ONE COMPANY, MULTIPLE SOLUTIONS

CAPACIDADE em NÚMEROS

MAIS DE

25 ANOS
DE EXPERIÊNCIA TÉCNICA
NA INDÚSTRIA
ÓLEO & GÁS
LÍDER OFFSHORE EM:

+ 1000 funcionários
07

EMBARCAÇÕES DE
MERGULHO RASO

01 EMBARCAÇÃO DE MERGULHO
SATURADO

ESCALADORES
INDUSTRIAIS

MAIS DE

200

INSPEÇÃO

FOCO
no cliente

MANUTENÇÃO
REPARO

02
EQUIPES DE
MANUTENÇÃO DE
GUINCHOS

MERGULHADORES RASOS

+60
Mergulhadores saturados

INTERVENÇÕES
OFFSHORE

Saúde
&
Segurança:
valor
inegociável

Submerso &

40

quase
100%
das plataformas
brasileiras atendidas

Emerso

Soluções Integradas IRM

Equipes de pull-in / pull- out

SERVIÇOS / TRACK RECORD
INSPEÇÃO DE CLASSE
UWILD, casco, tanques, linhas
de ancoragem, bolina, convés de
FPSO, navio-sonda
Todas empresas de classe

MANUTENÇÃO
Trabalhos Subaquáticos ou Emersos
Tamponamentos, Válvulas, Tubulações, Dutos,
Pintura, Estruturas, Equipamentos, Limpeza de
Tanques, Descomissionamento

REPARO OFFSHORE
Especialidade em Cofferdam, Trinca em Casco,
Bolina, Equipamentos Diversos, Equipamento de
elevação de carga, Reparos Gerais no Topside, Solda
Subaquática, Soluções de Integridade em Ativos

Serviços
A Sistac é líder em inspeção, reparo e manutenção no segmento de Óleo & Gás no Brasil, buscando a extensão de vida útil
nos ativos de nossos clientes; trabalhando com segurança, qualidade, sustentabilidade, ética e comprometimento com os
nossos colaboradores, operações e negócio.
Mergulho Raso e Saturado
Melhores técnicas, segurança e
alta performance em inspeção,
reparo
e
manutenção
subaquáticas; e serviços de
descomissionamento.

Escalada
O método mais seguro, rápido e
eficiente para realizar serviços
em altura: reparo de dutos e
reparos
em
tanques,
manutenção
estrutural
e
inspeção.

ROV
Esta é uma alternativa ao
mergulho para inspeções visuais
profundadas e medição de
potencial eletroquímico. Uma
opção econômica, ágil e versátil
para o serviço subaquático.

SDSV
Mais segurança nas operações
com mergulhadores e ROV,
aumentando a performance dos
serviços, tornando os projetos
mais eficientes e reduzindo os
custos.

Pull-in e Pull-out
Manobras de superfície com
homem-de-área,
utilizando
guinchos
e
ferramentas
especiais, e atividades de
mergulho para apoiar as
operações de pull-in e pull-out.

Manutenção de guinchos
Medidas de manutenção
prevenção para minimizar
processo
de
corrosão
degradação no sistema pull-in
out.

e
o
e
/

1

Topside
2

3

4

SDSV
Apoio às operações
de mergulho com
SDSV

Integridade de
tanques
Limpeza mecânica de
tanques

Integridade de
tanques
Corte e reparo de
solda
Integridade de
tanques
Tratamento de
superfície e pintura
industrial

5

Mergulho Saturado
Inspeção, reparo e
manutenção

Subsea

6

ROV
Inspeção visual e
medição do potencial
eletroquímico

7

Escalada
Inspeção estrutural,
reparo e manutenção

8
Inspeção de
equipamentos de
elevação de carga
Teste de carga e ensaio
não destrutivos

Manutenção de
guinchos
Manutenção e
preservação de
sistemas pull-in / out

Pull-in/out
Pull-in e pull-out de
dutos rígidos e
flexíveis

9

10

Mergulho raso
11
Limpeza, inspeção,
reparo, manutenção e
Inspeção de Classe
UWILD
12

Mergulho saturado
Inspeção,
manutenção e reparo

4

Linha do Tempo

2019

Nossa história e conquistas são resultados da dedicação e da vontade de superar as expectativas de nossos clientes.
2005

2015/2016

Execução (1ª
vez no Brasil)
de reparo
subaquático
nas
plataformas da
Petrobras sem
interrupção da
produção

1995
Fundação
da
SISTAC e início
das atividades
com acesso por
corda

2009

Sistac Vitória
inicia operação.
Axxon Group
investe na
empresa e
fortalece a
gestão para um
novo ciclo de
crescimento

2012

Início da
construção do
SDSV Sistac
Esperança e
Sistac Vida no
Estaleiro

Início do
contrato
multianual de
pull-in e pullout

Concessão do
certificado de
filiação à IMCA
| 2 novos
SDSVs
começam a
operar (pai-efilho) | Início
da mobilização
de 22 sistemas
de mergulho e
11 sistemas de
acesso por
corda

