
Mensagem da Diretoria - Atividades da ABGP em 2021

Com a continuação da pandemia ao longo de 2021, a ABGP realizou todos os seus eventos de forma
virtual. Desta forma, demos continuidade à série de Webinares, cursos e eventos on-line, que haviam
sido iniciados em 2020. Aumentamos o número e a frequência de postagens e impulsionamentos no
Facebook e Instagram. Uma nova ferramenta de divulgação e troca de informações e experiências foi
inaugurada, com a criação de um movimentado Grupo de WhatsApp.

A programação desenvolvida em 2021 constou dos seguintes eventos e realizações:

1) 19 WEBINARES:
● Bacias Paleozóicas - PARTE I e PARTE II.
● Crato, Cariri e Cretáceo.
● Potencial Bilionário do PAMA.
● Avanços na qualidade e imageamento sísmico na Bacia do Paraná - uma quebra de paradigma.
● Perspectivas exploratórias nas Bacias de Pernambuco e Paraíba e suas circunvizinhanças.
● Live comemorativa - Dia do Geólogo.
● Província Petrolífera da Bacia de Sergipe - um ensaio sobre a Exploração Digital.
● Evolução Tectônica da Bacia do Parnaíba:  Implicações exploratórias.
● Turbiditos: teoria e aplicação no sistema petrolífero.
● Carbonatos: os elefantes que rugem .
● Geodinâmica e Cinemática das Bacias Conjugadas de Santos-Namíbia e suas Bacias vizinhas.
● Exploração de Petróleo no Brasil - Da Princesa Leopoldina ao CNP (1817-1953).
● Antecipação da Informação Geomecânica em Áreas de Fronteira Exploratória - Bacia de Pelotas.
● Impacto da alteração hidrotermal na qualidade dos reservatórios carbonáticos do pré-sal no

norte da Bacia de Campos - Parte I e Parte II.
● Evolução do clima na terra e os gases de efeito estufa.
● O Olhar Geológico na Implantação das Tecnologias Sísmicas no Brasil.
● Desenvolvimento Tecnológico para o Pré-Sal.
● 80 anos do campo de Candeias.

Com as 11 Webinares de 2020, totalizamos 30 eventos, todos disponíveis na página do YouTube da
ABGP.

De acordo com as informações do YouTube, ao final de 2021, nossos Webinares totalizam mais de 1.300
inscritos, 7.300 horas de conteúdo e  mais de  17,4 mil visualizações posteriores aos eventos em si.
Conclui-se, portanto, que os Webinares da ABGP tem um alcance significativo, atinge um público muito
grande, e ainda tem o benefício de estarem sempre disponíveis para consulta.

Registramos aqui nossos agradecimentos aos nossos palestrantes e mediadores, que têm feito um
excelente trabalho para a Associação e para a Sociedade, como demonstram os números.

2) 5 CURSOS ON-LINE:
● Avaliação dos fatores de chance exploratória pela Modelagem de Sistemas Petrolíferos e

métodos tracionais – Instrutores: Laury Medeiros e Roberto Rosa.
● Sismoestratigrafia e Estratigrafia de Sequências – Instrutor Flávio Feijó.
● Origem, Distribuição e Preservação do CO2 e do H2S em Bacias Sedimentares – Instrutor

Eugênio Vaz.
● Interpretação e predição de dobras e falhas em regimes compressivos e distensionais – Instrutor

Marcos Fetter.
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● Turbiditos – Instrutores: Roberto D’avila, Pierre Muzzi, Fernando Vesely, Kayo Nardi,

Gerson Caravaca e Lucas Arienti.

Lembramos que nossos cursos são ofertados na modalidade aberta ao público, ou fechada por
demanda; presencial ou remota.

No caso de demandas corporativas, essas podem ser exclusivas, ou semi abertas ao público, a critério do
demandante. A empresa pode sugerir/encomendar o(s) tema(s) que deseja treinar sua equipe.

O portfólio de cursos já oferecidos pela ABGP no passado pode ser conhecido em nosso site
www.abgp.com.br. que, no entanto, não significa um catálogo fechado, pois novos cursos podem ser
criados.

