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Shell falara sobre levar a  
geociência além do convencional  

Shell on taking geoscience 
beyond the conventional
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SBGf: Brasil está pronto para uma renovação
SBGf: Brazil ready to lead resurgence
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ARE YOU READY 
FOR NEW HORIZONS?

We are.
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With a wealth of operational experience and a passion for  
geophysical excellence, Polarcus takes on the most   
complex of 3D projects, delivering outstanding quality every 
time. We give the highest priority to safe working practices that  
combined with our commitment to minimize our environ-
mental footprint, enables us to offer our clients an unrivalled  
world-class service from Pole to Pole.
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O programa de aquisição sísmica foi realizado pela SeaBird 
Exploration e concluído em junho de 2014 com mais de 20.500 
km de linhas de dados sísmicos 2D obtidos em uma área de 

avaliação offshore de 122.000 km².  O processamento dos dados 
sísmicos deve ser concluído até o final de 2014. 

“A conclusão do programa de aquisição sísmica 2D é um marco 
significativo tanto para a Soma Oil & Gas quanto para o governo federal da 
Somália”, conta Robert Sheppard, CEO da Soma Oil & Gas.  “A quantidade e 
a qualidade dos dados sísmicos obtidos está no topo de nossas expectativas 
e, de forma importante, gerenciamos para concluir o programa de aquisição 
sísmica sem incidentes de segurança, saúde ou ambientais.”

A Soma fornecerá os dados sísmicos processados para o ministério 
de petróleo e recursos minerais da Somália e tem o direito de se 
inscrever para acordos de compartilhamento de produção em uma área 
de até 60.000 km².

A Unique System FZE, uma divisão do Unique Maritime Group 
(UMG), concluiu a instalação das unidades de ecossondas com 
múltiplos feixes EM 2040, da Kongsberg, em duas embarcações 

no estaleiro de Abu Dabi, da subsidiária da Mubadala, Bayanat Mapping 
& Surveying Services (Bayanat).

O comissionamento das embarcações foi realizado no porto de Esnad, 
em Abu Dabi, em conjunto pela Unique e a Kongsberg na presença da 
equipe de levantamento e engenharia da Bayanat. Os testes de aceitação 
de porto (HATs) e de aceitação marítima (SATs) foram realizados na 
unidade, e os resultados foram tabulados e verificados pela equipe 
juntamente com a equipe de processamento de dados da Bayanat.

“Estamos satisfeitos com a conclusão desse projeto hidrográfico 
que envolveu a instalação de ecossondas de múltiplos feixes EM2040 a 
bordo de duas embarcações para um de nossos importantes clientes, a 
Bayanat”, revelou Ian Huggins, gerente-geral da Unique System FZE. “A 
capacidade de nossa equipe de engenharia, apoiada pela disponibilidade 
de equipamentos de levantamento hidrográfico em nosso inventário, 
nos ajudou a finalizar as várias etapas do projeto, desde instalação de 
equipamentos de levantamento até o comissionamento das embarcações. 
Estamos ansiosos por nossa parceria contínua com a Bayanat e a 
prestação de valiosa assistência técnica em seus futuros projetos.”

The seismic acquisition programme was carried out by SeaBird 
Exploration and concluded in June 2014 with over 20,500 
kilometre lines of 2D seismic data having been acquired across a 

122,000 square kilometre offshore evaluation area.  The processing of 
the seismic data is expected to take until late 2014 to complete. 

“The completion of the 2D seismic acquisition programme is a 
significant milestone for both Soma Oil & Gas and the federal government 
of Somalia,” said Robert Sheppard, CEO of Soma Oil and Gas.  “The quantity 
and quality of seismic data acquired is at the top end of our expectations 
and importantly we have managed to complete the seismic acquisition 
programme with no security or health, safety and environment incidents.”

Soma will provide the processed seismic data to Somalia’s ministry 
of petroleum and mineral resources and has the right to apply for 
production sharing agreements for an area of up to 60,000 square 
kilometres. n

Unique System FZE, a division of Unique Maritime Group 
(UMG), has completed the installation of Kongsberg’s EM 
2040 multibeam echo sounder units on two vessels at the Abu 

Dhabi yard of Mubadala subsidiary, Bayanat Mapping & Surveying 
Services (Bayanat).

Commissioning of the vessels was carried out at Esnad Port in 
Abu Dhabi jointly by Unique and Kongsberg in the presence of the 
engineering and survey team of Bayanat. The harbour acceptance tests 
(HATs) and sea acceptance tests (SATs) were carried out at the site, and 
results were tabulated and verified by the team along with the data 
processing team at Bayanat.

“We are pleased with the completion of this hydrographic project 
that involved the installation of EM2040 multibeam echosounders 
aboard two vessels for one of our important clients, Bayanat,” said 
Ian Huggins, Unique System FZE general manager. “The capability 
of our engineering team backed by the availability of modern 
hydrographic survey equipment in our inventory has helped us to finish 
various stages of the project ranging from the installation of survey 
equipment to the commissioning of the vessels. We look forward to 
our continued association with Bayanat and providing our valuable 
technical assistance in their future projects as well.” n

Soma Oil & Gas and Seabird 
Exploration complete successful 
survey offshore Somalia 

UMG installs hydrographic sys-
tems on Bayanat survey vessels

Soma Oil & Gas e Seabird Exploration concluem levantamento bem 
sucedido na área offshore da Somália

UMG instala sistemas 
hidrográficos em embarcações 
de levantamento na Bayanat 

Atualizações Updates
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O novo centro é o primeiro de sua categoria a ser inaugurado em 
Minamar por uma grande empresa internacional de geociências. 

“Com o recente contrato do governo de Mianmar de 16 blocos 
onshore e 20 offshore para empresas internacionais e locais de petróleo 
e gás, prevemos um aumento no ritmo das atividades de exploração ao 
longo dos próximos 18 meses”, revela Sophie Zurquiyah, vice-presidente 
executivo sênior de geologia, geofísica e reservatórios da CGG.

A cerimônia de inauguração contou com a presença do ministro de 
energia de Mianmar, U Aung Htoo, e mais de 50 representantes de clientes.

O objetivo do centro é oferecer às empresas de produção e exploração 
locais e internacionais que operam em Mianmar acesso local a tecnologia 
e experiência líderes de indústria em imagens abaixo da superfície da 
CGG. Ao longo do tempo, o centro também atuará como uma base a 
partir da qual a CGG planeja ampliar seus negócios no país.

O novo centro é equipado com o mais recente hardware e software 
de processamento sísmico de ponta para atender aos requisitos de 
imagens abaixo da superfície dos clientes da CGG que operam em 
Mianmar. Uma conexão de rede dedicada e rápida com o centro de 
Singapura da CGG também está disponível para processamento de 
grandes volumes de dados.

A Rosneft começou os trabalhos de campo em cinco blocos 
licenciados nos mares de Barents e Pechora: Prinovozemelsky 
Leste, situado na parte nordeste do mar de Barents, próximo ao 

arquipélago de Novaya Zemlya; Perseevsky, situado na parte noroeste 
do mar de Barents; e os blocos Russky Sul, Prinovozemelsky Sul e 
Matveevsky Oeste, situados no mar de Pechora Sea.

O trabalho sísmico será realizado por uma embarcação de pesquisa 
especializada simultaneamente com o levantamento gravi-magnetométrico 
de navio. Todo o trabalho será realizado em três partes sísmicas.

Além disso, estão planejados levantamentos de engenharia complexos 
com o objetivo de obter informações sobre condições ecológicas e 
geológicas de engenharia dos locais para dois postos projetáveis.

A Rosneft realiza o Programa de Exploração Geológica nos mares 
de Barents e Pechora em perfeita conformidade com os requisitos da 
legislação ambiental da Federação Russa e acordos de licença.

A organização dos levantamentos geológicos nas plataformas 
dos mares de Barents e Pechora é realizada por uma subsidiária 
especializada da Rosneft chamada RN-Shelf-Arctic.

As obras de perfuração estão planejadas para 2016 e 2017.

The new centre is the first of its kind to be opened in Myanmar by 
a major international geoscience company. 

“With the Myanmar Government’s recent award of 16 onshore 
and 20 offshore blocks to international and local oil and gas 
companies, we foresee a quickening in the pace of exploration activity 
over the next 18 months,” said Sophie Zurquiyah, senior executive vice-
president, geology, geophysics and reservoir, CGG.

The inauguration ceremony was attended by Myanmar’s deputy 
minister for the ministry of energy, U Aung Htoo, and over 50 client 
representatives.

The aim of the centre is to give international and local exploration 
and production companies operating in Myanmar onsite access to 
CGG’s industry-leading subsurface imaging technology and expertise. 
Over time the centre will also act as a base from which CGG intends to 
expand its business in the country.

The new centre is equipped with the latest state-of-the-art 
hardware and seismic processing software to meet the subsurface 
imaging requirements of CGG’s clients operating in Myanmar. A fast 
dedicated network link to CGG’s Singapore hub is also available for 
processing large data volumes. n

Rosneft has started field works at five licence blocks of the 
Barents and Pechora Seas; East Prinovozemelsky, located in the 
North-Eastern part of the Barents Sea near the Novaya Zemlya 

archipelago; Perseevsky, located in the North-Western part of the 
Barents Sea; and at the South Russky, South Prinovozemelsky and West 
Matveevsky licence blocks, located in the Pechora Sea.

Seismic work will be performed by a specialised research vessel 
simultaneously with the shipboard gravi-magnetometric survey. All 
work will be performed in three seismic parties.

In addition, complex engineering surveys with the purpose of 
obtaining information about engineering-geological and engineering-
ecological conditions of the sites for two projectable outposts is planned.

Rosneft carries out the Geological Exploration Programme in the 
Barents and Pechora seas in strict accordance with the requirements of 
environmental legislation of the Russian Federation and licence agreements.

Organisation of geological surveys on the Barents and Pechora 
seas shelf is carried out by a specialised subsidiary of Rosneft called 
RN-Shelf-Arctic.

Drilling is planned for 2016 and 2017. n

CGG opens Myanmar subsurface imaging centre

Rosneft launches seismic surveys 
in Barents and Pechora seas

CGG abre centro de imagens abaixo da superfície 
em Mianmar

Rosneft dá início a levantamentos sísmicos 
nos mares de Barents e Pechora

Updates
Atualizações
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A nova tecnologia revela características em leitos abaixo 
da superfície e contatos de fluido em reservatórios para 
otimizar operações de poços, capacidades de direcionamento 

e mapeamento de múltiplas fronteiras usando novas medições de 
resistividade direcional profunda possibilitadas por técnicas de 
interpretação exclusivas e em tempo real.

