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PALAVRA DO PRESIDENTE.
Prezados associados(as) da SPE,

Em princípio de julho, o presidente, o engenheiro Antonio Carlos Capeleiro Pinto, por motivos ligados ao seu trabalho na Petrobras, teve que se desligar da
diretoria da Seção Brasil do SPE. Diante desta ocorrência inevitável, resta agradecê-lo pelo extraordinário trabalho que realizou com muita dedicação e
afinco, trazendo inúmeros resultados para a seção. Ao caríssimo Antonio Capeleiro, a SPE Seção Brasil expressa seus mais sinceros agradecimentos.
Frente ao fato consumado, tornou-se imperativo efetuar mudanças na composição da diretoria. Contudo, como o estatuto não trata deste tipo de situação,
nem se desejava convocar novas eleições, sobretudo, pelo tempo e custo envolvidos no processo, articulou-se uma solução caseira com base nos membros
da diretoria em exercício. Neste contexto, a consulta aos associados por meio da internet serviu ao propósito de validar, democraticamente, uma
proposição de solução emergencial colocada pela diretoria. Por esta razão, a direção do SPE Seção Brasil agradece aos associados pela compreensão e
participação no processo.
A nova direção do SPE Seção Brasil toma posse com o compromisso de manter o mesmo padrão de excelência herdado das gestões passadas. Com esta
visão, almeja-se atuar para manter a excelência técnica de profissionais e estudantes, reforçando ainda mais a realização de eventos, palestras e cursos com
alta qualidade, propiciando suporte ao crescimento da indústria do petróleo no Brasil. Pretende-se também dar continuidade ao apoio a jovens profissionais
e manter a frequência dos ciclos de palestras técnicas voltados a este segmento da base de associados.
Para que tudo isto possa se concretizar, o foco na geração de caixa deve ser mantido com o máximo vigor. Isto inclui a permanente busca por patrocínios
anuais com empresas que atuam no Brasil no ramo do petróleo, em troca de contrapartidas tais como a gratuidade em eventos e cursos promovidos pela
seção.
Profissionais da indústria do petróleo no Brasil, que são a razão de existir do SPE, não deixem de renovar suas afiliações ou se associar. Sua presença e
participação ativa em nossa Associação são fundamentais.
Utilizem o email: Brazil_secion@spemail.org para entrar em contato e visitem nossa página na Internet: www.spebrasil.org
Boa leitura !

Antonio Carlos Vieira Martins Lage

MUDANÇAS NA DIRETORIA :


Prezados membros da SPE Seção Brasil e colegas da
indústria,

Seguindo decisão tomada durante reunião extraordinária da
Diretoria da SPE Brasil no dia 19 de maio de 2017, como forma de
ratificar a decisão da mudança no quadro da Diretoria até o final do
mandato em 2018, foi desenvolvida uma pesquisa para os membros
ativos da SPE Seção Brasil. A mesma foi enviada no dia 25 de maio
de 2017 às 12:44 e consistia em perguntar se os membros 1)
concordavam; 2) discordavam ou 3) abstinham-se em relação à
proposta de mudança da Diretoria.
Ao todo 2362 pessoas receberam o e-mail, com taxa de entrega de
100%, taxa de abertura de 24% e taxa de cliques de 11% . Do dia de
envio da pesquisa até a presente data de fechamento deste
relatório, 68 pessoas responderam ao questionário, sendo 64
concordando com a mudança, 3 abstendo-se e 1 discordando.
Após a obtenção do aval dos associados por meio da votação
eletrônica, o novo Presidente, Antonio Carlos Vieira Martins Lage e
Diretor Tesoureiro, Jaime Turazzi Naveiro começam a responder
pelas novas funções, devendo ser efetuadas as atualizações
necessárias em cartório. Em substituição ao Jaime Turazzi Naveiro
na Diretoria de Inovação, o Anderson Leocadio da Nova irá assumir
esta função a partir de 01 de agosto de 2017.

