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EMPRESAS CONVENIADAS A SPE BRASIL:



PALAVRA DO PRESIDENTE.

Prezados amigos,

Em honra a uma tradição já plenamente incorporada à nossa atividade anual desde 2015, realizou-se a cerimônia do Prêmio de Excelência SPE 
Brasil de 2017, com ampla participação dos associados e pleno êxito. O evento constitui um momento muito especial para a concessão do 
reconhecimento àqueles que se destacaram profissionalmente. Como de costume, foi uma cerimônia simples, mas extremamente 
representativa e recheada de estímulos, sobretudo, pelas falas emocionantes dos agraciados. 2018 ainda nem bem começou e já estamos 
aguardando com ansiedade pela cerimônia do Prêmio de SPE Brasil de 2018. Mas só em dezembro.

Antes que venhamos a esquecer o ano que passou, é importante dedicar um momento para agradecer a todos que têm contribuído para a 
missão da SPE Brasil, sobretudo, aos que se envolvem diretamente com o trabalho voluntário e comprometido de que tanto precisamos. 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, direcionamos nossos mais sinceros agradecimentos. Apresentamos também nosso 
muito obrigado à SPE Internacional, às seções da SPE em Macaé e Bahia-Sergipe, à ABGP, a SBGf, ao IBP e às empresas conveniadas, pela 
confiança e suporte.

O ano novo se inicia trazendo consigo a fantástica possibilidade de renovação com tudo começando outra vez. Surge uma nova vontade de 
acreditar que poderemos fazer tudo ainda melhor, renovando nossas esperanças.
Desejo a todos que tenham muitas motivações para serem transformadas em grandes sucessos e que o ano de 2018 seja ainda melhor para 
todos vocês, suas famílias e para a nossa indústria de petróleo e gás.

Um 2018 repleto de realizações e felicidades para todos que fazem parte da família SPE.

Boa leitura!



STUDENT PAPER CONTEST 2017:

A SPE Brazil Section realizou nos dias 24, 25 e 26 de 
outubro, o Student Paper Contest, uma competição de 
trabalhos científicos entre estudantes de graduação, 
mestrado e doutorado de todo o Brasil da área de 
petróleo e gás! Este evento tem como principal objetivo 
fomentar a produção científica brasileira na área de 
engenharia de petróleo, incentivando estudantes de 
diferentes estágios acadêmicos (graduação, mestrado e 
doutorado) a desenvolverem trabalhos de alto nível.  Além 
da excelente experiência e do compartilhamento de 
conhecimentos, os participantes vencedores receberam 
prêmios em dinheiro. 

O contest também foi uma ótima oportunidade para os 
estudantes se prepararem para o SPE Latin America and
Caribbean Regional Paper Contest de 2018, aumentando a 
participação de instituições de ensino brasileiras nesta 
competição. 

O evento ocorreu dentro da OTC Brasil, maior feira da 
América Latina do setor de Petróleo e Gás!



STUDENT PAPER CONTEST 2017:

A seguir, a lista de vencedores por divisão:

 Graduação

1º lugar – Pedro Vianna – Universidade Federal Fluminense

2º lugar – Victor Carvalho Gomes – Universidade Federal do 

Rio de Janeiro

3º lugar – Carolina Xavier Magalhães – Universidade Federal 

de Pelotas

 Pós Graduação

1º lugar – Francisco Benavides – Universidade Federal 

Fluminense

2º lugar – Juliana Maria da Fonseca Façanha – Heriot Watt 

university

3º lugar – Katherine Beltran – Universidade Federal do Rio 

de Janeiro

 A SPE Brazil Section gostaria de agradecer a todos os participantes, 
voluntários, jurados e em especial à Barra Energia, patrocinadora do 
evento.



DISTINGUISHED LECTURER :

IMPROVED OIL RECOVERY OF MATURE WATER FLOODS: 

CAN WE HAVE A SIZEABLE IMPACT?