“Com a tecnologia GeoSphere, a Schlumberger apresenta o primeiro 
serviço de mapeamento de reservatórios durante perfuração que 
possibilita que os clientes mapeiem seus reservatórios usando medições 
de profundidade de investigação sem precedência no poço combinadas 
com uma nova metodologia de inversão matemática”, conta Steve 
Kaufmann, presidente de medições de perfurações da Schlumberger.

Com um amplo conjunto de investigação que se amplia há mais 
de 30 metros do poço, as equipes de perfuração podem usar o serviço 
GeoSphere para reduzir o risco de perfuração e assentamento preciso 
de poços, resultando na eliminação de orifícios piloto.

Na área offshore do Brasil, um cliente implementou a tecnologia 
GeoSphere para mapear com precisão múltiplas seções de reservatórios 
de poços em águas profundas. O serviço de mapeamento de 
reservatórios durante perfuração foi usado para orientar decisões de 
direção de poços que possibilitaram que o cliente melhorasse a posição 
de drenagem, evitasse saídas não planejadas de reservatórios-alvo e 
obtivesse conhecimento de reservatório para otimizar a produção.

A Petrobras adotou o software SAS Analytics para indicar áreas 
com alta probabilidade de produção de petróleo e gás.

A empresa deseja aumentar a eficiência de produção e 
contribuir para recuperação total de recursos usando percepções 
pautadas por dados.

O processo de análise de rochas com 5 a 150 milhões de anos é no 
mínimo desafiador. A Petrobras buscou o SAS para ajudar funcionários a 
gerenciar grandes quantidades de dados e tomar melhores decisões sobre 
seus principais projetos.

“O SAS Analytics se demonstrou confiável em 100% de nossos casos”, 
conta Olinto Gomes de Souza, geólogo sênior da Petrobras. “Nenhum 
outro software do mercado alcança esse desempenho.” 

Usando o SAS, técnicos criam modelos estatísticos que analisam 
grandes volumes de dados para aumentar o fator de recuperação, que 
é a porcentagem de recursos de petróleo em um campo considerado 
recuperável. O objetivo é maximizar o posicionamento dos poços e 
ampliar a vida útil dos campos maduros para oferecer lucratividade 
à empresa em projetos de produção onshore. Em média, tais campos 
produziram 230.000 mais barris por dia após o uso do SAS Analytics.

The new technology reveals features in subsurface beddings 
and fluid contacts at the reservoir scale to optimise well 
landing operations, steering capabilities and mapping of multiple 

boundaries using new deep-directional resistivity measurements 
enabled by proprietary real-time interpretation techniques.

“With GeoSphere technology, Schlumberger is introducing the 
first-ever reservoir mapping-while-drilling service that enables 
customers to map their reservoirs using unprecedented depth of 
investigation measurements around the wellbore combined with a 
novel mathematical inversion methodology,” said Steve Kaufmann, 
president, drilling and measurements, Schlumberger.

With a deep range of investigation that extends more than 30 
metres from the wellbore, drilling teams can use the GeoSphere 
service to reduce drilling risk and accurately land wells, resulting in the 
elimination of pilot holes.

Offshore Brazil, a customer deployed GeoSphere technology to 
accurately map multiple deepwater-well reservoir sections. The 
reservoir mapping-while-drilling service was used to guide well 
steering decisions, which enabled the customer to improve the drain 
position, avoid unplanned exits from target reservoirs, and to acquire 
reservoir knowledge to optimise production. n

Petrobras has adopted SAS Analytics software to pinpoint areas 
likely to produce oil and gas.

The company intends to increase production efficiency and 
contribute to total resource recovery using data-driven insights.

Analysing rocks between 5 million and 150 million-years-old is 
challenging at best. Petrobras is looking to SAS to help employees 
manage large amounts of data and make better decisions about 
major projects.

“SAS Analytics has proven to be reliable in 100 per cent of our 
cases,” said Olinto Gomes de Souza, senior geologist at Petrobras. “No 
other software on the market matches this performance.” 

Using SAS, technicians create statistical models and analyse 
large volumes of data to increase the recovery factor, which is the 
percentage of oil resources in an oil field that is estimated to be 
recoverable. Their aim is to maximise the placement of wells and 
extend the life of mature fields to improve company profitability on 
projects such as onshore production. On average, such fields produced 
230,000 barrels more per day after using SAS Analytics. n

Schlumberger launches map-
ping-while-drilling technology

Petrobras adopts big data  
analytics software to boost explo-
ration and production 

Schlumberger lança tecnologia de 
mapeamento durante perfuração

Petrobras adota software de 
análise de big data para impulsionar 
exploração e produção

Updates
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Somália. Em Fevereiro de 2014 a SeaBird Exploration foi selecionada pela 
Soma Oil & Gas para ajudar a desvendar o potencial da Somália.

A ampla experiência operacional em Africa juntamente 
com uma excelente reputação pelo seguro desempenho 
operacional, nos tonaram a escolha óbvia. Quando 
há exposição significativa financeira, à segurança e, 
mais importante ainda, humana o seguro desenpenho 
operacional é mais importante do que nunca. A SeaBird 
tinha a capacidade para executar o programa de sísmica 
dentro do prazo e do orçamento.

•	 20.500	km	de	dados	sísmicos	aquiridos
•	 2	embarcações	sísmicas
•	 8	embarcações	de	segurança	e	suporte
•	 Mais	de	400.000	horas	de	trabalho	sem	incidentes
•	 Mais	de	100	ensaios	de	proteção	e	segurança

“A conclusão do programa de acqisição de sísmica 2D é um marco significativo tanto para a Soma Oil & Gas como para of Governo Federal 
da Somália.  A quantidade e qualidade dos dados sísmicos adquiridos estão na cimeira das nossas expectativas e, mais importante ainda, 
conseguimos completar a acquisição do programa de sísmica sem incidentes de segurança ou de SAS.”

Robert Sheppard, CEO of Soma Oil & Gas

www.sbexp.com

Seabird_FP_PT.indd   1 14-7-30   下午12:56
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Geoscience has already had a great impact on oil and gas 
exploration and production, but what will it take for geoscience 
to deliver extraordinary results in the future? According to 

Matthias Bichsel, projects and technology director, Royal Dutch Shell 
the answer is established wisdom and unbounded imagination; doing 
things differently and doing more of the same. But on one point he is 
absolutely clear: innovation is necessary in every case.

Matthias Bichsel, projects and technology director, Shell explains that 
geoscience needs established wisdom and unbounded imagination if it is 
going to be an even more effective tool

Taking geoscience beyond the conventional

O campo da geociência já teve um excelente impacto na produção 
e exploração de petróleo e gás, mas o que será necessário para 
garantir resultados extraordinários no futuro? De acordo com 

Matthias Bichsel, diretor de tecnologia e produtos da Royal Dutch Shell, 
a resposta é sabedoria sólida e imaginação sem limites: fazer as coisas 
de forma diferente e fazer mais do mesmo. Mas uma coisa ele deixa 
absolutamente clara: a inovação é essencial em todos os casos.

Matthias Bichsel, diretor de projetos e tecnologia da Shell, explica que o 
campo da geociência precisa ser sabedoria sólida e imaginação sem limites 
caso queira ser uma ferramenta mais eficiente

Levando a geociência além 
do convencional

Matthias Bichsel, projects and technology director, Royal Dutch Shell
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Para garantir que esteja na 
vanguarda, a Shell executa os 
workshops Renovação de oportunidade 
agora (RON) que a empresa realiza 
para reciclar suas ideias sobre como 
hidrocarbonetos se formaram em 
bacias maduras, como se movem e 
onde estão agora. “Nesses workshops, 
unimos geólogos que estão atualmente 
explorando uma bacia e geólogos que 
exploraram a mesma bacia há cinco, 
dez, talvez 30 anos atrás”, explica 
Bichsel.

“Centenas de anos de experiência 
acumulada são analisados por 
mentes que não aceitaram os dogmas 
dominantes”, conta. “Uma vez que 
a Mãe Natureza sempre parece 
mais complexa do que aquilo que 
imaginamos, questionar dogmas, 
e até mesmo acabar com eles, é 
normalmente necessário para se achar 
novas soluções.

“Em nosso mais recente workshop, 
seis soluções foram pensadas dentro 
de uma semana de intensas atividades 
de brainstorming. E já demos início nas 
perfurações para testá-las.

“Incidentalmente, usamos um estilo estritamente conservador 
nos workshops RON: não são permitidos aparelhos eletrônicos. Os 
participantes, mesmo aqueles da geração iPad, não usam nada além 
de lápis coloridos, fichas com mapas e seus cérebros. Em alguns casos, 
tivemos que realizar esses workshops em depósitos para que houvesse 
espaço suficiente para que os mapas fossem espalhados pelo chão e 
paredes. Esses workshops incorporam a combinação paradoxal que, 
na minha opinião, impulsiona a geociência a ir além do convencional: 
imaginação ilimitada e conhecimento sólido; fazer coisas de forma 
diferente e fazer mais do mesmo.

“Quando consegui meu PhD em geologia, os livros faziam uma 
distinção clara entre rochas de origem, nas quais havia formação 
de gás natural ou petróleo, e rochas de reservatórios, nas quais 
hidrocarbonetos acabam se formando. Rochas de origem e de formação 
sempre foram consideradas formações separadas, uma vez que petróleo 
e gás apresentam uma tendência de movimento depois que se formam. 
Na verdade, a razão pela qual eles são encontrados em acúmulos 
volumosos se deve simplesmente à sua passagem ascendente ser 
ocasionalmente bloqueada por vedações de rochas impermeáveis.

“Mas desenvolvimentos recentes mostram quão limitante era o 
paradigma desses livros. Rochas de origem e reservatório podem ter 
uma única e mesma formação. Na verdade, elas podem até mesmo ser 

To ensure they stay ahead of 
the game, Shell run Rejuvenate 
Opportunity Now (RON) workshops 
that Shell holds to refresh its thinking 
on how hydrocarbons formed in 
mature basins, how they moved around 
and where they’re hiding now. “At 
these workshops, we bring together 
geologists who are currently exploring 
a basin and geologists who explored 
the same basin five, 10 – even 30 – 
years ago,” Bichsel says.

