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EMPRESAS CONVENIADAS A SPE BRASIL: 



PALAVRA DO PRESIDENTE. 

Prezados amigos, 

 

O ano de 2017 iniciou com muitas atividades para os associados da SPE Brasil. Demos continuidade ao ciclo de 
palestras sobre Mega-Projetos de Desenvolvimento da Produção, recebemos um “Distinguished Lecturer” e 
realizamos, em parceria com a SPE Internacional o ́ ´Workshop “Offshore Fields´ Life Extension”, no Rio de Janeiro. 
Entre as próximas atividades da seção Brasil destacamos o curso de Fundamentos em Engenharia de Petróleo para 
não Engenheiros de Petróleo e o Seminário sobre Segurança em Instalações de E&P Offshore. 

Em maio ocorrerá  em Buenos Aires  o Latin American  and Caribbean Petroleum Engineering Conference (LACPEC).  
A seção Brasil enviará dois Diretores jovens, com experiência nos jogos de conhecimentos de petróleo 
(“Petrobowl”) para ajudar a viabilizar este evento, que contará com a participação de várias Universidades 
brasileiras. Estamos trabalhando, junto com outras associações, na programação técnica da OTC Brasil, que ocorrerá  
em outubro, no Rio de Janeiro.  Durante a OTC Brasil a SPE Brasil realizará o concurso de artigos (“paper contest”) 
nas categorias graduação e pós graduação – o anúncio já foi feito nas redes sociais.  Será um ano de muitas 
realizações, e contamos com o apoio e participação de todos os associados. Boa leitura ! 

 



MEGA PROJETOS: 
‘STATOIL`S ASGARD PROJECT: SUBSEA COMPRESSION SYSTEM’ 

No dia 29 de março realizou-se a 4a palestra do ciclo Mega 
Projetos Offshore 2016-2017, organizado pela SPE Seção Brasil. 

Após o êxito dos eventos realizados em 2016, o programa de 
palestras foi retomado este ano com o convidado André Maerli, 
atual Leading Researcher Subsea, Research Centre Rio, da Statoil.  

Com mais de 20 anos de experiência na indústria de óleo e gás, 
sempre na área subsea, e desde 2005 na Statoil, onde gerenciou o 
projeto de compressão subsea de Asgard, André apresentou 
detalhes deste complexo desenvolvimento.  

O projeto nasceu como oportunidade de revitalização dos campos 
offshore de gás Midgard e Mikkel, para incrementar sua produção. 
Diversos conceitos foram estudados, porém a mais atrativa foi a 
opção pelo desenvolvimento de um sistema de compressão 
booster subsea. Neste caso, o gás com condensado, ao invés de 
seguir dos templates onde estão as cabeças dos poços para a 
plataforma flutuante, foram redirecionados para estrutura subsea de 
processamento, ocorrendo a separação gás-condensado, 
compressão e bombeio de cada fluido.  

 



MEGA PROJETOS: 
‘STATOIL`S ASGARD PROJECT: SUBSEA COMPRESSION SYSTEM’ 

Alguns direcionadores foram críticos para o sucesso do 
projeto, principalmente um extensivo programa de testes e 
qualificação de equipamentos, conectores, flanges, e anéis para 
as condições de operação, assim como o uso de tecnologias 
convencionais onde possível.  Desta forma, desde 2015 o 
sistema de Asgard está em operação, com alta eficiência 
operacional, permitindo um incremento de aproximadamente 
50% na vazão anterior dos campos, comprovando o sucesso da 
seleção, desenvolvimento e implantação deste complexo mega 
projeto. 

 



ENTREVISTA COM O ENGENHEIRO ALEX DAL PONT  
SOBRE O SUB SEA TIE BACK FORUM 

 

 1 - Alex, poderia por favor falar um pouco da sua experiência profissional e atividades atuais? 
 
