
Escritório CentralEscritório CentralEscritório CentralEscritório CentralEscritório Central

Av. Brasil, 42.301 - Campo Grande - Rio de Janeiro, RJ - 23095-700

Tel.: (+55 21) 2394-9000  Fax: (+55 21) 2413-7797 / 2413-7521

decom@superpesa.com.br

FFFFFilial São Pauloilial São Pauloilial São Pauloilial São Pauloilial São Paulo

Av. Júlia Gaioli, 830 - Guarulhos, SP - 01311-200

Tel.: (+55 11) 6480-4244  Fax: (+55 11) 6480-2039

decomsp@superpesa.com.br

Base MacaéBase MacaéBase MacaéBase MacaéBase Macaé

Rua Maria Francisca Borges Reid nº 348 - Macaé, RJ - 27933-260

Tel.: (+55 22) 2757-1007  Fax: (+55 22) 2773-5800

superpesamacae@superpesa.com.br

wwwwwwwwwwwwwww.superpesa.com.br.superpesa.com.br.superpesa.com.br.superpesa.com.br.superpesa.com.br
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GRUPO SUPERPESAGRUPO SUPERPESAGRUPO SUPERPESAGRUPO SUPERPESAGRUPO SUPERPESA

Com origem no segmento de movimentação de cargas e participando dos mais importantes projetos no país há mais de 40

anos, o GRUPOGRUPOGRUPOGRUPOGRUPO SUPERPESASUPERPESASUPERPESASUPERPESASUPERPESA está sediado em amplas instalações, com área de 250.000 m2, localizada na cidade do Rio

de Janeiro, RJ, além das filiais em São Paulo e Macaé, RJ.

Dispondo de um completo parque de equipamentos de movimentação vertical e horizontal (guindastes, pórticos e conjuntos

transportadores rodoviários) e objetivando atender ao mercado em suas variadas necessidades a SUPERPESASUPERPESASUPERPESASUPERPESASUPERPESA criou empresas

distintas para atuar nos diversos segmentos do mercado.

At its inception, a specialized company operating in the heavy transportation and rigging markets, SUPERPESA has played

an important role in the most important projects in Brazil during the last 40 years. With headquarters and facilities in Rio

de Janeiro, with more than 2.5 million square feet area, SUPERPESA also operates from offices in São Paulo and Macaé

(Campos Basin).

Taking advantage of its vertical and horizontal cargo movement assets, and in order to meet the diversified needs of market,

SUPERPESASUPERPESASUPERPESASUPERPESASUPERPESA has created different purpose companies to serve all industrial markets in the construction and offshore areas.



SUPERPESA CIA DE TRANSPORSUPERPESA CIA DE TRANSPORSUPERPESA CIA DE TRANSPORSUPERPESA CIA DE TRANSPORSUPERPESA CIA DE TRANSPORTES ESPECIAIS E INTERMODTES ESPECIAIS E INTERMODTES ESPECIAIS E INTERMODTES ESPECIAIS E INTERMODTES ESPECIAIS E INTERMODAISAISAISAISAIS

Pioneira em transportes super pesados com a utilização de conjuntos hidráulicos, a SUPERPESASUPERPESASUPERPESASUPERPESASUPERPESA detém hoje o maior e

mais completo parque de conjuntos transportadores rodoviários do país, aliado a equipamentos de elevação e movimentação

de carga (empilhadeiras, guindastes telescópicos, treliçados sobre pneus ou esteiras, pórticos,), capazes de realizar qualquer

tipo de transporte multimodal.

Pioneer in the odd-size and heavy transportation sectors SUPERPESA operates one of the largest and most comprehensive

fleet of cranes, gantries and highway transportation ensembles in the country, serving the construction and erection projects.



