Redução da anuidade da SPE
Prezados amigos,
Para você que não renovou a anuidade da SPE em 2016:
Desde 01 de setembro de 2016, está valendo a oferta da SPE Internacional que permite a você manter e estender
a sua adesão até 31 de dezembro de 2017 por uma taxa reduzida de USD 50,00. Neste caso, a SPE I vai relevar o
valor não pago em 2016 bem como eventual taxa de reintegração.
Para você que ainda não se associou à SPE:
Novos membros que se associem a partir de 01 de setembro de 2016 receberão um desconto especial, pagando
anuidade de USD 50,00. Desfrute de 15 meses de associação pelo o custo de 12 meses com uma taxa de desconto
especial. A afiliação feita a partir de 01 de setembro de 2016 será válida até 31 de dezembro de 2017.
Os valores das anuidades, vigentes a partir de 01 de setembro de 2016 são:

Faixa
Custo (a partir de 01 de setembro de 2016)
Estudantes
Gratuito
Recém formados (até 1 ano de formados)
10 USD
Young Professionals (1 a 2 anos de formados)
45 USD
Veteranos / Young Professionals (2+ anos de formados)
50 USD
Renovação de membros (todas as faixas) previamente cadastrados, mas atualmente não empregados: gratuito
por até 2 anos, mediante email a ser enviado para service@spe.org

A afiliação / renovação deve ser feita diretamente na página da SPE Internacional: www.spe.org.

Gestão da Segurança Durante a Crise
Como manter a operação segura ao longo desta fase?
A crise no setor de O&G vem sendo um tema recorrente em todo o ambiente da nossa Indústria. No entanto, há
algo ainda mais grave a ser avaliado: como manter a segurança das operações em um momento no qual a
expressão de ordem é a redução de custos.
O aumento da eficiência é um aspecto continuamente perseguido por todos em Petróleo, o qual se torna tão mais
essencial quanto maior a percepção da crise. No entanto, a própria complexidade atual das operações do upstream
ao downstream faz com que a manutenção de padrões de segurança ao Homem, ao Meio e ao Ativos se torne de
maior custo. Justamente quando devemos reduzir os investimentos globais nos negócios.

Diante de tal cenário, muito se tem produzido em termos de recomendações e estratégias a serem observadas
pela comunidade de Segurança. Observa-se que a área de HSE da SPE - http://www.spe.org/disciplines/hse/ - tem
se mostrado cada vez mais ativa, em pleno alinhamento com a responsabilidade da SPE como voz técnica do nosso
setor.
Dentre os diversos conteúdos de alta qualidade, obtidos a partir da página da SPE HSE e na própria web,
recomendamos uma leitura ao texto desenvolvido por especialistas da Dekra, disponível em http://dekrainsight.com/en-sa/wp-leading-safety-in-downturn.
Este conteúdo propõe cinco estratégias aos gestores, a serem adotadas como ações críticas que permitam que a
demanda por aumento da Segurança possa ser superada mesmo enquanto não se observa a recuperação plena do
mercado. Trata-se portanto de uma leitura imprescindível a todos os líderes neste momento definitivamente difícil
que atravessamos.
João Carlos Rodrigues
Diretor de Segurança e Meio Ambiente
SPE _ Seção Brasil

Evento de Competitividade de Campos Offshore
E 31 de Agosto tive os o I Workshop Competitividade de Projetos Offshore no Brasil , ue foi u eve to
organizado pela SPE Sessão Brasil em parceria com o IBP, com o patrocínio da Petrobras, Schlumberger, Karoon,
Barra Energia e Total, no Rio de Janeiro.
De acordo com os participantes, o Workshop foi considerado extremamente bem sucedido pela qualidade dos
temas criteriosamente selecionados, pela experiência, notório saber e reputação dos apresentadores, assim como
pela ativa participação da audiência composta por 127 representantes da indústria petrolífera. As sessões e o
painel contaram com 15 executivos de operadoras e empresas provedoras de bens e serviços de petróleo e gás,
assim como o Credit Suisse, Embraer Sistemas, IBP e Ministério de Minas e Energia. A conjunção destes fatores
propiciou discussões abertas, permitindo compreender o cenário atual, os desafios e as possíveis soluções para
aumentar a competitividade dos projetos offshore no Brasil.
Visite nosso site http://www.spebrasil.org ou envie um email para brazil_section@spemail.org, caso tenha
interesse em colaborar na organização de algum de nossos eventos.

