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”Prezados associado (a) da SPE, 

Com bastante atraso estamos 

lançando esta Newsletter aos 

nossos associados da SPE Seção 

Brasil. Voltando quase um ano 

atrás, os associados elegerem a 19a 

Diretoria da Seção Brasil, desde o 

estabelecimento desta Seção em 

1985. 

Embora tardio, fica aqui os nossos 

maiores agradecimentos a Diretoria 

passada, liderada pelo engenheiro 

Antonio Carlos Vieira Martins Lage 

que sucedeu o engenheiro Antônio 

Carlos Capeleiro Pinto que 

cumpriram os dois anos de 

mandato (2016- 2018) com muitas 

realizações e resultados positivos à 

Seção, culminando com o Premio 

máximo dado a uma seção: 

Presidencial Award 2018. Para 

nossa sorte, muito dos ex-diretores 

permaneceram neste novo período 

de 2018 a 2020, o que permite uma 

continuidade e transição sem 

sobressaltos. 

Como disse no meu discurso de 

posse, vai ser difícil superar o feito 

da Diretoria passada, mas 

prometemos, como nova Diretoria 

eleita, ao menos tentar igualar os 

feitos, que já será um marco 

extraordinário, principalmente, se 

pensarmos no recente período de 

recessão que o mercado de O&G 

passou e ainda está passando. 

Temos o compromisso de continuar 

as excelências e Standards 

implantados pelas Diretorias que 

nos antecederam. Dessa maneira, 

temos que concentrar na nossa 

missão de coletar, disseminar e 

promover a troca de conhecimento 

técnico na área de O&G para 

benefício da sociedade e 

promovendo oportunidades aos 

profissionais para apurar suas 

técnicas e competências 

profissionais. E nesta caminhada 

temos que dar as mãos e engajar os 

estudantes através dos Students 

Chapters, incentivando-os nas suas 

Semanas do Petróleo, Paper 

Contest e Petrobowl ajudando-os 

com palestras e minicursos. Vamos 

continuar a incentivar o Programa 

de Young Professional que são os 

nossos imediatos sucessores nas 

várias áreas que atuamos. Vamos 

manter os ciclos de palestras 

técnicas como a Terça Técnica, SPE 

Talk, Distinguished Lecture 

Program, Simpósios, Seminários e 

Workshops contribuindo, assim, 

com a disseminação de 

conhecimento entre os associados. 

Nesta edição da Newsletter temos 

vários eventos passados, como os 

mostrados a seguir, além dos 

próximos eventos e uma nota sobre 

fatores humanos. 

 Prêmio de Excelência SPE 

Brasil 2018 

 Terças Técnicas realizadas em 

2019 

 Mesa Redonda RH 

 Petrogames 

 WIN Ana Zambelli e Paula 

Costa 

 DLs (maio e junho) 

 ALPs 

Organizamos e estamos                     

organizando grandes eventos 

neste ano como:  

 SPE Brazil Subsea             

Symposium – Unleshing     

the Potential of Subsea 4.0                

(18 e 19 junho)  

 SPE Brazil Women In               

Energy Symposium                       

(18 julho)  

 II Seminário de                                

Competitividade de Projetos 

Offshore no Brasil                          

(20 de agosto)  

 II Seminário de Segurança 

Operacional                                          

(9 e 10 de Outubro)  

 PetroRun 

 30 anos de fundação do 

Studant Chapter da Unicamp 

 IV Workshop SPE UDESC 

Continue lendo na próxima página... 

EDIÇÃO ESPECIAL AGOSTO DE 2019 

DIRETOR PRESIDENTE 

Shiniti Ohara 

Barra Energia 



PALAVRA DO PRESIDENTE 

NOSSOS PATROCINADORES 

empresas Operadoras e de 

Serviços, são muito 

importantes para a Secado 

e, atualmente, temos 

assinados contratos com a 

Baker Hugues GE, Galp 

Energia, Schlumberger que 

em contrapartidas 

recebem gratuidade em 

eventos e cursos 

promovidos pela Seção 

além de publicações e 

menções de suas marcas e 

nomes no nosso site e 

newsletters. 

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 Associação 

fundamentais. 

 

Utilizem o e-mail                    

brazil_section@spemail..

org para entrar em 

contato e visitem nossa 

página na internet: 

spebrasil..org 

Boa leitura, 

Shiniti Ohara 

Fecharemos com chave 

de ouro a nossa já 

tradicional SPE Prêmio 

de Excelência no Teatro 

Riachuelo no dia 12 de 

dezembro, juntamente 

com a entrega da 

Premiação Regional da 

SPE. 

Para que tudo isto possa 

se concretizar, os 

patrocínios anuais, com 
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PRÊMIO DE EXCELÊNCIA SPE BRASIL 2018 
A Sociedade dos Engenheiros de 

Petróleo (SPE) – Seção Brasil           

realizou em 18 de dezembro mais 

uma edição do Prêmio de 

Excelência SPE Brasil , tendo 

como objetivo reconhecer a 

contribuição de profissionais e 

instituições para o 

engrandecimento da indústria de 

óleo e gás no Brasil. 

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 de seleção do SPE 

Awards. 

Assim como nas edições 

anteriores, os associados das três 

Seções SPE do Brasil foram 

convidados para efetuar 

nomeações para o processo de 

seleção para as diversas categorias 

técnicas, contanto que o indicado 

fosse membro da SPE e estivesse 

em dia a anuidade.  

Os prêmios são divididos em duas 

categorias, como listado na tabela 

abaixo, que apresenta os 

agraciados com o Prêmio de 

Excelência SPE Brasil 2018.  

Os colegas agraciados com Prêmio 

Membros da diretoria da SPE Brasil presentes. 

A partir da esq.: Frances Abbots, Juliana Baioco, Bruno Moczydlower, Clarisse Victorino, 

João Rodrigues, Carlos Pedroso, Rodrigo Rueda, Anna Paula Lougon, Delio Lopes,                     

Fernando Machado, Shiniti Ohara e Antonio Lage. 

de Excelência SPE Brasil 2018 

estão sendo indicados para 

concorrer ao evento regional, o 

SPE Latin America & Caribbean 

Regional Award 2019. Caso 

sejam selecionados no processo 

do SPE Regional Awards, 

automaticamente passam a 

concorrer ao SPE International 

Award 2020. Com relação as 

indicações para concorrer ao 

processo de seleção dos SPE 

Awards, tanto o Regional como 

o International, dever ser 

observado que todo associado da 

SPE pode efetuar indicações para 

estes dois prêmios, mesmo que 

não tenham sido agraciados com o 

Prêmio de Excelência SPE Brasil. 

