
DIVISION OF TREATMENT/ COATING 
SURFACE
Coating chemical nickel
•  Full accomplish to Petrobras Standard for offshore applications, 
•  Chamber for testing accelerated corrosion by SO2; 
•  Unique supplier in the Brazilian market capable to execute the 

manufacturing and chemical nickel coating of components in 
house and may have shorter delivery times and ensuring quality 
the entire process.

Painting
•  Full accomplish to Petrobras Norma N-13;
•  Equipment for paint Air-Less type;
•  SEQUI qualified inspector.

DIVISÃO DE TRATAMENTO/ 
REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIES
Revestimento com níquel químico
•  Atendimento integral a Norma Petrobras para aplicação 

offshore
•  Câmara para teste de corrosão acelerada por So2;
•  Único fornecedor no mercado brasileiro em condições de 

executar a fabricação e revestimento com níquel químico 
de componentes “in house”, podendo assumir menores 
prazos de entrega e garantindo a qualidade de todo o 
processo.

Pintura
•  Atendimento integral a Norma da Petrobras N-13;
•  Equipamento para as atividades de pintura tipo Air-Less;
•  Inspetor qualificado SEQUI.

PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE 
PRODUTOS
Desenvolvimento de projetos e solução de problemas 
específicos de cada cliente, com recursos de Engenharia 
própria e contando ainda com suporte técnico de 
Universidades e Centros Tecnológicos Brasileiros. 

Rua Sargento Sílvio Hollenbach, 350

Distrito Industrial Fazenda Botafogo

Rio de Janeiro, RJ 21530-200

Tel.: (55 ) 21 3847.2256

fapbrasil@fapbrasil.com.br

www.fapbrasil.com.br

ZONA ESPECIAL DE NEGÓCIOS 
Instalações FAP do Brasil
Rio das Ostras (Bacia de Campos - Macaé)

FAP's facilities
Rio das Ostras (Bacia de Campos – Macaé)

PETROBRÁS
Parque de Tubos

Tratamento de superfície por 

níquel químico.

 Electroless nickel coating.

Revestimento em liga de 

alumínio

Aluminum alloy coating.

Restritor de vértebras 

para linhas submarinas.

Bend restrictor for subsea 

lines.

DESIGN AND PRODUCT DEVELOPMENT
Develop projects and solving specific problems of each client with 
their own engineering resources, and also counting on technical 
support from Brazilian Universities and Technological Research 
Centers.

A SUA MELHOR PARCERIA 

PARA ATUAR NO 

MERCADO OFFSHORE 

BRASILEIRO E NO MUNDO

YOUR BEST PARTNER

TO PERFORM 

MARKETING OFFSHORE 

BRAZIL AND THE WORLD

GARANTIA DE QUALIDADE
Ensaios não destrutivos realizados com procedimentos 
qualificados nível III e acompanhados por nível II;
Inspeção de solda com base em procedimentos IEIS, EPS e 
RQPS qualificados por nível II e acompanhados por nível I;
Qualificação dos inspetores conforme  FBTS, ABEND;
Inspetores de pintura nível I e II SEQUI Petrobras;
Células para testes de carga;
Equipamento para medição tridimensional.

• 

•  

•  
•  
•  
•  

QUALITY ASSURANCE
Non-destructive testing procedures carried out with qualified

level III and accompanied by level II;
Weld inspection procedures based on IEIS, EPS and RQPS 
qualified for level II and followed by level I;
Qualification of inspectors as FBTS, ABEND;
Inspectors Painting Level I and II as SEQUI/Petrobras;
Cells for load testing:
3D measuring equipment.

• 

• 

•  
•  
•  
•  

A FAP se preocupa com a
preservação do meio-ambiente e a 

saúde, o bem estar e a segurança de 
seus colaboradores e está se 

preparando para certificação
ISO 14001 e OHSAS 18001.

The FAP is committed to preserving 
the environment and the health, 

welfare and safety of its employees 
and is preparing for

ISO 14001 and OHSAS 18001.

IS0 9001:2008

Cabine de pintura.

Painting Cabine.



Situada próxima as duas principais vias de acesso ao Rio de 
Janeiro, a Unidade Rio de Janeiro da FAP do Brasil ocupa um 

2terreno de 10.000 m  no Distrito Industrial Fazenda Botafogo, 
2com área construída de 4.800 m . A empresa conta com uma 

completa linha de máquinas para usinagem e caldeiraria. No 
Parque fabril estão instaladas 34 máquinas operatrizes, sendo 
18 de controle numérico. Nessa Unidade também está 
instalado o equipamento para cladding, que possibilita o 
fornecimento de componentes para equipamentos 
submarinos revestidos com Inconel 625 e outras ligas 
(utilizadas)  aplicáveis nas aplicações offshore.