3) 3 EVENTOS ON-LINE:

● Workshop Mulheres na Indústria do Petróleo – 30 de Março de 2021.
Contou com a participação das mulheres que atuam na indústria, mostrando sua realidade, os desafios
profissionais ainda existentes e visão futura, através de palestras e depoimentos de 15 profissionais do
E&P. Patrocinadores: Enauta, Repsol Sinopec e Schlumberger

O evento teve a duração de  3h com 68 participantes, em média.

● Virtual Technical Symposium – em parceria com a AAPG – 22 e 23 de Junho de 2021.

Contou com participação de mais de 150 inscritos, representando 38 companhias, 7 universidades e 2
associações em torno de 16 países. O tema deste ano foi “Optimizing Exploration and Development
Opportunities in Brazil’s New Regulatory Scenario.

● III Seminário de Inteligência Artificial Aplicada à Indústria do Petróleo – 26 a 28 de Outubro de
2021.

Nossos Seminários de Inteligência Artificial são uma iniciativa da ABGP. A partir da segunda edição,
firmamos uma parceria com o Energy Hub SDP, hub setorial de Inovação no setor de Energia.

Nesta sua terceira edição, com mais de 470 inscritos, foram 38 palestras técnicas, incluindo 6 palestras
magnas, cobrindo um amplo espectro de conhecimento na área da Inteligência Artificial. As palestras
foram ministradas por representantes de 33 entidades da indústria e da academia, que apresentaram a
aplicabilidade de IA com alto nível técnico.

Dentro do Seminário foram realizados Webinares com 18 palestrantes, trazendo também temas
palpitantes como ESG, Transformação Digital, Inovação Aberta e Startups, Fronteira da IA e Otimização e
gestão de ativos no setor de energia. Houve ainda a participação de 10 Startups apresentando seus
Pitchs com soluções para a indústria de óleo e gás.

Este terceiro Seminário de IA teve como patrocinador Ouro a Petrobras e o Governo Federal e a Eneva; e
como patrocinadora Prata a Schlumberger, a quem agradecemos o apoio.
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4) APOIO A EVENTOS E PARTICIPAÇÕES COM PALESTRAS TÉCNICAS
•      Patrocínio ao Workshop por Elas – organizado pela ABMGeo;
•      Palestra na WIN Unicamp/UFBA;
•      Palestra na ABDAM Meeting;
•      Participação na AAPG Energy Opportunities Virtual Conference.

5) Grupo WhatsApp “ABGP Divulgação”.

Este Grupo foi criado em 23 de Agosto de 2021 com os objetivos específicos de “Divulgação de eventos,
cursos e informações da ABGP e instituições correlatas de interesse da nossa indústria, incluindo
transição energética, transformação digital e diversidade, formação de profissionais. Discussão de
temas que hoje impactam a indústria de O&G e os profissionais da área”.

Com pouco mais de 4 meses de existência, este Grupo tem contado com uma média de 230
participantes, que já realizaram mais de 1300 postagens de notícias, divulgação de eventos de interesse,
fotos de campo, energias alternativas, educação, debates geológicos e troca de informações. Pela
diversidade e pelas diversas origens de seus integrantes dentro da indústria, tem sido um importante
fórum para divulgação de eventos organizados Brasil afora.

Na área de comunicação, aumentamos o número e a frequência de postagens no Facebook e Instagram,
onde também aumentamos significativamente o número de impulsionamentos.

Planejamento 2022:

A ABGP continuará atuando no formato totalmente virtual enquanto for necessário ao longo de 2022,
com a realização dos Webinares, cursos on-line, realização e/ou apoio a eventos, etc. Atividades
presenciais, em especial os eventos de Campo, deverão ser retomadas tão logo seja possível.

Destacamos alguns dos eventos em planejamento:

           Webinar Especial em Comemoração ao Dia das Mulheres – 10 de Março de 2022.

Palestras com participação de mulheres que atuam na indústria e premiação com o prêmio HE
for SHE e SHE for SHE. 

           Webinar Especial em Comemoração ao Dia do Paleontólogo – 14 de Abril de 2022.

Palestra de um paleontólogo e premiação aos profissionais de destaque.

         Participação na AAPG ICE Cartagena - 19 a 22 de Abril de 2022.