Basta que o indicado e quem faz a 

indicação sejam membros SPE, em 

dia com suas obrigações. 

Eventuais dúvidas podem ser 

esclarecidas em:  

www.spe.org/awards/FAQ.php  
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Além das categorias de premiação 

acima citadas a SPE Brasil instituiu o 

reconhecimento pela Distinção pela 

Promoção da Diversidade na 

Indústria de E&P.  Este prêmio 

reconhece o empenho de 

profissionais e empresas na 

promoção da integração e aumento 

da diversidade (incluindo gênero, 

racial, cultural, etnias, etc.) na 

indústria do petróleo, seja por meio 

de iniciativas pontuais, como 

campanhas corporativas, ou 

trajetória profissional individual.  

Adicionalmente, foi criado o 

reconhecimento por Tempo de 

Associação dos membros das três 

Seções SPE do Brasil, sendo esta 

uma forma de agradecer por seu 

empenho, fidelidade e dedicação ao 

crescimento desta importante 

instituição profissional. A tabela ao 

lado apresenta os homenageados 

por tempo de associação.  

Neste evento também foram 

apresentados os colegas 

reconhecidos por sua atuação e 

agraciados com o prêmio SPE Latin 

America & Caribbean Award 2018, 

durante a conferência SPE LACPEC 

realizada em Trinidad em 26 de julho 

de 2018, que estão ao lado listados. 

Agora eles concorrerão ao SPE 

International Award:  

O evento foi realizado na sede do 

IBP e contou com uma audiência de 

110 pessoas, que é a lotação máxima 

permitida. 

Ao final foi realizado um coquetel, 

propiciando um ótimo momento de 

confraternização com colegas e 

representantes de nossa indústria. 

A edição de 2019 do Prêmio de 

Excelência SPE Brasil será realizada 

em  dezembro no Teatro Riachuelo. 
Na foto acima (a partir da esq.): Fernando Machado, Carlos Pedroso,               
Eduarda Zanetti, Luziane Dornelas, Clarisse Victorino e Shiniti Ohara.  

PRÊMIO DE EXCELÊNCIA SPE BRASIL 2018 
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TERÇAS TÉNICAS EM 2019 

A Sociedade de Engenheiros de 

Petróleo, Seção Brasil, realizou 

em 15 de janeiro, às 18:00h, no 

espaço Alumni COPPEAD mais 

uma edição da TERÇA TÉCNICA. 

Nesta TERÇA TÉCNICA foi 

abordado o tema:  

“Geomecânica como 

Ferramenta de Suporte à 

Decisão em E&P”  

com o  Dr. Francisco Henriques 

Ferreira  (CENPES) 

Abstract: 

Nas últimas décadas a 

Geomecânica vem aumentado 

sua importância na indústria do 

petróleo, quer seja na otimização 

na produção e/ou perfuração de 

poços ou na previsão de 

incidentes que possam 

comprometer as facilidades de 

produção ou, em casos extremos, 

causar problemas ambientais 

associados a exsudação de 

hidrocarbonetos. 

Uma análise geomecânica é um 

dos casos de análise estrutural 

em engenharia. Assim, o 

conhecimento de tensões 

atuantes, propriedades 

A Terça Técnica é um programa 

de palestras mensais com o 

objetivo de disseminar 

conhecimento e permitir a troca 

de experiências entre colegas de 

operadoras, academia e 

fornecedores de bens e serviços. 

Durante este ano, foram e serão 

realizadas diversas Terças 

Técnicas, como pode ser visto 

logo abaixo. 

Janeiro 

mecânicas de rochas e geometria 

de superície – com a descrição de 

acamamentos e descontinuidades – 

é necessário para que este tipo de 

análise possa ser realizado. Na 

indústria do petróleo está 

consagrado o acrônimo MEM – 

Mechanical Earth Model – para 

descrever este conjunto de dados 

(tensão, propriedades mecânicas e 

geometria) para um domínio que 

englobe a rocha reservatório, bem 

como rochas adjacentes. A 

montagem de um MEM é uma 

atividade multidisciplinar que deve 

envolver geólogos, geofísicos e 

engenheiros de petróleo. 

Os MEM’s podem ser 3D (Reservoir

-centric Mechanical Earth Model) 

ou 1D (wellbore-centric Mechanical 

Earth Model). Dependendo do 

problema estrutural a ser analisado 

um destes dois tipos de modelos 

matemáticos é mais indicado. Nesta 

apresentação serão apresentados 

métodos para montagem de um 

MEM, bem como exemplos de 

análises estruturais que podem ser 

realizadas após a montagem do 

modelo. Dentre estas análises 

podem ser destacadas: i) análise de 

estabilidade na fase de produção; ii) 

predição do início do processo de 

produção de areia; iii) projeto de 

fraturamento; iv) compactação de 

reservatório e subsidência da 

superfície; v) análise de integridade 

de poço no longo prazo; vi) 

estabilidade de taludes 

submarinos; vii) análise de 

integridadde de rocha capeadora; 

vii) definição da pressão máxima de 

injeção de fluidos para recuperação 

de hidrocarbonetos; etc. 
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TERÇAS TÉCNICAS EM 2019 

A SPE Seção Brasil, realizou 

em 12 de março e 02 de abril, às 

18:00h, no espaço Alumni           

COPPEAD mais uma edição 

da TERÇA TÉCNICA. 

Nesta TERÇA TÉCNICA foi 

abordado o tema:  

“Subsea Production System 

Overview – Main                 

Technologies ”  

com o sr. Dalmo Zerbini, da             

OneSubsea. 

Abstract: 

Subsea Production Systems are 

typical wells located on the 

seabed, shallow or deep water. 

Generally termed as Floating 

production system, where the 

petroleum is extracted at the 

seabed and the same can be tied 

back to an already existing 

production platform or an 

onshore facility. The oil platform 

well is drilled by a movable rig 

and the extracted oil or natural 

gas is transported by submarine 

pipeline under the sea and then 

to rise to a processing facility. 