Palestra de Distinguished Lecturer – Dr. Pavel Bedrikovetsky:
Previsão e Gere ia e to da Migração de Fi os para Re uperação
Melhorada de Óleo e Gás
No dia 20 de Setembro, na sede do IBP, o Professor Dr. Pavel Bedrikovetsky, cumprindo a agenda do SPE
Distinguished Lectures Program, ap ese tou a palest a Prediction and Management of Fines Migration for
Enhanced Oil & Gas Production .
Após um agradável brunch, o Prof Pavel discorreu por mais de uma hora sobre os estudos realizados pela
Universidade de Adelaide, Austrália, dando continuidade aos trabalhos iniciados quando foi professor na UENF, em
Macaé, na área de previsão da migração de finos e da utilização deste fenômeno para o aumento da recuperação de
hidrocarbonetos.
Segu do o D . Pavel, a visão t adi io al de ig ação de fi os ue este p o esso deve se evitado, devido ao efeito
negativo sobre a permeabilidade do reservatório e produtividade dos poços. Por outro lado, o efeito da redução da
permeabilidade pode proporcionar um método relativamente simples para melhoria do varrido da água injetada.
Segundo o Prof. Pavel, verificou-se, em ensaios de laboratórios e resultados de campo, que a migração de finos,
associada à injeção de água de baixa salinidade, pode bloquear os caminhos de maior permeabilidade, reduzindo as
a alizações, o au e to da efi i ia de va ido do ese vató io, ua do o pa ado ao waterflooding o al.

Pró i a Palestra de Distinguished Lecturer Creati g Value fro U ertai t a d Fle i ilit
o Prof. Reidar B. Bratvold

o

No próximo dia 14 de Novembro, o Professor Dr. Reidar B. Bratvold i á ap ese ta a palest a Creating Value from
Uncertainty and Flexibility , de t o do p og a a SPE Distinguished Lectures. A apresentação e brunch, será na sede do
IBP, na Av. Almirante Barroso, 52, 21º andar, das 12:00 às 14:00 hs, e será gratuita para os sócios do SPE, tendo um
custo de R$ 50,00 para os não sócios. Aguarde e-mail do SPE para confirmar sua presença.
Creati g Value fro U ertai t a d Fle i ilit
An increasing number of oil and gas companies use decision analytic methods to deal with complex and uncertain
decisions, but they still yield consistent underperformance in typical business metrics (cost, production rates, time to
start, etc.) leading to less value than expected, or, more perniciously, than possible. Uncertainty per se is not the
culprit, rather a failure to make the best decisions under uncertainty—which are often non intuitive. The real valuedestroyers are bias and failing to plan for, and exploit, the different ways reality might evolve. If you underestimate the
real uncertainty, you are likely to underinvest in managing its consequences. Making the best decisions requires an
accurate assessment of uncertainty (unbiased, neither optimistic nor pessimistic) and an unbiased approach to
managing its consequences— putting as much effort into capturing upside opportunities as into mitigating risks. The
talk will illustrate and discuss how to create value from uncertainty and flexibility by applying an option-pricing
methodology that explicitly focuses on upside possibilities.
Reidar B. Bratvold is professor of petroleum investment and decision analysis at the University of Stavanger. Before his
career in academia, Bratvold spent 15 years in the industry in various technical and management roles. He is a
coauthor of the SPE book Making Good Decisions. Bratvold has twice previously served as an SPE Distinguished
Lecturer. He is the 2015 recipient of the North Sea Region SPE Management and Information Award and serves as the
executive editor for the SPE Economics & Management Journal. Bratvold is a Fellow of the Society of Decision
Professionals and a member of the Norwegian Academy of Technological Sciences. He holds a PhD in petroleum
engineering and an MSc in mathematics, both from Stanford University, and has studied business and management
science at INSEAD and Stanford.

Palestras sobre Mega-Projetos
No dia 28 de setembro foi iniciado o ciclo de palestras Mega Projetos Offshore 2016-2017, organizado pela SPE
Seção Brasil.
Este programa tem por objetivo disseminar a troca de conhecimento e melhores práticas na concepção e execução
de projetos de grande porte em E&P no ambiente offshore, com abordagem multidisciplinar, para discussão entre
membros e outros convidados da SPE Seção Brasil.