Me formei em engenharia mecânica pela Universidade Federal de Santa Catarina em 2001 e conclui o 
mestrado em Metrologia Científica e Industrial pela mesma instituição em 2004. Ingressei na Petrobras em 
2007, e desde então tenho atuado na maior parte da carreira com desenvolvimento tecnológico na área 
submarina. Trabalhei alguns anos na área corporativa de engenharia submarina e depois fui gerente de P&D 
em equipamentos submarinos no Centro de Pesquisa da Petrobras durante quatro anos. Atualmente trabalho 
na área de Sistemas Submarinos, que fica na diretoria de Desenvolvimentos de Projetos e Tecnologia, onde 
coordeno a qualificação de novas estruturas de dutos flexíveis e umbilicais. Além disso, tenho atuado na 
implantação de tecnologias para otimização das operações submarinas.  

 

 2- Soubemos que você participou recentemente do "Subsea Tieback Forum", em Houston. Por 
favor fale um pouco dos aspectos gerais do evento, como entidade organizadora, empresas 
participantes, número de profissionais envolvidos. 
 
O Subsea Tieback Forum & Exhibition ocorre no Texas, EUA, há 17 anos. É organizado pela PennWell, uma 
empresa de comunicação na área de Óleo e Gás, que organiza outros eventos na área, como a Deep 
Offshore Tecnology (DOT), e publica revistas como o Oil & Gas Journal. O Subsea Tieback tem duração de 
três dias e é composto por uma feira com cerca de 170 expositores numa área de 3800 m2 e uma 
conferência que ocorre nos últimos dois dias. No primeiro dia, ocorre um tradicional curso introdutório de 
engenharia submarina, com inscrição à parte. O público participante gira em torno de 2000 profissionais da 
área. A feira é uma das maiores do mundo na área submarina. A Conferência é composta por sessões 
temáticas e apresentações convidadas. Não há publicação dos trabalhos e as apresentações não são 
disponibilizadas pela organização, de modo a promover uma maior abertura nas discussões. 

 



ENTREVISTA COM O ENGENHEIRO ALEX DAL PONT  
SOBRE O SUB SEA TIE BACK FORUM 

 3- Quais os principais assuntos abordados no Subsea Tieback, em especial nos paineis e sessões especiais. Ou seja, o que mais preocupa a 
indústria de engenharia submarina no momento atual, de preços baixo de petróleo. 
 
O evento iniciou com palestras de dois profissionais da BP mostrando a visão atual deles de que campos em águas profundas não é mais a fronteira da indústria e que 
estamos numa fase onde é necessário mudar o modelo mental e otimizar o que for possível, algo que outras indústrias já enfrentaram no passado. As demais seções 
focaram em compartilhar lições aprendidas no projeto e operação de campos com longo tieback, desenvolvidos a partir de campos maduros (brown fields) e campos 
novos (green fields). Os desenvolvimentos dos campos de Gorgon & Jansz Fields, na Austrália, e do campo de Goliat, no Mar do Norte, foram bons exemplos 
apresentados. Alguns problemas operacionais foram relatados, como vibração de jumpers submarinos, falhas em sistemas de controle submarino e bloqueio de dutos 
offshore. Outro assunto abordado que também é relevante para o Brasil é a extensão de vida útil. O órgão regulador dos EUA, BSEE, dividiu com os presentes que 
eles não possuem ainda critérios claros para aprovar a extensão de vida de sistemas submarinos, principalmente de sistemas de risers, apesar do número de pedidos 
de extensão de vida estarem crescendo. 

 

 4- Uma oportunidade para redução de custos e extensão da vida de campos offshore é o descomissionamento de Unidades e ligação de poços 
attravés de manifolds / boosting submarino e longos tie-backs até Unidades existentes com planta de processamento ociosa. Este assunto foi 
discutido no Subsea Tieback? 
 
Não. A substituição de plataformas por sistemas submarinos não foi mencionado em nenhuma das apresentações. Não saberia dizer se este cenário já foi debatido em 
outras edições. Os novos cenários relatados compreendem interligações de novos poços distantes em infraestruturas já existentes, evitando a instalação de novas 
unidades, como no caso do projeto de Julia, ou campos de gás que produzem diretamente do leito marinho para longas distâncias, como é o caso do projeto de 
Gorgon and Jansz. 