The development of Subsea 

Systems demands a multi-

disciplinary list of facilities to 

export the oil/gas from the 

reservoir up to the production 

facilities. 

Number of technologies 

applicable to equipment, 

systems and construction 

resources become continuously 

higher in the oil & gas industry, 

requiring specialized 

management of risks and 

maturity level. Aiming to achieve 

the best results, it is crucial that 

the technological maturity and 

the risks associated with 

technologies be properly managed, 

aiming to guarantee the success of 

the technology and project. 

These 2 introduction days aim to 

present a summarized perspective 

of a complete offshore field layout 

with the main technologies 

involved in the process focusing on 

wellheads, x-trees, plets, plems, 

manifolds, umbilicals and 

flowlines . To conclude the 

presentation, some videos  and 

major subsea projects will be 

presented for better understanding 

about the subsea environment. 

A SPE Seção Brasil, realizou em 07 

de maio, às 18:30h, no espaço  

Alumni COPPEAD mais uma edição 

da TERÇA TÉCNICA. 

Nesta TERÇA TÉCNICA foi abordado 

o tema:  

“FPSO: The Current Truth for 

oil production in Brazil”  

com o sr. Rafael de Oliveira Santos, 

da TK OCYAN. 

Abstract: 

The actual future of Brazil’s oil 

production is well defined, the Pre-

salt. Nevertheless, what still under 

definition is the best strategy to 

turn this operation competitive 

enough to achieve  significant share 

on the global oil market. A definite 

Março e Abril 

Maio 
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solution is something far from the current present, once 

the challenges are constant and the experience exploring 

this fields is still under development. However, if we have 

some kind of certainty today it is related to the utilization 

of Floating, Production, Storage and Offloading platforms 

as the alternative for producing in this areas. 

The idea of the lecture is to introduce basic concepts of 

this type of platform design, its advantages to be 

considered as the best alternative so far for producing in 

the pre-salt as well as its challenges and the impacts of 

this field’s fluid characteristics on the FPSO topside 

design. In addition it will be presented a brieth overview of 

the current FPSO market and its expectations in the 

future including possibilities to improve and even 

overcome this technology. 

A SPE Seção Brasil, realizou 

em 11 de junho, às 18:00h, 

no Clube de Engenharia mais 

uma edição da TERÇA TÉCNICA 

Nesta TERÇA TÉCNICA foi 

abordado o tema:  

“Métodos Físicos para                          

Mitigação de Incrustações       

Inorgânicas”  

com o sr. André Leibsohn, da                 

Petrobras. 

Abstract: 

Perdas de produção ligadas à 

formação de incrustações têm 

impacto expressivo na eficiência 

das principais unidades de 

produção offshore no Brasil. A 

viabilização da estratégia de 

prevenção por métodos físicos 

apresenta-se como uma 

alternativa atrativa de redução 

de custos operacionais e impacto 

ambiental, além de expressivas 

reduções no CAPEX por meio do 

favorecimento de configurações 

de poço simplificadas. Eventos 

TERÇAS TÉCNICAS EM 2019 

Junho 
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recorrentes de mau funcionamento 

de mandris de injeção química 

reforçam a urgência na 

disponibilização de alternativas de 

mitigação. Magnetismo, ultrassom, 

revestimentos não aderentes e 

simulação hidrodinâmica do 

processo de formação da 

incrustação são tópicos a serem 

abordados na apresentação. 

Resultados experimentais de 

laboratório e unidades piloto, 

simulações computacionais e casos 

de campo serão apresentados, bem 

como a interação com a 

comunidade científica e de serviços. 



TERÇAS TÉCNICAS EM 2019 

A SPE Seção Brasil, realizou 

em 9 de julho, às 18:00h, no 

Clube de Engenharia mais uma 

edição da TERÇA TÉCNICA. 

Nesta TERÇA TÉCNICA 

abordaremos o tema:  

“Dutos submarinos flexíveis 

e rígidos: visão geral de 

projeto à instalação”  

com Roberta Pires, da BHGE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

a summarized perspective of 

overview of subsea pipes including 

Flexible and Rigid production, 

injection and exportation systems: 

how does it work, technical 

requirements and installation 

methods. It will also address 

jumpers installation methods and 

finally some general trends on 

piping and installation method 

choice on the overall subsea layout, 

cost and schedule. 

Brazil has thousands of kilometers 

of subsea oil and gas pipes. Brazil 

has always been a world record 

winner on water depths and now is 

a world record winner on CO2 

levels. This has led Brazilian 

engineering community to develop 

local technical expertise and 

technical solutions that are now 
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Julho 

recognized worldwide. This 

presentation aims on sharing a 

glimpse of this expertise and also 

on some of the actions ongoing to 

keep a safe and efficient 

transportation system for our net 

of oil & gas subsea pipes. 

Abstract: 

The development of Offshore Oil 

and Gas Pipes Systems demand 

multi-disciplinary engineering to 

investigate a multitude of design 

uncertainties extending from the 

reservoir to the production 

facilities.  The generation of 

concept options usually follows 

a technically oriented process, 

where each specialized discipline 

determines the technical 

requirements and boundary 

conditions to the next 

discipline.Subsea pipes design 

and installation usually drive the 

subsea investment. So it is key 

to correctly define and optimize 

piping. The deeper the field, the 

more this is important.  

This presentation aims to deliver 



TERÇAS TÉCNICAS EM 2019 

Agosto 

A SPE Seção Brasil, realizará 

em 13 de agosto, às 18:00h, no 

Clube de Engenharia mais uma 

edição da TERÇA TÉCNICA. 

Nesta TERÇA TÉCNICA 

abordaremos o tema: 

 “Human Factors: a new              

approach for safety and           

operational excellence”  

com José Carlos Bruno, Coach 

for Libra Project Operations. 

Abstract: 

The Oil and Gas industry, following 

other hazardous industries, has 

finally started to discuss the role of 

Human Factors in its operations, 

particularly in deep-water 

environments. Over the years, we 

have been trying harder and harder 

the same approaches in our safety 

management system with no 

measurable improvements. 