 Segue lista atualizada da diretoria 2016-2018:
CARGO

NOME

Presidente

Antonio Carlos Vieira Martins Lage

Vice Presidente

Bruno Moczydlower

Secretário

Farid Salomão Shecaira

Tesoureiro

Jaime Turazzi Naveiro

Relações Internacionais

Adolpho Souza

Comunicação

Daniele Benfica Rivera

Patrocínio

Mauro Nunes

Educação continuada

Luiz Otávio Schmall dos Santos

Mídias Sociais e internet

Victor Couto Alves

Parcerias

Tiago Oliveira

Inovação

Anderson da Nova

Liderança estudantil

Elysio Mendes Nogueira

Seguranca e Meio Ambiente

João Carlos Rodrigues

Afiliações

Fernando Antonio Machado

Tenologia

Frances Abbot

Relações acadêmicas

Juliana Souza Baioco

Liderança jovem

Rodrigo Rueda Terrazas

Eventos

Carlos Alberto Pedroso

VISITA:
IMPERIAL COLLEGE OF LONDON
Em maio, a Seção Brasil, recebeu os alunos da Imperial College of
London, em viagem ao Brasil. O Diretor de Liderança Estudantil,
Elysio Mendes, ajudou na programação da viagem e na recepção
dos alunos no aeroporto, recebendo-os e levando-os para
conhecer um pouco da cidade do Rio de Janeiro.

Como forma de boas-vindas aos
alunos, o então presidente da
Seção Brasil, Antonio Pinto,
ministrou uma palestra sobre o
pré-sal no IBP (Instituto
Brasileiro de Petróleo, Gás e
biocombustíveis) e também falou
um pouco sobre as atividades da
Seção Brasil.

VISITA:
IMPERIAL COLLEGE OF LONDON
Durante sua estada no país, os alunos tiveram a
oportunidade de visitar instalações e desfrutar de palestras
de empresas como Total, Petrobras e Schlumberger.

No estaleiro Brasfels, em Angra dos Reis, puderam
conhecer o FPSO da Petrobras, o P-69, de perto.
Os alunos também visitaram a cidade de Macaé,
onde puderam conhecer a base da Schlumberger.
Além das visitas técnicas e palestras, a Seção Brasil
organizou um happy hour, com o objetivo de
promover o networking dos alunos da Imperial
College com jovens profissionais e estudantes
brasileiros.

VISITA DO PRESIDENTE DA SPE INTERNACIONAL À SEÇÃO BRASIL:
DR. NATHAN MEEHAN
Nos dias 22 e 23 de maio o Dr. Nathan Meehan, presidente da
SPE Internacional, visitou a Seção Brasil.
Sua visita começou no dia 22/05 em Campinas, onde o Dr.
Meehan encontrou a Diretoria do Capítulo Estudantil da
Unicamp, proferiu uma palestra, seguida de discussões com os
alunos da Universidade.. A seguir, visitou as instalações do
CEPETRO (Centro de Estudos de Petróleo).
No dia 23/05 o Presidente da SPE visitou o Capitulo
Estudantil da UFRJ, fazendo questão de cumprimentar o “UFRJ
PetroBowl Team”, vencedor do campeonato mundial de 2016
(sendo o primeiro vencedor da América do Sul da história da
competição).

Logo a seguir, o presidente do SPE almoçou com a Diretoria
da SPE Seção Brasil, onde assistiu uma apresentação do então
Presidente Antonio Pinto, que o presenteou com um livro de
imagens do Rio.

VISITA DO PRESIDENTE DA SPE INTERNACIONAL À SEÇÃO BRASIL:
DR. NATHAN MEEHAN
Em seguida, teceu várias considerações sobre a
importância do papel desempenhada pela SPE no
desenvolvimento da indústria e o papel do voluntariado
nesta tarefa. Bem humorado e comunicativo, tirou selfies
que postou em sua página do FB.
À tarde, encontrou os YPs da Seção. Extremamente
carismático conversou abertamente com os jovens
durante horas. Muito motivador, mostrou a importância
de nossa profissão na matriz energética global, mostrando
que o conforto e mesmo a existência de grande parte da
população mundial é devida a produção de petróleo e gás.
Ao final, gravou chamadas paras as Semanas de Engenharia
da UFRJ e Estácio de Sá.