A primeira apresentação foi sobre o projeto Lula Nordeste, localizado no Pré-Sal da Bacia de Santos, pelo
engenheiro Rafael Cruz, da Petrobras. Foram abordadas as estratégias de aquisição de dados para subsidiar as
especificações técnicas dos equipamentos, o desafio de implantação do sistema submarino BSR – tecnologia
premiada na OTC 2015, além de melhores práticas no gerenciamento do projeto, principalmente na coordenação
das atividades offshore por múltiplas embarcações. Destaque-se também a contribuição da audiência, membros e
não-membros da SPE, participando de ativamente com questões ao final.
A próxima palestra será realizada dia 19 de outubro, no Espaço Gaia (Rua São José nº 70, 2º andar – Centro – 18h),
por Daniel Picard, Total, com o tema Desenvolvimento Projetos no Oeste da África. As inscrições são realizadas
através de link enviado no convite de divulgação a todos os membros da SPE, sujeito à lotação do espaço. Para não
sócios o custo é de R$30,00.

Curso de Fundamentos em Engenharia do Petróleo
Esta é uma iniciativa da SPE Internacional que tem a expectativa de atender a uma demanda de mercado por cursos a
custos mais baixos. Esse primeiro curso piloto atende a todos os requisitos de qualidade exigidos pela SPE, porém
utilizará professores locais que ministrarão o treinamento em língua portuguesa. A grande vantagem desta iniciativa é
que não haverá nenhum custo associado à complicada logística exigida para trazer profissionais do exterior para
lecionar esse treinamento. Desta forma, diminuem-se os custos fixos do treinamento e esse desconto é diretamente
repassado para os alunos interessados.
O objetivo deste treinamento é capacitar os colegas envolvidos em atividades ligadas ao E&P com os aspectos básicos
da área de engenharia de petróleo. O público alvo é qualquer profissional envolvido na área de E&P com exceção dos
engenheiros de petróleo. O curso será ministrado por três profissionais com larga experiência nas suas respectivas áreas
de atuação (engenharia de poço, engenharia de reservatórios e engenharia de produção), além de também terem
bastante experiência em lecionar cursos tanto na Petrobras, como em universidades brasileiras. Vale salientar que os
três professores possuem doutorado em universidades americanas. O certificado será fornecido pela SPE Internacional.

Local: Espaço Gaia – Rua São José, 70, 2º andar
Carga horária: 40 horas
Número máximo de alunos: 40 alunos
Valor do Curso: R$2.000,00 (R$1.800,00 para sócios SPE)
A inscrição terá o valor de R$500,00 sendo não reembolsável. Este valor será abatido do valor do curso. O valor
remanescente de R$1.500,00 (1.300,00 para sócios SPE) deverá ser quitado até o dia 11/11. Os pagamentos deverão ser
realizados via PagSeguro, ou depósito bancário na conta da SPE Seção Brasil.
Livro sugerido: Fundamentos de Engenharia de Petróleo, José Thomas e outros, Interciência, 2001 (O livro já está
incluído no valor da inscrição)
Mais informações podem ser encontradas na página da SPE Brasil: www.spebrasil.org.

Future Leaders Forum
Falta pouco para o WPC Future Leaders Forum 2016!
Junte-se a nós para a 5ª edição do maior encontro global de jovens
profissionais da indústria de petróleo.
Rio de Janeiro - 24 - 27 de Outubro.
O WPC Future Leaders Forum já passou por países como China, França,
Índia e Canadá. A edição brasileira do evento é fruto de uma parceria
entre o WPC - World Petroleum Council e o IBP - Instituto Brasileiro de
Petróleo, Gás e Biocombustíveis.
70 PALESTRANTES - 27 PAÍSES - 43 ATIVIDADES
Membros da SPE têm direito a um desconto especial!
Quando fizer sua inscrição, selecione a opção "não sou associado do IBP"
e utilize o código abaixo para ganhar 20% DE DESCONTO na compra.
SP91828
Nos vemos no FLF Rio!
INSCREVA-SE AGORA
Não perca a oportunidade de participar das atividades Extra do WPC FLF:
Jantar de abertura com líderes - 24/10
Visita técnica - 25/10
Workshop Administração Lean - 24/10
Workshop Captura e Armazenamento de CO2 - 25/10