 

 5- Em 2016 o IBP, em parceria com a SPE Brasil e SPE Macaé realizaram o Subsea Forum, onde você foi o coordenador do evento. A próxima 
edição do evento está prevista para maio de 2018 no Rio de Janeiro, e desde já contamos com sua ajuda no Comitê Técnico. Poderia por favor 
destacar alguns pontos de melhoria, com base no que você observou no Subsea Tieback Forum?  
 
Certamente faremos um esforço para atrair mais empresas expositoras para termos um espaço que proporcione uma maior interação no mercado.  Apesar do 
cenário mundial na área submarina, pude constatar uma maior interação tanto no Subsea Tieback deste ano, quanto no Subsea Expo, em Aberden, no início de 2016, 
eventos estes que são anuais. Quanto à conferência, pretendemos manter o mesmo formato, com três dias de apresentações e espaço amplo para debate. Além disso, 
uma prática bem sucedida que iniciamos em 2016 e pretendemos repetir em 2018 é a premiação aos melhores profissionais e projetos da área submarina. 

 



MEGA PROJETOS: 
SUBSEA TIE-BACKS E EXTENSÃO DA VIDA DE CAMPOS MADUROS 
OFFSHORE. 

Em 26/04 o Eng. Alex Dal Pont (Petrobras) proferiu palestra sobre as 
características de alguns projetos apresentados no Subsea Tie-Back Forum, 
entre eles o de Gorgon & Jansz Fields, na Austrália, conforme mencionado na 
entrevista. A apresentação despertou grande interesse na plateia, com valiosa troca 
de conhecimentos e experiências entre profissionais de várias empresas. 

As  palestras do ciclo de Mega-Projetos têm sido realizadas mensalmente, à noite, no 
Espaço Gaia – Rua São José, 70, 2. andar. 



SPE WORKSHOP:  
‘OFFSHORE FIELDS LIFE EXTENSION’ 

 Local: Everest Rio Hotel / Rio de Janeiro 

 Data: 21 e 22 de marco de 2017 

 Número de participantes: 60 

 Chairperson: Milena Maciel (Petrobras) 

 Co-chairperson: Peter Slaiby (Shell) 

 Patrocinadores: Halliburton, Total 

Platinum Sponsor 
 

Gold Sponsor 
 



Spe workshop: ‘Offshore Fields Life Extension’ 
 
Resumo - Avaliação do potencial do reservatório 

• A viabilidade da extensão da vida de um campo exige uma análise cuidadosa das reservas remanescentes, potencial dos poços, previsão de 

produção e avaliação técnico - econômica. 

• A previsão de produção deve considerar as opções de novas locações, de adensamento de malha. Em campos offshore a sísmica 4D (seja com 

levantamentos pontuais ou permanente) tem sido fundamental para a seleção dessas locações. 

• Deve-se avaliar a possibilidade de implantar métodos de recuperação melhorada (EOR, IOR), de acordo com as especificidades de cada campo. No 

caso de campos offshore os métodos de EOR mais utilizados, notadamente em águas rasas no Mar do Norte são o WAG (Water Alternating Gas), 

injeção de gás miscível e injeção de água com salinidade controlada, este método ainda em fase de avaliação. Existem também, em vários locais do 

mundo, alguns projetos piloto de injeção de polímero offshore. 

• Há ainda espaço, no que tange à revitalização, para campanhas de perfilagem a poço revestido, recanhoneio, estimulação, restauração de poços, 

troca ou implantação de sistema de elevação artificial.   

• Uma vez definido que é viável estender a vida do campo, é necessário avaliar a melhor opção: (a) estender a vida das facilidades de produção 

(instalações de superfície, submarinas, integridade de poço); (b) descomissionar os sistemas existentes e revitalizar o campo, com a implantação de 

um novo Sistema de produção. 

• Idealmente, convém planejar a extensão da vida do campo desde a concepção dos projetos de desenvolvimento da produção (life cycle planning). 