PETROTEAM UFRJ :
VITÓRIA NO PETROBOWL AMÉRICA LATINA E CARIBE
A equipe da UFRJ, atual campeã mundial do PetroBowl, foi a grande vencedora da etapa da América Latina e Caribe da competição,
que aconteceu no dia 20 de maio, durante a SPE Latin America and Caribbean Petroleum Engineering Conference, em Buenos Aires,
na Argentina.
Eles disputaram com equipes de diversas universidades, entre elas do Brasil, Argentina, Peru e Colômbia.
Além da equipe da UFRJ, que já estava automaticamente qualificada para etapa mundial, outras duas equipes brasileiras também se
classificaram. Alunos da UFF e da Universidade Católica de Santos também estarão disputando o mundial, em Santo Antônio, no
Texas, que vai receber 32 competidores.
As outras equipes da América do Sul e Caribe classificadas são: Instituto Tecnológico de Buenos Aires (Argentina), Universidad
Industrial de Santander (Colômbia) e Universidad Nacional de Ingeniería (Peru).
Todas as equipes se reencontrarão no XVI PetroBowl® Championship, que acontece de 9 a 11 de outubro, em San Antonio, no Texas,
EUA. Na disputa, haverá também equipes da Europa, América do Norte, África, Ásia e Oriente Médio.
A competição existe desde 2002 e em 2015 teve sua primeira edição global, com a participação de universidades das cinco regiões
mencionadas acima, além da América do Sul e Caribe (que formam a sexta região). Nesta competição os alunos precisam responder
questões técnicas e não-técnicas relacionada a indústria do petróleo. Em 2015, a vencedora foi a equipe da Universidad Nacional
Autonoma de Mexico.
A equipe da UFRJ é patrocinada pela Shell e é formada pelos seguintes integrantes: Ana Carolina Jerdy, Elton Lima
Correia, Felipe Pontual, Felippe Pardini de Souza, Gabriel Magalhães e Vitor Costa, com o orientador Santiago Drexler.
Fonte: Jornal do Brasil

REALIZAÇÃO:
CURSO DE FUNDAMENTOS DE ENGENHARIA DO PETRÓLEO PARA NÃO
ENGENHEIROS DO PETRÓLEO
Entre os dias 8 e 19 de maio, a SPE Seção Brasil ofereceu o
curso Fundamentos de Engenharia de Petróleo para não
Engenheiros de Petróleo. A turma era formada por 14
profissionais que já atuam na indústria, mas que perceberam a
oportunidade de ganhar mais familiaridade com a parte técnica
da engenharia de petróleo.
Para lecionar o curso, foram contratados os professores
Ricardo Lykawka (geologia), Luiz Otávio Schmall
(reservatórios), Luiz Alberto Rocha (poços) e Brenno Romano
(produção). Todos com uma vasta experiência em suas área de
atuação e com nível de mestrado, ou doutorado.
Este projeto foi uma demanda da SPE internacional que,
avaliando as condições de mercado, percebeu a importância de
oferecer cursos de capacitação a preços custos acessíveis para
os seus associados. Com esta iniciativa, foi possível formatar um
curso com professores locais, com uma carga horária adequada
e sem custos com viagens e estadias.

PRÊMIO:
PREMIADOS PELA SPE I COMO DESTAQUES TÉCNICOS NA AMÉRICA LATINA
EM 2016
Anualmente a SPE promove eventos para reconhecer seus associados, a nível local, regional e internacional, que tenham
contribuído de forma excepcional para o sucesso desta instituição, assim como tenham prestado significativas
contribuições profissionais em uma das disciplinas técnicas que fazem parte de base de conhecimento da SPE. 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 três áreas de atuação.
A SPE Sessão Brasil organiza o evento local, o Prêmio de Excelência SPE Brasil, em coordenação com as Sessões SPE Macaé e
SPE Bahia&Sergipe, seguindo mesmo modelo de processo de seleção do SPE Regional Awards.
Os selecionados nesta etapa são indicados para concorrer ao evento regional, o SPE Latin America & Caribbean Award. Caso
sejam selecionados no processo do SPE Regional Awards, automaticamente passam a concorrer ao SPE Award, a nível
mundial.
No primeiro semestre deste ano o comitê do SPE Latin America & Caribbean Award selecionou 14 associados e 1 instituição.
Deste total, foram reconhecidos 7 profissionais na categoria técnica, sendo 6 do Brasil. Na categoria profissional, o Regional
Service Award foi concedido a 2 brasileiros, dentre os 5 agraciados com este reconhecimento. A entrega dos prêmios será
realizada durante o a conferência SPE ATCE, que acontecerá em San Antonio, Texas, de 9 a 11 de outubro.

