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Novo galpão de MaNuteNção 
Na estação CassaroNgoNgo

visita de estudaNtes à 
estação são roque

reestruturação do 
setor de projetos

 A PetroRecôncavo conta com um time 
feminino que vem desempenhando 
importantes funções em prol da organi-
zação, é o time das Mulheres Mais Petro-
Recôncavo, que em abril foram homena-
geadas através do programa Viver Bem.

O evento contou com palestras e dinâmi-
ca de grupo onde reuniu todas as cola-
boradoras da Companhia para desenvol-
ver a motivação e o trabalho em equipe. 
Fique atento aos próximos eventos do 
programa Viver Bem, em maio teremos a 
Copa PetroRecôncavo!!!

Neste editorial do PetroNotí-
cias, gostaria de abordar al-
guns aspectos importantes 
como trabalho em equipe e 
liderança, pois, notadamente, 
a PetroRecôncavo sempre se 
destacou por ser uma empre-
sa nova, com jovens talentos 
mesclados com pessoas expe-
rientes, que sempre souberam 
exercer um dos seus princípios 
e valores da Companhia que é o 
Trabalho em Equipe, mas para 
isso precisamos, cada vez mais, 
de uma forte liderança. 

Para mim, a liderança deve se 
basear em disciplina, respeito 
e confiança e os nossos líderes 
devem adotar uma postura de 
liderança servidora onde pos-
sam inovar, desenvolver e de-
safiar os seus times, focar nas 
pessoas e não nas estruturas, 
inspirar confiança, ter uma 
visão ampla afinal, liderar é 
aplicar estratégias de comuni-
cação eficazes que envolvam 
as pessoas. 

Precisamos ultrapassar as bar-
reiras da lentidão, coordenação 
ineficaz, definição inadequada 
das tarefas e falhas no monito-
ramento. Para isso, precisamos 
estar atentos ao planejamento 
estratégico da Companhia e 
aos planejamentos setoriais, 
onde serão definidos os planos 
de ações, os projetos que os 
compõem, seus prazos de con-
clusão, metas e indicadores de 
desempenho. Será muito im-
portante a disciplina no acom-
panhamento do planejamento 

estratégico que nos possibilitará tomar de-
cisões rápidas nas mudanças de cenários 
favoráveis e desfavoráveis.

Nos últimos anos, a Companhia tem tentado 
aprimorar suas estratégias e, principalmen-
te, buscado gerar uma relação de coesão 
entre os seus colaboradores e entre os seto-
res para buscar um espírito de equipe mais 
intenso, o que tem nos ajudado a aprender 
juntos em como fazer a diferença nos cená-
rios de alta e baixa competitividade e isso 
só se faz com base na educação para e pelo 
trabalho, tendo como método a presença 
no dia-a-dia dos seus liderados, pois juntos 
somos capazes de tomar decisões melhores 
e alcançar resultados muito superiores à 
soma de cada um de nós individualmente. 
Vamos promover a atitude de um time cam-
peão com: entusiasmo, dedicação e união 
na busca de objetivos comuns.

Juntos vamos alcançar e ultrapassar muitas 
barreiras. Isso somos nós. 

Isso é a PetroRecôncavo. 

Silas Oliveira
Superintende de Operações .
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Com o intuito de se adequar à nova realidade da 
Companhia, o setor de Projetos passou por uma rees-
truturação para o ano de 2015. 

O setor, que trabalhava em média com cerca de 25 
projetos por ano, este ano conta com 15 projetos em 
seu portfólio. O trabalho desenvolvido pelo setor tem 
como foco a redução de custos e adequação ao novo 
cenário econômico da Companhia e para isso a aná-
lise dos projetos está sendo feita de forma ainda mais 
crítica, descontos estão sendo negociados com os 
fornecedores e o setor vem, também, desenvolven-
do controles mais efetivos de escopo e custos dos 
projetos. 

Uma redução significativa de custos de projetos vem 
sendo alcançada através de um trabalho em conjun-
to com o setor de Suprimentos que visa a utilização 
de materiais em estoque, reduzindo assim o desem-
bolso para compra de novos materiais. Ao receber 
uma solicitação de material, o setor de Suprimentos 
faz um levantamento para identificar itens em esto-
que que possam atender à necessidade indicada na 
solicitação de compra. Após avaliação técnica, deci-
de-se por utilizar o material disponível em estoque 
ou realizar uma nova compra. Somente no projeto do 
Tanque-16 de Nova Cassarongongo, foi possível eco-
nomizar R$ 45.000,00 em compras de parafusos sem 
afetar qualquer compromisso com a especificação e 
qualidade dos materiais. >>

reestruturação do setor de projetos

   Embora o volume de trabalho 
continue grande para a nova 

estrutura, estamos conseguindo 
trabalhar mais direcionados, 
melhorando os controles e 

também a comunicação interna 
e com os demais setores da 

Companhia. Estamos aproveitando 
o momento para organizar os 

processos e indicadores do setor, 
nos preparando assim para um 

novo momento de alta demanda 
de investimentos”, comenta Tess 
Freire, Engenheira de Projetos.