No dia 24 de outubro de 2017 Dr. Carlos A Glandt apresentou a palestra "Improved Oil Recovery of Mature 

Water Floods: Can We Have a Sizeable Impact?" para membros e convidados SPE Brasil, na sede do IBP. 

Dr. Glandt tem mais de 35 anos de experiência em Engenharia de Reservatórios 

em áreas como Desenvolvimento da produção, campos de Óleo Pesado, Injeção 

de Água, EOR, Completação Inteligente e outros. Ele trabalhou na Shell por 28 

anos, tanto nos EUA como a nível internacional, cobrindo uma ampla gama de 

tarefas técnicas e responsabilidades gerenciais. Ele foi gerente de P&D em EOR, 

Implementação global da tecnologia de completação inteligente, Definição das 

habilidades em engenharia de reservatórios para a unidade de P&D, e Gerente 

Técnico do ativo Cedar Creek em Montana.

Depois de se aposentar da Shell, Dr. Glandt foi Diretor de Desenvolvimento da 

YPF, a principal empresa petrolífera argentina, e agora é Consultor Sênior da QRI 

de Houston com trabalhos em projetos em todo o mundo.

É formado em Engenharia pela Universidade de Buenos Aires e possui    

doutorado na Universidade de Princeton, ambos em Engenharia Química.



DISTINGUISHED LECTURER :

IMPROVED OIL RECOVERY OF MATURE WATER FLOODS: 

CAN WE HAVE A SIZEABLE IMPACT?

“A palestra do Dr. Glandt foi esclarecedora com 
uma linguagem didática a respeito dos processos 
de recuperação de campos maduros. 

O palestrante destacou a importância da 
destinação de recursos às áreas dedicadas à IOR 
(Improved Oil Recovery) e deu dicas aos 
presentes sobre como levarem seus projetos 
aos seus gestores de forma convincente.

Dr. Glandt respondeu às perguntas dos 
presentes contextualizando sua experiência 
profissional. 

Pessoalmente, eu conversei com ele após a 
palestra e sua atenção para comigo possibilitou 
uma conversa produtiva,  esclarecendo minhas 
dúvidas. 

Profissionais como ele são como combustível 
para o motorzinho que impulsiona              
minha carreira.” 

Ísis Maria Ladeira Marinho                                   
Estudante de Eng. de Petróleo – UFF



EVENTO:

MULHERES NA INDÚSTRIA DE O&G

Ocorrida no dia 22/11/2017 as 18hrs no IBP, a Mesa 
Redonda de Mulheres na Indústria de O&G contou com a 
presença de mulheres de diferentes perfis dentro da 
indústria de Petróleo,  profissionais mais experientes e 
outras em início de carreira, que atuam offshore, escritório 
e também pesquisa. 

A discussão foi sobre desenvolvimento de carreira para 
mulheres e uma troca de experiências sobre quais os 
desafios de ser mulher em um mercado 
predominantemente masculino e o que podemos aprender 
com isso.  A mesa trouxe muitos pontos importantes para 
discussão, como a necessidade de as mulheres acreditarem 
mais em seu potencial, a necessidade de sempre ter que 
provar que é capaz. Com apresentações brilhantes, as 
convidadas arrancaram risadas e também lágrimas de 
emoção do público presente, em quase sua totalidade 
jovens mulheres.



EVENTO:

MULHERES NA INDÚSTRIA DE O&G

O evento foi organizado por mulheres e o público alvo foi 
feminino. Bárbara Cavalcante, Luziane Dornelas, Thais Marcia 
e Isis Ladeira, todas integrantes do Comitê de Young 
Professionals da SPE, foram as organizadoras do evento que 
contou com a presença de Ilustres profissionais da Indústria:

• CAROLA VILLALBA - TOTAL E&P do Brasil 

• CRISTINA PINHO - Petrobras 

• FRANCES ABBOTS - Shell Research, Brasil R&D 

• JULIANA BAIOCO - UFF

• MAGDA CHAMBRIARD - FGV

• MARCELA FERREIRA - GALP

• MILENA SIQUEIRA - Ingrain Brasil Serviços de Geofísica 
Ltda. 