 



Spe workshop: ‘Offshore Fields Life Extension’ 
 
Resumo - Extensão da vida das facilidades de produção 

• Houve um consenso entre os participantes sobre a necessidade de incentivos fiscais para viabilizar a extensão da vida de campos maduros em 

ambiente offshore e também para o emprego de métodos de recuperação melhorada (EOR). 

• Os representantes da ANP e MME solicitaram que a indústria apresente ideias sobre os tipos de incentivos que o Governo poderia considerar, 

para viabilizar a extensão da vida de campos maduros offshore. 

• É fundamental priorizar os investimentos a serem feitos em manutenção, integridade e monitoração de poços / dutos de coleta. Ou seja, 

conhecer bem o Ativo e suas necessidades principais. 

• Os investimentos em obtenção de informações sobre os sistemas, projetos piloto, inspeção e avaliações de engenharia são imprescindíveis para 

definir a viabilidade da extensão da vida do campo. A extensão da vida compreende “pensar diferente”, para obter resultados que viabilizem a 

extensão da vida.  



Spe workshop: ‘Offshore Fields Life Extension’ 
 
Resumo - Descomissionamento 

• Um dos pontos mais discutidos sobre descomissionamento foi o tamponamento e abandono dos poços (P&A), atividade complexa e 

cara. 

• Foi discutida a tecnologia de intervenção sem riser (“riserless”) – oportunidade para redução de custos, pelo uso  de sondas 

adequadas para águas mais rasas em poços situados em águas profundas. 

• Outro tópico muito debatido foi a avaliação de barreiras de segurança, incluindo novos materiais. 

• Os participantes consideram necessária aproximação maior entre os órgãos reguladores e a indústria, para criar diretrizes técnicas 

para avaliação de alternativas para descomissionamento de plataformas no Brasil. 

• Tendo em vista a importância do tema, sugeriu-se que Operadores, companhias de serviço e órgãos reguladores trabalhem juntos para: 

o Aumentar a segurança em todas as operações envolvendo abandono de instalações 

o Atender as expectativas dos acionistas e da sociedade 

o Minimizar impactos ambientais 

o Reduzir custos 

• A utilização de jaquetas como “recifes artificiais” poderia ser considerada como alternativa para o descomissionamento  

de plataformas fixas. 



Spe workshop: ‘Offshore Fields Life Extension’ 
 
Resumo - Revitalização 

• Campos maduros offshore têm risco geológico mais baixo do que campos novos e podem trazer rápido retorno para o investimento. 

• Os casos de revitalização de campos maduros apresentados indicaram aumento da produção e da recuperação, redução dos custos 

operacionais, otimização da produção e aumento do valor presente líquido. 

• As lições aprendidas no período de operação do campo são importantes para a definição do projeto de revitalização. 

• Foram discutidos novos modelos de negócio para a revitalização de campos maduros, especialmente aqueles de risco e recompensa 

com as Companhias de Serviço. Um ponto de permanente discussão, que dificulta o avanço desta modalidade, é a definição da curva 

base, que seja aceita pelas duas partes (Operadora e Companhia de Serviço). 

• No caso de novos poços (adensamento de malha), devem ser avaliados projetos mais simples, especialmente os poços “monobore”. 

• Foi consenso que o trabalho em equipes multidisciplinares é fundamental para encorajar novas ideias, viabilizando o projeto de 

revitalização.  