“Hundreds of years of accumulated 
experience are pitted against minds 
that have not accepted the prevailing 
dogmas,” he explains. “Since Mother 
Nature always seems to be much 
more complex than what we imagine, 
questioning dogmas – and even 
busting them to pieces – is generally 
necessary to come up with new plays.

“In our latest workshop, six new 
plays were conceived within one week 
of intense brainstorming. And drilling 
has already begun to test them.

“Incidentally, we go strictly ‘old 
school’ at the RON workshops: no 

electronics allowed. The participants – even those of the iPad 
generation – have nothing but coloured pencils, map-overlay sheets 
and brains. In some cases, we’ve had to hold these workshops in 
warehouses so that there is enough space for the maps to be spread 
out on the floor and walls. These workshops embody the paradoxical 
mixture that I think propels geoscience to go beyond the conventional: 
flighty imagination and well-grounded knowledge; doing things 
differently and doing more of the same.

“When I got my PhD in geology, textbooks made a clear distinction 
between source rock, where crude oil or natural gas formed, and 
reservoir rock, where the hydrocarbons ultimately are found. Source 
rock and reservoir rock were always assumed to be in separate 
formations, because oil and gas have a tendency to move once they’re 
formed. In fact, the reason they’re found in voluminous accumulations 
is only because their upward passage is occasionally blocked by 
impermeable-rock seals.

“But recent developments have shown how limiting that textbook 
paradigm was. Source and reservoir can be one and the same 
formation. In fact, they can even consist of the same basic rock – shale 
– that often seals conventional oil or gas traps. So source, reservoir and 
seal have in this sense become indistinguishable.”

This paradigm shift has moved the industry from under the shadow 
of peak oil into the wide-open era of diffuse oil. Many countries that 

Geoscience can improve the decision making process
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compostas pela mesma pedra básica, o xisto, que muitas vezes veda 
acúmulos de petróleo ou gás convencionais. Então, rochas de origem, 
reservatório e vedações, nesse sentido, tornam-se indistinguíveis.”

Esta quebra de paradigmas levou a indústria da sombra do auge 
do petróleo para a era ampla de petróleo difuso. Muitos países que 
não possuem reservas consideráveis de petróleo convencional estão 
agora ansiosos para descobrir se terão mais sorte com petróleo não 
convencional em formações de xisto. “O mesmo se aplica ainda mais 
ao gás natural”, acrescenta Bichsel. “Mesmo no meu país de origem, 
a Suíça, que é mais conhecido por sua energia hidrelétrica do que 
seus hidrocarbonetos, há interesse em gás e petróleo de xisto, e várias 
empresas independentes compraram concessões.

“Esta quebra de paradigmas também tornou propriedades da 
rocha mal definidas, como capacidade de fracionamento, muito 
mais importantes do que eram nos meus dias de universidade. E isso 
destacou a ligação entre geomecânica e geofísica.

“A geomecânica trata sobre o caminho pelo qual as rochas se quebram. 
A geofísica, naturalmente, é o coração dos estudos sísmicos. Ambas são 
baseadas em princípios semelhantes, mas a primeira é voltada para tensões 
estáticas, enquanto a segunda se foca na propagação de ondas dinâmicas. 
Não seria ótimo se uma pudesse revelar algo sobre a outra?

“Isso, na verdade, parece ser possível. Nós da Shell temos usado a 
relação entre atributos sísmicos e propriedades geomecânicos de rocha 
para avaliar a recuperação final estimada por poço em áreas não perfuradas 
da formação de Montney no Canadá. Muitas outras informações referentes 
ao fraturamento hidráulico de formações podem ser obtidas a partir de 
novas tecnologias relacionadas aos estudos sísmicos.”

Mas, nos estudos sísmicos, o nome do jogo é dados: dados de alta 
qualidade. Quanto mais, melhor. A Shell agora tem 250 vezes mais 
capacidade de computação dedicada para o processamento geofísico 
do que tinha há 10 anos. E ela precisou se preparar para coletar, 

lack sizeable accumulations of conventional oil are now eagerly seeing 
whether they have any better luck with unconventional oil in shale 
formations. “The same applies even more to natural gas,” Bichsel adds. 
“Even in my native country, Switzerland, which is better known for its 
hydropower than its hydrocarbons, there is interest in shale oil and gas, 
and several independents have taken up concessions.

“This paradigm shift has also made ill-defined rock properties, like 
fraccability, much more important than they were in my university days. 
And it has highlighted the link between geomechanics and geophysics.

“Geomechanics governs the way rocks crack. Geophysics, of course, 
is at the heart of seismic. They are both based on similar principles, 
but the former is based on static stresses whereas the latter is based 
on dynamic wave propagation. Wouldn’t it be great if one could reveal 
something about the other?

“That, in fact, seems to be possible. We at Shell have used the 
relationship between seismic attributes and geomechanical rock 
properties to evaluate the estimated ultimate recovery per well in 
undrilled areas of the Montney formation in Canada. Much more 
information pertaining to the hydraulic fracturing of formations could 
be gleaned from new technologies related to seismic.”

But in seismic, the name of the game is data – high-quality data. 
The more, the better. Shell now has 250 times more computing capacity 
dedicated to geophysical processing than it had 10 years ago. And it 
had better get ready to gather, process and visualise a lot more data.

Shell is working to develop a wireless micro-electromechanical 
geophone system that can be scaled up to one million channels. This 
will provide much denser imaging of onshore fields and reveal much 
greater detail of key geological structures. It has also trialled in Qatar 
and the Sultanate of Oman a fibre-optic seismic acquisition system 
that can gather far more data in one go than ever before.

“Achieving extraordinary results is not simply a matter of coming up 
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with new ideas at workshops, or even capitalising on the exponential 
growth of computing power,” Bichsel says. “Sometimes an existing 
practice or design – a technology – is pretty near optimal. In such a 
case, that technology has to be standardised so that it can be easily 
replicated everywhere to get the maximum value out of it.

“Consistent focus on standardisation and replication means we are 
able to reduce the time between taking final investment decisions on a 
project and bringing that project on stream. Even in the early stages of 
technology development, questions about scalability have to be asked 
and satisfactorily answered.

“At Shell, we are currently focusing on seven technology thrusts for 
widespread deployment around the world. These thrusts were identified 
on the basis of how valuable the technology is expected to be and how 
well the technology’s deployment could be integrated into business plans.”

One such thrust involves GeoSigns, Shell’s software for subsurface 
visualisation. This software incorporates 29 major proprietary 
technologies for interpreting seismic data. It allows more than 1,200 
Shell users worldwide to standardise the workflow for the analysis of 

processar e visualizar muito mais dados.
A Shell está trabalhando para desenvolver um sistema de geofone 

microeletromecânico sem fio que pode ser dimensionado para até um 
milhão de canais. Isto proporcionará imagens de campos onshore muito 
mais densas e revelará muito mais detalhes de estruturas geológicas 
essenciais. Também fizemos testes no Qatar e no Sultanato de Omã de 
um sistema de aquisição sísmica de fibra ótica que pode coletar muito 
mais dados de uma só vez do que jamais conseguimos.

“Alcançar resultados extraordinários não é simplesmente uma 
questão de se ter novas ideias em workshops, ou até mesmo aproveitar 
o crescimento exponencial do poder de computação”, diz Bichsel. 
“Às vezes, uma prática ou design existente (uma tecnologia) já estão 
muito perto do conceito ideal. Em tal caso, essa tecnologia precisa ser 
padronizada de modo que possa ser facilmente replicada em todos os 
lugares para se obter o máximo proveito.

“Foco consistente na padronização e replicação significa que somos 
capazes de reduzir o tempo entre a tomada de decisões finais de 
investimento em um projeto e colocar esse projeto em operação. Mesmo 
nos estágios iniciais de desenvolvimento de tecnologia, perguntas sobre 
dimensionabilidade precisam ser feitas e respondidas de modo satisfatório.

“Na Shell, nos focamos atualmente em sete eixos de tecnologia 
para a implantação ampla em todo o mundo. Esses eixos foram 
identificados com base em quão valiosa a tecnologia deve ser e como 
sua implantação pode ser integrada a planos de negócios.”

Um desses eixos envolve o GeoSigns, o software da Shell para 
a visualização abaixo da superfície. Este software incorpora 29 
tecnologias essenciais e exclusivas para a interpretação de dados 
sísmicos. Ele permite que mais de 1.200 usuários globais da Shell 
padronizem o fluxo de trabalho para a análise de levantamento em 
tempo ou a localização de pontos ideais formações compactas, por 
exemplo. Ele também facilitará o compartilhamento de conhecimento 

The Shell Technology Centre at Amsterdam

“Achieving extraordinary 
results is not simply a 

matter of coming up with 
new ideas”
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entre os geocientistas da Shell e reduzirá custos.
“Maior padronização também é necessária na perfuração e 

conclusão de poços para desenvolvimentos de gás não convencional: 
o tipo de abordagem que a Shell busca em uma joint venture de 
fabricação de poços com a China National Petroleum Corporation”, 
continua. “Buscamos uma abordagem de correia transportadora na qual 
peças padronizadas de equipamentos realizam diferentes estágios no 
processo de perfuração e conclusão. Desta forma, é possível trabalhar 
em vários poços paralelamente em vez de ter um equipamento de 
perfuração personalizado trabalhando em um poço por vez.

“Então, resumindo rapidamente: o campo da geociências pode 
entregar resultados extraordinários quando várias coisas acontecem ao 
mesmo tempo, algo incrível com enormes ambições não limitadas por 
dogmas convencionais; um impulso para se fazer as coisas de forma 
diferente, sempre que o desempenho atual não for bom o suficiente, 
como na ligação entre a física da propagação de ondas sísmicas com 
a mecânica de tensão e deformação de fraturamento; e uma unidade 
para se fazer mais do mesmo, sempre que o melhor desempenho for 
comprovado, como em certas técnicas de interpretação sísmica ou na 
produção de poços em massa.”

time-lapse surveys or the location of sweet spots in tight formations, 
for example. It will also facilitate knowledge-sharing among Shell’s 
geoscientists and save costs.

“More standardisation is also needed in drilling and completing 
wells for unconventional-gas developments – the kind of approach that 
Shell is pursuing in a well-manufacturing joint venture with the China 
National Petroleum Corporation,” Bichsel continues. “We’re pursuing a 
conveyor belt approach in which standard pieces of equipment carry 
out different stages in the drilling and completion process. In this way 
several wells can be worked on in parallel, rather than having one 
customised drilling rig working on one well at a time.