DESCUBRA O WPC FLF

UFRJ Campeã do Petrobowl 2016
A equipe da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) se sagrou, de forma incontestável, a grande campeã do torneio Petrobowl
2016, que ocorreu durante o ATCE 2016, em Dubai, EAU.
O time, formado pelos estudantes Felipe Adrião, Claudio Salinas, Gabriel Costa, Vinicius Moraes e Felippe Pardini demonstram uma
performance fora de série e trouxeram, pela primeira vez na história da competição, o troféu para a América do Sul. Para conseguir tal
feito a UFRJ derrotou as equipes da University of Texas at Austin (EUA - campeões em 2009/2011), IFP (França), UNAM (México campeões em 2015), Colorado School of Mines (EUA - campeões em 2006/2012/2013) e, na grande final, University of Louisiana at
Lafayette (EUA) pelo placar de 144 a 47.
O caminho para essa conquista começou em Abril deste ano, durante o Petrogames 2016, promovido pela Seção Brasil, quando a UFRJ
fez a final contra a equipe da UENF e obteve o patrocínio da Seção para viajar para a Argentina e disputar o Regional Qualifier. Nesse
evento, a UFRJ continuou mostrando força ao conquistar o torneio e recebeu o apoio da SPE Inc. para ir a Dubai competir na etapa
final do Petrobowl.
Para conseguir tal feito, o Capítulo da UFRJ conta com uma estrutura já consolidada de de formação das equipes, que conta com
processo seletivo para definição dos membros da equipe, os quais realizam uma rotina exaustiva de treinamento e preparação ao
longo do ano que incluiu pelo menos 3 horas diárias de estudo em grupo.
Palavras do capitão da equipe, Claudio Salinas:
A ag itude desta o uista ão pode se des ita po palav as, so e te as lág i as, os g itos de eufo ia e os a aços e o ionados
ao final de cada jogo podem satisfazer essa função.
Nossos profundos agradecimentos vão a todos que estiveram envolvidos em nossa jornada, seja direta ou indiretamente. Mas
precisamos fazer um agradecimento especial às pessoas e instituições fundamentais para a equipe: Prof. Paulo Couto, Prof. Santiago
Drexler, Escola Politécnica da UFRJ, Barra Energia e Prof. Shiniti Ohara, e todos o t i uido es da va ui ha .
Para conferir os depoimentos completos dos campeões do Petrobowl 2016 e de algumas testemunhas do feito inédito, favor acessar
nosso site através do link: INSERIR O LINK PARA OS DEPOIMENTOS

