Hidráulica, Pneumática, Gás, Testes, Sistemas,
Equip. p/ Alta Pressão. Walther Praezision:
Engates Rápidos, HFL´s, Hot Stabs, Placas,
Sistemas/Acoplamentos e Desconexão de
Emergência. BIS Valves: Válvulas Direcionais,
PSV, Solenóides, Dosadoras, Controle de Fluxo,
Atuadores solenóides, Manifolds, Filtros. HIP:
Válvulas Agulha para altíssima pressão, Esfera,
Segurança, Retenção, Alívio, Com Acionamento
Pneumático, Conexões, Adaptadores,
Redutores, Tubulações, Discos de Ruptura,
Intensificadores, Vasos de Pressão, Reatores,
Manômetros. TIS: HPU´s Unidades Hidráulicas,
Skids/Injeção Química, Painéis Hidráulicopneumáticos, BOP, Flushing, Controle de
Cabeça de Poço, Carretéis para Umbilicais,
Equip. sob encomenda.
A PCL- vem desenvolvendo, aprimorando,
modernizando e fabricando os mais diversos
tipos de Engates Rápidos (quick release
couplings), convencionais e especiais, para
sistemas hidráulicos e pneumáticos, utilizados
na área de construção naval, química,
mineração, papel e celulose, petróleo e gás,
petroquímica, montadoras, implementos
rodoviários e siderurgia, aplicados às mais
severas condições de operação. A empresa,
investe constantemente na atualização,
capacitação e no bem estar de seu corpo
técnico/ administrativo, bem como, em seus
processos de fabricação, pautados na gestão
de qualidade certificada, garantindo com isso,
a confiabilidade do produto e, principalmente,
a satisfação dos seus clientes.
Uma linha de produtos completa, selecionada
de acordo com as necessidades do mercado
e pronta para atingir seus objetivos.
Representamos os melhores fabricantes do
mundo para que você tenha um produto de
qualidade.
Valves
Aditivos de líquidos de perfuração, serviços de
fluido de perfuração
Com um histórico comprovado de aplicações
topside instalado com sucesso em todo
o mundo, Pietro Fiorentini ganhou vasta
experiência na fabricação e fornecimento do
Multifásico sistemas de medição de fluxo.

PIETRO FIORENTINI

4

M11

wesint.com

Atualmente a Pietro Fiorentini está oferecendo
uma nova geração de Multifásico sistemas
de medição de fluxo para a Subsea com uma
gama de tecnologias que abrangem todos
os regimes de fluxo e toda a gama de GVF e
Water Cut.
Flowatch HS Subsea e Flowatch Totem Subsea
foram desenvolvidos pela Pietro Fiorentini
com tecnologia MPFM topside, adicionando
soluções de medição para aplicações em águas
profundas(deep-water) para uma gama de
MPFM bem consolidada.

PRESYS

3

A22

presys.com.br

PROMINENT

4

P39

prominent.com.br

PROTEGO BRASIL

4

Q48

protego.com

PRYSMIAN SURFLEX

4

I7

prysmiangroup.com

RACCORTUBI DO BRASIL

4

O5

ies.co.it

RADIX

4

N27

radixeng.com.br

RIP

4

I2

RIPBR.com.br

SACCHELLI

4

P27

sacchelli.com.br

Sacchelli – 50 anos de experiência e inovação
na distribuição de aços especiais e peças
usinadas. / Sacchelli
A Sandvik Materials Technology líder mundial
no desenvolvimento e fabricação de produtos
em aços inoxidáveis avançados e ligas
especiais para os ambientes mais exigentes,
como também produtos e sistemas para
aquecimento industrial. A Sandvik está
estabelecendo novos padrões industriais com
sua próxima geração de materiais de alto
desempenho a fim de atender as exigências
operacionais causadas pelas extremas
profundidades submarinas abaixo de 10.000
pés (3000 metros) e temperaturas acima
de 400¡ÆF (204¡ÆC). Estas avançadas ligas
resistentes a corrosão oferecem aumento da
confiabilidade e aprimoramento da resistência
a corrosão nas condições mais agressivas,
enquanto reduzem o impacto ambiental.