Managing safety using the 

traditional behavioral-based safety 

seems to be no longer sufficient to 

cope with the fast growing 

complexity in a leading-edge 

technological industry. Such shift 

from long established traditional 

paradigms started over a very 

short span of time recently. For 

instance, the Macondo blowout, 

followed by and unprecedented oil 

spill in the Gulf of Mexico, has 

undoubtedly played a crucial role 

as a catalyzer element on this shift 

since it made clear to the entire 

industry how a single catastrophic 

incident could jeopardize its very 

existence. Even though, the issue of 

Human Factors is yet peripheral for 

the Oil and Gas industry and not 

clearly understood. Strong beliefs 

on compliance as the leading factor 

for success or that getting to zero 

is an achievable goal are yet the 

prevalent ones among the industry. 

This presentation will try to 

summarize some paradigms that 

challenge this traditional old view, 

of Human Factors. Let’s get to 

know the New View of Human 

Factors and explore together how 

its new paradigms could help us to 

improve both safety and 

operational excellence in deep and 

ultra-deep-water operations. 
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SPE CAREER TALK 

No dia 29 de março, realizamos o SPE Career Talk: Mesa Redonda de RH na qual contamos com a presença de 

ilustres profissionais como: Daniele Carestiato (Repsol Sinopec), Silvia Nunes (Constellation), Carolina Ridolfi 

(Brunel), Raphael Falcão (Hays), Gabrielle Botelho (Equinor), Fábio Martins (Total), Sergio Oliveira (SBM) e 

Renato Peregrina (Galp). 

O evento teve como objetivo apresentar aos profissionais presentes, quais são as principais características 

buscadas pelos gestores de RH durante as entrevistas, bem como, auxiliar na divulgação de possíveis 

oportunidades de cada uma das empresas participantes. 

Cerca de 100 pessoas participaram do evento e contribuíram com perguntas. 

Evento foi um sucesso de público e crítica. 

À partir da esq.: Fábio Martins (Total), 

Daniele Carestiato (Repsol Sinopec), 

Carolina Ridolfi (Brunel), Raphael 

Falcão (Hays), Sergio Oliveira (SBM), 

Gabrielle Botelho (Equinor), Renato 

Peregrina (Galp) e Silvia Nunes 

(Constellation). 

Palestrantes e               

organizadores do evento. 
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A edição do PetroGames 2019 

realizou-se no dia 30 de março, 

no Auditório Padre José de 

Anchieta na PUC-Rio.  

O evento, organizado pelo 

Comitê de Jovens Profissionais 

da SPE Seção Brasil, teve 

participação das universidades 

brasileiras UFRJ, UNICAMP, 

UFF, UVA, UNIFESP, UFAM e 

UFPEL e foi classificatório para 

a etapa regional do Petrobowl 

que ocorreu em maio em Santa 

Cruz de la Sierra, Bolívia.  

O PetroGames é uma 

competição de perguntas e 

respostas sobre a indústria de 

PETROGAMES 2019 
petróleo e gás que abrangem 

temas técnicos, conhecimentos 

gerais e história da SPE. A disputa 

se dá entre equipes compostas por 

até 5 jogadores representando os 

capítulos estudantis SPE das 

universidades participantes.  

O PetroGames é dividido em duas 

fases. A primeira fase é a etapa 

classificatória, na qual todas as 

equipes jogam umas contra as 

outras. A classificação é 

primeiramente de acordo com o 

número de vitórias, e em caso de 

empate, leva-se em conta a 

pontuação total de cada equipe. As 

quatro primeiras equipes se 

classificam então para a segunda 

fase, a etapa eliminatória. Há, 

portanto, duas disputas de 

semifinais onde os times 

vencedores destes jogos disputam 

o primeiro e segundo lugar na final, 

e os times perdedores disputam o 

terceiro lugar. A edição de 2019 

contou com patrocínio ouro da 

empresa Repsol Sinopec Brasil.  

A equipe da Universidade Federal 

de Rio de Janeiro (UFRJ) ficou em 

primeiro lugar, seguida pela 

Universidade Estadual de Campinas 

(UNICAMP) e Universidade Federal 

Fluminense (UFF), 

respectivamente, sendo as três 

universidades classificadas para a 

etapa regional do Petrobowl. 

 A classificação geral do Petrogames 2019 foi: 

 

1º – Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 

2º – Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) 

3º – Universidade Federal Fluminense (UFF) 

4º – Universidade Veiga de Almeida (UVA) 

5º – Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) 

6º – Universidade Federal do Amazonas (UFAM) 

7º – Universidade Federal de Pelotas (UFPel) 
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WOMEN IN ENERGY (WIN): “Trajetória de Carreira: 

Até o topo!” 
No dia 03 de abril de 2019 foi 

realizado  mais um evento 

voltado para o público feminino 

da indústria de E&P, organizado 

pelo comitê Women in Energy 

(WIN).  

Paula Costa, CFO e diretora de 

RI da Enauta foi convidada para 

compartilhar com os 

espectadores a sua trajetória de 

carreira até ocupar um dos 

cargos mais altos da Operadora 

de E&P. A Paula Costa está no 

Grupo Queiroz Galvão há mais 

de 10 anos. É formada em 

Engenharia de Produção pela 

Universidade Federal do Rio de 

Janeiro, Master of Business 

Administration em Finanças pelo 

IBMEC (Instituto Brasileiro de 

Mercado de Capitais) e Master of 

Business Administration em 

Petróleo pela Coppe/UFRJ. Tem 

vasta experiência no setor de O&G, 

atuou em diversos cargos, e ao 

longo de sua carreira na QGEP e 

Enauta alcançou a diretoria da 

operadora de O&G. Paula contou 

como foi sua brilhante trajetória, 

desde a base familiar, até o 

ingresso na universidade de 

engenharia e escalada no mercado 

de trabalho. Compartilhou os 

desafios encontrados e o que foi 

decisivo para seu crescimento: 

aceitar as oportunidades sem 

antecipar as dificuldades. 

Paula abordou o assunto de forma 

leve e divertida, trazendo reflexões 

importantes sobre o papel 

individual que  que cada mulher 

tem em relação ao seu próprio 

crescimento. 