• ROSANE FRANÇA - Petrobras 



EVENTO:

MULHERES NA INDÚSTRIA DE O&G

A aceitação do evento foi muito grande. O mesmo foi muito elogiado. 

Portanto, é de interesse da organização promover outros eventos 

voltados para o público feminino. Foi discutida a possibilidade de 

realizar palestras individuais sobre carreira com mulheres experientes 

da indústria, inclusive com as mulheres que participaram da mesa 

redonda. 
Para quem quiser assistir, segue o link: http://youtu.be/8L4JS-dh990

http://youtu.be/8L4JS-dh990


PARCERIA:  

PROGRAMA DE GRADUATES DA STATOIL

No dia 02 de outubro de 2017, a SPE Brasil em parceria com o 
IBP organizaram o evento de kick-off do lançamento do 
Programa de Graduates da Statoil. 

A SPE Brasil contribuiu na organização e divulgação do evento, 
que foi um sucesso: tivemos aproximadamente 100 pessoas 
presencialmente e a transmissão ao vivo no Facebook contou 
com quase 2000 visualizações.

Eventos como esse reforçam a missão da SPE Brasil de 
contribuir para a disseminação de conhecimento sobre a 
indústria e o desenvolvimento dos jovens estudantes e 
profissionais, garantindo assim a sustentabilidade da indústria.

Se sua empresa também tem interesse em realizar eventos 
desse tipo e quer contar com o apoio e divulgação da SPE 
Brasil, entre em contato conosco.

Para aqueles interessados, a gravação do evento você pode ver 
no link abaixo:

https://www.facebook.com/spebrazilsection/posts/16727556394
25854

https://www.facebook.com/spebrazilsection/posts/1672755639425854


AUMENTO DAS PREMIAÇÕES PARA O BRASIL NO 

SPE LATIN AMERICA & CARIBBEAN REGIONAL AWARD

A criação de uma premiação em nível nacional, seguindo os mesmos 
critérios do processo de seleção da SPE Inc, teve como motivação 
aumentar participação do Brasil no SPE Regional Awards e no SPE 
International Awards.

Entre 2007 e 2015 o Brasil obteve apenas nove premiações no SPE Regional 
Awards.

Com a adoção deste método de seleção, foi notável o aumento na 
quantidade de profissionais reconhecidos no evento regional. No 2016 SPE 
Latin America & Caribbean Regional Award conquistamos seis prêmios na 
categoria técnica e três na categoria profissional.

No inicio de 2017 o comitê do SPE Latin America & Caribbean
Award selecionou catorze associados e uma instituição. Deste total, foram 
reconhecidos sete profissionais na categoria técnica, sendo seis do Brasil. 
Na categoria profissional, o Regional Service Award foi concedido a dois 
brasileiros, dentre os cinco agraciados com este reconhecimento. 
Conquistamos 86% dos prêmios da categoria técnica, o que reflete o 
elevado nível de investimento e de capacitação técnica da indústria 
petrolífera brasileira.  



AUMENTO DAS PREMIAÇÕES PARA O BRASIL NO 

SPE LATIN AMERICA & CARIBBEAN REGIONAL AWARD

A entrega dos prêmios aos profissionais mostrados no quadro a seguir foi realizada durante o a conferência SPE ATCE, 

em San Antonio, Texas.



PETROCRAQUES

O evento contou com a participação de grandes empresas operadoras do setor de óleo e gás como Petrobras, Shell, Petrogal

Brasil, Repsol Sinopec, Total e Statoil.  A SPE foi representada por um time formado por profissionais da indústria e membros da

instituição.

