
A melhor escolha em Serviços de
Engenharia de Aplicações



A melhor escolha ao Nível de Serviços de Engenharia de Aplicações

A OPT Brasil foi criada para atender melhor nossos clientes podendo oferecer serviços com alta 
tecnologia agregada e um portfólio completo de soluções.

Podemos oferecer serviços como Revestimentos especiais contra Corrosão (TSA) e Desgaste, 
Usinagem de peças, Pinturas especiais, Cladding Overlay TIG Hot-Wire, elaboração e qualificação de 
procedimentos de soldagem (EPS) e apoio a projetos especiais , fabricação onshore de double e Multi 
Joints,  Drill Risers , estruturas diversas  , Jumper Spools e Manifolds , e revestimentos 
customizados para Isolamento Térmico para equipamentos Subsea. 

Esta nova unidade  poderá estabelecer uma presença na região da América do Sul e fornecer um 
portfólio completo de soluções aos aos nossos clientes para todos os segmentos da Industria.

A OPT junto com centros de P&D e seus parceiros com base do Reino Unido e nos EUA, estão 
desenvolvendo continuamente novas técnicas de soldagem e revestimentos  com materiais mais 
difíceis de serem utilizados no mercado.

Isto permite-nos desenvolver e criar métodos e processos de soldagem e revestimentos inovadores 
em um ambiente diferenciado.

Encontre as soluções para as suas necessidades de Engenharia de Superfícies em: 
www.optbrasil.com.br

Flavio Morilla Camargo - CEO OPT Brasil
Mob.: + 55 19 997943999

Se deseja obter mais informações ou pedir algum orçamento não hesite em contactar-nos.

EMPRESA

PESQUISA E DESENVOLVIMENTO



Soldas Especiais 
- Solda Automatizada - Halo System
- Solda Manual - TIG e MIG/MAG

Cladding Overlay
- TIG Hot Wire 

Serviços em Campo  
- FJC - Onshore 
- Revestimentos contra corrosão e desgaste 
- Pintura
- Jateamento
- Metalização

Serviços em Campo - Offshore  
- FJC - Offshore
- Pipelines
- Mult e Double Joint 

Usinagem
- Confecção de peças 
- Usinagem preparação e acabamento

Metalização
- Hipersônica - HP/HVOF
- Arc Spray
- Flame Spray - Pó e Arame
- Flexcord / Rockide
- Spray Fusão

Pinturas Especiais 
- Pó e Liquida

Isolamento Térmico - Customizados
- Poliuretano
- GSPU
- Silicone

Fabricação de Equipamentos 
- Drill Risers 
- Risers
- Estruturas  diversas 
- Plet e Plem
- Jumpers 
- Spools
- Skids

Aplicação de Resinas
- Aplicador Oficial Loctite - Epóxis com cargas

Desenvolvimentos de Procedimentos e 
Qualificações 
- Procedimentos de Soldagem
- Procedimentos de FJC
- Procedimentos de Revestimentos 

SOLUÇÕES



A Henkel fornecedora líder em soluções de adesivos, selantes e tratamentos de superfícies, 
apresenta o melhor investimento para manutenção e reparos, garantindo redução de custos, 
segurança e confiabilidade, além de manter sua infra estrutura em excelentes condições 
operacionais, aumenta a vida útil de equipamentos e instalações, assim como evita paradas 
inesperadas. E para obter o melhor retorno deste investimento, você pode contar com a OPT Brasil 
que possui ampla experiência em serviços de manutenção que garante o programa de certificação de 
aplicadores aprovada pela Henkel. Tenha a segurança de utilizar mão de obra altamente treinada e 
qualificada. Proteja e renove seu maquinário com a Henkel e OPT Brasil. 

A mais avançada tecnologia em manutenção e reparos 
industriais, pode ficar ainda melhor. 

A OPT Brasil é especialista em aplicação de soluções Henkel para 
manutenção industrial.



O processo de aspersão térmica Arc Spray é 
um dos mais versáteis e com alta taxa de 
deposição de material e facilidade de 
aplicação. 
Este processo atende a necessidade de 
aplicação em pequenas e grandes áreas. Neste 
processo são depositados ligas metálicas de 
acordo com as necessidades do cliente.

Os principais materiais aplicados por este 
processo são:
- Aço Carbono como ligas 1020, 1045, 
1080 e outros.
- AISI serie 300,400.
- Aços especiais com grande porcentagem 
de carbonetos.
-Aços e ligas nanoestruturadas.
- Stellite
- Cobre
- Zinco
- Estanho
- Ligas Ultra-Hard.

O Processo Hipersônico HP/HVOF (High 
Pressure/High Velocity Oxygen and Fuel) é um 
dos mais modernos do mundo.  Neste 
processo, temos uma camada de revestimento 
com baixa porosidade (menor que 2%), com 
baixa quantidade de óxidos e excelentes 
propr iedades mecânicas,  que geram 
revestimentos com alta resistencia ao 
desgaste

Os principais materiais depositados por este 
processo são os denominados:
- CERMETs, uma combinação de Cerâmicas 
e Metais;
- Carboneto de Tungstênio base Cobalto;
- Carboneto de Tungstênio base Níquel;
- Carboneto de Tungstênio base 
Cobalto/Cromo;
- Carboneto de Cromo base Níquel/Cromo
- Stelitte.
-  Ligas de Níquel/Cromo/Boro;
- AISI serie 300 e 400.
- Inconel 625
- Monel

METALIZAÇÃO - ARC SPRAY

METALIZAÇÃO - HIPERSÔNICO ( HP/HVOF)



Contamos com equipes qualificadas e 
equipamentos de última geração para a 
realização de serviços externos dentro dos 
mais severos prazos e padrões de qualidade 
nas instalações dos clientes, os serviços em 
campo (on-site) prestados resultam em 
minimização dos custos de transportes e do 
tempo de execução do serviço. 