“So to quickly sum up: Geoscience can deliver extraordinary 
results when several things happen at the same time: a youthful 
exuberance that shoots for the moon without being weighed down 
by conventional dogma; a drive to do things differently wherever the 
current performance is not good enough, as in linking the physics of 
seismic-wave propagation with the stress-and-strain mechanics of 
fracking; and a drive to do more of the same wherever top performance 
is proven, as in certain seismic interpretation techniques or in the 
mass-production of wells.” n

GeoSigns, Shell’s software for subsurface visualisation
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Francisco Carlos Neves de Aquino, president of the SBGf, explains his 
organisation’s role in the region and the challenges facing the Brazilian 
geoscience community

Oil & Gas Technology: What is the SBGf’s outlook for the Brazilian 
geoscience sector going forward?
Francisco Carlos Neves de Aquino: The expectation of geoscientists is 
not the most optimistic, as the international situation is unfavourable. 
This is due to the uncertainties surrounding the economic recovery 
of the economies in the European Union and the United States, in 
addition to the concerns about slower growth of the Chinese economy. 
This economic landscape has led to the reduction in the demand for 
materials and energy and, consequently, the fall in the prices of oil and 
mineral commodities. 

Allied to the external economics there are concerns surrounding 
the internal conditions,  principally related to the government actions 
that resulted in the suspension of the auctions for the concession of oil 
exploration blocks for three years along with the change in the rules for 

Brazilian geoscience community 
ready to lead resurgence

OGT: Qual é a perspective da SBGf sobre o future do setor de 
geociências brasileiro?

A expectativa dos geocientistas não é das mais otimistas, pois a 
conjuntura internacional é desfavorável, principalmente pelas incertezas 
quanto a recuperação das economias da União Europeia e dos Estados 
Unidos, além das preocupações com o crescimento mais lento da 
economia da China. Tal conjuntura levou a redução na demanda por 
materiais e por energia e, consequentemente, a queda nas cotações 
do petróleo e das commodities minerais. A este fator conjuntural 
externo foram observadas também preocupações com incertezas 
internas, relacionadas principalmente as ações governamentais que 
resultaram na suspensão dos leilões para concessão de blocos de 
exploração de petróleo por três anos, e a mudança nas regras para os 
blocos localizados no chamado “pré-sal brasileiro”. Outra intervenção 

Francisco Carlos Neves de Aquino, presidente 
da SBGf, explica o papel de sua organização 
na região e os desafios enfrentando pela 
comunidade brasileira de geociência

Comunidade brasileira de geociências 
pronto para a revolução
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do governo, considerada infeliz pela comunidade de geocientistas, 
foi a proposta de reformulação do marco regulatório da mineração 
(Código de Mineração), que se encontrava vigente por mais de meio 
século e vinha regulando de forma satisfatória a atividade mineral no 
Brasil. Com isto os investimentos destinados à atividade exploratória e 
ao desenvolvimento de novos depósitos foram adiados ou cancelados 
pelas mineradoras aguardando a definição das novas regras. Mesmo 
assim, como o Brasil é um país de dimensões continentais e detentor 
de vasta gama de ambientes geológicos, com potencial exploratório 
reconhecido internacionalmente, a expectativa dos geocientistas é que 
o país voltará a despertar interesse dos investidores ligados à industria 
de O&G no médio prazo. Com relação a indústria mineral a expectativa 
é que o novo marco regulatório seja votado no congresso em 2015 
e, uma vez conhecidas as novas regras, as mineradoras irão retomar 
o desenvolvimento dos novos depósitos minerais. Este cenário mais 
favorável se daria em um horizonte de três a cinco anos a partir de 
2015, proporcionando boas oportunidades para as indústrias de O&G 
e mineral e, consequentemente, para as geociências do país como um 
todo.             

OGT: Em termos de tecnologia e inovação, como a SBGf aborda 
isso para garantir que o Brasil se mantenha na vanguarda do 
conhecimento e inovação?
FCNA: Na verdade, não é atribuição da SBGf garantir que o país se 
mantenha na vanguarda do conhecimento geofísico, como formulado 
nesta questão. Como sociedade científica a SBGf tem procurado 
oferecer aos seus associados oportunidades para interagir com 
geocientistas de todo mundo nos diversos eventos que promove. 
Tais eventos contemplam um congresso internacional, realizado 
a cada dois anos, diversos workshops organizados em iniciativa 
conjunta com as duas principais entidades internacionais, que são 
a Society of Exploration Geophysicists (SEG) e European Association 
of Geoscientists and Engineers (EAGE). Neste ano de 2014 a SBGf irá 
promover três workshops: o Second EAGE/SBGf Broadband Seismic, 
em novembro, no Rio de Janeiro; o 16th International Workshop on 
Seismic Anisotropy, também em novembro, em Natal; e o 1st SEG/
SBGf Workshop Near-Surface Geophysics Applied to Exploration, 
Engineering and Environmental Studies, em Salvador, em dezembro. 
Além destes eventos, a parceria da SBGf com a SEG e EAGE se amplia 
com a oferta de cursos do tipo DISC e Education Tour, respectivamente, 
que se repetem anualmente no Brasil. Assim, com a oferta desta ampla 
gama de eventos técnico-científicos e de cursos aos profissionais das 
geociências que atuam nas distintas áreas das indústrias de O&G, 
de mineração e de serviços, a SBGf contribui para que os geofísicos 
brasileiros se mantenham atualizados quanto às tecnologias geofísicas 
de ponta e devidamente capacitados para os grandes desafios que a 
atividade exploratória exige.               

OGT: Em que áreas de pesquisa de geociência as petroleiras 
nacionais e internacionais precisam investir para melhorar a 

the blocks located in the so-called ‘Brazilian pre-salt’. 
Another intervention from the government, considered unfortunate 

by the geoscientist community, was the proposal to reform the 
regulatory mining framework (Mining Code). The code has been in 
force for more than half a century and had satisfactorily regulated the 
mineral activity in Brazil. 

This caused the investments destined for exploration activity and the 
development of new deposits to be put back or cancelled by the mining 
companies while they waited for clarification on the new regulations. 
Even so, Brazil is a country of continental dimensions that contains 
a vast range of geological environments, with an internationally 
renowned exploratory potential. Bearing this in mind the expectation 
of geoscientists is that in the medium term the interest of investors in 
the oil and gas infrastructure in the region will be reawakened.
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Geoscience Technology Report



www.oilandgastechnology.net  | Oil & Gas Technology 45

produção e exploração de campos de óleo no Brasil?
FCNA: No que tange a produção, foi dito que sistemas de monitoramento 
permanente com sísmica podem incrementar a recuperação de óleo 
e gás dos campos existentes. Esta tecnologia mostra excelentes 
resultados em reservatórios de arenitos, mas necessita mais alguma 
pesquisa em ambiente de carbonatos, como é o caso dos reservatórios 
do “pré-sal” do Brasil. 

OGT: Há tecnologias de levantamento geológico ou sísmico usadas/
testadas em outros lugares no mundo que ainda precisam chegar 
ao mercado brasileiro ou que você gostaria que fossem testadas ou 
experimentadas no país?
FCNA: O Brasil acompanha os avanços tecnológicos na área de 
aquisição sísmica em nível mundial. Algumas tecnologias como a 

With regard to the mineral industry, the expectation is that the new 
regulatory framework is to be voted on in congress in 2015 and, once 
the new rules are known, the mining companies will be able to resume 
the development of the new mineral deposits. This more favourable 
scenario would come about within three to five years starting from 
2015, providing good opportunities for the O&G and mineral industries 
and, consequently, for the geosciences of the country as a whole.              

OGT: In terms of technology and innovation, how does the SBGf 
address this to ensure that Brazil remains at the forefront of 
knowledge and innovation?
FCNA: In truth, it isn’t a role of the SBGf to guarantee that the country 
remains at the vanguard of geophysical knowledge. As a scientific 
society SBGf has looked to offer its associates opportunities to interact 
with geoscientists from the whole world in the various events that 
it promotes. Such events include an international congress, carried 
out every two years,with  various workshops organised through a 
joint initiative with the two main international entities, which are 
the Society of Exploration Geophysicists (SEG) and the European 
Association of Geoscientists and Engineers (EAGE). 

In 2014 SBGf will promote three workshops: in November the 2nd 
EAGE/SBGf Broadband Seismic in Rio de Janeiro; also in November the 
16th International Workshop on Seismic Anisotropy  in Natal;  and 
in December the 1st SEG/SBGf Workshop Near-Surface Geophysics 
Applied to Exploration, Engineering and Environmental Studies, in 
Salvador. 

Besides these events, the partnership between SBGf, SEG and 
EAGE has been expanded with the offer of DISC and Education 
Tour courses, respectively, which are repeated annually throughout 
Brazil. Therefore, with the offer of this wide range of technical-
scientific events and courses for geoscience professionals that work in 
different areas of O&G industries, mining and services, SBGf facilitates 
Brazilian geophysicists keeping up to date with state-of-the-art of the 
geophysical technologies and ensures that they are properly trained for 

Francisco Carlos Neves 
de Aquino, president of  
the SBGf
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sísmica Wide Azimuth 3D (WAZ ou WATS) não foram empregadas por 
dificuldades no licenciamento ambiental, sendo considerada como uma 
tecnologia extremamente necessária para auxiliar no imageamento de 
alvos localizados nas zonas do “subsal” e do “pré-sal”. 

A sísmica com sensores de fundo ou NODES encontra-se em vias 
de contratação, por parte da PETROBRAS, sendo que outra petroleira, 
como a CHEVRON, já realizou levantamento com esta técnica no 
Brasil. O setor Microsísmica carece de desenvolvimento, mas as futuras 
aquisições com NODES permitirão a coleta de um acervo de dados que 
mostre as possibilidades desta técnica.  

OGT: A capacidade de levantamento sísmico do Brasil está atrás 
de outras áreas do mundo há necessidades/requisitos em particular 

the big challenges that the exploration activity demands.                

OGT: In what areas of geoscience research do international 
and national oil companies need to invest to improve oilfield 
exploration and production in Brazil?
FCNA: Permanent monitoring systems with seismic technology can 
increase the recovery of oil and gas from the existing fields. This 
technology shows excellent results in sandstone reservoirs, but it needs 
more research in carbonate environments, such as is the case of the 
reservoirs of the Brazilian ‘pre-salt’.  

