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RESULTADOS E NOVA DIRETORIA
SPE SEÇÃO BRASIL
Palavra do Presidente:

Nesta edição extraordinária do nosso informativo, fazemos uma prestação de contas da nossa gestão
e os principais acontecimentos no biênio 2014 – 2016. Por vezes nosso trabalho voluntário pode
parecer rarefeito e pouco efetivo, mas quando fazemos um balanço das nossas atividades percebemos que alcançamos diversos objetivos em apenas dois anos. Como grande destaque desta gestão,
está o resgate das atividades voltadas aos jovens profissionais, reconhecidas com importantes
premiações em 2015.
Além disso, aproveitamos para apresentar a composição da nova Diretoria para o biênio 2016-2018
(chapa única).
Boa leitura. Continuem apoiando e participando das atividades da Seção Brasil!

Bruno Moczydlower
Presidente da SPE Seção Brasil (2014 - 2016)

Retrospectiva 2014/ 2016
O primeiro grande evento da nossa gestão foi a segunda edição do Subsea Forum Rio, em maio de
2014. O evento, organizado em parceria com o IBP e a SPE Seção Macaé, repetiu o sucesso do primeiro evento, com mais de 300 participantes e diversos patrocinadores.
Em novembro do mesmo ano, realizamos o primeiro Brazil Subsurface Workshop com o tema: "Carbonate Reservoir Stimulation - Achieved Milestones and Challenges to Overcome”. O evento, também
em parceria com o IBP e a SPE Seção Macaé, teve cerca de 70 participantes e feedbacks muito positivos. Ainda em novembro, realizamos a 4º edição do Brazil Onshore, o maior evento de E&P no Brasil
focado em campos terrestres. O tema desta edição foi "Crescer, Inovar e Revitalizar" e o evento foi
um grande sucesso, com ampla cobertura na mídia e centenas de participantes e expositores.
Em maio de 2015, o Brazilian Petroleum Conference, primeiro evento em parceria com a ABGP, SBGf
e SPWLA Brasil (4 principais associações de E&P no país), foi um sucesso absoluto e contou com
cerca de 400 participantes e 33 trabalhos técnicos de vanguarda nas áreas de Geofísica, Geologia e
Engenharia de Petróleo, além de palestrantes mundialmente renomados.
Em junho de 2015, o Rio sediou a primeira Eliminatória do Petrobowl da América do Sul e Caribe. O
Petrobowl é a maior competição de perguntas e respostas (quiz) da indústria do petróleo, organizada
anualmente pela SPE Internacional. O evento contou com 19 universidades participantes, sendo 9
estrangeiras.
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Em agosto do mesmo ano, trabalhamos com a SPE Internacional no workshop de "Managed Pressure
Drilling and Well Control", tema de grande importância para a nossa comunidade técnica, com aplicação crescente em águas profundas. No mesmo mês, realizamos também o primeiro Encontro
Técnico do Fundão, no auditório da Schlumberger. O Consultor Master da Petrobras Emmanuel Franco
Nogueira palestrou sobre "Uma visão da implementação da tecnologia MPD no Brasil". Nossa ideia é
continuar promovendo Encontros Técnicos no Centro Tecnológico, de forma a aumentar a participação
dos associados que estudam/trabalham na Ilha do Fundão.
Em outubro de 2015, foi realizada a OTC Brasil, um dos maiores eventos da indústria do petróleo. A
SPE Seção Brasil teve um papel fundamental na seleção do conteúdo técnico do evento, com a organização de 14 sessões técnicas e 3 painéis. Durante a OTC, o engenheiro Antonio Carlos Capeleiro
Pinto, que toma posse como presidente da SPE Brasil para o próximo biênio, foi agraciado com o
primeiro Distinguished Achievement Award, concedido pela OTC Brasil.
Em novembro de 2015, realizamos o desejo de resgatar a série “Almoços com a Indústria”, na qual
uma empresa do setor apresenta suas tecnologias e serviços, num almoço-palestra. Nesta edição, a
empresa Resman apresentou à comunidade técnica da SPE uma palestra sobre “How to improve
reservoir management with RESMAN Intelligent Tracers”. Esperamos que possamos estender esta
iniciativa a outras companhias, operadoras ou prestadoras de serviços.
Encerrando o frutífero ano de 2015, realizamos a primeira edição do Prêmio de Excelência SPE Brasil,
cumprindo um dos nossos maiores objetivos: reconhecer os profissionais de destaque e promover a
confraternização entre nossos membros. Para tanto, contamos com a parceria das outras duas
seções da SPE no Brasil e seguimos as mesmas categorias e regras dos prêmios regionais da SPE
Internacional. Desta forma, os premiados no Brasil serão indicados aos prêmios regionais da SPE no
ano seguinte. Foram concedidos prêmios em 8 categorias técnicas e 3 categorias profissionais. O
grande sucesso do evento reforçou nossa intenção de continuidade. Nesta ocasião, também aproveitamos para celebrar os 30 anos da Seção Brasil, fundada em 1985.
Em fevereiro de 2016 organizamos, em conjunto com a SPE Internacional e com a Baker Hughes, a
sessão interativa “Getting to Zero – The Road to Stavanger”, primeiro evento focado exclusivamente
em SMS e o primeiro webinar da SPE transmitido pela Internet em tempo real para diversos outros
países.
Em abril de 2016, realizamos mais uma edição do Petrogames (edição nacional do Petrobowl) com 13
universidades, que puderam se preparar para a Eliminatória Regional na Argentina. Os três primeiros
colocados (UENF, UFRJ e UFF) receberam uma premiação para ajudar com os custos da viagem.
Também já está confirmada para junho deste ano a terceira edição do Subsea Forum Rio. A agenda
técnica já está completa e certamente será mais um evento de alto nível. Não deixe de participar se
inscrevendo e/ou patrocinando este evento, que já é uma referência internacional da área de Subsea.

Ainda merecem destaque duas premiações que recebemos pelo trabalho desenvolvido em 2015:
1. "Outstanding Young Professional Activity Section Award 2015" - honraria concedida a apenas 3 seções
da SPE no mundo, reconhecendo nosso bem sucedido trabalho realizado para jovens profissionais. Isso
graças ao excepcional trabalho do Diretor Rodrigo Rueda e Comitê de Jovens Profissionais.
2. Também fomos a seção no mundo com mais palestras do "Ambassador Lecture Program", reconhecendo o nosso contínuo trabalho de levar a experiência e o entusiasmo dos jovens profissionais para
todas as universidades brasileiras. Esta premiação é um reconhecimento ao trabalho do Diretor Elysio
Nogueira e seu exército de jovens palestrantes.
Finalmente, temos uma grande novidade para compartilhar com vocês: a SPE Seção Brasil agora tem
o seu próprio website, onde vocês poderão encontrar informações sobre todas as atividades da Sessão
Brasil. Ainda estamos alimentando o portal com informações, mas o canal já está disponível. Acessem
www.spebrasil.org . Podem usar e compartilhar sem moderação!
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