2013
2007/2008

1997/1998
Introdução
do ACFM no
Brasil e início
das
atividades
de mergulho

Entrada da Sistac
no mercado de
ROV Work Class|
Integração do
ROV com equipe
de mergulho para
realização de
trabalhos de
inspeção (1ª vez
no Brasil)

2010
Início do
contrato de
mergulho em
águas rasas
utilizando a
construção SDSV
Sistac Esperança
(25 metros)

Início da
construção do
SDSV Sistac
Vitória de 42
metros após a
conquista do
contrato de
prestação de
serviços de 3 +
3 anos da
Petrobras

2017/2018
Renovações de
contratos da
Petrobras |
Múltiplos serviços
para IOCs | Execução
de serviços de
descomissionamento
| Reinício do pull-in
/ pull-out | 2 novos
SDSVs começam a
operar (pai-e-filho) |
Operações com DSV
| Integridade dos
ativos do tanque

Prêmios
Prêmios conquistados pelo compromisso da Sistac com a segurança, meio ambiente, saúde e satisfação do cliente e
desempenho dos nossos técnicos qualificados.
2005

Petrobras:
Gestão de SMS na
Bacia de Campos
3º lugar

2006

Petrobras:
Melhores fornecedores
de serviços (grandes
contratos) na
Bacia de Campos
3º lugar

Petrobras:
Gestão de SMS na
Bacia de Campos
3º lugar

2007

Petrobras:
Gestão de SMS na
Bacia de Campos
3º lugar

2008

2009

Petrobras:
Melhores serviços
Fornecedores
(grandes contratos)
na bacia de campos
2 º lugar

Petrobras:
Best Services
Suppliers (large
contracts)
Campos Basin
1st place

Petrobras:
Gestão de SMS na
Bacia de Campos
1 º lugar

XVIII Furnas Blue Gold:
Destaque no Rio de
Janeiro com o projeto:
redução do impacto
ambiental por meio da
captação de água da
chuva

2011

Chevron:
Gestão de SMS
2 º lugar

2014

Chevron:
Gestão de SMS
2 º lugar

2015

2016

Chevron:
Gestão de SMS
2 º lugar

Chevron:
Gestão de SMS
2 º lugar

Certificações
Em um processo de melhoria contínua, a Sistac é certificada pela ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001; também é certificada
pelas classificadoras ABS, BV, DNV e Lloyd’s.
Somos a primeira empresa de mergulho da América do Sul a ser certificada como membro da IMCA (International Marine
Contractors Association) com participação na Divisão de Mergulho - Mergulho Raso.

Casos de Sucesso
Alguns dos serviços realizados com sucesso:

Chapa e reforço soldados para reparo de trincas com
suporte de mergulho por meio de instalação de cofferdam

Manutenção de guinchos

Descomissionamento de dutos

Integridade de dutos e estruturas

Sistac Inovação

Sistema Multivac e uma estrutura de
circuito fechado para fornecer ao
cliente os mais altos padrões de
limpeza, a SISTAC pode entregar uma
taxa de sucesso de 100% em
profundidades verticais de até 55m
em projetos de limpeza offshore.
Além de minimizar o número de
pessoas a bordo (POB), ao mesmo
tempo em que reduz o tempo de
inatividade do projeto e o custo geral
para o cliente.

Licença exclusiva de uma empresa
estrangeira para operar uma
máquina de limpeza subaquática de
cascos com sistema de recuperação e
filtragem. Sistema projetado para
limpar e recuperar toda a
incrustação marinha (coral sol, por
exemplo) sem qualquer dano à
pintura.
Após a conclusão do trabalho, os
filtros são separados e coletados por
uma
empresa
certificada
de
tratamento de resíduos. A empresa
de manuseio de resíduos emite um
certificado com o nome da
embarcação e o que foi coletado.

As operações subaquáticas offshore,
como as inspeções de classe, são
totalmente afetadas pelas condições
climáticas porque podem gerar um
grande
período
de
espera,
aumentando os custos e reduzindo o
desempenho. Levando isso em
consideração, firmamos parceria
com uma startup especializada em
previsão climatológica que utiliza
modelagem numérica (baseada em
processo) e inteligência artificial
(baseada em big data) fornecendo
informações valiosas às operadoras
para um melhor planejamento das
operações de IRM.

Principais Clientes
MERGULHO

ACESSO POR CORDA

ROV

SDSV

PULL-IN/OUT

Diretoria

RICARDO VEZO| DIRETOR EXECUTIVO
MARCOS PASSOS | DIRETOR COMERCIAL, NOVOS NEGÓCIOS E
ASSOCIAÇÕES
SÉRGIO DIAS | DIRETOR DE PROCESSOS E SUSTENTABILIDADE
THIAGO GUESSE | DIRETOR DE OPERAÇÕES

MARCELO DESTERRO | DIRETOR FINANCEIRO
PHILIPPE DIUANA | GERENTE GERAL DE RECURSOS HUMANOS,
JURÍDICOS E RISCOS

Onde Estamos
Niterói

Itaboraí – Base Tanguá

Itaboraí – Base Gebara

Macaé

+55 21 3674 8300
comercial@sistac.com.br
www.sistac.com.br