OGT: Are there any seismic or geosurveying technologies that are 
used/trialled elsewhere in the world and have yet to break into the 

Relatório de Tecnologia sobre Geociências
Geoscience Technology Report



www.oilandgastechnology.net  | Oil & Gas Technology 47

Brazilian market or that you would like to see 
tested or trialled in Brazil?
FCNA: Brazil is keeping pace with technological 
advances in the area of seismic acquisition on 
the worldwide level. Some technologies such as 
the seismic Wide Azimuth 3D (WAZ or WATS) 
have not been employed due to difficulties 
in the environmental licensing, but they are 
considered an extremely necessary technology 
for assisting in the imaging of target areas 
located in the ‘sub-salt’ and ‘pre-salt’ zones.  

The seismic technology with deep sensors 
or nodes is being contracted, on behalf of 
Petrobras, as the other petrol companies, such 
as Chevron, have already carried out a trial with 
this technique in Brazil. The micro-seismic sector 
lacks development, but the future acquisitions 
with nodes will allow for the collection of a 
new archive of data that shows the possibilities 
of this technique.   

OGT: Does Brazil’s seismic surveying capability lag behind other 
areas of the world or are there any particular needs/requirements 
the Brazilian seismic and geoscience sector has?
FCNA: The needs of Brazil in the seismic field are the same as 
any other country involved in O&G exploration. The necessities 
or requirements have operational, environmental and geological 
constraints similar to those existing in all parts of the world, 
requiring adaptations from the providers of the service in any country 
that comes to act in the field. 

The large geophysical acquisition companies, in general, have 
managed to defeat the challenges that are presented and are providing 
good quality data. 

OGT: What are the upcoming events the SBGf is organising in 
Brazil?
FCNA: Throughout this year the three previously mentioned workshops 
and a geophysics symposium with a more regional character will 
still take place. In 2015 the SBGf will promote its 14th International 
Congress, alongside workshops and courses. Within a year the 
following events will be promoted: VI Brazilian Geophysics Symposium 
Porto Alegre, 14th to 16th October 2014;

Second EAGE/SBGf Broadband Seismic: from theory to real 
examples and the road ahead. Rio de Janeiro, 4th and 5th November 
2014; 16th International Workshop on Seismic Anisotropy. Natal, from 
16th to 21st November 2014; 1st SEG/SBGf Workshop Near-Surface 
Geophysics Applied to Exploration, Engineering and Environmental 
Studies. Salvador, on 3rd to 4th December 2014; and 14th International 
Congress of the Brazilian Society of Geophysics.  Rio de Janeiro, 3rd to 
6th August 2015 n

que o setor brasileiro de geociências e sísmica apresenta?
FCNA: As necessidades do Brasil no campo da sísmica são as mesmas 
de qualquer outro país envolvido com exploração de O&G. A aquisição 
sísmica no Brasil acompanha, sem atrasos, a realizada no resto do 
mundo. As necessidades ou requisitos particulares têm condicionantes 
operacionais, ambientais e geológicos similares aos existentes em 
toda parte do mundo, exigindo das empresas prestadoras de serviço 
adaptações como em qualquer pais em que venham a atuar. As grandes 
empresas de aquisição geofísica, de um modo geral, tem conseguido 
vencer os desafios que se apresentam e vem proporcionando um dado 
de boa qualidade.

OGT: Quais são os próximos eventos que a SBGf está organizando 
no Brasil?
FCNA: Ao longo deste ano ainda serão realizados os três workshops 
antes mencionados e um simpósio de geofísica com caráter mais 
regional. Em 2015 a SBGf promoverá o seu 14º Congresso Internacional, 
além de workshops e cursos. Em um horizonte de aproximadamente um 
ano serão promovidos os seguintes eventos:

 • VI Simpósio Brasileiro de Geofisica. Porto Alegre, 14 a 16 de 
outubro de 2014

• Second EAGE/SBGf Broadband Seismic: from theory to real examples 
and the road ahead. Rio de Janeiro, em 4 e 5 de novembro de 2014

• 16th International Workshop on Seismic Anisotropy. Natal, de 16 
a 21 de novembro de 2014

• 1st SEG/SBGf Workshop Near-Surface Geophysics Applied to 
Exploration, Engineering and Environmental Studies. Salvador, em 3 e 
4 de dezembro de 2014

• 14º Congresso Internacional da Sociedade Brasileira de Geofísica. 
Rio de Janeiro, 3 a 6 de agosto de 2015
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Oil & Gas Technology: Can you describe the system?
Dr Chris Walker: Equipped with a fixed-axis 3C 10Hz geophone and a 
spectrally matched hydrophone the nodes are 57cm in diameter, 25cm 
high and weigh 100kg in air/45.5 kg in water. The 4C data are recorded 
on flash memory and the timing of data recorded in the node is now 
maintained using a Caesium decay “atomic” clock. This, coupled with 
improved and updated electronics, is responsible for the improvement 
in the node battery life to 200 days from the original 60 days. 

The nodes are powered using Lithium-Ion batteries that are 
recharged between deployments. The nodes are synchronised with 
GPS time immediately prior to deployment and re-synchronised after 
recovery. The drift of the atomic clock, typically +/- 3.9msec in 50 
days, is five times less than that of the previous clock technology and 
is measured for each node and the recorded data are de-skewed – time 
corrected to an accuracy of +/- 0.5msec - to correct for this before 
being written to tape. The system has been designed for maximum 
physical integrity and in more than 20,000 node deployments in water 
depths up to 2,600m the node failure rate has been less than 1.5%.

The Z3000 system was used to acquire 25 surveys to date in water 

Dr Chris Walker, chief geophysicist, data acquisition at FairfieldNodal spoke 
to Oil & Gas Technology about the company’s Z3000 system

Seismic nodes provide full azimuth 
long offset seismic data

Oil & Gas Technology: Você poderia descrever o sistema?
Dr. Chris Walker: Equipado com um geofone de 10Hz 3C de eixo fico e 
um hidrofone espectral,  os nós tem 57cm de diâmetro, 25cm de altura 
e pesam 100kg no ar/45,5 kg na água. Os dados 4C são registrados na 
memória flash e o tempo dos dados registrados no nó é agora mantido 
usando um relógio atômico de césio. Isso, em conjunto com uma parte 
eletrônica melhorada e atualizada, é responsável pela melhoria na vida 
útil da bateria dos nós para 200 dias, em vez dos 60 originais. 

Os nós funcionam com baterias de íon de lítio recarregadas entre 
implementações. Os nós são sincronizados com o horário do GPS 
imediatamente antes da implementação e resincronizados após cada 
recuperação. A diferença do relógio atômico, normalmente cerca de 3,9 

O Dr. Chris Walker, geofísico-
chefe de aquisição de dados na 
FairfieldNodal, falou com a Oil & Gas 
Technology sobre o sistema Z3000 
da empresa

Nós sísmicos oferecem dados sísmicos 
de ajuste com azimute completo

Z3000 nodes ready for deployment The ROVs are deployed 
carrying 12 nodes each in a sled 
mounted beneath each ROV
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milissegundos em 50 dias, é cinco vezes inferior àquela da tecnologia 
anterior e é medida para cada nó e os dados registrados são ajustados 
(horário corrigido com precisão de cerca de 0,5 milissegundos) para 
corrigir isso antes de serem salvos em fita. O sistema foi desenvolvido 
para máxima integridade física e, em mais de 200.000 implementações 
em profundidades de até 2.600 metros, a taxa de falha de nós foi 
inferior a 1,5%.

O sistema Z3000 foi usado para obter 25 levantamentos até 
o momento em profundidades de água que vão de 200 a 2.600 
metros. Geralmente, os levantamentos que contavam com uma 
área de recepção de cerca de 175 km² eram obtidos com 1.100 nós, 
normalmente com espaçamento hexagonal de 400 metros, e exigiam 
um esforço de implementação de mais de 270.000 instalações com 
uma rede de instalação típica de 50 por 50 metros e uma duração 
média de cerca de 72 dias. ROVs de classe de trabalho dupla são usados 
para implementar os nós e garantir máxima eficiência e um carregador 
de alta velocidade é usado para levar os nós ao leito do oceano para 
transferência aos ROVs e minimizar o trânsito dos equipamentos da 
superfície até o leito do mar. A maioria desses levantamentos foram 
pesquisas 3D de azimute completo em áreas com sobrepeso de sal 
complexo com ajustes de implementações de 8 a 10km. Diversos 
levantamentos 4D também foram realizados.

OGT:  Quais são as vantagens de nós sísmicos sem cabos?
CW: A capacidade de obtenção de dados sísmicos de ajuste amplo com 
azimute completo em campos de produção com profundidades de até 
3.000 metros.

 
OGT: Por que o Z3000 é adequado para áreas de águas profundas 
e águas rasas congestionadas?
CW: O sistema Z3000 é normalmente implementado em áreas de águas 
profundas usando ROVs que oferecem uma implantação de receptor 
segura e muito precisa próxima às instalações de produção. Ele não é 
usado em áreas de águas rasas.

 
OGT: Você poderia descrever a implementação de nós sísmicos 
usando ROVs?
CW: Os ROVs são implementados com 12 nós cada em uma prancha 
montada abaixo de cada ROV. Os ROVs implementam os nós antes 
de serem abastecidos no fundo do mar pelo carregador de alta 
velocidade (HSL) que é implementado com até 24 nós. A velocidade 
de recuperação/implementação de HSL é de 3 a 4 vezes mais rápida 
do que aquela dos ROVs. Normalmente, é alcançada uma taxa de 
implementação contínua de 70 a 80 nós sísmicos por dia.

 
OGT: Por que o sistema é especialmente eficiente para imagens de 
camada de subsal aprimoradas?
CW: Com os nós sísmicos implementados no leito do mar, as fontes 
sísmicas podem ser enviadas em mais de 10km em todas as direções, 
oferecendo assim dados 3D/4D de azimute completo sem precedentes.

depths ranging from 200m to 2,600m. Typically the surveys have had 
a receiver area of approximately 175 sq. km, were acquired using 1100 
nodes, usually with 400m ‘hexagonal’ spacing, required a shot effort of 
more than 270,000 shots with a typical shot grid of 50m x 50m and 
had an average duration of approximately 72 days. Dual working class 
ROVs are used to deploy the nodes and to ensure maximum efficiency 
a High Speed Loader is used to take nodes down to the sea floor for 
transfer to the ROVs to minimize the transit of the ROVs from the 
surface to the seabed. The majority of these surveys have been full 
azimuth 3D surveys in areas with complex salt overburdens with shot 
offsets of 8~10km. A number of 4D surveys have also been acquired.