A apresentação foi muito bem 

recebida e elogiada pelos 

presentes, que encheram os 

espaço. Além da apresentação, 

um welcome coffee permitiu 

o networking entre os 

espectadores. 
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DISTINGUISHED LECTURE - Maio 

Distinguished Lecturer : 

‘CO2 in the Subsurface – 

From EOR to Storage’ 

An Extra 45 Minutes Can Provide a 

World of Knowledge 

Speaker: Gary Teletzke 

ExxonMobil Upstream 

Research 

 

Em 23 de maio tivemos a primei-

ra palestra do programa SPE 

Distinguished Lecturer de 2019, 

tendo como preletor o Dr. Gary 

Teletzke, que é consultor sênior 

da Exxon e atua na área de 

Enhanced Oil Recovery (EOR). A 

palestra abordou o tema “CO2 in 

the Subsurface – From EOR to 

Storage” 

A palestra fez uma revisão do 

atual estado da técnica de CO2-

EOR e as lições aprendidas so-

bre o armazenamento geológico, 

assim como as implicações da 

utilização da técnica de CCS 

(Carbon Capture and Storage) 

em larga escala. 

Segundo o palestrante, a utiliza-

ção da técnica CO2-EOR não se-

rá suficiente para alcançar a me-

ta de redução de emissões de 

carbono na atmosfera, de modo 

que está sendo estudado o possível 

armazenamento de CO2 em aquífe-

ros salinos. Porém, a experiência da 

operação de alguns projetos de CCS 

mostram que a capacidade de arma-

zenamento nestas formações sali-

nas pode ser limitada pela dinâmica 

da injetividade. Centenas de anos de 

capacidade de armazenamento de 

CO2 estão potencialmente disponí-

veis, ainda que sejam consideradas 

as tais limitações de injetividade, 

mas a distribuição da área da capa-

cidade de potencial armazenamento 

varia significativamente. Estudos 

geológicos e de engenharia de re-

servatórios são essenciais na iden-

tificação das áreas com capacidade 

armazenamento, injetividade e con-

tenção adequados. Desta forma, a 

engenharia de petróleo tem um 

papel relevante na condução destes 

estudos. 
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DISTINGUISHED LECTURE - Junho  

Abstract:  

Global climate change remains 

top of the agenda for lively 

discussion on TV 

documentaries, frightening 

newspaper headlines, science 

magazines and foreign policy 

journals. 

The sudden abundance of 

relatively clean and inexpensive 

shale oil and gas is profoundly 

changing global energy 

markets. Despite the rapid 

growth of renewable energy, 

the fact remains that fossil 

fuels will continue to dominate 

world energy consumption for 

decades to come. Therefore, 

fossil fuel consumption will 

continue to produce greenhouse 

gas emissions that are linked to 

global warming. Public and 

political pressure, however, is to 

curtail the use of oil and gas 

hydrocarbons or find solution for 

permanent disposal of heat 

trapping gases. This is no longer an 

option for the future; it is a political 

necessity. 

Carbon dioxide sequestration and 

storage presents a huge challenge 

for research and development. 

Massive projects will eventually be 

required, leading to many 

opportunities, new businesses and 

specialized services. Most of these 

activities will fall on the shoulders 

of petroleum engineers and 

geologists. 

This presentation provides a view 

on global climate change issues, 

starting with causes and effects, 

the positions of believers and 

skeptics and the often 

contradictory arguments of 

scientists and policy makers, with 

the likely political consequences 

for the petroleum industry. 

Biography:  

George Stosur managed oil and gas 

R&D programs at the U.S. 

Department of Energy in 

Washington, D.C. for 22 years.  He 

was responsible for DOE-

sponsored research at universities, 

National Laboratories and joint 

R&D projects with several 

countries.  Other experience 

includes Chevron and Shell Oil R&D 

in EOR, heavy oil, and the first trial 

of using nuclear explosive to 

fracture ultra-low permeability 

formations.  He served as an SPE 

Section Director, SPE Distinguished 

Lecturer and guest speaker for 

several cruise lines. Authored 86 

papers and contributed to a five-

volume encyclopedia on 

hydrocarbons.  He holds two M.S. 

degrees and a Ph.D. in petroleum 

engineering. 

Speaker: George Stosur 

Consultant, Formerly 

U.S. Dept. of Energy 

Distinguished Lecturer:          

Global Climate Change Wars 

and Fossil Energy; Current 

and Future Realities 

An Extra 45 Minutes Can Provide a 

World of Knowledge 
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ALPs em 2019 

Maio/2019: Carreira em Bussiness Development Analyst (Itamar Alves Junior) 

Maio/ 2019: Carreira em Development&Planning Engineer (Rodrigo Rueda) 

Maio/2019: Carreira em Risers Engineer (Max William Tocantins) 

07/maio/2019: Perspectiva de carreira (Pedro Henrique Silva) 

08/maio/2019: Principais habilidades de um engenheiro, carreira na engenha-

ria química, benchmark e benchmark pessoal, empreendedorismo, engenharia 

química no exterior, networking, teambulding, gestão de pessoas e liderança 

(Kaique Santos Teixeira) 

08/maio/2019: Perspectiva de carreira  (Patrícia Mendonça) 

09/maio/2019: Processo Bayer e perspectiva de carreira (Iraê Camilo e Gabri-

el Nunes) 

27/maio/2019: Completação, Intervenção, Controle e Abandono de Poços 

(Bruno William) 

28/maio/2019: Fluidos de Perfuração: Construção, Desconstrução e Descarte 

Ambientalmente Seguro (Klai Ferreira) 

29/maio/2019: Drilling Operations (Directional Driller) (Gil Oliveira) 

15/maio/2019: Gestão no Capítulo Estudantil da Unicamp (Fernando Perin) 

15/maio/2019: WIN – Women in Energy (Fernanda Furtado) 

O Ambassador Lecturer Program (ALP) é uma iniciativa do Young Member Engagement Committee para 

ajudar a educar, informar e desenvolver as habilidades da próxima geração de profissionais de petróleo e 

gás. Os Young Professionals (YPs) visitam universidades e escolas secundárias para ajudar a disseminar 

informações sobre a indústria de E&P, responder às perguntas dos alunos e compartilhar suas experiências 

profissionais.   

Se há o interesse em ter um ALP em seu capítulo estudantil, universidade ou escola, entre em contato com 

Nicolas Urupukina (nicolas.urupukina@coc.ufrj.br), responsável por coordenar o ALPs. 