A Statoil se sagrou a grande campeã deste segunda edição.  A segunda colocação ficou com o time da SPE Brasil e a Shell fechou 

o pódio na terceira colocação. O prêmio de artilheiro ficou com a Petrobras e o melhor goleiro com a Petrogal Brasil.

Mais uma vez, o torneio cumpriu seu objetivo de integrar e fortalecer a parceria entre diferentes profissionais e companhias da 

área do Petróleo em um ambiente de competição e descontração.  Além disso, os jogadores das equipes participantes também 

levaram mais de 80 brinquedos que serão doados à instituição Obra do Berço, na Lagoa.

A SPE Brasil agradece à Petrogal Brasil por patrocinar e apoiar todo o evento que foi considerado um sucesso                             

e uma ótima iniciativa pelo público presente.

A SPE Brasil, com o patrocínio da 

Petrogal Brasil, realizou em dezembro 

de 2017, o 2° torneio de 

futebol Petrocraques, por meio dos 

Young Professionals da Seção Brasil.



PRÊMIO DE EXCELÊNCIA SPE BRASIL 2017

A SPE – Seção Brasil, realizou, em 13 de Dezembro de 2017, às 18:00 h, na 
sede do IBP, o evento Prêmio de Excelência SPE Brasil 2017, que 
tem como objetivo reconhecer a contribuição de profissionais e 
instituições para o engrandecimento da indústria de óleo e gás no Brasil, 
contando com a chancela da Sociedade dos Engenheiros de Petróleo no 
Brasil.



PRÊMIO DE EXCELÊNCIA SPE BRASIL 2017

Esta premiação foi criada em 2015 pela SPE Seção Brasil, em coordenação 

com as Seções SPE Macaé e SPE Bahia & Sergipe, seguindo o mesmo modelo 

de processo seletivo do SPE Awards. Os selecionados nesta etapa são 

indicados para concorrer ao evento regional, o SPE Latin America & Caribbean

Regional Award. Caso sejam selecionados no processo do SPE Regional Awards, 

automaticamente passam a concorrer ao SPE International Award.

Em alinhamento com as diretrizes da SPE Inc, este 

prêmio é concedido aos associados que tenham 

contribuído de forma excepcional, tendo prestado 

significativas contribuições profissionais em uma 

das disciplinas técnicas que fazem parte da base de 

conhecimentos da SPE, de modo a fortalecer o 

papel e propiciar suporte ao sucesso das três 

Seções do SPE no Brasil.



PRÊMIO DE EXCELÊNCIA SPE BRASIL 2017

Premiados na Categoria Profissional

Disciplina: Distinção do Ensino e 

Pesquisa na Engenharia de Petróleo.

Premiado: Dr. Adolfo Puime Pires, 

LENEP/UENF

Disciplina: Distinção ao Suporte 

Corporativo

Premiado: Petrobras.

Solange Guedes - Diretora de 

Exploração e Produção.