UFRJ Campeã do Petrobowl 2016

UFRJ Campeã do Petrobowl 2016 – DEPOIMENTOS A SEREM INCLUIDOS NO SITE DA SEÇÂO
Comentário Felippe Pardini:
A sensação de ser campeão mundial é quase indescritível: são muitas emoções e muitos flashbacks ocorrendo concomitantemente. Talvez somente os abraços apertados e as
lágrimas ao final do jogo contra Louisiana at Lafayette possam traduzir este incrível sentimento.
O fato de poder dizer que a UFRJ - e também o Brasil – são campeões inéditos do PetroBowl nos enche de muito orgulho e honra. Nosso final de jornada em Dubai coroou anos de
preparação, estudo diário e dedicação, acompanhados de muito foco, confiança no grupo e também de muito cansaço.
O PetroBowl é muito mais que uma competição do tipo quiz sobre assuntos acadêmicos e não-acadêmicos da indústria do petróleo. É também uma disputa entre Universidades
do mundo inteiro e um teste de controle emocional: não basta os jogadores serem bons alunos se não possuírem frieza e muita coragem. Além disso, é uma ótima forma de testar
os conhecimentos obtidos na faculdade, visto que abrange praticamente todas as áreas da indústria, e também de representar sua Universidade e seu país, representações as
quais significam algumas das maiores honras possíveis para um aluno e cidadão, respectivamente.
Comentário Claudio Tejerina:
Nem mesmo em meus sonhos mais assombrosos imaginei que ia levantar o troféu de campeão do mundo, nesse segundo, ao levantar meus braços, o tempo congelou-se e senti
júbilo que me esvaziava e completava instantaneamente. Para mim, mais importante que a vitória foi a jornada, vivenciar uma montanha russa de emoções e criar uma ligação
especial com cada um dos integrantes do time me mostrou que os momentos épicos na vida são compartilhados.
Aprendi quão importante é acreditar em outras pessoas e que haja reciprocidade, pois bem, representar dois países, uma faculdade e um continente não é uma tarefa banal. Esse
desafio constante que tive durante dois anos me fez crescer em todos os sentidos e agradeço com lágrimas nos olhos a todas as pessoas que acreditaram no time e
testemunharam a luta que enfrentamos dia a dia. Estou ansioso para ver qual desafio a vida me trará agora... no final é a vida que escreve as melhores histórias.
Comentário Gabriel Magalhães:
Sempre quis ser campeão mundial. Fui atleta, durante a adolescência, o espírito competitivo e de equipe estão em mim e não vão sair nunca, quando entrei na equipe, entrei
pensando que poderia unir minha formação acadêmica com esse espirito. Durante toda nossa jornada, tinha certeza que todos do time também tinham o mesmo pensamento, eu
estava em casa. Acho que ganhamos não porque éramos a equipe que mais tinha estudado, nem porque era a mais inteligente, até porque ali estavam os melhores alunos de
engenharia de petróleo do mundo, e queriam o primeiro lugar assim como nós. Ganhamos porque fomos a equipe mais integrada, que sabia o papel de cada um ali dentro, e que
se ajudava a todo momento, e ganhamos porque mais do que o prêmio, gostaríamos de mostrar para o mundo inteiro quem somos nós brasileiros, que não somos representados
por minorias que tentam sujar a imagem do Brasil e frear nosso desenvolvimento. Somos fortes, somos persistentes, somos muito bons no que fazemos, somos brasileiros! E
colocamos nossa universidade no topo do mundo! O pensamento agora é trabalhar mais para ano que vem, e sim, Dubai é incrível! A viagem não poderia ter sido melhor, foi a
experiência mais incrível que já tive.
Comentário Vinicius Veleda:
Não importa o que você faça, busque sempre a perfeição, busque sempre ser o melhor. Sacrifício, disciplina, foco, força, são palavras que apenas os vencedores conhecem. Os
medianos se contentam com o básico, busque ser diferenciado. A recompensa vem, as vezes cedo as vezes tarde, mas o certo é que ela vem. Foi nesses pensamentos que nosso
time se ergueu. Horas árduas de estudo, dedicação exclusiva para a concretização desse sonho. E a recompensa veio, hoje somos Campeões Mundiais. Hoje levamos o Brasil e a
UFRJ ao topo do mundo.
Comentário de Andrej Luigi, ex-membro da equipe Petrobowl da UFRJ que estava na plateia acompanhando o evento:
"UFRJ campeã do Petrobowl Internacional" para muitos pode ter soado como surpresa mas vendo a motivação e espírito vencedor da equipe atual sabíamos perfeitamente que
isso seria possível. E o mais importante: eles sabiam disso. Como ex-membro da equipe, víamos que muitas vezes as derrotas ocorriam nos detalhes: as vezes pela competição não
ser na nossa língua mãe, as vezes pelo nervosismo, mas essa equipe soube direcionar muito bem os estudos e encontraram uma motivação própria fora do comum para tornar o
sonho deles realidade. Sem saber que o fazendo, estariam realizando o sonho de muitas outras pessoas, como o meu de ver a UFRJ no topo, e despertando muitos outros sonhos
das equipes que virão pela frente de todo o país.
Estar na torcida foi algo incrível, principalmente pelas grandes emoções das duas vitorias que ocorreram na última pergunta (ou nos últimos segundos) contra universidades que já
tinham sido campeãs (unam e colorado).
Apesar da surpresa por parte dos presentes com a primeira universidade sulamericana campeã mundial, o reconhecimento foi instataneo, tamanha a superioridade na grande
final.
Como um bom brasileiro, só me resta dizer que tenho muito orgulho desse lado batalhador e vitorioso que está por trás dos grandes acontecimentos que vemos na midia e nos faz
pensar cada vez maior e mais longe. Hoje tivemos mais uma prova de que o que pode see sonhado, pode ser alcançado. Sempre!