OGT:  What are the advantages  of cable-free nodes?
CW: The ability to acquire full azimuth long offset seismic data in 
producing fields in water depths to 3000m.

 
OGT: Why is the Z3000 so suited in deep-water and congested 
shallow water areas?
CW: The Z3000 system is used in deployed in deepwater using ROVs 
which provide very accurate and safe receiver deployment close to 
producing facilities. It is not used in shallow water areas.

 
OGT: Can you tell me about node deployment using ROVs?
CW: The ROVs are deployed carrying 12 nodes each in a sled mounted 
beneath each ROV. The ROVs deploy the nodes before being replenished 
subsea from the High Speed Loader (HSL) which is deployed with up 
to 24 nodes. The HSL deployment/recovery speed is 3~4 times faster 
than that of the ROVs. Usually a sustained deployment rate of 70~80 
nodes/day is achieved.

 
OGT: Why is the system is particularly effective for enhanced 
subsalt imaging?
CW: With the nodes deployed on the seafloor the seismic sources can 

The Z3000 system recently completed the first ocean bottom node (OBN) survey
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OGT: Para que outra aplicação o sistema é especialmente eficaz?
CW: Com a nova geração de relógios atômicos, os nós sísmicos 
podem ser ativados e desativados remotamente a partir da 
superfície do mar sem afetar a precisão de tempo dos dados 
registrados. Ao desenvolver a tecnologia de comunicações para 
extrair os dados dos nós enquanto ainda estão situados no 
leito do mar, um sistema de levantamento de reservatórios 
‘semipermanente’ pode ser desenvolvido, o qual teria um custo 
significativamente inferior e flexibilidade inerente superior aos 
sistemas cabeados atualmente disponíveis para monitoramento de 
reservatórios permanentes.

OGT: Você pode nos falar sobre uma aplicação recente do Z3000?
CW: Concluímos o primeiro levantamento de nó sísmico no fundo 
do oceano (OBN) para um dos maiores nomes da indústria. Isso foi 
realizado na GoM e esperamos que os dados de ajuste longo com 
azimute completo resolvam imagens de sobrepeso complexas, que 
era o objetivo do levantamento. Prevemos que isso irá estimular mais 
levantamentos OBN de azimute completo para essa petroleira em 
todo o mundo.

be fired out to 10 km+ in all directions thus providing unparalleled full 
azimuth 3D/4D data. 

 
OGT: What other applications is the system particularly suited for?
CW: With the new generation of atomic clocks the nodes can be 
turned on and off remotely from the sea surface without degrading 
the timing accuracy of the data recorded in the nodes. By developing 
communications technology to extract the data from the nodes whilst 
still in situ on the sea floor a ‘semi-permanent’ reservoir surveillance 
system could be developed which would be  significantly lower in 
cost and inherently more flexible than the cabled systems currently 
available for permanent reservoir monitoring.

OGT: Can you tell me about a recent application of the Z3000?
CW: We have recently completed the first ocean bottom node (OBN) 
survey for one of the super-majors. This was undertaken in the GoM 
and we hope the acquired full azimuth long offset data will resolve the 
complex overburden imaging which was the objective of the survey. We 
anticipate that this will stimulate more such full azimuth OBN surveys 
for this oil company worldwide. n
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OBN is an emerging seismic technology that is a game changer 
on the same scale as 3D seismic 30 years ago. In the last 
decade, survey after survey has shown that OBN provides 

significantly improved resolution and illumination over 3D streamer 
seismic. Although the prime motivation for OBN has so far been 
imaging under surface obstructions such as production platforms, time 
and again the full azimuth, multi-component and broadband data from 
OBN have provided better information, not only under the obstructions 
but also away from them.

Until now the main inhibitors to greater adoption of OBN 
technology have been its relatively high cost and low availability. 
The greater level of investment required has largely limited its 
use to reservoir characterisation and monitoring, which require 
OBN crew to be available according to a field’s development and 
production schedule. This creates challenges if the crew has to 
be transited.

A OBN é uma nova tecnologia sísmica que muda a cara do jogo 
da mesma forma que a tecnologia sísmica 3D há 30 anos. Na 
última década, todos os levantamentos demonstraram que a 

OBN melhora significativamente a resolução a iluminação em relação 
a dados sísmicos 3D por sismógrafos. Embora a principal motivação 
para a OBN tenha sido imagens sob obstruções de superfície, como 
plataformas de produção, dados de tempo, tempo, azimute completo, 
multicomponentes e banda larga da OBN ofereceram informações 
muito superiores, não apenas sob obstruções mas também fora delas.

Até agora, os principais inibidores para a maior adoção da tecnologia 
OBN foram seu custo relativamente alto e baixa disponibilidade. O 
maior nível de investimento necessário limitou significativamente seu 
uso para caracterização e monitoramento de reservatórios, que exigem 
que a tripulação da OBN esteja disponível de acordo com o cronograma 
de desenvolvimento e produção do campo. Isso cria desafios caso a 
tripulação precise se locomover.

The capability to mobilise Ocean Bottom Nodes (OBN) technology using 
oilfields’ resident ROV vessels

A capacidade de mobilizar a tecnologia de nós sísmicos no fundo do oceano 
(OBN) usando ROVs de campos de petróleo

Nodes on demand
Nós em alta
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Para superar esses desafios, a Seabed Geosolutions desenvolveu 
uma solução de OBN modular. Essas tripulações podem ser mobilizadas 
rapidamente através de um ROV de oportunidade. Os nós sísmicos e 
seus equipamentos de manuseio são transportados por ar até o porto 
de mobilização ou direto para o campo. Quando a embarcação de 
oportunidade é o ROV disponível já trabalhando no campo, o custo 
do ROV se torna fixo. A segurança operacional é significativamente 
melhorada, uma vez que esse ROV disponível já é familiar ao campo. 
O processamento de nós sísmicos pelo ROV, usando copos de sucção, 
é semelhante às outras operações de ROV, simplificando assim o 
treinamento dos pilotos.

A Seabed Geosolutions possui sólida experiência em tais mobilizações 
sob demanda. Em um levantamento realizado para a Apache no Mar 
do Norte, uma tripulação de nós sísmicos foi mobilizada no porto em 
três dias e nós foram enviados por helicóptero para o campo. Três 
plataformas no campo Forties foram então avaliadas usando os nós. 

Outra pesquisa foi realizada para a Maersk, também no Mar do 
Norte. Uma tripulação de 1.000 nós foi mobilizada no porto em uma 
semana e obteve um levantamento de linha de referência 4D no 
campo Dan. Uma análise do levantamento, também com excelente 
qualidade de dados, foi apresentada na EAGE. Imediatamente após o 
levantamento em Dan, 200 nós foram enviados para a África, onde 
foram mobilizados offshore para outro levantamento em um campo 
de petróleo operado por uma gigante de petróleo que ainda deve 
publicar os resultados. A mobilização offshore incluiu envio de nós e 
manuseio de equipamentos para a África, sendo levados de caminhão 
até a fronteira para o porto mais próximo do campo, transportados 
em uma embarcação de abastecimento de plataformas e depois içados 
da PSV para o ROV. Assim como os levantamentos nos campos de 
Forties e Dan, o levantamento africano foi realizado sem incidentes de 
segurança, dentro do prazo e com excelentes resultados.

Para resumir, a tecnologia OBN muda todo o jogo quando se fala 

To address these issues, Seabed Geosolutions has developed a 
modular OBN solution. These crews can quickly mobilise using an ROV 
vessel of opportunity. The nodes and their handling equipment are 
transported by air to the mobilisation port or straight to the field. When 
the vessel of opportunity is the resident ROV vessel already working in 
the field, the cost of the ROV vessel becomes fixed. Operational safety 
is significantly enhanced, as this resident ROV vessel is familiar with 
the field. The ROV handling of nodes, using suction cups, is similar 
to other ROV operations, hence training of the resident ROV pilots is 
simplified.

Seabed Geosolutions has concrete experience in such on-demand 
mobilisations. In one survey, performed for Apache in the North Sea, 
a node crew was mobilised in port in three days and nodes were 
helicoptered to the field. Three platforms in the Forties field were then 
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4C é o futuro do seu reservatório
com melhor iluminação e dados sísmicos com resolução superior

A Seabed Geosolutions oferece melhor diversidade de 
ajuste e azimute com tecnologia sísmica de múltiplos 
componentes (4C) posicionada diretamente no leito do mar 
em profundidades que vão de 0 a 3.000 metros. Assim, 
ela entrega dados sísmicos de banda larga robustos para 
acabar com ambiguidades em seu modelo de reservatório e 
extrair o valor máximo de seus ativos.

Descubra como a tecnologia 4C pode melhorar consideravelmente 
suas imagens sísmicas, aprimorar suas decisões de desenvolvimento 
e avaliação e melhorar a recuperação em seu reservatório.
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em qualidade de dados. Seu uso era restrito por custo e disponibilidade, 
mas a rápida mobilização em ROVs no campo oferece uma solução 
geológica econômica e segura.

under-shot using the nodes. 
Another survey was undertaken for Maersk, also in the North 

Sea. A crew of 1000 nodes was mobilised in port in one week and 
then acquired a 4D baseline survey over the Dan Field. A review of 
the survey, also with excellent data quality was presented at the 
EAGE. Immediately after the Dan survey, 200 nodes were flown to 
Africa where they were mobilised offshore for another survey in an 
oil field operated by a major oil company, which is yet to publish 
the results. The offshore mobilisation included flying the nodes 
and the handling equipment to Africa, trucking them cross-border 
to the port nearest the field, transporting them on a platform 
supply vessel and then craning them from the PSV to the resident 
ROV vessel. Like the Forties and the Dan surveys, the African 
survey was performed with no safety incidents, on schedule, and 
with excellent results.