PRÊMIO:
PREMIADOS PELA SPE I COMO DESTAQUES TÉCNICOS NA AMÉRICA LATINA
EM 2016
Os colegas reconhecidos por sua atuação e agraciados com o prêmio SPE Latin America & Caribbean Award são os
seguintes:
Award Name

Recipient

Section

Completions Optimization and Technology
Drilling Engineering
Management and Information
Production and Operations
Projects, Facilities and Construction
Reservoir Description and Dynamics
Regional Service
Regional Service

Paulo Dore Fernandes
Emmanuel Franco Nogueira
Renato da Silva Pinheiro
Ricardo M. T. Camargo
Ana Maria Teixeira
Daniel Nunes de Miranda Filho
Valmir Francisco Risso
Celso C. M. Branco

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Macae
Brazil

Chama a atenção o Brasil ter fato de 86% dos prêmios da categoria técnica terem sido concedidos a brasileiros, o que
reflete o elevado nível de investimento e de capacitação técnica da indústria petrolífera brasileira.
Em Dezembro será realizado o evento Prêmio de Excelência SPE Brasil 2017. O processo será iniciado em meados de
Outubro e nossos associados serão convidados a indicar os profissionais que participarão do processo de seleção.
Contamos com a ativa participação de todos.

EVENTOS:
‘PALESTRAS ALP
A SPE Brasil, através de seus jovens profissionais,
continua fomentando o programa ALP, levando Jovens
Profissionais para as Universidades brasileiras, com o
intuito de compartilhar experiências profissionais e
conhecimentos técnicos, podendo assim contribuir
com a formação dos estudantes e ajudá-los a melhor
definir suas trajetórias acadêmicas e profissionais.
Nesses últimos meses estamos indo muito bem, tendo
realizado muitas ALPs. Foram 17 até o momento e
temos previsão de mais 5 ainda em agosto.
Lembrando que nos últimos 2 anos somos a Seção
que mais realiza ALP no mundo. Só no ano passado
foram 25 e portanto pretendemos superar essa marca
esse ano!

2017 STUDENT CHAPTER :
GOLD STANDARD CERTIFICATE - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
O ano de 2016 foi um ano de restrições orçamentárias para diversos setores no Brasil, incluindo o campo do petróleo.
Apesar disso, o Capítulo Estudantil SPE Unicamp, fundado em 1988, o mais antigo do Brasil, conseguiu executar todas as
suas atividades com excelência mesmo com o orçamento restrito. Em consequência, foi concedido ao Capítulo o
prêmio Gold Standard 2017 referente à gestão de 2016. O prêmio Gold Standard é oferecido aos capítulos SPE pela
qualidade de seus trabalhos, visando envolvimento com a indústria, operações e planejamento de atividades,
envolvimento com a comunidade, desenvolvimento profissional e inovação.
A gestão do Capítulo SPE Unicamp de 2016 ficou extremamente honrada com o prêmio, pois representou o trabalho
de todos os membros do capítulo no decorrer do ano. Participar do capítulo nos ensinou a ter espírito de liderança,
administrar finanças, planejar eventos e, principalmente, o bom trabalho em equipe. Podemos afirmar que os membros
da gestão do capítulo obtiveram enorme crescimento pessoal e profissional no decorrer do ano, e serão melhores
profissionais para a indústria do petróleo.
Pedro Xavier de Moraes
Presidente 2017
Capítulo Estudantil SPE UNICAMP

MEGA PROJETOS:
IRACEMA NORTE – UM CASO DE SUCESSO NO PRÉ-SAL
 No dia 28 de junho realizou-se a 6a palestra do ciclo Mega Projetos

