Simulação Numérica Acoplando Fenômeno TermoQuímico-Hidromecânico das Rochas Reservatórios e
Capeadoras do Pré-Sal.

Unidade de pesquisa responsável: Centro de
Tecnologia e Geociências
O Projeto, desenvolvido em parceria com a Petrobras,
objetiva simular e analisar a geomecânica das rochas
reservatórios e capeadoras do Pré-Sal, incluindo
as mudanças das propriedades decorrentes de
alterações no campo de pressões e temperatura
e das concentrações no meio poroso. Entre os
resultados do Projeto, destacam-se a : i) modelagem
numérica de ensaios de laboratórios considerando
injeção de CO2 em diferentes proporções; ii) ensaios
de carbonatos das zonas de alta permeabilidade dos
reservatórios do Pré-Sal; iii) simulação numérica do
efeito de injeção em um reservatório carbonático
fraturado sujeito à influência de aquífero; iv)
modelagem de abertura de cavidades em meios
salinos submetidos à injeção de fluidos.
Operação da Petrobras no Pré-Sal

Fonte: IstoÉ
e

US-Arena de Pernambuco.

Catálogo Biodiversidade Marinha da Bacia Potiguar /RN

Fonte: Projeto Arranjos Técnicos e Comerciais para Inserção da
Geração Solar Fotovoltaica na Matriz Energética Brasileira.

Programa de Monitoramento da
Combustíveis (PMQC) nos Estados
Alagoas e Sergipe.

Qualidade de
Pernambuco,

de

Unidade de pesquisa responsável:
Tecnologia e Geociências

Centro

de

O Laboratório de Combustíveis da UFPE, através
deste Projeto, busca levantar indicadores gerais da
qualidade dos combustíveis e óleos lubrificantes
comercializados nos estados de Pernambuco, Alagoas
e Sergipe, identificando focos de não-conformidades.
O Projeto, financiado pela ANP, também contribui
para a promoção e disseminação do conhecimento
quanto à qualidade dos combustíveis, proporcionando
o desenvolvimento tecnológico do setor de Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis, além da formação de
recursos humanos especializados. Mensalmente, o
Laboratório encaminha à ANP, diagnósticos sobre a
qualidade dos combustíveis e lubrificantes, que, por
sua vez, é responsável por fiscalizar os focos de nãoconformidade.
Laboratório de Combustíveis da UFPE.

Fonte: UFPE

Fonte: Projeto Avaliação da Biota Bentônica e Planctônica
na Porção Offshore das Bacias Potiguar e Ceará

Arranjos Técnicos e Comerciais para Inserção da
Geração Solar Fotovoltaica na Matriz Energética
Brasileira
Unidade de pesquisa responsável: Centro de
Energias Renováveis
O Projeto consiste na elaboração, implantação e
monitoramento de uma Usina de Geração Solar
Fotovoltaica na área da Arena Pernambuco (US-Arena
de Pernambuco), situada na Região Metropolitana
do Recife. Visando alcançar o resultado, a equipe
do Projeto executou atividades, como: i) avaliação e
acompanhamento dos processos de escolha do local
para implantação da Usina; ii) acompanhamento
da implantação; iii) implantação de uma estação
solarimétrica; iv) elaboração de inventário do
potencial solar fotovoltaico, identificando os locais
mais adequados à instalação de usinas solares em
Pernambuco; v) monitoramento da qualidade de
energia elétrica na rede da CELPE, antes e após a
entrada em operação da Usina Solar Fotovoltaica. O
Projeto foi financiado através da Chamada Pública
ANELL13/2011 com a tutela do Grupo Neoenergia
em parceria com a UFBA, UFMG e CBEM.
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Extensão do SOIS: Ferramenta de Monitoração
Suporte à Operação de Instalações Submarinas

Unidade de pesquisa responsável: Centro de
Informática
Os objetivos do projeto consistem na realização de
testes embarcados em condições operacionais reais
de fundamental importância para implantação do
SOIS, como também na evolução das diversas técnicas
de visão computacional, através da identificação
dos principais problemas e restrições dos métodos
utilizados, por meio de testes em laboratórios de alta
fidelidade e em campo. Em parceria com o CENPESPetrobras, o Projeto tem como principal resultado a
implementação do SOIS como um dos mecanismos
para aumentar a segurança em tempo real de
operações de Conexão Vertical Direta.

em consonância com os seus objetivos institucionais.
e com a CAPPE em áreas de interesse da Universidade,
éticos. A Fade-UFPE atua em parceria com a POSITIVA
com transparência e preservando os princípios legais e
projetos e da articulação com setores de CT&I, atuando
vimento científico e tecnológico, a partir da gestão de
atividades de ensino, pesquisa, extensão e desenvolA Fundação tem a missão de apoiar a realização de

AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE

FADE-UFPE | FUNDAÇÃO DE APOIO
A CAPPE é parte da estrutura organizacional da
Positiva|UFPE dedicada a prospectar e promover parcerias tecnológicas estratégicas entre a
universidade, empresas e demais segmentos da
sociedade, em sintonia com o Plano de Desenvolvimento Estratégico da UFPE (2013-2027),
de modo a ampliar o alcance da contribuição da
UFPE para o desenvolvimento do estado, da região e do país.