Buscando atender melhor seus clientes da indústria de gás e 
petróleo a FAP do Brasil está em fase final de implantação de 

2sua nova Unidade em Rio das Ostras, com área de 16.700 m , 
na Zona Especial de Negócios do Município de Rio das Ostras, 
vizinho ao maior pólo petrolífero do Brasil. Esta nova Unidade 
já conta com máquinas de grande porte, permitindo 
movimentação de carga de até 40 t, em área coberta.

A FAP do Brasil, com mais de 15 anos atuando no mercado 
offshore brasileiro, é hoje um dos principais fabricantes de 
equipamentos e componentes mecânicos para aplicações 
offshore. Utilizando instalações próprias para cada etapa do 
processo, fabrica seus projetos e de seus clientes, desde a 
usinagem e caldeiraria, até os revestimentos especiais de 
superfície.

Com procedimentos e equipe técnica aptos a atender 
rigorosas normas e especificações especiais, obtivemos a 
certificação ISO 9001-2001-DNV, e a re-certificação ISO 
9001-2008-DNV, garantindo que nossos projetos, serviços e 
produtos atendam ao mais alto padrão de qualidade, para 
execução de:
• Fabricação de Bocas de Sino, fornecedor qualificado e 

incluso no Master Vendor List Offshore pela Petrobras; 
• Fabricação de Hidrociclone, fornecedor qualificado incluso 

no Master Vendor List Offshore pela Petrobras;
• Mais de 25.000 terminações e demais hardwares fabricados 

desde 2000 para Umbilicais Eletrohidráulicos;
• Fabricação de terminações e demais hardwares para 

Umbilicais, produzidos pelos principais fabricantes no Brasil 
para os principais projetos  offshore,  desde 2000;

• Participação expressiva na produção de terminações e 
conectores para Linhas Flexíveis;

• Fabricação de componentes e equipamentos para 
lançamento de linhas submarinas (Linhas Flexíveis e 
Umbilicais), componentes para equipamentos submarinos 
(ANMs, Manifolds, PLETS etc.), e outras diversas aplicações 
offshore.

MACHINING DIVISION
•  Equipped with 34 equipments of medium size and large, 18 

with Numerical Control, and 16 conventional;
•  Vertical Lathes (CNC and conventional) for machining parts 

with diameters up to 3,000 mm in length and weighs 25 tons;
•  Lathe Numerical Control (CNC) for parts with diameters of up 

to 2,300 mm;
•  Machining Centers (CNC) with capacity for parts with lengths 

up to 2,000 mm.

Located near the two main access routes to Rio de Janeiro, Rio de 
2Janeiro Unit of FAP do Brazil is an area of 10,000 m  in the 

2Industrial District Fazenda Botafogo, with built area of 4,800 m . 
The company has a complete line of machines for machining and 
manufacturing. In this Unit are factory installed 34 machines tools, 
18 with numerical control. This unit is also installed equipment for 
cladding, for the supply of components for subsea equipment 
coated with Inconel 625 and other alloys applicable in offshore 
applications.

Seeking to better serve its customers in the oil and gas industry, FAP 
to Brazil is in the final stage of deployment of its new Unit in Rio das 

2Ostras, with an area of 16,700 m  in the Special Business Zone in 
the city of Rio das Ostras, adjacent to the largest oil hub of Brazil. 
This new unit already has large machines, allowing cargo handling 
up to 40 tons in covered area.

Fabricação de 

equipamentos 

especiais

Special equipents 

manufacturing

ATUAÇÃO NA ÁREA OFFSHORE

Bocas de Sino para linhas flexíveis, aprovado e incluso no Master 

Vendor List Offshore Petrobras.

Qualified Bell Mouths manufacturer

for Petrobras (Approved Vendor

List Qualification).

OFFSHORE  MARKET

Colar de ancoragem

Anchoring Collar

Hidrociclones, 
aprovado e incluído 

no Master Vendor 
List Offshore 

Petrobras

Qualified Hydro 
Cyclones 

manufacturer for 
Petrobras (Approved 

Vendor List 
Qualification)

Suportes Submarinos 
Ajustáveis

Free Span Support 

Mandriladora com fuso de 150 mm, controle digital em 4 eixos, 

mesa giratória para12 t, mesa principal  para peças de até 30 t.