Veja alguns dos ALPs realizados até agora. 
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PETRORUN SPE TEAM 
O PetroRun SPE Team  é um grupo de 

corrida da SPE Brasil que busca 

incentivar a prática de esportes e, assim, 

melhorar a saúde e aumentar a 

integração entre os membros da SPE. 

Ocorreu no fim de semana do dia 08 de 

julho, a primeira corrida do time SPE 

PetroRun. Foram 12 participantes na 

corrida que fez parte do Circuito das 

Estações – Inverno, com as opções de 

5km, 10km e 16km. 

A iniciativa de montar o time partiu dos 

Young Professionals, mas o objetivo é 

reunir uma equipe de corrida composta 

por um público heterogêneo, o que vai 

estimular ainda mais a integração entre 

todos. A sugestão é que os interessados 

em fazer parte da equipe participem de 

eventos de corrida (Circuito das 

Estações, Série Delta, Night Run, etc) 

porém utilizando camisas da SPE ao invés 

da camisa do evento. 

A SPE Brasil contou com o patrocínio da 

Halliburton para a confecção das camisas 

e também, nesta primeira corrida, com 

inscrições para a corrida. 

Para participar da equipe, o membro deve 

entrar em contato através do e-mail da 

seção demonstrando interesse que 

maiores instruções serão enviadas.  

 

“Grupo de corrida da SPE Brasil 

busca incentivar a prática de 

esportes e, assim, melhorar a 

saúde e aumentar a integração 

entre os membros da SPE” 

Participantes do PetroRun: Diego, Meirilane, Clarisse, Bárbara,             
Nicolas, Juliana, Amanda, Gabriel, Koren, Daniel, Juan.  
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O reitor, em seu discurso de 

abertura, salientou a 

importância de atividades que o 

Capítulo Estudantil proporciona 

à socialização e aprendizado do 

empreendedorismo aos alunos. 

Após a cerimonia de abertura e 

posse, o sr. Cesar Patiño fez 

uma palestra sobre 

Sustentabilidade Regional 

alinhada com a iniciativa Global 

da SPE. Em seguida,                 

Shiniti fez uma Palestra sobre 

as  perspectivas atuais da 

Indústria de O&G onde ressaltou 

a retomada das atividades, a 

estabilidade nos leilões da ANP 

e as mudanças na política de 

30 ANOS UNICAMP STUDENT CHAPTER 

Estado favorável aos negócios e 

projetos no setor.  

Antes da cerimônia de posse, o 

Prof. Paulo Ribeiro e o sr. 

Constantino Esper Neto 

proporcionaram um tour pelo 

Centro Nacional de Pesquisa em 

Energia e Materiais (CNPEM), onde 

foram visitados o Projeto Sirius e a 

nova fonte de luz sincrotron de 4ª 

geração, que será a maior e mais 

complexa infraestrutura cientifica 

já construída no Brasil. (mais 

informações na https://

www.lnls.cnpem.br/sirius/). 

A estrutura do Laboratório é 

impressionante, com dimensões 

equivalentes a um estádio de 

futebol, onde será investido cerca 

de R$ 1.8 bilhão. 

No dia da visita, o laboratório se 

encontrava em comissionamento. 

Porém desde a chegada ao 

Aeroporto de Viracopos, com suas 

instalações amplas, novas e 

modernas, e passando por rodovias, 

similares as highways americanas, 

Santos Dumont, Bandeirantes e Via 

D. Pedro até chegar a UNICAMP, 

culminando com a visita ao 

Laboratório Nacional de Luz 

Sincrotron (LNLS), todos pensamos: 

este é o Brasil que teima em dar 

certo! 

Na foto, a partir da esq.: Denis Schiozer, Shiniti Ohara, Marcelo Knobel, Cesar Patiño, 
Valdir Gallo e nova Diretoria (de camisa azul o presidente Camilo Duarte).  
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PARTICIPAÇÃO NA SOLENIDADE DE ABERTURA DO  

IV WORKSHOP DE PETRÓLEO - SPE UDESC 

Convidado pelo Gabriel Pignat, Vice Presidente do Capitulo Estudantil da UDESC (Universidade Estadual de 

Santa Catarina), participamos da solenidade de abertura do evento IV Workshop de Petróleo SPE - UDESC que 

ocorreu entre os dias 13 a 17 de maio de 2019, em Balneário Camboriú, SC. Tivemos a oportunidade de ministrar 

uma palestra sobre o atual Mercado de O&G além de um depoimento de carreira. O evento teve duração de cinco 

dias e contaram com oito minicursos, nove palestras, duas mesas redondas, uma visita técnica e a 8ª edição do 

Petroquest. 

O evento foi uma oportunidade única para os alunos estarem em contato com profissionais de renome da 

indústria possibilitando trocas de experiências, networking e conhecimento, entre outros. 

Mesa da Solenidade de abertura, da 

esquerda para a direita Prof. Dr. Luiz 

Adolfo Hegele Junior (Sponsor do 

Capítulo), Shiniti Ohara (Presidente 

da SPE Seção Brasil), Prof. Dr. 

Leandro Zvirtes (Vice-reitor da 

UDESC), Joana Luize Augustin 

(Presidente do Capítulo Estudantil), 

Profa. Dra. Lindaura Maria Steffens 

(Direção do CESFI - UDESC) 

Comissão Organizadora do evento 

composta por quatro diretores, 

sete coordenadores e vinte staffs. 

Diretoria do Capítulo Estudantil SPE UDESC : Joana 

Luize Augustin (Presidente), Gabriel Alan Pignat                 

(Vice-presidente), Sabrina Lora Henn (Tesoureira) e 

Luiza Machado (Secretária)  
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No dia 14/05, tivemos mais uma 

palestra do ciclo de palestras 

SPE Talks: Personalidades da 

Indústria com a presença do 

ilustre Engenheiro João Carlos 

de Luca, ex-Diretor de E&P da 

Petrobras aos 38 anos de idade 

(o mais jovem diretor), ex-

Presidente da YPF/Repsol, e ex-

presidente do IBP (por 14 anos) 

e ex-presidente da Barra Energia 

e atualmente na DLC (de Luca 

Consultoria) e Board Member da 

Barra Energia que nos contou 

um pouco de sua fantástica, 

admirável e vencedora trajetória 

profissional. A sua humildade 

contagiou a todos os presentes 

na palestra. Ele começou 

contando do seu tempo de 

cursinho em Curitiba onde 

apesar de ter vindo de uma 

cidade pequena (Pirai do Sul – 

PR) ingressou na UFPR, nos 

dando a lição de acreditar em 

nós mesmo. Seu encontro com o 

presidente Geisel, ainda 

estudante, e o seu ingresso na 

Petrobras (de novo – 

acreditando em si mesmo) e nos 

vários cargos técnicos e 

gerenciais que foi galgando, na 

Petrobras,  ate a Diretoria de 

E&P sem apoio de políticos. 