Offshore 2016-2017, organizado pela SPE Seção Brasil.
Dando continuidade ao programa de palestras, o convidado Jair Toledo de
Souza, atual gerente de projetos do módulo de Lula Norte, da Petrobras,
apresentou detalhes sobre a concepção e implantação do projeto Iracema
Norte, FPSO Cidade de Itaguaí.
Com mais de 10 anos de experiência na indústria de óleo e gás, sempre na
área de projetos, Jair inicialmente trabalhou na Bacia de Campos, no projeto
de Marlim, e em 2012, assumiu a responsabilidade pelo módulo Iracema
Norte, cujo início de operação ocorreu em 2015.

A área de Iracema, apesar de pertencer ao campo de Lula, possui
características geológicas e de fluido distintas do restante do campo. Por
este motivo, seu desenvolvimento foi concebido de forma separada. A
estratégia de explotação indicou 2 unidades estacionárias de produção, com
alta capacidade de processamento, com 150 mil bpd de óleo e 8 milhões
m3/d de compressão do gás produzido. A primeira unidade implantada foi o
FPSO Cidade de Mangaratiba, Iracema Sul, que iniciou operação em
out/2014.

MEGA PROJETOS:
IRACEMA NORTE – UM CASO DE SUCESSO NO PRÉ-SAL
O projeto de Iracema Norte veio na sequência. A concepção previu
o contratação de unidade afretada, risers flexíveis em configuração
lazy wave, 8 poços produtores satélites e 9 injetores, sendo alguns
via manifold, e poços em sua maioria verticais com completação
inteligente quando identificado mais de um horizonte de interesse.
O FPSO foi convertido em Dalian, na China, onde alguns módulos
foram construídos. Outros foram fabricados no Brasil, onde ocorreu
a integração final e comissionamento da unidade, o que garantiu o
atingimento de alto conteúdo local.
Algumas das principais lições aprendidas pela equipe de Iracema
Norte foram o contínuo gerenciamento de riscos em paralelo com a
gestão do cronograma, que permitiu a priorização adequada de
tarefas do que era caminho crítico para atingir os objetivos traçados.
Outro ponto destacado foi a mobilização e alinhamento da
organização e pessoas para cumprir com os objetivos do projeto.
Como consequência destas iniciativas, foi possível antecipar o início
da operação da unidade em aproximadamente 5 meses, quando
comparado à data original, garantindo um excelente resultado tanto
operacional quanto financeiro para a Petrobras e seus parceiros.

LIVE WEBINAR: FROM SPACE TO THE OIL FIELD – NASA’S RISK
MANAGEMENT TECHNIQUES APPLIED TO O&G INDUSTRY
O comitê de Young Professionals da Seção Brasil teve a honra de sediar um evento em
novo formato, através da plataforma Google Hangouts, com David Kaplan - gerente
sênior do Johnson Space Center da NASA especialista em gerenciamento de riscos.
O evento contou com a presença de mais de 100 participantes além dos acessos
remotos via web.
O webinar está disponível na íntegra no canal "SPE Brazil Section" no YouTube.
Nós da Seção Brasil vemos que estas e outras ferramentas nos permitirão difundir
conteúdos técnicos relevantes à indústria advindos de todos os cantos do globo.

Live Webinar: From space to the oil field – NASA’s Risk Management techniques applied to O&G industry
Em evento promovido no dia 11 de julho pela Society of Petroleum Engineer (SPE) e patrocinado pela Total E&P do Brasil, no Rio de
Janeiro, David Kaplan, integrante da equipe de segurança da NASA/Johnson Space, realizou uma palestra sobre as aplicações de
metodologias de gerenciamento de risco da indústria aeroespacial na área de petróleo.
Segundo Kaplan, após a perda do ônibus espacial Columbia em 2003, a NASA aprimorou a ferramenta quantitativa de análise de risco
denominada PRA (Probabilistic risk assessment), utilizada inicialmente na indústria nuclear.