Projetos de Adequações Legais, visam o 
atendimento a leis e normas, incluindo normas NR, 
NBR e ANP, entre outras. Como exemplo, a instalação 
do medidor de gás de queima em Sesmaria 
que tem como objetivo atender o regulamento 
técnico de medição fiscal da ANP. Este projeto foi 
comissionado em abril de 2015.
 
Projetos de Infraestrutura, relacionados a melhorias 
estruturais em instalações de superfície que não 
afetam o processo de produção. Como exemplo, o 
projeto de revitalização da Estação Lagoa do Paulo 
que apresenta parte do seu escopo relacionado 
às melhorias estruturais da Estação. No momento, 
este projeto encontra-se em fase de detalhamento.

Projetos de Melhorias de Processos, visam aumentar a 
qualidade e confiabilidade dos processos, incluindo 
projetos de aumento de eficiência. Como exemplo, 
os projetos de instalação de filtros multibag nas 
Estações Nova CS e Ilhas que têm como objetivo 
melhorar a qualidade da água injetada nos poços 
do campo Cassarongongo.  No momento, o projeto 
encontra-se na fase de detalhamento.
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Os investimentos de facilidades são classificados de 
acordo com o seu objetivo, seguem abaixo 5 modelos e 
exemplos dos diferentes tipos de facilidades que estão 
sendo desenvolvidas pelo setor: 

Projetos de Aumento de Produção, relacionados a 
aumento de produção de fluido, aumento de injeção 
ou produção de gás. Inclui facilidades de produção, 
processamento, armazenamento e transferência de 
fluidos. Como exemplo, o projeto de construção do 
novo vaso de produção da Estação São Roque que 
tem como objetivo o aumento da capacidade de 
processamento de fluido na Estação. No momento, 
o projeto se encontra na fase de construção e 
montagem.

Projetos de SSMA, relacionados a questões de 
segurança, saúde e meio ambiente. Como exemplo, 
o projeto de instalação dos detectores de H2S 
nas Estações Nova CS e NFC, que está em fase de 
conclusão.

    O setor de Manutenção montou um galpão na Estação 
de Cassarongongo para atender às demandas da área 
Sul (Cassarongongo, Brejinho, Canabrava, Gomo e Norte 
Fazenda Caruaçu). O espaço possibilita melhoria na 
produtividade do setor, reduz o deslocamento de pessoas 
e veículos e, consequentemente, os custos. O galpão serve 
de auxílio para a Operação Sul, facilitando o atendimento 
das demandas por parte da Manutenção. 

No galpão contém:

- Oficina Elétrica e Instrumentação,
- Oficina de rotativos,
- Oficina de Caldeiraria,
- Sala de apoio de Suprimentos.

Após o primeiro mês de instalação do espaço, a equipe já 
percebe a melhora na produtividade dos serviços.

Novo galpão de Manutenção na 
Estação Cassarongongo
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SE LIGUE NA DICA DA CIPA.
SEGUrANçA é SUA 

rESPoNSAbILIDADE!! !
rESPEITE oS LIMITES

DE VELoCIDADE. 

visita de estudantes 
à estação são roque

A PetroRecôncavo abriu as portas para auxiliar o 
aprendizado prático para os alunos do curso de Tecnó-
logo em Petróleo e Gás, Universidade Salgado de Olivei-
ra – Salvador. 

A turma que está estudando sobre os métodos de bom-
beio mecânico, teve a oportunidade de ver, na prática, os 
três métodos de elevação artificial, BM – bombeio me-
cânico, BCP – bombeio de cavidade progressiva e BCS 
– bombeio centrífugo submerso. 

Os alunos acompanharam a operação da Sonda de 
Workover e, para se aprofundar no princípio do funcio-
namento das bombas, foram até a Oficina de Bombas da 
Estação São Roque.

Essa é uma troca sadia onde os alunos enriquecem 
seu aprendizado com a prática e a Companhia tem 
a oportunidade de atuar em um outro segmento do 
âmbito social e poder fomentar a comunidade aca-
dêmica.

atendimento à emergência ambiental

O setor de SSMA está instalando 
Abrigos de Emergência nas Estações 
operadas pela Companhia para agilizar 
o atendimento às emergências am-
bientais nos cenários onde haja o risco 
de contaminação em ambientes aquá-
tico e terrestre. Já estão operando os 
abrigos nas Estações São Roque, Ilhas, 
Sesmaria e Rio dos Ovos. Nos próximos 
meses, serão construídos os abrigos 
das Estações NFC, Cassarongongo e 
Lagoa do Paulo. Os equipamentos dis-
poníveis nos abrigos são: barreiras de 
contenção, tufas absorvedoras e pó de 
serra, que podem ser manuseados por 
qualquer funcionário da PetroRecôn-
cavo e contratada mediante o cenário 
encontrado.