Contou suas varias idas a 

Brasília, sempre em prol da 

indústria de Óleo e Gás no Brasil 

com um trabalho totalmente 

voluntario, principalmente com 

o IBP. Hoje continua envolvido 

em melhorias para nossa 

indústria focando agora no 

mercado de gás. A indústria de 

O&G no Brasil deve muito ao 

João Carlos de Luca, pelos suas 

atitudes sempre de melhora e 

desenvolvimento do Brasil. Fica 

aqui o nosso agradecimento de 

uma palestra tão inspiradora 

SPETALK: João Carlos de Luca 

para os jovens talentos, e fica a 

constatação de que há pessoas 

honestas trabalhando para um 

futuro melhor para as futuras 

gerações e para o Brasil.  

Este ciclo de palestras ocorre 

desde 2018 e tem como objetivo 

aproximar os grandes nomes da 

indústria de O&G, possibilitando 

conhecer um pouco mais de suas 

trajetórias profissionais 

promovendo uma troca de 

experiências e conhecimentos entre 

estas grandes personalidades e os 

Jovens Profissionais, ou mesmo os 

profissionais mais experientes. Em 

breve, divulgaremos os próximos 

convidados. 
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SPE Paper Contest 2019 

O SPE BRAZIL SECTION 

STUDENT PAPER CONTEST 

2019 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 três 

participantes com trabalhos 

melhor classificados em cada uma 

das três divisões (graduação, 

mestrado e doutorado) 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 2020, aumentando a 

participação de instituições de 

ensino brasileiras nesta 

competição. 

Os primeiros colocados de cada 

divisão do SPE Brazil Section Paper 

Contest 2018 terão um incentivo 

adicional para participar do SPE 

Latin America and Caribbean 

Regional Paper Contest de 2020. 

Além do prêmio em dinheiro, o 

vencedor terá R$ 1000 (mil reais) 

para auxiliar os gastos com 

passagem e/ou hotel (a título de 

reembolso).  

O evento ocorrerá durante a 

Offshore Tecnology Conference 

(OTC) Brasil no período de 29 a 31 

de outubro de 2019, no Centro de 

Convenções SulAmérica - Rio de 

Janeiro, Brasil. Os estudantes terão 

até dia 17 de Agosto de 2019 para 

submeter as sinopses dos 

trabalhos através do e-mail da SPE 

Seção Brasil 

(brazil_section@spemail.org).  

Para acessar a ficha de inscrição, 

regulamento do evento e mais 

detalhes acesse: 

www.spebrasil.org/pt/ 

downloads/documentos/ 
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SPE Brazil Subsea Symposium 

Em vista da inegável 

importância da Segurança 

Operacional e da sua correta 

gestão para o setor de Óleo & 

Gás, aliadas a crescente 

complexidade tecnológica e 

operacional nos campos de alta 

produção a exemplo do pré-sal, 

a Seção Brasil da Sociedade dos 

Engenheiros de Petróleo – SPE, 

reunirá as entidades e os 

principais especialistas na área 

de Segurança. Estarão 

presentes ao evento órgãos 

II Seminário de Segurança Operacional Offshore 
Reguladores, Sociedades 

Classificadoras, profissionais, 

consultores e docentes, de forma a 

suscitar um amplo debate, a troca 

de informações e propor soluções 

técnicas que levem a criação de um 

ambiente mais confiável e seguro 

ao Homem, ao Meio Ambiente e aos 

Ativos Empresariais.  

Ao longo do Seminário serão 

tratadas questões relevantes, 

frequentemente identificadas nas 

operações offshore brasileiras e na 

implantação dos sistemas de 

desempenho eficazes. Desse modo, 

serão apresentadas potenciais 

soluções visando reduzir a 

exposição do trabalhador aos 

diversos fatores de riscos, 

viabilizando a continuidade dos 

negócios nas instalações de 

exploração e produção de petróleo 

e gás. Em adição, este fórum 

permitirá gerar uma maior 

integração entre a comunidade 

envolvida com a Segurança 

Operacional em águas brasileiras.  

A Firjan foi palco de mais um 

grande evento organizado pelas 

seções  Brasil e Macaé da SPE: a 

primeira edição do SPE Brazil 

Subsea Symposium. Os dois dias 

de evento (18 e 19 de junho) 

contaram com a participação de 

representantes de toda a 

indústria submarina, incluindo 

operadores, fornecedores e 

entidades de classe.  

Graças a um formato 

diferenciado combinando            

palestras curtas e objetivas, 

amplo uso de interatividade, 

sessões de workshop e              

montagem de uma agenda 

propositiva, o Symposium se 

destacou como um fórum de 

reflexão sobre o estado atual e 

as ambições da indústria 

submarina em nosso país.  

Contando com patrocínio de 

empresas de renome, como a 

Petrobras (Categoria Diamante), 

Total (Categoria Ouro), Aker 

Solutions e Subsea Integration 

Alliance (Categoria Prata), Aveva 

e 4Subsea (Categoria Bronze), o 

evento apresentou quatro  

sessões. Para cada uma                 

delas, quatro palestras e uma 

sessão de workshop foram 

realizadas. 

Coletivamente, os participantes 

refletiram sobre o conteúdo                           

apresentado e apresentaram 

sugestões visando aumentar a 

relevância da indústria submarina 

brasileira no cenário mundial. 