To summarise, OBN are a game changer in seismic data quality. 
Their usage has previously been restricted by cost and availability, but 
rapid mobilisation on ROV vessels that are resident in the field provides 
a safe and economical geosolution. n
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Inicialmente, proposições de valor para monitoramento sísmico 
permanente eram impulsionadas pela necessidade de maior 
recuperação (IOR). Infelizmente, o monitoramento sísmico permanente 

enfrentou problemas para engrenar com base apenas em IOR.  
No entanto, eventos recentes com vazamentos de poços e 

infraestrutura, além de falhas mais frequentes de integridade de 
camada rochosa com impacto ambiental significativo, levaram a 
uma maior demanda por monitoramento com diversos fatores que 
possivelmente contribuem para o caso de negócios.    

Com base nisso, uma abordagem mais holística de monitoramento 
que incorpora o reservatório, camada rochosa, sobrepeso infraestrutura 
submarina e a coluna de água está evoluindo. Ela é apoiada 
por recentes tendências de equipamentos que se concentram em 
arquiteturas abertas, padronização e exploração de uma “coluna 
dorsal” para diversos sistemas de detecção.

O desempenho de poços de injeção para IOR ou descarte de resíduos 
ganhou atenção significativa na última década. Um estudo pela 
Agência de Poluição e Clima da Noruega envolvendo sete operadores 
e 406 poços na Plataforma Continental da Noruega mostrou que 18% 
dos poços apresentam fraquezas de integridade e que os injetores são 
três vezes mais propensos a falhar do que os produtores.

Historicamente, 13% de todos os poços de injeção de resíduos na 
Noruega falharam com vazamentos na superfície gerando cavidades na 
superfície com riscos significativos de SAS para infraestrutura, além de 
poluição ambiental.  Esses vazamentos e incidentes ocorrem no domínio 
público. No entanto, isso não ocorre normalmente para a maioria das 
regiões em todo o mundo. Dessa forma, precisamos presumir que tais 
ocorrências são comuns e têm um impacto significativo superior àquele 
geralmente aceito ou conhecido.

Há uma solução para esse desafio e o problema pode ser menos 
sério do que aquele observado à primeira vista.  A aplicação de sistemas 
de monitoramento sísmicos focados de última geração pode reduzir o 
risco significativamente. Tais sistemas fornecerão informações sobre a 
expansão da “nuvem” de fluidos de injeção, além de informações em 
tempo real sobre fraturamento em estruturas de vedação esperadas. 

Repetições 4D de intervalo curto de tempo mapearão mudanças de pressão 

Alguns poços de injeção de resíduos 
na Noruega apresentaram falhas com 
vazamentos na superfície gerando 
cavidades, mas há uma solução para 
fazer isso aplicando sistemas de 
monitoramento sísmico focados e de 
última geração 

Desafios no monitoramento de campos 
de petróleo permanentes

Initially, value propositions for permanent seismic monitoring were 
driven by the need to increase recovery (IOR). Unfortunately permanent 
seismic monitoring has struggled to take off based on IOR only.  
However, recent events with leaks from wells and infrastructure 

as well a more frequent cap-rock integrity failures with significant 
environmental impact, have led to a wider demand for monitoring with 
potentially a number of factors contributing to the business case.    

Based on this, a more holistic approach to monitoring incorporating 
the reservoir, the cap-rock, the overburden, the subsea infrastructure 
and the water column are evolving. This is supported by recent 
equipment trends focusing on open architectures, standardisation and 
exploitation of a common ‘backbone’ for a plurality of sensing systems.

Performance of injection wells for IOR or waste disposal have gained 
significant attention the last decade. A study by the Norwegian Climate and 
Pollution Agency, involving seven operators and 406 wells on the Norwegian 
Continental Shelf, showed that 18 per cent of the wells have integrity 
weaknesses and that injectors are three times more likely to fail than producers.

Historically 13 per cent of all waste injection wells in Norway 
have failed with leaks to surface generating cavities on surface with 
significant HSE risks for infrastructure as well as for environmental 
pollution.  These leaks and incidents are in the public domain. However; 
this is not generally so for most regions worldwide. Therefore; we have 
to assume that such occurrences are more common and have more 
significant impact than generally accepted or known.

There is a solution to this challenge and the problem may be less serious 
than seen at a first glance.  Application of the next generation focused 
seismic monitoring systems can reduce the risk significantly. Such systems 
will provide information on the expansion of the injection fluid  ‘plume’ 

Some waste injection wells in 
Norway have failed with leaks to 
surface generating cavities but there 
is a solution to this by applying 
next generation focused seismic 
monitoring systems 

Challenges in permanent oil field monitoring

Injection well failures from Veslefrikk (left) and Tordis 
(right) fields in Norway, resulting in craters on the seafloor
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devido à injeção e ajudarão a fornecer avisos caso mudanças de tensão críticas 
possam influenciar a camada rochosa e sua integridade. A aquisição de dados 
sísmicos passiva, através da detecção de pequenos eventos microssísmicos 
de fraturamento causados por injeção, pode fornecer sinais de aviso sobre a 
geração de fraturas e abertura de falhas que afetam a camada rochosa e a 
integridade e possibilitam que fluidos ou gases cheguem à superfície.

Essas técnicas podem ser realizadas por sistemas menores e 
econômicos focados para poços de injeção e passíveis de transferência 
para novos locais quando fases críticas de injeção forem concluídas 
conforme ilustrado abaixo. 

Conforme a indústria migra para áreas mais hostis e ecologicamente 
sensíveis como o Ártico, fica óbvia a demanda por melhor controle de 
monitoramento. Assim como em outro campo relacionado, o principal 
problema para obter aceitação do cliente e custos sob controle é 
a introdução de padrões e uso interdisciplinar de plataformas de 
tecnologia aceitas. Visto sob essa perspectiva, o monitoramento 
contribuirá de forma positivamente para os resultados caso seja 
incluído nos planos de desenvolvimento de campo iniciais usando uma 
abordagem holística que incorpore todas as necessidades de detecção.

Esse artigo foi escrito por Tom Jørgensen, gerente de marketing da 

as well as real-time information on fracturing in expected seal structures. 
Short time interval 4D repeats will map pressure changes due 

to injection and help provide warnings if critical stress changes 
may influence the CapRock and its integrity. Passive seismic data 
acquisition, listening to small microseismic events from fracturing 
caused by injection, can provide warning signals on fracture generation 
and fault opening, impacting cap rock integrity and making way for 
fluids or gasses to penetrate to surface.

These techniques can be performed by smaller dedicated cost-effective 
systems focused for injection wells and movable to new locations when 
critical injection phases are completed as illustrated below. 

As the industry is moving into more hostile and environmentally 
sensitive areas such as in the artic, a demand for improved monitoring 
control is obvious. As in other related field the key issue in getting 
customer acceptance and costs under control is the introduction of 
standards and crossdisiplinary use of accepted technology plaforms. 
Seen in this perspective monitoring will contribute positely to the 
bottom line if included in the initial field development plans, using a 
holistic approach incorporating all sensing needs. n

This article was written by Tom Jørgensen, marketing manager, Octio
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Oil & Gas Technology: How can seismic surveying cause 
environmental damage?
Carl-Peter Zickerman: It is embedded in the DNA of Polarcus where 
the vision of the company is to ‘To be a pioneer in an industry where 
the frontiers of seismic exploration are responsibly expanded without 
harm to our world.’ 

Our goal is to operate an environmentally responsible company that we 
envision as being an inspiration and model for others in our industry and 
beyond. That goal is underpinned by our corporate values of responsibility, 
innovation and excellence, instilled throughout the business lifecycle. In 
the design of our seismic fleet, through the performance of our operations, 
to the eventual retirement and recycling of our vessels. These values are 
the foundation of what we call ‘our pioneering environmental agenda’. 

OGT: How are Polarcus striving to satisfy the increasing 
environmental awareness?
CPZ: The public debate on environmental matters is becoming 
increasingly vocal across the globe, with a corresponding demand for 
greater transparency from companies of all types. In our own industry 
we are witnessing an expansion into new frontiers and environmentally 
sensitive sea areas as the world demand for energy increases and 
existing reserves deplete. This is already driving calls for higher levels 
of environmental compliance from all participating stakeholders in the 
supply chain, including seismic companies.

The first step to mitigation is measurement. In order to assess the 
environmental footprint of marine seismic companies, we identify four 
major types of emissions; solid, fluid, gaseous, and acoustic. Capable of 

Oil & Gas Technology spoke to 
Carl-Peter Zickerman, Executive 
Vice-President at Polarcus, about 
the environmental credentials of 
seismic surveys

Environmentally friendly seismic pushes new boundaries
Oil & Gas Technology: Como o levantamento sísmico pode causar 
danos ao meio ambiente?
Carl-Peter Zickerman: Está incorporado no DNA da Polarcus, no qual a 
visão da empresa é ‘ser pioneira em uma indústria na qual as fronteiras 
da exploração sísmica ampliadas de forma responsável sem danos ao 
nosso mundo’.‘ 

Nossa meta é operar uma empresa ecologicamente responsável que 
deve ser uma inspiração e modelo para outras em nossa indústria e 
em demais áreas. Essa meta é apoiada por nossos valores corporativos 
de responsabilidade, inovação e excelência e infundida em todo o 
ciclo de vida comercial. No design de nossa frota sísmica, através 
do desempenho de nossas operações até a eventual aposentadoria e 
reciclagem de nossas embarcações. Esses valores são a base do que 
chamamos de ‘nossa agenda ecológica pioneira’.

OGT: Como a Polarcus busca melhorar a consciência ambiental cada 
vez maior?
CPZ: O debate público sobre questões ambientais ganha cada vez mais 
destaque em todo o mundo, com uma demanda correspondente para 
maior transparência de empresas de todos os tipos. Na nossa própria 
indústria, estamos passando por uma expansão em novas fronteiras e 
áreas marinhas ecologicamente sensíveis, conforme a demanda mundial 
por energia aumenta e as reservas existentes diminuem. Isso já está 
impulsionando exigências para níveis mais elevados de conformidade 
ambiental de todas as partes interessadas que participam na cadeia de 
abastecimento, incluindo empresas sísmicas.

A primeira etapa de minimização é a medição. Para avaliar o impacto 
ambiental das empresas sísmicas marinhas, identificamos quatro tipos 
principais de emissões: sólidas, fluidas, gasosas e acústicas. A própria 
embarcação sísmica e as tecnologias de aquisição sísmica aplicadas são 
capazes de produzir essas emissões.

