Palavra do Presidente

Neste último boletim de 2016 quero agradecer a todos que têm contribuído para a
missão da SPE Brasil, em particular aos que se envolvem diretamente, com trabalho
voluntário e comprometido. O meu muito obrigado à Diretoria da SPE Brasil, aos
participantes dos Capítulos Estudantis, aos jovens profissionais da área de petróleo,
aos palestrantes convidados e àqueles que atuam na organização técnica dos
eventos. O meu muito obrigado também à SPE Internacional, às seções da SPE em
Macaé e Bahia-Sergipe, ao Instituto Brasileiro do Petróleo, Gás e Biocombustíveis
(IBP) e às empresas que nos patrocinam, pela confiança e suporte.
Trabalhamos duro em 2016, com foco na disseminação do conhecimento técnico,
ajudando de alguma forma a retomada do crescimento da indústria do petróleo no
Brasil. No ano de 2017 trabalharemos com a mesma dedicação e com muito
otimismo e esperança.
Aproveito para desejar um Feliz Natal, com muita harmonia e paz, a todos que
fazem parte da família SPE. E que em 2017 todos os nossos sonhos possam se
concretizar.

Workshop Life Extension of Offshore Fields

Com participação de especialistas de várias disciplinas de E&P, o 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.

Os tópicos a serem abordados no evento 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;
 Apresentações convidadas
 Descrição de casos históricos.
Este evento faz parte da lista de eventos da SPE Internacional, segue o link para inscrição
http://www.spe.org/events/en/2017/workshop/17ario/homepage.html?utm_source=Sections&utm_
medium=Web-ADBNR&utm_term=17ARIO&utm_campaign=17ARIO
Contamos com a sua participação !!!

OTC Brasil 2017
A página da Internet da Offshore Technology Conference Brasil 2017 (OTC Brasil 2017),
incluindo a chamada de artigos, está disponível em www.otcbrasil.org.
A data limite para submissão de artigos é 8 de março de 2017.

OTC Brasil 2017
A página da Internet da Offshore Technology Conference Brasil 2017 (OTC Brasil 2017),
incluindo a chamada de artigos, está disponível em www.otcbrasil.org.
A data limite para submissão de artigos é 8 de março de 2017.

Para submeter artigos clique em:
http://www.otcbrasil.org/?_page=callfor-papers&_menu=conference

Palestras nas Semanas de Petróleo
PUC-RIO
Em 13 de Setembro o Presidente da Seção Brasil da SPE proferiu palestra técnica sobre o Desenvolvimento do PréSal na PUC-RIO para estudantes dos cursos de Engenharia, incluindo a Engenharia do Petróleo. O auditório estava
lotado, tendo a palestra ministrado muito interesse nos alunos. Após a palestra houve uma movimentada sessão
de perguntas e respostas, com foco principal no mercado de trabalho e futuro da engenharia de petróleo no
Brasil.

Palestras nas Semanas de Petróleo
UNISANTA
Entre os dias 17/out e 21/out/2016 ocorreu o I Unisanta Oil Week, na Universidade Santa Cecília em Santos/SP,
promovido pelo Capítulo Estudantil SPE Unisanta. Neste evento foram promovidas palestras, minicursos, mesaredonda, visitas técnicas e ainda um Quiz no estilo Petrobowl. Na palestra de abertura o Presidente da SPE Brasil
Antonio Carlos C. Pinto pôde abordar diversos assuntos acerca da Seção Brasil da SPE e também os principais
avanços tecnológicos do Pré-Sal.
O envolvimento com a SPE, através da Seção Brasil SPE e dos Capítulos Estudantis, é uma das
principais ferramentas para estar procurando motivar-se e ainda ter um contato direto com profissionais da
indústria do petróleo. Profissionais estes que passaram por diversos momentos de crise ao longo de sua carreira,
mas que passam sempre a mesma mensagem: "Momentos de crise são cíclicos, uma hora chegam ao fim, e para
isso os alunos devem mergulhar nos estudos e preparar-se para a reaquecimento do mercado".
Tempos assim exigem um trabalho em equipe ainda mais presente, é isto que os Capítulos Estudantis e a Seção
Brasil buscam fazer, estando cada vez mais integrados entre si para o crescimento de todos.