Disciplina: Jovens Profissionais

Premiada: Bárbara Ferreira Cavalcante, 

QGEP



PRÊMIO DE EXCELÊNCIA SPE BRASIL 2017

Premiados na Categoria Técnica

Disciplina: Engenharia de Perfuração

Premiado: Dr. Francisco Henriques 

Ferreira, Petrobras

Disciplina: Engenharia de Completação

Premiado: Dr. Alexandre Zacarias, 

Petrobras

Disciplina:  Avaliação de Formações

Premiado: Dr. Enrique Rey Estrada, 

Halliburton



PRÊMIO DE EXCELÊNCIA SPE BRASIL 2017

Premiados na Categoria Técnica

Menção honrosa ao recordista de ALPs

Bruno Willian Pires Pereira, Shell

Disciplina: Produção e Operações

Premiado: Dr. Elisio Caetano Filho, 

Petrobras

Disciplina: Descrição e Dinâmica de 

Reservatórios

Premiado: Dr. Regis Kuel Romeu, 

Petrobras



Prêmio de Excelência SPE Brasil 2017 em fotos



SUBSEA FORUM RIO

o O evento “SubseaForumRio” teve a sua primeira edição em Maio de 2012 com o tema 
“The Dawn of a New Era” e foi realizado no hotel Sofitel no Rio, teve um público de 
cerca de 390 participantes de várias nacionalidades (Alemanha, Holanda, Angola, Itália, 
Argentina, México, Austrália, Noruega, Brasil, Peru, Dinamarca, Reino Unido, Estados 
Unidos, Venezuela e França).

Foram apresentados cerca de 30 trabalhos e tivemos 16 companhias patrocinadoras, nestes 
3 dias foram apresentados cerca de 30 trabalhos. A avaliação foi excelente sendo que cerca 
de 70% disseram que certamente recomendariam a participação para uma próxima edição 
e outros 20% responderam que provavelmente indicariam.

o A segunda edição foi realizada em Maio de 2014 no hotel Windsor Barra. Foram mais 
de 320 participantes, de 11 países, com 11 operadoradoras (BG, BP, Chevron, 
Odebrecht Óleo e Gás, Petrobras, Queiroz Galvão, Sonangol, Repsol Sinopec, Shell, 
Statoil e Total), entidades governamentais e outras instituições.

Com o apoio de 13 patrocinadores (Aker Solutions, Expro do Brasil, FMC Technologies, GE 
Oil & Gas, One Subsea, Oceaneering, Petrobras, Saipem, Subsea 7, Torqlite, Tracerco, Van 
Oord e Wood Group Kenny), foram mais uma vez 29 apresentações durante 3 dias. O 
tema deste ano foi “Subsea Champions Meet Here”, e mais uma vez mais de 
90% responderam que indicariam ou provavelmente indicariam a participação no evento.



SUBSEA FORUM RIO

o A terceira edição aconteceu no início de Junho de 2016 e foi realizado no CENPES (Centro 

de Pesquisa da PETROBRAS). Mesmo no auge da crise do preço do petróleo tivemos um 

público de cerca de 130 pessoas e 5 patrocinadores e como novidade tivemos a 

homenagem aos profissionais que se destacaram no setor.

O tema foi “Breaking New Records” e foram mais vez cerca de 30 apresentações. Nesta edição 

quase a totalidade do publico respondeu que indicaria ou provavelmente indicariam a 

participação no evento.

A próxima edição vai ser de 5 a 7 de Junho, vai ser mantido o formato de três dias e o foco dos 

temas serão nas lições aprendidas das últimas implantações de novos projetos e das 

perspectivas de novas tecnologias de subsea que estão em fase final de desenvolvimento.

Este é um dos maiores encontros da área de tecnologia de petróleo para equipamentos que 

operam no fundo do mar, o comitê técnico organizador do evento reúne profissionais 

experientes e envolve as maiores companhias operadoras (PETROBRAS, SHELL, BP, STATOIL, 

outras) e as prestadoras de serviço que atuam na área.

O objetivo é "Discutir com todos os envolvidos (cias. Operadoras, cias. de serviço, centros de 

pesquisa, universidades, entidades governamentais e outros) sobre o que está sendo feito, os 

desafios, e como podemos melhorar o futuro”.



Drones em O&G

“Várias fontes tem destacado a potencial má utilização dos drones e de maior rigor na Regulação a eles aplicável, principalmente com 

base no recente evento ocorrido em São Paulo, o qual causou severo transtorno ao transporte aéreo na Região Sudeste com a 

interrupção por várias horas do aeroporto de Congonhas.

Porém, sob a perspectiva da Segurança Operacional das nossas unidades industriais de produção, refino, petroquímica e distribuição, 

compartilhamos uma posição de confiança ao grande valor adicionado por estes dispositivos, quando adequadamente empregados. 