OGT: Como a Polarcus está abordando esses quatro tipos de emissão?
CPZ: Buscamos continuamente maneiras para abordar e reduzir esses 
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quatro tipos de emissões, tanto em design quanto através das nossas 
operações. Do início ao fim, o design limpo foi desenvolvido para 
reduzir e limitar as emissões e poluição do navio no ar e no mar.‘ Além 
disso, o design limpo estipula requisitos de design defensivo, prevenção 
contra acidentes e limitação de consequências, fornecendo assim 
proteção ambiental adicional.‘ A Polarcus também é pioneira mundial 
em alcançar qualificação da DNV por relatórios de emissões. 

Outra ferramenta com a qual contamos é a revolucionária Triple-E 
da DNV, um esquema de classificação de desempenho ambiental 
voluntário para navios independente de classe, idade e bandeira. 

A Triple-E possui quatro níveis, sendo 1 o mais alto. A Polarcus tem 
a distinção de ser a primeira proprietária e operadora de embarcações 
a receber certificação de nível 1 sobre o esquema de classificação de 
desempenho Triple-E.‘

Para reduzir ainda mais o risco, a Polarcus implementou o uso 
de óleos ecologicamente corretos em toda a frota para minimizar o 
impacto de suas atividades no ambiente e optou pelo uso da linha 
Castrol Bio de lubrificantes ecológicos e de alto desempenho para 
ajudar a reduzir nosso impacto ambiental e proteger os oceanos.‘ 

OGT: Que efeitos as operações sísmicas podem ter sobre os cetáceos?
CPZ: A proximidade de operações sísmicas com mamíferos marinhos e 
os efeitos que as matriz de origem podem ter no bem-estar dos animais 
são estudados e discutidos há muito tempo. Embora a pesquisa sobre 
o tema ainda esteja em andamento, a minimização de perturbações a 
mamíferos continuará uma alta prioridade para a Polarcus. 

Além de estar em conformidade com os requisitos normativos locais 
aplicáveis para proteção de mamíferos marinhos em ou próximo a 
operações sísmicas, a Polarcus segue práticas de indústria padrão para 
procedimentos de partida leve em todos os seus trabalhos. 

A Polarcus também possui um sistema de monitoramento acústico 
passivo (PAM) desenvolvido para detectar a presença de mamíferos 
marinhos ouvindo seus sinais e disponível em todas as nossas 
embarcações sísmicas. 

 
OGT: Isso irá aumentar conforme a exploração ultrapassa novas fronteiras?
CPZ: A expansão da indústria em fronteiras e áreas marinhas 
ecologicamente sensíveis está impulsionando hoje um nível muito 
superior de conformidade ambiental em todo o mundo conforme a nova 
legislação de emissões no ar e água é desenvolvida e entra em vigor. 
Nossa frota ultramoderna, investimentos em tecnologias ecológicas 
dentro de áreas marítimas e sísmicas e nosso compromisso com uma 
agenda ambiental pioneira ajudarão nossos clientes a trabalhar de 
forma segura e eficiente dentro dessas limitações.

 
OGT: Como a tecnologia aprimorada pode reduzir ainda mais esse 
impacto ambiental?

Revoluções tecnológicas inovadoras e responsáveis continuarão a 
ocorrer conforme a sociedade percebe os benefícios de adotar uma 
abordagem responsável mesmo diante de ratificações legislativas. Isso 
é esperado em todas as frentes de emissão e a Polarcus acompanha 
essa arena de perto e implementará tal tecnologia caso comprove seu 
desempenho positivo para nossa causa.

producing these emissions are the seismic survey vessel itself, and the 
applied seismic acquisition technologies.

OGT: How are Polarcus addressing these four emission types?
CPZ: We continually seek ways to address and reduce these four emission 
types, both by design and through our operations. Over and above the ‘Clean-
Design’ notation designed to reduce and limit the ship’s air emissions and 
sea pollution. In addition, the ‘Clean-Design’ notation stipulates defensive 
design, accident prevention and consequence limitation requirements, thus 
providing additional environmental protection. Polarcus is also a World 
first in achieving a DNV qualification statement for emission reporting. 

Another tool we have in the toolbox is the ground-breaking DNV’s 
Triple-E, a voluntary environmental performance rating scheme for 
ships, independent of class, age and flag. 

Triple-E has four levels with ‘1’ as the highest, Polarcus has the 
distinction of being the first vessel owner and operator to be awarded 
level 1 certification under the Triple-E performance rating scheme.

 To further reduce risk Polarcus has implemented fleet wide the use 
of environmentally friendly oils to minimise the impact of its activities 
on the environment, Polarcus has opted to use the Castrol Bio Range 
high performance ‘green’ lubricants to help reduce our environmental 
footprint and protect the world’s oceans. 

OGT: What about the effects that seismic operations can have on 
cetaceans?
CPZ: The proximity of seismic operations to marine mammals and the effects 
that the source arrays might have on their wellbeing has long been studied 
and debated. Whilst research into this subject is still ongoing, mammal 
disturbance mitigation will continue to be a high priority for Polarcus. 

In addition to complying with the applicable local CPZulatory 
requirements for the protection of marine mammals in or around 
seismic operations, Polarcus follows standard industry practices for soft 
start procedures across all seismic operations. 

Polarcus also has a Passive Acoustic Monitoring (PAM) system, 
designed to detect the presence of marine mammals by listening for 
their calls, available on-board all our seismic vessels. 

 
OGT: Is this going to increase as exploration pushes into new frontiers?
CPZ: The expansion of the industry into frontier and environmentally 
sensitive sea areas is today driving a much higher level of environmental 
compliance worldwide as new legislation on emissions to air and water 
are developed and introduced. Our ultra-modern fleet, investments 
in green technologies within both maritime and seismic, and our 
commitment to a pioneering environmental agenda will help our 
clients to work safely and efficiently within these constraints.

 
OGT: How could improved technology further reduce this 
environmental impact?

Innovative and responsible technological breakthroughs will continue 
as society realises the benefits of taking a responsible approach even 
ahead of legislative ratifications. This is expected on all four fronts of 
emission and Polarcus follows this arena closely and would implement 
such technology should it prove to further enhance our overall cause. n
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The Amsterdam RAI saw a colourful array of geoscientists, 
technology developers and hydrocarbon explorers come 
together in June to discuss and advance current surveying 

techniques, practices and products. In total over than 7,300 
delegates attended the event, with over 380 exhibitors showcasing 
their latest geoscience solutions.

With a report out this year claiming that up to 50 per cent 
of drills come back dry, the need for continued geoscience 
collaboration and development remains. And as the industry 
pushes deeper into harsh environments, such as the Arctic 
and deepwater, the need to accurately locate, map and target 
commercial oil and gas reservoirs grows with the rising cost of 
unsuccessful drills.

EAGE 2014 brought together members from every aspect of the 
exploration supply chain to discuss and exhibit solutions to the latest 
surveying challenges. In true Dutch style the event was flawlessly 
carried out in a relaxed but efficient fashion.

“EAGE provides us with the ideal environment to really get under 
the skin of our customers and listen to their product needs,” says Lee 
Jackson, sales manager, Trelleborg Offshore and Construction. “As a 
result, it allows us to ensure that our solutions truly align with their 
requirements.”

Major products were showcased and contracts hammered out during 
the four-day event, including an historic CGG-Sovcomflot collaboration 
agreement to discover and map Arctic hydrocarbon reservoirs.

Around 1,000 papers were presented and a technical exhibition 
presented the latest developments in geophysics, geology and 
reservoir/petroleum engineering. The event not only offered an 
excellent technical programme but also provided workshops, short 
courses, field trips, and launched a geoscience student education 
programme.

The next EAGE Conference and Exhibition will take place between 
1 – 4 June 2015 in Madrid, Spain. n

The largest multi-disciplinary geoscience and engineering oriented event 
of its kind in the world, the EAGE (European Association of Geoscientists 
and Engineers) Annual Conference and Exhibition, was successfully held 
between 16 – 19 June in Amsterdam

EAGE 2014 unearths extraordinary geoscience success

A Amsterdam RAI contou com um amplo conjunto de 
geocientistas, desenvolvedores de tecnologia e exploradores 
de hidrocarbonetos reunidos em junho para discutir e garantir 

avanços nas técnicas, práticas e produtos atuais de levantamentos. No 
total, mais de 7.300 delegados participaram do evento e mais de 380 
expositores demonstraram suas mais recentes soluções de geociência.

Com um relatório neste ano afirmando que 50% das perfurações não 
alcançam os resultados, a necessidade por colaboração e desenvolvimento 
contínuos na geociência permanece. Conforme a indústria avança mais e 
mais em ambientes inóspitos, como Ártico e águas profundas, a necessidade 
de localizar, mapear e buscar precisamente reservatórios de petróleo e gás 
aumenta com o custo crescente de perfurações mal sucedidas.

A EAGE 2014 reuniu membros de todos os aspectos da cadeia de 
fornecimento de exploração para discutir e expor soluções para superar 
os últimos desafios de levantamento. Ao melhor estilo holandês, o evento 
foi realizado de forma impecável de modo tranquilo mas eficiente.

“A EAGE nos oferece o ambiente ideal para compreender de fato 
nossos clientes e ouvir suas necessidades de produtos”, conta Lee 
Jackson, gerente de vendas da Trelleborg Offshore and Construction. 
“Como resultado, ela permite que possamos garantir que nossas 
soluções se alinhem de verdade com seus requisitos.”

Os principais produtos foram demonstrados e contratos foram 
fechados durante o evento de quatro dias, incluindo um acordo 
de colaboração histórica entre CGG-Sovcomflot para descoberta e 
mapeamento de reservatórios de hidrocarbonetos no Ártico.

Cerca de 1.000 relatórios foram mostrados e uma exposição 
técnica foi apresentada sobre os mais recentes desenvolvimentos em 
geofísica, geologia e engenharia de petróleo/reservatórios. O evento 
não apenas ofereceu um excelente programa técnico como também 
melhorou workshops, cursos rápidos, viagens de campo e deu início a 
um programa de educação de estudantes de geociência.

A próxima Conferência e Exposição da EAGE ocorrerá entre os dias 
01 e 04 de junho de 2015 em Madri, na Espanha.

O maior evento de engenharia e geociência multidisciplinar de sua categoria 
no mundo, a Conferência e Exposição Anual da EAGE (Associação Europeia 
de Geocientistas e Engenheiros) foi realizada com sucesso entre os dias 16 
e de 19 de junho em Amsterdã

EAGE 2014 alcança sucesso 
extraordinário no campo  
da geociência
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