SUPERPESA INDUSTRIALSUPERPESA INDUSTRIALSUPERPESA INDUSTRIALSUPERPESA INDUSTRIALSUPERPESA INDUSTRIAL

A capacidade de integrar todas as operações de transporte de carga, instalação submarina de dutos e equipamentos,

além da construção de embarcações, não seria possível se a SUPERPESA não contasse com a sua Área Industrial,

voltada à execução de serviços de caldeiraria pesada, usinagem de precisão, jateamento e pintura industrial,

projeto, fabricação, montagens, etc., respondendo a qualquer desafio do mercado.



SUPERPESA INDUSTRIALSUPERPESA INDUSTRIALSUPERPESA INDUSTRIALSUPERPESA INDUSTRIALSUPERPESA INDUSTRIAL

The capability to integrate heavy cargo transportation,  subsea installation and vessel construction operations is supported by

our Industrial Area, dedicated to steel processing, heavy machinering, sandblasting and industrial painting, engineering, fabrication

and erection, ready to respond to any onshore and offshore market need.



SUPERPESA MARÍTIMASUPERPESA MARÍTIMASUPERPESA MARÍTIMASUPERPESA MARÍTIMASUPERPESA MARÍTIMA

Única empresa brasileira com embarcação própria do tipo roll-on roll-off / heavy lift para transporte de cargas pesadas ou de

grandes dimensões. Possuindo e operando balsas oceânicas, balsas guindastes offshore e portuárias  embarcações de suprimentos

para plataforma tipo PSV e serviços de apoio tipo LH, e rebocadores multi propósito, a SUPERPESA também desenvolve

operações offshore de transporte, instalação e manutenção de plataformas e módulos, construção submarina - inclusive lançamento

e instalação de dutos e equipamentos - bem como operações de load out, load in, float on e float off de módulos , equipamentos

e embarcações.

SUPERPESA is the only Brazilian owner / operator of a roll-on roll-off / heavy lift vessel for heavy load and / or oversized cargo

transportation. Operating a fleet of oceangoing barges, offshore crane barges, PSV and LH vessels for offshore support services

and multipurpose tug boats, SUPERPESA performs offshore transportation services, installation and maintenance of platforms

and modules, subsea construction - including pipe lay, shore approaches, trenching and equipment installation, as well as load-

out,, load-in, float-on and float-off operations.



Único “Terminal Privado Alfandegado” na cidade do Rio de Janeiro, opera não somente com a movimentação

de cargas de grandes dimensões, mas também na movimentação de containers e carga geral. Ocupando

uma área de 55.000 m2, conta com toda a infra-estrutura de pátio e armazéns de porte, além de todos os

recursos e facilidades portuárias. Atualmente sendo utilizado para construção de módulos para plataformas,

em regime de Entreposto Aduaneiro para Industrialização e DAC.

Only private terminal with in-house customs and clearance at the Port of Rio de Janeiro area, handling odd size loads together

with containers and general cargo. With a total area of 550.000 square feet, is now being used as a construction yard for the

offshore platform modules.

PORPORPORPORPORTTTTTO NOO NOO NOO NOO NOVVVVVO RIO - CAJÚ - R.J.O RIO - CAJÚ - R.J.O RIO - CAJÚ - R.J.O RIO - CAJÚ - R.J.O RIO - CAJÚ - R.J.



Base de operação da frota de balsas offshore, também é utilizado como canteiro avançado para construção de equipamentos

e dutos submarinos. Com área disponível de 50,000 m2 e amplo acesso rodoviário, possui ainda cais e píer com 200m lineares

para atracação de embarcações.

BASE MARÍTIMA DBASE MARÍTIMA DBASE MARÍTIMA DBASE MARÍTIMA DBASE MARÍTIMA DA ILHA DO FUNDÃO–A ILHA DO FUNDÃO–A ILHA DO FUNDÃO–A ILHA DO FUNDÃO–A ILHA DO FUNDÃO– R.J. R.J. R.J. R.J. R.J.

Operational base for the offshore barge fleet also used as an advanced yard for offshore equipment and

subsea pipelines fabrication. Available area of 500.000 square feet, with free road access, pier and a 650 ft

long quay .