“Desde então, todos os programas espaciais tripulados da NASA utilizam a ferramenta PRA para mensurar e mitigar a
probabilidade de acidentes desse tipo”, afirmou.
Em sua palestra, Kaplan apresentou os projetos que a agência espacial norte-americana está desenvolvendo com a Anadarko e
a Shell, que incluem maior segurança operacional em poços submarinos. “A NASA possui experiência em lidar com
instalações complexas em operação em ambientes hostis”, avaliou ele. “Dada a natureza das operações, o fracasso não é uma
opção”, finalizou Kaplan.
Para ler a matéria completa, acesse: www.subseaworldmagazine.com

PREMIO GOLD STANDARD 2017

Com muito orgulho, informamos que a Seção Brasil recebeu
mais uma vez, desta feita em 2017, a Gold Standard Award,
que é a distinção concedida a seções que realizaram um
nível de atividade considerado admirável pelo SPE.
Esta premiação serve de estímulo e inspiração para que a
Seção Brasil continue sua trajetória de reconhecido sucesso
com ainda mais afinco.
Saudações,
Antonio Lage – Presidente da SPE Seção Brasil

SEMINÁRIO SEGURANÇA OPERACIONAL OFFSHORE:
DESEMPENHO DOS SISTEMAS, RISCOS E NOVAS TECNOLOGIAS.
Local: Centro de Convenções do Sistema FIRJAN/ Rio de Janeiro
Data: 26 e 27 de julho de 2017
Número de participantes: cerca de 180
Chair: João Rodrigues (SPE/Multi)
Co-chair: Carlos Pedroso (SPE/QGEP)

Realização

SEMINÁRIO SEGURANÇA OPERACIONAL OFFSHORE:
DESEMPENHO DOS SISTEMAS, RISCOS E NOVAS TECNOLOGIAS.
Realizou-se em 26 e 27 de julho o 1º Seminário de
Segurança Operacional Offshore. Com o apoio institucional
do Sistema FIRJAN, o evento reuniu mais de 180
participantes, entre especialistas brasileiros e estrangeiros,
congressistas, Autoridades e representantes das principais
concessionárias e empresas de serviços, ao longo de dois
dias de apresentações técnicas, posters digitais e debates
sobre temas de grande relevância para as nossas operações
de produção no mar.
Mais de 20 apresentações foram realizadas endereçando
diferentes aspectos, preocupações e tecnologias de
suporte, sendo divididas em uma plenária e cinco sessões
sobre Grandes Acidentes e Lições Aprendidas pela
Indústria; Gestão dos Sistemas de Superfície; Gestão dos
Sistemas Submarinos e Poços; Avaliação de Riscos e
Gestão de Mudanças e a Visão do Regulador, além de um
painel final de encerramento com representantes das
Autoridades, Especialistas e da Indústria.”

Realização

Seminário Segurança Operacional Offshore
A percepção global muito favorável a qualidade do
seminário, confirmada por diferentes participantes
incluindo os Reguladores presentes, levam a Seção
Brasil a considerar a inclusão deste evento em seu
calendário anual já partir de 2018. Um
agradecimento especial ao Sistema FIRJAN e
SENAI, pela cessão do espaço e palestras técnicas
de alto conteúdo. A Seção Brasil da SPE acredita
que este possa ser o início de uma parceria muito
positiva para ambas as instituições.

PRÓXIMOS EVENTOS:

No dia 24/08 o comitê de young professionals
da SPE promove um happy hour voltado para
os jovens profissionais da indústria de O&G.
O happy hour acontecerá no Jazz In', uma
champanheria localizada no centro do Rio.

As edições anteriores deste evento de
networking obteve um grande sucesso, tendo
uma media de 50 participantes.
O Evento é voltado aos Jovens Profissionais, mas
não restrito a eles.

PRÓXIMOS EVENTOS:


Paper Contest

Data: 24 a 26/10

Local: OTC Brasil (Riocentro)



Distinguished Lecturer

Improved Oil Recovery of Mature Water Floods: Can We Have a Sizeable Impact? - Carlos A. Glandt

Data: 24/10



OTC Brasil

Data: 24 a 26/10/2017
Local: Riocentro (Av. Salvador Allende, 6555 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro)


Brasil Onshore

Ainda em fase de definição. Mais detalhes em breve.
Organização: SPE Brasil e IBP.