As sugestões servirão como base 

para a montagem de uma agenda 

propositiva que será usada tanto 

para alimentar a programação do 

Subsea Forum Rio 2020, quanto 

para fomentar ações das entidades 

relacionadas à indústria submarina, 

como o IBP, a Abespetro, a Firjan e 

a própria SPE. 
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Todos nós – mesmo aqueles não diretamente engajados nas atividades inerentes a Segurança – observamos o significativo 

aumento do foco nesta que parece ser uma nova disciplina, surgida na área de SMS (HSE). Um numero a cada vez maior de 

trabalhos sendo publicados em congressos e eventos; novas regras legais baseadas na ação humana; entidades 

tradicionalmente dedicadas a análise da segurança de processos   voltando-se para o estudo dos riscos e impactos causados 

pelo Homem; o próprio Regulador investindo pesadamente na qualificação dos seus especialistas nesta matéria; um dos 

fóruns mais ativos na produção de conteúdo na SPE internacional; enfim, muito mais do que uma simples tendência 

temporária, o estudo dos Fatores Humanos e a sua influência constituem hoje um pilar absoluto quanto a sua importância 

para a nossa Indústria. Ao contrário do que se pensava, quando a causa raiz das falhas e acidentes chegava ao Homem e o 

Treinamento parecia ser a única forma de mitigar a recorrência, entende-se hoje que, como humanos, todos falharemos em 

algum momento, independente da nossa preparação técnica e condição psicossocial. Portanto, o novo paradigma recomenda 

que o desenvolvimento tecnológico considere a presença do erro humano e reduza as suas consequências, ao invés dos 

modelos anteriores, nos quais o hardware não era necessariamente desenhado para a falha do operador. Uma entrevista 

extremamente elucidativa sobre esta forma de pensar e agir pode ser vista em https://www.spe.org/en/hsenow/hsenow-

article-page/?art=4467 na qual Chris Hawkes – diretor de HSE da IOGP – aborda com muita clareza o estado atual do 

conhecimento sobre os fatores humanos. Não deixem de navegar no https://www.spe.org/en/hsenow/home/ para ter 

acesso a este e inúmeros outros conteúdos de grande valor técnico sobre a Segurança das nossas atividades. Os colegas da 

comunidade de Segurança estão também convidados a integrar o comitê SMS a ser criado pela Seção Brasil nos próximos 

meses, onde este e outros temas de interesse serão discutidos e disseminados entre os nossos pares.” 

João Carlos Rodrigues, Eng. MBA 

Como parte da recente visita do Presidente Regional para 

América do Sul e Caribe da SPE, Cesar Patiño ao Brasil, 

foi organizada uma reunião exclusiva com os membros 

do Comitê de Young Professionals e representantes dos 

estudantes, assim como uma série de eventos informais 

de networking.  

O objetivo destes eventos foi aproximar as novas 

gerações de jovens profissionais da SPE ao ilustre 

Presidente da região, quem indicou tem como uma das 

suas principais prioridades o engajamento, interação e 

conversa com os jovens da região.  

Dentre os vários resultados deste proveitoso encontro 

estão: um plano de ação para retenção e fortalecimento 

de membros jovens, orientações sobre atividades de YPs, 

compartilhamento de conselhos e experiências de outros 

grupos de YPs na região, novidades sobre LACPEC e YPs, 

assim como aproximação do Board internacional, por 

meio de Cesar, aos YPs da região SAC.  

Cesar Patiño reuniu-se com a Diretoria da SPE Seção 

Brasil e alguns membros Young Professionals, para um 

almoço afim de discutir os projetos em andamento e 

discutir ideias para o futuro organizadas pela Seção, um 

encontro muito proveitoso onde novas ideias foram 

criadas e um Feedback bastante positivo foi levado do 

encontro.  

ENCONTRO COM CESAR PATIÑO 
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FATORES HUMANOS 
Um conceito muito mais concreto do que se imagina. 

No fundo: Daniel Rúbio, Max Tocantins, Rodrigo Rueda,               
Shiniti Ohara, Anderson Leocadio, Luziane Dornelas, Clarisse 
Victorino, Bárbara Cavalcante e na frente: João Carlos, David 

Aquino, Fernando Machado, Cesar Patiño, Amanda Leão,                 
Ana Paula Dantas e Bruno Moczydlower 
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DIRETORIA SPE BRAZIL SECTION 

SECRETÁRIO                                           
DE LIDERANÇA JOVEM  

Rodrigo Rueda Terrazas  

Total E&P do Brasil  

SECRETÁRIA DE                           
RELAÇÕES ACADÊMICAS  

Juliana Souza Baioco 

UFRJ 

PRESIDENTE 

Shiniti Ohara 

Barra Energia 

VICE-PRESIDENTE 

Carlos Alberto Pedroso 

Enauta 

SECRETÁRIO DE EVENTOS 

Fernando Antônio Machado 

Petrobras 

SECRETÁRIO 

Gabriel Serrão 

Petrobras 

SECRETÁRIO DE  
PARCERIAS 

Bruno Moczydlower 

Petrobras 

SECRETÁRIO 
DE COMUNICAÇÃO 

Delio Lopes 

Baker Hughes GE  

SECRETÁRIO                            
DE AFILIAÇÕES 

Celso Dresjan Jr. 

Galp 

SECRETÁRIO                               
DE TECNOLOGIA 

Mauro Nunes 

Halliburton 

SECRETÁRIA DE                         
LIDERANÇA ESTUDANTIL 

Ana Paula Dantas 

Equinor 

TESOUREIRO 

Antonio Carlos Lages 

Petrobras 
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Terça-Técnica “Human Factors” com                                       

José Carlos Bruno (Petrobras) 

18h -  Clube de Engenharia, Centro - RJ 

www.bit.ly/brazil-terca 

13 
de Agosto 

15 
de Agosto 

Networking SPE Brasil  

18h - Mangue Seco, Centro - RJ 

II Seminário sobre Competitividade de Projetos                     

Offshore no Brasil 

Sede do IBP, Centro - RJ 

www.bit.ly/seminario-ibp 

20 
de Agosto 

09 e 10 
de Outubro 

II Seminário de Segurança Operacional Offshore  

Firjan, Centro - RJ 

Offshore Technology Conference Brasil 2019 

Centro de Convenções SulAmérica, Cidade Nova - RJ 

www.otcbrasil.org 

29 e 31 
de Outubro 

12 
de Dezembro 

Prêmio de Excelência Técnica SPE Brasil 2019 e                      

SPE Regional Award Ceremony  

Teatro Riachuelo, Centro - RJ 