UFRJ e USP recebem os prêmios OSC durante o ATCE 2016
Representates dos Capítulos Estudantis da UFRJ e da USP,
vencedores dos prêmios Outstanding Student Chapter Award da
SPE Inc., estiveram presentes no ATCE 2016, que ocorreu em
Dubai, EAU, entre os dias 26 e 28 de Setembro, para receber o
prêmio diretamente das mãos Presidente da SPE, Nathan Meehan.
De modo a proporcionar essa experiência e retribuir o esforço
desses jovens estudantes, a SPE Seção Brasil custeou a passagem
aérea e o visto de uma representante da UFRJ, além do visto de
uma representante da USP, cuja passagem foi paga pela própria
Universidade.
Palavras da Presidente do Capítulo da UFRJ na gestão 2015, Alba
Granja:
É uma honra inenarrável a sensãção de receber o Outstanding
Student Chapter 2016, que mais do que um prêmio dedicado aos
melhores Capítulos do planeta, é um símbolo. Símbolo de
trabalho árduo, de reconhecimento, de que a jornada é longa, mas
que cada gota de suor vale a pena. Este prêmio é de todos nós,
cada um de nossos membros.

UFRJ e USP recebem os prêmios OSC durante o ATCE 2016

Prêmio de Excelência SPE Brasil 2016
Temos o prazer de confirmar que repetiremos em 2016 o evento P
io de Excelência SPE
B asil . O prêmio, que busca reconhecer a contribuição de profissionais para o sucesso da SPE e
da indústria do petróleo no Brasil, seguirá os mesmos moldes do ano anterior. Os prêmios são
divididos em duas categorias. A categoria Técnica, que é composta por oito disciplinas; e a
categoria Profissional, que reconhece a distinção em Ensino e Pesquisa; Serviços para a SPE; e
Jovens Profissionais.
Ainda em outubro os membros da Seção receberão um e-mail com todos os detalhes da
premiação e de como fazer as indicações. A Seção Brasil montará um comitê multidisciplinar que
irá avaliar as indicações e determinar os vencedores, a exemplo do que ocorre em todos os
prêmios internacionais da SPE. A cerimônia de premiação, que também serve como
confraternização de fim de ano, ainda não tem data confirmada, mas deve ocorrer no início de
dezembro.
Vamos aproveitar esta oportunidade para reconhecer nossos colegas que fazem por merecer!
Não deixem de investir alguns minutos do seu tempo para fazer suas indicações!

Workshop Life Extension of Offshore Fields

Com participação de especialistas de várias disciplinas de E&P, este workshop avaliará como estender a
vida de um campo de petróleo offshore. Avaliações sobre a expectativa de vida das unidades
existentes e/ou a instalação de novos sistemas de produção são opções a serem discutidas no
encontro. O evento terá foco específico em operações no Brasil.
Os tópicos a serem discutidos incluem:
- Metodologia para avaliação de expectativa de vida dos sistemas de produção;
- Descomissionamento de sistemas de produção;
- Revitalização do campo;
- Aspectos de Reservatórios e Engenharia de Poços;
- Aspectos de Engenharia Submarina e Instalações de Superfície;
O workshop incluirá também apresentações principais e descrição de casos históricos.
Este evento faz parte da lista de eventos da SPE Internacional, segue o link:
http://www.spe.org/events/en/2017/workshop/17ario/homepage.html
Contamos com sua participação !!!

Milena Maciel –

hai

do Wo kshop

SPE Global Training Series:
Introduction to Offshore Decommissioning
De 16 a 18 de Novembro a SPE Internacional trará novamente o curso Introdução ao
Descomissionamento Offshore, um dos mais bem avaliados e solicitados cursos de 2015
Este curso é uma introdução à nova e crescente atividade de descomissionamento, que irá apresentar o
complexo e interdisciplinar conjunto de atividades envolvidas no processo de descomissionamento.
Com apresentações, discussões, vídeos, animações e exercícios, o curso apresenta uma dinâmica
envolvente e produtiva.

Os tópicos estudados incluem:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

O que é descomissionamento?
História e revisão do descomissionamento offshore no mundo
Leis, regulação e outros temas chaves
Responsabilidades
O processo de engenharia do descomissionamento e operações marinhas
Tecnologias envolvidas
Introdução aos desafios do abandono de poços
Tópicos de segurança e ambientais
Transição entre produção e descomissionamento
Fundamentos para estimativa de custos

Maiores informações e inscrições:
SPE GlobalTraining Series - Introduction to Decomissioning.HTML

Notícia sobre patrocínio à SPE Brasil

Sua empresa pode patrocinar a Seção Brasil da SPE, ajudando a concretizar nossos
projetos! Para conhecer nossos planos de patrocínio e contrapartidas entre em
contato através do email Brazil_Section@spemail.org.