A ABGP participa anualmente organizando a seção Brasil do evento. 
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         Webinar em Comemoração ao Dia do Geólogo – 26 de Maio de 2022.

Webinar onde apresentamos as principais realizações da Associação no ano anterior, incluindo
palestra técnica ministrada por órgão/instituição. Segue-se com a tradicional cerimônia de
reconhecimento e premiação de profissionais que se destacaram ao longo de suas carreiras no
ramo da geologia do petróleo.

Brazilian Petroleum Conference – BPC22 – DEEPWATER PRE-SALT CARBONATES &
TURBIDITES IN BRAZIL: FROM EXPLORATION TO PRODUCTION AND BEYOND - 13 a 15
de setembro de 2022

A terceira edição do Brazilian Petroleum Conference terá como objetivo promover a discussão sobre o
status atual da exploração e Produção no Brasil, com foco nos dois sistemas mais prolíficos do brasil e
responsáveis pela quase totalidade da produção de petróleo no Brasil: carbonatos do Pré-Sal e os
turbiditos arenosos.

O evento dá continuidade às duas últimas edições de 2015 e 2018, que foram consideradas os melhores
eventos internacionais de rochas carbonáticas. Este ano adicionaremos os turbiditos que são
responsáveis pela grande produção da Bacia de Campos hoje já madura e também dos novos campos de
águas profundas de Sergipe Alagoas e com grande potencial futuro nas bacias da margem equatorial.

Carbonatos do Pré-sal e turbiditos: dois plays que mudaram a indústria do petróleo no Brasil serão
discutidos pelos maiores especialistas do assunto. Ao final do evento, duas grandes mesas redondas
consolidarão o tema e apontarão os passos a seguir. Desta forma mais uma vez a ABGP contribui para o
contínuo desenvolvimento do potencial petrolífero do Brasil.

IV Seminário de Inteligência Artificial Aplicada à Indústria do Petróleo – OUTUBRO de

2022

A quarta edição do Seminário de IA deverá ser ainda mais ampliada em relação aos anos anteriores.
Além das palestras técnicas e Webinares, a exemplo do que foi feito com as Startups em 2020 e 2021,
pretende-se fazer ação paralela para que Universidades e instituições de ensino e pesquisa em IA
tenham oportunidade de apresentar suas instituições, seus laboratórios, capacitação, e linhas de
pesquisa.

Esta edição do evento está sendo planejada para ser feita de forma híbrida (presencial e on-line), dando
oportunidade de pessoas que estão fora do estado do Rio de Janeiro ou que tenham dificuldade em
custear passagem e hospedagem de participarem, mantendo a vantagem do presencial. Comparado ao
evento exclusivamente on-line, deverá permitir maior interação entre os participantes, o que aumenta a
rede de contatos e relações humanas.

O evento vem se consagrando ao longo dos anos e consideramos seus resultados extremamente
positivos e importantes para a comunidade de O&G.
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� WORKSHOP DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL – a definir a data

Encontra-se em planejamento um evento de 1 dia com palestras e discussões sobre este tema, tão
importante para a sociedade brasileira e essencial para a continuidade de atividades de E&P em prol do
Brasil.

Concluindo, apesar da continuidade da pandemia, 2021 foi um ano de realizações e inovações para a
ABGP.

Agradecemos nossos patrocinadores corporativos Karoon, Ecopetrol e Enauta, assim como as empresas
que nos apoiaram nos eventos específicos como Eneva, Petrobras, Schlumberger e Repsol Sinopec. De
igual importância, nosso reconhecimento às empresas e instituições que inscreveram seus profissionais
nos nossos cursos e eventos, razão de ser da ABGP. Aos palestrantes e moderadores de nosso Webinares
deixamos aqui também nossos agradecimentos.

Como sempre fazemos questão de enfatizar, sugestões são bem-vindas. Caso tenha alguma, por favor,
nos envie através do email abgp@abgp.com.br. Somos uma equipe de voluntários, trabalhando pela
geologia do petróleo no Brasil. Sua participação é muito importante para nós.

Agradecemos o apoio, participação e o incentivo de todos nossos associados. Esperamos vocês em 2022!

Atenciosamente,

Diretoria da ABGP