Boring mill, with 150 mm spindle, 4 axle CNC, 12 t capacity turntable, main table for 

parts up to 30 t. 

Carretel para 
linhas Submarinas

Reel for Subsea line

Deployment Frames

Recipiente metálico para 

armazenamento de resíduo radioativo.

Metal container for radioactive waste 

disposal.

Centro de 
Usinagem 
2.000mm x 
1.100mm x 
1.200mm.

Machining Center 
2.000mm x 
1.100mm x 
1.200mm.

Queimador em 
aço inox 
refratário AISI 
310, para planta 
de refino de 
petróleo.

Stainless steel 
fireproof nozzle 
AISI 310, for oil 
refinery.

Torno CNC com barramento de 3.000 mm de 

comprimento e 1.000 mm de diâmetro.

CNC lathe, 3.000mm bed, 

1.000 mm diameter.

Skid Submarino saindo do 
Galpão D para embarque

Subsea Skid out of a 
warehouse D for shipment

Torno vertical 

para usinagem de 

peças com 

diâmetro de até 

3,000 mm e altura 

de 3,000 mm.

Vertical lathe for 

machining of parts 

of diameter up to 

3,000 mm and 

height of 3.000 

mm.

Novas instalações
FAP do Brasil – Rio das 

Ostras (Bacia de 
Campos - Macaé)

 
New FAP's facilities  – 

Rio das Ostras (Bacia de 
Campos – Macaé)

IS0 9001:2008 IS0 9001:2008

INSTALAÇÕES FACILITIES

IS0 9001:2008

The FAP do Brazil, with over 15 years working in the offshore 
market in Brazil, is today one of most important manufacturer of 
equipments and mechanical components for offshore applications.

Using its own facilities for each process stage, manufactures its own 
projects and its clients, from the machining and manufacturing, to 
the special surface coatings.

With procedures and technical staff are able to meet stringent 
standards and special specifications, obtained the ISO 9001-2001-
DNV, and re-certification ISO 9001-2008-DNV, ensuring on that 
projects, services and products meet the highest standard of quality 
for implementation of:
•  Manufacture of Bell Mouth, a qualified supplier and included in 

the Offshore Master Vendor List by Petrobras;
•  Manufacture of Hydrocyclone, qualified supplier included in the 

Offshore Master Vendor List by Petrobras;
•  More than 25,000 terminations and other hardware manufac-

tured since 2000 for Electrohydraulic Umbilical;
•  Manufacture of terminations and other hardware for Umbilical 

produced by leading manufacturers in Brazil for major offshore 
projects since 2000;

• Significant supplier in the production of terminations and 
connectors for Flexible Lines;

•  Manufacture of parts and equipment for launching subsea lines 
(Flexible Lines and Umbilicals), components for subsea 
equipment (ANMs, Manifolds, Plets, etc.) and various other 
offshore
applications.

DIVISÃO DE USINAGEM
• Equipada com 34 máquinas operatrizes de porte médio e 

grande, sendo 18 de Controle Numérico e 16 
convencionais;

•  Tornos Verticais (CNC e convencional) para usinagem de 
peças com diâmetros de até 3.000 mm de comprimento e 
peso de 25 t;

• Tornos de Controle Numérico (CNC) para peças de 
diâmetros de até 2.300 mm;

•  Centros de Usinagem (CNC) com capacidade para peças 
com comprimentos de até 2.000 mm.

DIVISÃO DE CALDEIRARIA E 
SOLDAGEM
•  Prensas de 300 t para conformação de chapas;
•  Calandra para chapas de até 2,5”de espessura;
•  Equipamentos de oxi-corte por comando numérico(CNC);
•  Posicionadores rotativos para soldagem;
•  Movimentação de cargas de até 20 t;
•  Processos de soldagem MIG, TIG, FCAW;
• Soldagem e revestimentos em ligas inoxidáveis, Inconel, 

Super Duplex;
• Processos de soldagem e soldadores qualificados pelas 

normas ASME e AWS.

FABRICATION AND WELDING DIVISION
•  Presses to 300 tons of plates metal forming;
•  Bending Machine for plates up to 2.5" thickness;
•  Oxy-cutting equipment with numerical control (CNC);
•  Rotational Welding Tables;
•  20 tons overhead bridges;
•  MIG , TIG, and FCAW welding process;
•  Stainless alloys, Inconel, and Super Duplex deposition;
•  Qualified welding processes and welders at ASME and AWS.


	1: Frente
	2: Verso

