
PETROGOTASSERVICOS.COM.BR
MANUTENÇÃO E REPAROS

SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES
LIMPEZAS INDUSTRIAIS



PETROGOTAS
INTRODUÇÃO

A Petrogotas é uma empresa brasileira que está no
mercado desde 2010 prestando serviços para empresas no
mercado Onshore e Offshore. Especializada em
manutenção e reparos, dentre outros serviços. 

Nossos procedimentos são realizados com equipamentos
de última geração e utilizados por profissionais qualificados
e treinados periodicamente, de forma a atender com
qualidade e eficiência os mais diversos tipos de serviços
solicitados.



LIMPEZA DE DUTOS

Limpeza de dutos offshore, tanto das
plataformas e navios FPSO, quanto de
dutos de transporte possui extrema
importância, visando principalmente a
preservação destes materiais, evitando
vazamentos e acidentes durante os
processos.
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A limpeza química consiste em
um procedimento que tem como
objetivo eliminar problemas de
contaminação causados por
biofilme, corrosão, rouge e tantas
substâncias contaminantes,
garantindo controle de qualidade
da indústria.

LIMPEZA QUÍMICA



LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE
RESERVATÓRIOS E TANQUES

A limpeza e higienização de reservatórios
é de extrema importância para a nossa
saúde, devendo ser realizada a cada seis
meses, e sempre que houver suspeita de
contaminação da água tanto por
substâncias químicas quanto por
animais que podem se abrigar em seu
interior.A Petrogotas conta com equipes
especializadas para atender os serviços
de higienização com alta qualidade.
Nossos técnicos são capacitados e
possuem as certificações necessárias
baseadas nas normas técnicas do
Ministério do Trabalho.

PETROGOTAS SERVIÇOS

RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL;
HIGIENIZAÇÃO DE TANQUES DE ÓLEO;
LÂMINA DE PERFURAÇÃO;
BORRA;
HIGIENIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM GERAL.
LIMPEZA DE TANQUES 

LIMPEZA DE DUTOS;
REPARO DE TANQUES 

LIMPEZA QUÍMICA.

ATIVIDADES:

(LASTRO, ÓLEO, ESGOTO, ÁGUA, ETC.);

(LASTRO, ÓLEO, ESGOTO) - LIMPEZA, INERTIZARÃO,
REPARO(CALDEIRARIA) E PINTURA;

LIMPEZAS INDUSTRIAIS



INFO.

Nosso time possui todos os treinamentos
atualizados para trabalhos onshore e offshore,
temos uma matriz de treinamentos robusta
para capacitar nossos colaboradores e deixar
eles aptos para o serviço seja onde for. Além
disso possuímos equipe IRATA (acesso por
cordas) para serviços em altura. 
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Elétrica e Instrumentação
Solda
Pintura
Mecânica, hidráulica e pneumática

Nestes serviços podemos realizar as seguintes
disciplinas.



OFFSHORE.

Carga
Lastro
Esgoto
Água potável 
Água salgada

Bombas
Trocadores de Calor 
Motores 
Válvulas

Alguns serviços que
executamos offshore,
(mas não limitado a.): 

Manutenção de
Tanques de Navios.

Manutenção de
Equipamentos em geral: 
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PETROGOTAS SERVIÇOS

EQUIPE IRATA;
HIDROJATISTA;
PINTOR INDUSTRIAL;
AUXILIAR OPERACIONAL;
SOLDADOR;
CALDEIREIRO.

FORNECIMENTO DE MÃO DE

OBRA ESPECIALIZADA



TUBULAÇÃO (SPOOL)
ESTRUTURAS METÁLICAS;
SUPORTES;
GUARDA CORPO;
SKIDS.

FABRICAÇÃO
PETROGOTAS SERVIÇOS



Trata-se de um trabalho que combate agentes patogênicos
como vírus, bactérias, ácaros e fungos. Produtos de limpeza
comuns, como vassouras e detergentes, não são eficazes para
eliminar essas ameaças invisíveis, então é preciso recorrer a
equipamentos especiais.

Os produtos utilizados para a Sanitização da Petrogotas
estão cadastrados como ativos no site da ANVISA para o
controle de microorganismos, fungos e vírus. Relatórios da
Agência de Proteção Ambiental dos EUA mostram que o
controle do vírus acontece em 10 minutos após o contato.
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Desinsetização;
Controle de baratas: Periplaneta americana,
Blattella germanica;
Controle de roedores: Mus musculus
(camundongo), Rattus rattus (rato preto ou de
telhado), Rattus norvegicus (ratazana);
Controle de formigas;
Descupinização: cupim subterrâneo, cupim
arborícola e cupim de madeira seca;
Insetos voadores: moscas, mosquitos,
marimbondos e etc;
Aracnídeos: aranhas e carrapatos.

 

CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E VETORES 
Nosso leque  de serviços também conta com este de suma
importância para a qualidade do ambiente.



+55 22 2762-4730 | +55 22 99809-9145
COMERCIAL@PETROGOTASSERVICOS.COM.BR

PETROGOTASSERVICOS.COM.BR
 

INSTAGRAM E LINKEDIN

Adentre-se mais em nossos
serviços, acompanhe o
desenvolvimento da equipe
e muito mais seguindo
nossas redes sociais.

CONTATOS. 

@petrogotasservicos