Palestras nas Semanas de Petróleo
UNIFEI
Em 17 de Outubro nosso Diretor de Educação Continuada, Luiz Schmall proferiu palestra técnica na UNIFEI
(Universidade Federal de Itajubá) sobre a SPE e sobre o Desenvolvimento dos Campos do Pré-Sal. A palestra foi
muito bem recebida pelos alunos, em especial aqueles que fazem parte do Capítulo Estudantil da SPE.

Palestras nas Semanas de Petróleo
UFRJ
Em 21 de novembro o Presidente da Seção Brasil da SPE proferiu palestra na Abertura da Semana de Petróleo da
UFRJ. Abordou o tema da carreira de um engenheiro de petróleo, utilizando algumas passagens de sua própria
trajetória profissional. Destacou que entre os aspectos mais importantes da carreira estão o estudo constante, a
capacidade de trabalhar em equipe, a defesa dos valores éticos, o compromisso com o trabalho e a humildade.

Palestra de Distinguished Lecturer - Creati g
Value fro U ertai t a d Fle i ilit
o o Prof.
Reidar B. Bratvold
No dia 14 de Novembro o Professor Dr. Reidar B. Bratvold, professor da Universidade de Stavanger e ex profissional da Statoil, apresentou
a palestra Creating Value from Uncertainty and Flexibility , de tro do progra a SPE Distinguished Lectures..

O Dr. Bratvold, autor de um livro sobre tomada de decisões ("Making good decisions"), iniciou sua exposição comentando sobre as
imprecisões nas previsões de produção e retorno econômico (VPL) de projetos de E&P e de suas múltiplas raízes: desde atrasos na
implantação do projeto, dificuldades com controle de custos até a maior causa de todas que é uma certa incapacidade da indústria de
fornecer um espectro mais acurado de previsões de produção. Mesmo com a introdução de previsões probabilísticas parece haver um viés
que as leva a se concentrarem em torno de uma média com irreal e reduzido desvio padrão. Assim, o professor Bratvold insistiu que as
equipes técnicas devem esquecer abordagens meramente determinísticas, enfatizando a importância de técnicos experientes buscarem
identificar uma faixa ampla (adequada?) de possíveis valores para as variáveis incertas fornecendo ao decisor alternativas de investir em
mais informação ou em flexibilidade ou em ambas.
Duas aplicações práticas destes conceitos em projetos no Mar do Norte foram comentados: um sobre a definição da data ótima para o
início de um projeto de "blowdown" de capa de gás em reservatório maduro (artigo SPE 174868 - "A Real Options Approach to the Gas
Blowdown Decision") e outro sobre o desenvolvimento do campo gigante de Johan Sverdrup. No primeiro caso foi possível construir uma
alternativa de projeto com um retorno em termos de VPL muito superior ao caso em que apenas uma análise simplificada havia sido feita.
No segundo, a questão da incerteza quanto á atuação de aquífero foi devidamente equacionada com a previsão de espaço e recursos para
a implantação de projeto de injeção de água caso necessário (investimento em opção real).
Nas discussões finais os temas de quanto investir em informação e quanto em flexibilidade (opções reais) foram debatidos, parecendo não
haver uma regra geral, cada caso deverá ser elaborado por técnicos experientes. Outra questão levantada foi sobre o impacto das análises
de incertezas não apenas dentro de um projeto em particular, mas em outras áreas da empresa, como a financeira (erros nas previsões
podem levar uma empresa a buscar mais ou menos financiamento). Há que considerar a taxa de desconto como variável de incerteza ou os
riscos financeiros de um projeto já estão considerados nas previsões do preço do óleo? Múltiplos aspectos que permeiam este fascinante
tema tão presente e relevante no dia a dia das Empresas de E&P.
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2a palestra do ciclo Mega Projetos Offshore 2016-2017
No dia 19 de outubro foi a realizada a 2a palestra do ciclo Mega Projetos Offshore 2016-2017,
organizado pela SPE Seção Brasil.
Após o sucesso da 1ª palestra, que trouxe o Engenheiro Rafael Cruz para falar sobre o
desenvolvimento do projeto de Lula Nordeste, no pré-sal brasileiro, desta vez a SPE convidou Daniel
Picard, atual Special Technical Advisor do Project Director de Libra, da Total.
Com vasta experiência no desenvolvimento dos campos offshore operados pela Total na costa oeste
da África, Daniel apresentou a concepção e principais características dos projetos da Total naquele
continente, como Girassol, Dalia, Clove, Egina, dentre outros. Destaque para as grandes capacidades
adotadas para os FPSOs, acima de 200 mil bpd; o elevado peso dos módulos de topside, acima de 30
mil ton; a quantidade de poços utilizada por projeto; e utilização de distintas soluções para o sistema
de coleta submarino, incluindo riser towers, pipe-in-pipe, separação gás-líquido subsea, e extenso
uso de manifolds.
Ao final, Daniel ainda comparou a concepção tipicamente adotada pela Total na África com os
projetos realizados no pré-sal brasileiro até o momento, gerando uma boa troca de experiência entre
apresentador e público.