SANDVIK MATERIALS
TECHNOLOGY

4

J36

sandvik.com

SHANDONG KERUI

4

P23

keruigroup.com

SHAWCOR

4

J42

shawcor.com

SIEMENS

4

O27

siemens.com.br

Pipes, Tubes, Fittings and Flanges

SIVA Cabos de Aço Ltda.
Empresa 100% brasileira, fundada em 1969, é
hoje uma das principais indústrias de cabos de
aço e lingas de cabos de aço da América Latina
e uma das mais modernas do setor.
SIVA CABOS DE AÇO

4

J26

siva.com.br

SPRAYING SYSTEMS DO
BRASIL

3

G22

spray.com.br

STATOIL

4

O55

statoil.com.br

SULZER

4

L16

sulzer.com

SWAGELOK BRASIL

4

L70

tecflux.com.br

TAX UPDATE

3

H11

taxupdate.net

Com a constante evolução e crescimento da
empresa, a SIVA transformou-se em uma
fabricante de cabos de aço com um portfólio
diversificado de produtos e serviços, presentes
e essenciais ao mercado de movimentação,
elevação e amarração de cargas. / SIVA Steel
Wire Rope Ltd.,

A Techint Engenharia e Construção realiza
serviços integrais de engenharia, suprimentos,
construção, operação e manutenção de
projetos de grande porte, a nível global,
nos segmentos de Óleo &amp; Gás Energia,
Mineração e Plantas Industriais.
TECHINT

4

L32

techint.com

Nossos 19,500 colaboradores ao redor do
mundo, respaldados por uma companhia com
70 anos de experiência, estão comprometidos
com o desenvolvimento de soluções oportunas
e competitivas para projetos complexos,
adequando-se aos mais altos padrões de
qualidade e segurança enquanto também
protegem o meio ambiente e desenvolvem as
comunidades vizinhas.
Fundada em 1993, a Tecnofink desenvolve
e distribui sistemas de engenharia para
aplicação especializada na manutenção
industrial, através de tecnologias inovadoras
oferecendo soluções e produtos exclusivos,
com o objetivo de estender a vida de máquinas
e equipamentos.

TECNOFINK

4

P2

tecnofink.com

Serviços: Serviços especializados de
manutenção industrial, manutenção em
trocadores de calor (permutadores e coolers),
serviços de engenharia de reforço estrutural
e soluções completas para aplicação dos
produtos Tecnofink.
Produtos: Tapeglass - Reparo/Reforço
emergencial; Polímeros Metálicos - Soluções
em reparo e revestimento a frio; Oxifree Proteção contra corrosão e contaminação;
Rydlyme - Limpeza biodegradável de
encrustação; Compósito - Reforço estrutural;
Revestimento anti-corrosivo.

TECNOIL

TELEDYNE MARINE

4

4

L1

M20

tecnoil.com

teledyneoilandgas.com

Teledyne Oil &amp; Gas, uma unidade de
negócios da Teledyne Instruments, oferece
soluções de engenharia para monitoramentos
marítimo e de superfície, sistemas de
interligação para operadores e prestadores
de serviço na indústria de óleo e gás. Oferece
uma gama de soluções em monitoramento
de corrosão e erosão, aquisição de dados,
avaliação, e engenharia submarina, assim
como desenvolvimento de novos produtos.
A Tenaris é líder global no fornecimento de
tubos de aço e serviços relacionados para a
indústria energética mundial, assim como
para outras aplicações industriais. Nossos
clientes incluem empresas líderes mundiais de
petróleo e gás. Operamos uma rede integrada
de produção de tubos de aço, de pesquisa,
de terminação e de bases de serviços, com
operações industriais nas Américas, Europa,
Oriente Médio, Ásia e África. Estamos
presentes nos principais mercados de óleo e
gás.

TENARIS

4

L36

tenaris.com

TERMOPUMP SOLUÇÕES
TERMODINÂMICO

4

I6

Não possui site

THE EIC

4

N39

the-eic.com

TIGER RENTANK DO
BRASIL

4

P9

tiger-rentank.com.br

TOTAL

4

J49

br.total.com/pt-br/

VALLOUREC

4

L55

vallourec.com/br

VALMAN

4

P35

valman.com.br

VANASA MULTIGÁS

4

J1

vanassamultigas.com.br

VEOLIA WATER
TECHNOLOGIES

4

K55

veoliawatertech.com/
latam

VIBROPAC

4

P30

vibropac.com.br

VILLARES METALS

4

P12

villaresmetals.com.br

WROKSHIP

4

Q41

Workship.com.br

YGB

4

Q47

Estações de medição para Óleo e Gas,
Lançadores de PIG, Separadores Multifásicos,
City Gates (pontos de entrega), Skids de
Redução de Pressão e medição para gás
natural, projetos Turn Key (EPC)

Equipamento e sistema para tratamento de
água e efluentes. Movimentação de fluídos e
serviços especializados

ygb.com.br

YGB, empresa brasileira fabricante de válvulas
de controle tipo globo, e fornecedoras de
válvulas esferas, segurança e especiais. and
special valves.
A EBS Perfurações é uma empresa brasileira
que oferece serviços de perfuração, soluções
para remediação ambiental e produtos para
a estimulação poços de petróleo e gás, e
desenvolve campos terrestres e marítimos de
óleo e gás no Setor de E&P no Brasil.

ZEBRA

3

A12

ebsperfuracoes.com.br

ZINCOLIGAS

4
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zincoligas.com.br