Spe workshop: ‘Offshore Fields Life Extension’ 



SPE WORKSHOP: 
‘OFFSHORE FIELDS LIFE EXTENSION’ 

“O evento superou minhas expectativas, uma vez que nunca tinha participado de um 
workshop do nível do ‘Life Extension’. Gostaria de agradecer a oportunidade que nos deram 
de participar e poder aprender um pouco mais, já que algumas coisas que vimos nas 
apresentações não são passadas na universidade. Foi uma experiência única o contato que 
tivemos com os profissionais. A apresentação que eu mais gostei foi sobre P&A ministrado 
pelo Jørn Tire Giskemo. Com certeza agregou muito pra visão que eu tenho sobre o 
mercado e o network que fizemos com alguns palestrantes foram fundamentais para eu 
compreender algumas coisas sobre o mercado de trabalho. ” 

 Isadora Adorno do Carmo (Estudante de graduação em Engenharia de Petróleo 
e Gás na Universidade do Grande Rio) 

 

“Gostei demais do evento, tecnicamente foi muito interessante e muito motivador. O tema 
abordado não vejo muito difundido nas faculdades e demais eventos.  assim foi 
um  aprendizado completo com o que há de mais novo na indústria, e com profissionais da 
indústria que abre possibilidades para um jovem profissional.” 

 Renato Merino (Estudante de graduação em Engenharia de   Petróleo e 
Gás na Universidade Veiga de Almeida) 

Breves depoimentos de alguns estudantes que participaram do evento. 



DISTINGUISHED LECTURER:  
DR. DAN GIBSON - EVALUATING COMPLETION OPTIONS TO MAXIMIZE VALUE 

A palestra do Dr. Gibson abordou o tema de "Tomada de Decisões na área de Completação de Poços através de 
Integração Multidisciplinar“.  

Foi apresentado um método simples e empírico para suportar a tomada de decisão, que consiste basicamente no 
seguinte: 

- Definir os fatores críticos para avaliação (oque mais importa na seleção do tipo de completação), estabelecendo 
pesos (importância) para cada um deles. 

- Estabelecer uma priorização entre os itens listados 

- Apresentar as opções de completação e, para cada fator crítico, atribuir uma nota correspondente ao tipo de 
completação. 

- Efetuar uma média das notas, ponderando com os pesos dos fatores críticos 

- Priorizar as opções de completação. 

- Realizar avaliação econômica. 

Segundo o Dr. Gibson, o método, apesar de simples, mostra de forma clara ao gestor o que realmente 
importa para suportar a tomada de decisão. 

Foi apresentado exemplo de tomada de decisão em um reservatório cujas características estão 
descritas no artigo SPE 136539. 

Ao final o Dr. Gibson sumarizou os pontos mais importantes da tomada de decisão sobre o 
esquema de completação de poços: 

- Maximizar o valor do Ativo(poço) através da integração de todas 

as disciplinas 

- Engajamento de todas as partes envolvidas no projeto 

- Conhecimento com profundidade de todos os fatores que realmente  importam no 
comportamento de produção do poço. 



PREMIO ALP 

A SPE Seção Brasil foi recentemente homenageada, pelo segundo ano consecutivo, com o 
prêmio "2016 Ambassador Lecturer Program Outstanding Service Award", concedido 
pela SPE Internacional para a região que mais incentivou o programa ALP em todo mundo. 

O programa ALP visa levar Jovens Profissionais para as Universidades brasileiras, onde está 
sendo formada a próxima geração de Engenheiros que irão atuar na indústria de O&G. 
Durante as palestras, esses profissionais tem a oportunidade 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. 

Essa premiação vem assim reconhecer o excelente trabalho desenvolvido pelo Comitê de 
Jovens Profissionais da SPE Seção Brasil juntamente com as lideranças das mais de 20 
Universidades brasileiras que contam com Capítulos Estudantis no Brasil.  

Em 2016, ao todo, 30 palestras foram ministradas por 18 jovens profissionais, sendo que 
muitos deles realizaram pelo menos 2 palestras, em 6 Universidades diferentes, espalhadas 
geograficamente principalmente pelas regiões Sudeste e Sul do Brasil. 

Ao longo dos dois últimos anos, o programa ALP foi coordenado pelo Diretor de Liderança 
Estudantil, Elysio Nogueira, que esse ano passou a função para o Engenheiro Bruno William.  

A SPE Seção Brasil agradece a todos jovens profissionais que disponibilizaram seu tempo para 
essa nobre iniciativa e encoraja a todos estudantes e profissionais interessados a conhecer 
mais sobre essa iniciativa a entrar em contato com o Bruno (bruno.william@shell.com) 

mailto:bruno.william@shell.com


Agradecimento. 