3a palestra do ciclo Mega Projetos Offshore 2016-2017
No dia 23 de novembro realizou-se a 3a palestra do ciclo Mega Projetos Offshore 2016-2017,
organizado pela SPE Seção Brasil.
Dessa vez o convidado pela SPE foi Stephen Balint, atual Deputy General Manager, Project Development and
Implementation, Libra Project, da Shell.
Com mais de 36 anos de experiência no desenvolvimento e implantação de projetos, pela Shell, como
gerente de projetos e executivo da anglo-holandesa, Stephen apresentou os principais desafios envolvidos
na exploração e produção de petróleo na costa do Alasca, no Ártico. A palestra teve início com a
apresentação dos campos arrendados pela Shell na costa norte e a preocupação da empresa com todos os
Stakeholders envolvidos nos empreendimentos, as associações que fizeram e fazem parte dos projetos,
além de todos os principais desafios logísticos e ambientais envolvidos.
O executivo apresentou o plano de desenvolvimento no mar de CHUKCHI, onde espera-se produzir 300 mil
bbl/d, por meio de 4 plataformas, com primeiro óleo previsto para 2021. Durante a palestra foram
mostrados os recursos que estão sendo utilizados para viabilizar os projetos, tais como sondas, embarcações
de apoio, plataformas entre outros desafios de caráter técnico.
Ao término da apresentação, foi apresentado o plano de segurança desenvolvido pela Shell, a fim de mitigar
os riscos envolvidos nas operações.
Em breve será divulgado pela SPE seção Brasil o tema da próxima palestra do ciclo mega projetos offshore a
ser apresentada no Espaço Gaia (Rua São José nº 70, 2º andar – Centro – 18h).

Participação na Rio Oil and Gas
Em 24-27 de Setembro tivemos a Rio Oil & Gas
6 , promovido pelo Instituto
Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (IBP), e a SPE marcou presença em
mais essa edição.
Pelo nosso stand passaram por volta de 200 pessoas, entre profissionais e
estudantes nos 4 dias do Congresso, e estes puderam conferir as novidades da
SPE, tomar conhecimento da redução de anuidade para U$50 e dos próximos
e e tos o o o urso I trodu tio to Offshore De o
issio i g , o si pósio
SPE Lati A eri a a d Cari ea Mature Fields e o orkshop Offshore Fields
Life Exte sio .
No stand tivemos também a exposição do troféu do Petrobowl 2016 conquistado
pela equipe da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) que se consagrou a
grande campeã do concurso de conhecimentos da área de petróleo, realizado
durante o ATCE em Dubai, EAU.
Agradecemos a presença de todos que puderam conferir o nosso stand. Estaremos
juntos nos próximos eventos, em particular na OTC Brasil 2017 !

Apresentação dos próximos Presidentes da SPE
Internacional para os anos 2017 e 2018
Nome: Janeen Judah
Mandato: 2017
Empresa: Chevron
País: EUA

Nome: Darcy Spady
Mandato: 2018
Empresa: Broadview Energy
País: Canadá

Durante o último ATCE, em Dubai, em Setembro de 2016, tomou posse a Presidente
da SPE para o ano de 2017: Janeen Judah.
Judah possui 35 anos de experiência na indústria de O&G, tem assumindo posições
técnicas e de liderança em empresas como ADL, Texaco e Chevron. Na SPE, tem sido
um membro ativo desde que se tornou responsável pelo Capítulo Estudantil da Texas
A&M University.