Uma rápida pesquisa no portal da SPE.org nos leva a um expressivo número de matérias sobre a utilização de drones nas mais diversas 

formas de inspeções de integridade estrutural, mapeamento sísmico, segurança patrimonial e antecipação de riscos, sempre com 

significativa redução de custos, tempo e principalmente da exposição do homem aos perigos clássicos, tais como altura, calor, emissões, 

confinamento e radiação.

Isto evidencia objetivamente o sucesso dos investimentos realizados pela Petrobras e de outras grandes empresas, na ampliação do

leque de aplicações potenciais, assim como dos desenvolvedores dos equipamentos quanto ao avanço das tecnologias em termos de

qualidade dos resultados, alcance / autonomia e notadamente da segurança intrínseca do seu uso.

Portanto, sugerimos a nossa comunidade que apoie a disseminação, verdadeiramente irreversível, do uso responsável dos drones na 

Indústria, desde que sempre baseado no estrito cumprimento da Regulação brasileira aplicável, que aliás é uma das melhores do mundo, 

assim como em outras áreas da Segurança.”

João Carlos Rodrigues
Dir. Segurança & Meio Ambiente



BPC – BRAZILIAN PETROLEUM CONFERENCE:

De 19 a 21 de junho do 2018 ocorrerá, no Rio de Janeiro, a 

segunda edição do Brazilian Petroleum Conference, com o 

oportuno tema: Carbonates –Advances and New Challenges

in E&P.

Organizado pela ABGP (Associação Brasileira de Geólogos de 

Petróleo), SPE (Society of Petroleum Enginners), SPWLA (Society of

Petrophysicists and Well Log Analysts) e SBGf (Sociedade Brasileira 

de Geofisica) esta conferência pretende discutir o tema carbonatos 

de forma integrada, de sua gênese à produção, focando em 5 áreas 

de conhecimento fundamentais para nossa indústria: Geologia e 

Geofísica; Petrofísica e Geomecânica; Engenharia de Reservatórios 

e de Poços; Otimização da Produção e Novas Tecnologias.

Com intensiva participação internacional, este evento é uma 

oportunidade única para uma extensiva troca de conhecimentos 

sobre um tema tão atual para os profissionais de E&P.

Reserve em sua agenda!



SAVE THE DATE:

Data: 14/05/2018

Brian Tarr

Shell International Exploration and Production Inc. Drilling

Robust Kick Detection:  First Step on Our Well Control Automation 

Journey

DATA E HORÁRIO

24-27 de setembro

Exposição: 12h às 20h

Congresso: 9h às 18h30

LOCAL

RIOCENTRO – Centro de convenções

Salvador Allende, 6555

Barra da Tijuca– Rio de Janeiro – RJ



ABGP SHORT COURSE:

MAGMATISMO EM BACIAS SEDIMENTARES: OCORRÊNCIAS E APLICAÇÕES 

NA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO.

A descoberta de corpos vulcânicos e intrusivos, 

intercalados às sequências sedimentares em diversas 

bacias, tem sido considerada como uma ameaça para 

prospecção de petróleo. No entanto, observa-se que os 

sistemas petrolíferos de diversas bacias mundiais se 

intercalam com uma diversidade de rochas magmáticas 

durante toda a formação de suas bacias. Tais complexos 

vulcânicos impactam os sistemas petrolíferos de formas 

variadas, não necessariamente destruindo ou 

obliterando sua viabilidade, mas favorecendo a formação 

de reservatórios convencionais ou não convencionais. 

Essa é uma linha de pesquisa que precisa de 

aprofundamento e, sem dúvidas, novas ferramentas de 

trabalho, assim como novas descobertas de 

hidrocarboneto em tais reservatórios, seriam de suma 

importância para a compreensão de suas interações 

com a geologia da bacia sedimentar.

Para mais informações acesse:

http://abgp.com.br/