A SPE Brasil agradece à Halliburton pela doação de dois laptops, 
que serão usados exclusivamente para trabalhos da seção Brasil, 
com o objetivo de melhorar a qualidade de nossos serviços para 
os associados. Os equipamentos serão mantidos na sala da 
Associação, localizada no prédio do IBP no Rio de Janeiro. 
 
Registramos o agradecimento ao nosso Diretor de Educação 
Continuada Luiz Schmall,  pelo empréstimo de um laptop 
próprio para a seção Brasil entre dezembro de 2016 e maio de 
2017. 
 
Como todo trabalho voluntário, dependemos do 
comprometimento de todos os envolvidos com a nossa missão, 
que consiste em disseminar conhecimentos técnicos na área de 
E&P no Brasil. Neste sentido, o suporte que vimos recebendo de 
nossos associados e empresas nos dá a certeza de que estamos no 
caminho certo.  
 
Muito obrigado ! 



  Economia Circular _ A Engenharia deve estar preparada para a próxima fase! 
 
 
Uma filosofia que reúne as percepções humanas e ambientais à tecnologia vem sendo a cada vez mais aplicável nas 
sociedades mais avançadas e de maior grau de consciência sustentável. Sua denominação tem origem em um conceito de 
ciclo fechado pelo qual o desenvolvimento de produtos utiliza recursos que deverão ser obrigatoriamente reabsorvidos 
pelos meios industriais e humanos, sem a ocorrência de impacto ambiental em quaisquer níveis, subsequente ao término da 
sua utilização. 
 
Ainda que tal proposta já esteja sob discussão e mesmo colocada em prática em algumas indústrias específicas, a percepção 
global quanto a importância do tema, vem fazendo surgir debates e requisitos muito mais aprofundados, para os quais os 
profissionais de Engenharia deverão estar preparados. A partir de algum momento, talvez estabelecido por norma já para os 
próximos anos, todos os projetos de novas estruturas deverão contemplar meios para que estas e seus sistemas integrantes 
sejam facilmente reabsorvidos e reutilizados pela sociedade, ao final das suas vidas operacionais de projeto. 
 
Informações disponíveis sobre este conceito, eventos e cases de sucesso já evidenciados em termos de iniciativas e 
implementação da Economia Circular podem ser visitados em: 
 
• http://www.wrap.org.uk/  
• http://www.spe.org/hsenow/article/symposium-examines-shifting-toward-a-circular-economy  
• http://www.bmw-welt.com/en/visitor_information/guided_tours/recycling_dismantling.html  
• http://www.maersk.com/en/hardware/triple-e/how-to-effectively-recycle-168-eiffel-towers  
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STUDENT PAPER CONTEST 2017  

 O SPE BRAZIL SECTION STUDENT PAPER CONTEST 2017 é uma 
competição de trabalhos acadêmicos em nível nacional promovida pela SPE 
Seção Brasil. 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 
cujos trabalhos forem melhor classificados receberão prêmios em dinheiro. 
O evento também é 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 ocorrerá em Outubro de 2017, na OTC Brasil  (Riocentro - 
Pavilhão 5) na cidade do Rio de Janeiro. Os estudantes terão até dia 28 de 
Julho de 2017 para submeterem as sinopses dos trabalhos através da página 
da SPE Seção Brasil (www.spebrasil.org), onde podem ser encontrados 
mais detalhes sobre a inscrição e regulamento do evento.  

http://www.spebrasil.org/


SEMINÁRIO DE SEGURANÇA OPERACIONAL OFFSHORE: 

• Qual é a importância da Segurança Operacional para as operações atuais de E&P em offshore? 