Temos a  capacidade de ofertar e executar em 
campo (on-site) todos os processos de 
aspersão térmica, pintura, isolamento térmico, 
soldas especiais, solda Orbital e FJC-Junta de 
campo,   conforme necessidade do cliente, 
sendo on-shore e off-shore para o setor de óleo 
e gás.

Desenvolvemos uma avançada tecnologia em 
isolamento térmico, especif icamente 
desenvolvido para atuar em vastas condições 
subsea na região do Pré-sal, incluindo 
t empe ra tu ras  ex t r emas  e  p ressões 
apresentadas nas mais remotas áreas de 
produção de óleo e gás subsea. 

Técnica desenvolvida especificamente para 
satisfazer a necessidade de um material de 
isolamento resistente, capaz de tolerar 
t empe ra tu ras  e  p ressões  ex t r emas 
necessárias para desenvolvimentos subsea de 
altas temperaturas

Estas aplicações foram desenvolvidas 
especificamente para uso em aplicações de 
isolamento térmico em águas profundas em 
equipamentos de produção subsea. Sua 
flexibilidade inerente e capacidade de alta 
t empe ra tu r a  f a z  com que  se j a  um 
complemento essencial para uma gama de 
materiais de alto desempenho de isolamento 
avançado para a Indústria de Petróleo e Gás.

Materias aplicados: Poliuretano ,  GSPU e Silicone 

SERVIÇO EM CAMPO

ISOLANTE TÉRMICO - CUSTOM COATING 



O serv iço de p intura para proteção 
anticorrosiva exige uma grande variedade de 
produtos, por esse motivo, é necessário 
identificar quais os melhores produtos que 
possam ser utilizados nas mais diversas 
condições.

Possuímos uma estrutura adequada com 
cabines e estufas e contamos com equipes 
treinadas e especializadas para executar 
serviços em empresas de todos os segmentos 
de atividade.

Os produtos que utilizamos podem variar 
conforme solicitação de nossos clientes e os 
tipos de produtos podem ser:
Acrílico, Alta temperatura, Epoxí, Epoxi com 
cargas, Etil silicato de zinco, Fenólico, Vinílico, 
Poliuretano e outros

Serviços de Pinturas: 
Aço carbono, expostas a ambientes  
agressivos;
Aço galvanizado, aço inoxidável, alumínios e 
outros metais não ferrosos.
Pintura interna de tanques e tubulações
Pintura de estruturas metálicas

Este processo esta  voltado para soluções com 
alta exigência do mercado. O aumento da 
demanda de componentes que precisam de 
revestimentos especiais aplicados por esta 
nova tecnologia, garantiu a capacitação e 
nacionalização de serviços prestados pela OPT 
Brasil.
Podemos garantir maior controle do processo 
e repetibilidade, fornecendo um revestimento 
com a mínima diluição do metal base (inferior a 
4%) e a máxima qualidade podendo produzir 
soldas com bom acabamento, exigindo pouca 
ou nenhum acabamento após a operação.

Características:
Espessuras de camada:  de 1,5 mm a 15 mm
Revestimento diâmetro interno: 3” a 46”
Altura: até 1.200mm
Capacidade máxima: 2.500 Kg
Principais aplicações: 
Inconel 625; Stellite 6 e Aços Inoxidáveis.

PINTURAS ESPECIAIS

CLADDING OVERLAY  - TIG HOT WIRE



Buscando se estruturar  para  executar a 
fabricação de Drill Risers e Colunas de Risers a 
OPT Brasil introduziu com sucesso em sua 
produção as mais recentes técnicas para 
melhorar os níveis de qualidade e vida util 
desses componentes, onde a utilização de 
t écn i cas  de  so ldagem e  i nspeções 
automatizadas tem reduzido o tempo de 
produção e inspeção. 

Fabricação estrutural 
Podemos fabr icar  out ras  est ruturas 
submarinas e podendo fornecer um pacote 
completo de fabricação, desde a concepção, 
fabricação, Inspeção e transporte para 
qualquer região do mundo.

A OPT Brasil  é especializada na prestação de 
serviços de soldagem especiais com 
diferentes tipos de processos e ligas. 

Utilizamos a tecnologia de soldagem do 
equipamento HALO ,  especial para soldagem 
automática onde tem sido usado em vários 
tamanhos de tubos e a partir de 6 “ diâmetro 
externo(OD)  e com espessuras de parede de 
até 50 mm com abertura estreita em apenas 
1° no bisel.

Temos parcerias com fornecedores  e 
podemos elaborar e produzir em pequenas 
escalas novos materiais e desenvolvemos 
materiais específicos para cada aplicação 
dese jada  podendo a l te ra r  Dureza  e 
composição química dos consumáveis.

FABRICAÇÃO DE DRILL RISERS E COLUNAS DE RISERS.

SOLDAS ESPECIAIS



ANOTAÇÕES



A melhor escolha em Serviços de
Engenharia de Aplicações

Encontre as soluções para as suas necessidades de 
Engenharia de Superfícies através do nosso site.

www.optbrasil.com.br

Rodovia SP 340, Km 142,2
Mantiqueira Parque Industrial, Galpão 203

Santo Antonio de Posse - SP, Brasil
CEP 13.380-000

+55 19 3115.5310
+55 19 3115.5309
+55 19 3115.5311

sac@optbrasil.com.br
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