Na edição de setembro da revista JPT, podemos encontrar uma entrevista muito
interessante com a nova Presidente da SPE onde são abordados temas de grande
relevância no atual cenário da indústria, tais como:
• As lições que a indústria deve aprender durante o período atual de baixa no
preço do barril;
• O papel da SPE nesse contexto e qual a estratégia está sendo pensada para
que a mesma continue exercendo sua função de disseminação de
conhecimento técnico e promoção de networking.
Dentre as questões abordadas Judah fez questão de destacar a importância de focar
no desenvolvimento de capacidades nos jovens profissionais e pelo seu particular
entusiasmo pela América Latina.
Para ler a entrevista completa na íntegra, acesso o site da JPT através do link:
http://www.spe.org/jpt/article/11783-2017-spe-presidents-interview-janeen-judah/
Já para 2018, a SPE anunciou que o Presidente eleito será Darcy Spady, Diretor
Executivo da Broadview Energy e primeiro Canadense a assumir a presidência da
associação. Spady também possui vasta experiência em diversas áreas do segmento
de E&P, principalmente em campos de óleos pesados. Devido a seu expertise , Spady
foi um dos convidados a orador do evento Latin American Heavy Oil Conference, que
ocorreu em Lima, Peru, em Outubro, 2016.

Prêmio de Excelência SPE Brasil 2016
Temos o prazer de confirmar que repetiremos em 2016 o evento Prê io de Excelência SPE
Brasil . 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.
Os membros das Seções da SPE no Brasil receberam um e-mail com todos os detalhes da
premiação e de como fazer as indicações. A Seção Brasil constituiu um comitê multidisciplinar
que avaliou as indicações e selecionou 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 será no dia 20 de dezembro, na sede do IBP. Enviaremos convite
oportunamente.
Vamos aproveitar esta oportunidade para reconhecer nossos colegas que fazem por merecer!

Paper Contest

Considerando o elevado número de capítulos estudantis, a SPE Seção Brasil
pretende realizar um Paper Contest no ano de 2017. Esta iniciativa tem como
objetivo incentivar os estudantes brasileiros a participarem do concurso regional e,
em caso de sucesso, conquistarem vagas para a disputa mundial.
Nos EUA, esse concurso acontece primeiramente no âmbito das universidades. Os
melhores colocados obtém as vagas para as fases seguintes que são a fase regional
e a fase mundial. No dia 4/11 o diretor de educação continuada Luiz Schmall
participou como jurado da etapa local na Universidade do Texas (divisão PhD).
A nossa ideia é replicar o modelo que é utilizado nos EUA, porém eliminando a
etapa das universidades. Os dois melhores trabalhos de cada categoria receberiam
uma ajuda de custo para participar da etapa regional.

Curso Fundamentos de Engenharia de Petróleo

O curso Fundamentos de Engenharia de Petróleo foi adiado para entre os dias 13 e
24 de março. Este curso atende a uma demanda da SPE Internacional com o
objetivo de reduzir os custos envolvidos nos treinamentos oferecidos. Dessa
forma, foram selecionados três professores que atuam no Rio de Janeiro. Todos
três com doutorado nas suas áreas de atuação para lecionar este curso.
O curso pretende cobrir os principais aspectos das áreas de poço, reservatórios e
produção. Desta forma, os colegas de outras áreas (geocientistas, administradores,
advogados, etc.) que trabalham na área de E&P e precisam se familiarizar com os
aspectos básicos de engenharia de petróleo, terão essa excelente oportunidade
para se capacitarem. A carga horária será de 40 horas que serão divididas em duas
semanas e o horário das aulas será diariamente das 18h00 às 22h00 no espaço
Gaia (R. São José, 70 – Centro).

Tradução da Petrowiki para o Português
Segue abaixo mensagem recebida da Sra. Jenny Terrell (SPE Internacional):
I have been working on translating the PetroWiki glossary into 8 different languages. One of those is Portuguese.
We have opened a volunteer opportunity on spe.org here. We are looking for people that can volunteer a few hours
a week to complete a letter of the Portuguese alphabet. It would help us out a ton! Let me know if you think any
sections would have interest.
Segue abaixo descrição e requerimentos do projeto:

Description:
SPE is looking for members who are proficient in another language to help translate glossary terms, articles, and
papers from English into other languages. Translators will be working in the Google Translate Toolkit.
While some tasks such as translating full technical papers may involve a longer time commitment, other tasks such as
translating glossary terms or a brief abstract may take less than 30 minutes. More time-consuming tasks can also be
shared between translators.
• Requirements & Commitment
• SPE Membership
• Speak, types and understands English fluently
• Can translate from English to the other language(s) with proficiency.
• Google account* (to access online translation tool by Google)
Esperamos poder contar com o apoio de de nossos socios no Brasil para contrubuir com a tradução do conteudo do
Petrowiki para o Portugues.

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.

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.
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