Dado ao crescente porte e complexidade dos sistemas utilizados para a produção dos grandes campos do pré-sal brasileiro, onde se incluem elevadas vazões de hidrocarbonetos, pressões, temperaturas, profundidades, 
volumes de contaminantes, operações marítimas e aéreas de longa distância, entre outros fatores, a correta gestão da Segurança Operacional assume papel essencial para que sejam evitados acidentes de grande impacto ao 
Homem, ao Meio Ambiente e a própria continuidade dos negócios. 
 
• Como está posicionada a Indústria Brasileira diante destes desafios? 

O engajamento das operadoras e suas contratadas tem se demonstrado consistente dado ao reduzido histórico de incidentes em nível catastrófico, quando comparado aos eventos observados em outras bacias produtoras. 
Todavia, os investimentos em Segurança e conhecimento aplicável são necessários em caráter contínuo, dado que os riscos são muitos e inerentes as operações no mar. Um aspecto também muito favorável é a estrutura 
regulatória colocada em vigor pelas Autoridades e Agências Brasileiras, em nível similar as melhores práticas internacionais. No entanto, dado ao próprio rigor exigido para o atendimento as normas, as empresas devem se 
adequar de forma permanente para que possam evidenciar a sua aderência as sistemáticas requeridas. 
 
• Qual é a experiência da SPE na área de Segurança Operacional? 

O núcleo de HSSE-SR (Saúde, Segurança, Seguridade, Meio Ambiente e Responsabilidade Social) da SPE Internacional vem desenvolvendo um grande número de eventos e trabalhos de elevado nível em diferentes e 
relevantes áreas do conhecimento na atualidade, a exemplo de Fatores Humanos, Novas Tecnologias, Gestão de Performance, Auditorias e Resultados, entre outros. No país, a partir deste seminário, a Seção Brasil dará 
início a uma série de eventos dedicados a disciplina de Segurança, objetivando alcançar não somente a própria comunidade técnica mas também líderes e alta gerência das empresas do setor de O&G. 
 
• Quais serão os grandes ganhos com este evento? 

A semelhança de todos os demais eventos promovidos pela SPE, este seminário trará conteúdo técnico de alto valor, disponibilizando não somente apresentações técnicas de especialistas e profissionais de empresas que 
operam no estado da arte em suas disciplinas, mas também a posição dos Agentes Reguladores que estarão representados por seus principais técnicos. Com base neste encontro, todos os participantes terão acesso a um 
grande volume de conhecimentos mas também a uma muito positiva conexão com os seus pares da comunidade de segurança no pais. 

Performance dos Sistemas, Riscos e Novas Tecnologias 

APOIO INSTITUCIONAL 

Realização 

João Carlos Rodrigues 

           Chair 

Carlos Alberto Pedroso 

          Co-Chair 

Data: 
26 e 27/06 



PRÓXIMOS EVENTOS: 

www.spe.org/go/IODBrazil 
Registre-se agora: 

http://www.spe.org/go/IODBrazil


PRÓXIMOS EVENTOS: 
 SPE Latin American and Caribbean Petroleum Engineering Conference (LACPEC) 

Data: 17 a 19/05/2017 

Local: Sheraton Hotel and Convention Center Buenos Aires, Argentina 

 

 Ciclo de Palestras Mega Projetos 

Data: 24/05 

Local: Espaço Gaia  

 

 Webinar: "From space to oil field - NASA's risk management techniques applied to the O&G industry“ 

Data: 13/06/2017 

 

 Brasil Offshore 

Data: 20 a 23/06/2017 

Local: Centro de Exposições Roberto Marinho (Rodovia Amaral Peixoto, Km 170 - Barreto – Macaé/RJ) 

 

 Seminário de Segurança Operacional em Ambiente Offshore 

Data: 26 e 27 de junho. 

Local: Auditório da FIRJAN (Av. Graça Aranha, 01 – Centro/ RJ) 



PRÓXIMOS EVENTOS: 

 SPE TRAINING COURSE: Introduction to Offshore Decommissioning 

Data: 27 a 29/06. 

Local: Rio de Janeiro 

 

 Paper Contest 

Data: 24 a 26/10 

Local: OTC Brasil (Riocentro) 

 

 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. 

 