Competências
de pesquisa
em Petróleo
e Gás Natural

e promoção de parcerias estratégicas

cappe

A Positiva é a unidade que promove a convergência entre as competências científicas e tecnológicas da UFPE e as demandas da sociedade,
propiciando interações baseadas na confiança e
comprometidas com a contínua produção e disseminação de conhecimento, visando o progresso social e econômico. A Positiva UFPE engloba
o Núcleo de Inovação Tecnológica da instituição,
responsável também pelas áreas de: empreendedorismo e incubação; propriedade intelectual,
difusão e transferência de tecnologia; articulação
e promoção de parcerias estratégicas.

positiva

Organizações com projetos
de P&D em parceria com a UFPE
na área de Petróleo e Gás Natural

diretoria de inovação

UFPE em números
107 cursos de graduação
145 cursos de pós-graduação (75 Programas de Mestrado, 16 de Mestrado Profissional e 54 de Doutorado)

Pesquisa
Projetos com financiamento externo: 420 (20152016) | Pesquisadores com bolsas de produtividade em pesquisa do CNPq: 324 | INCTs liderados
pela UFPE: 7 | Convênios de Cooperação Internacional em curso: 98 | Produção Acadêmica (20102016): 12.937 artigos publicados em revistas
científicas, 17.461 artigos publicados em conferências | Dissertações defendidas: 6.030 | Teses
defendidas: 2.096 | Patentes solicitadas em nome
da UFPE: 237.

PROJETOS DE PESQUISA
E DESENVOLVIMENTO EM PETRÓLEO
E GÁS NATURAL
A UFPE, reconhecida por inúmeras agências de
avaliação acadêmica nacionais e estrangeiras
como uma das dez melhores universidades
brasileiras, empenha-se em assegurar à sociedade
a realização, em alto nível, do tripé constitutivo
das instituições universitárias públicas de
relevância: ensino, pesquisa e extensão. Neste
sentido, vem produzindo conhecimento e
tecnologias relevantes para o desenvolvimento
nacional, tanto por meio de iniciativa própria
de seus pesquisadores e estudantes, como
em parceria com organizações empresariais e
governamentais. Em todas as situações, dedica
especial atenção à difusão de conhecimentos e
tecnologias produzidas, de modo a assegurar à
sociedade e à economia resultados e benefícios
dos esforços coletivamente realizados. Uma larga
experiência de interações universidade-empresa
vem consolidando um importante eixo de ações
da UFPE, expressa nos projetos realizados assim
como nas estruturas organizacionais internas
criadas para promover e facilitar tais parcerias.
Entre outras áreas de atividade econômica em
que a interação UFPE-Empresa se concentra,
destaca-se a de Petróleo e Gás Natural. O portfólio
de Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento da
Universidade Federal de Pernambuco nesta
área, entre 2008 e 2018, inclui 87 projetos,
os quais alinham competências científicas
e tecnológicas da Instituição as demandas
das empresas do setor, contribuindo para o
progresso tecnológico e inovativo dos parceiros.
Mais que relatórios técnicos, resultados das
parcerias incluem tecnologias incorporadas aos
processos produtivos, invenções depositadas
como pedidos de patentes, softwares, modelos
de negócio e gestão, capacitação de recursos
humanos dos parceiros e formação de
futuros pesquisadores. Compartilhando suas
competências e infraestrutura de pesquisa com
as empresas do setor de Petróleo e Gás Natural,
a UFPE contribui para o desenvolvimento do
Sistema Brasileiro de Inovação, em geral, e do
setor, em particular.

A UFPE possui extenso histórico de interação com
o setor de P&G. O relacionamento teve seu início
ainda na década de 1980, por meio de projetos de
P&D em parceria entre a Universidade e a Petrobras. Após a Lei do Petróleo (1997), as parcerias
entre a UFPE e o setor se intensificaram, ampliando-se o número de projetos envolvendo a Universidade, o Governo Federal e diversas Empresas, expandindo e consolidando competências científicas
e tecnológicas, por parte da Universidade, na área
de P&G, que incluem hoje cerca de 200 pesquisadores com habilidades de interesse diretamente
ligadas ao setor de P&G.

•

Análise de riscos na indústria petrolífera.

•

Controle avançado, modelagem e otimização
de processos aplicados ao setor de petróleo
e gás natural.

•

Sedimentologia, paleontologia e estratigrafia
das bacias sedimentares.

•

Geomecânica e geoquímica de reservatórios.

•

Simulação numérica de reservatórios de petróleo e gás natural.

•

Produção, qualidade e estabilidade de combustíveis e derivados do petróleo.

•

Sensores aplicados à indústria do petróleo
e gás natural.

•

Modelagem de fluxo de fluidos em reservatórios de petróleo deformáveis.

•

Biodiesel, co-derivados e polímeros biodegradáveis.

•

Tratamento de águas residuárias da indústria
petrolífera.

•

Computação de alto desempenho, modelagem e simulação de robôs para o setor de
petróleo
e gás natural.

•

Catálise e produção industrial.

•

Geoprocessamento e georreferenciamento
aplicados às atividades envolvendo petróleo
e gás natural.

•

Preservação ambiental em áreas afetadas
pela produção petrolífera.

•

Indústria naval.

infraestrutura e competências
grupos de pesquisa, laboratórios e pesquisadores da ufpe na
área de petróleo e gás natural por centro acadêmico

Centro

Grupos de
Pesquisa e
Laboratórios na
área de P&G

Pesquisadores
na área de
P&G

Centro Acadêmico do Agreste (CAA)

-

16

Centro de Artes e Comunicação (CAC)

-

4

Centro Acadêmico de Vitória (CAV)

-

2

Centro de Biociências (CB)

2

9

Centro de Ciências Exatas e da Natureza (CCEN)

4

17

Centro de Ciências Jurídicas (CCJ)

-

1

Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA)

-

7

Centro de Ciências da Saúde (CSS)

1

5

Centro de Informática (CIn)

2

10

Centro de Tecnologia e Geociências (CTG)

34

126

TOTAL

43

197

fonte: CAPPE | POSITIVA 2017

A origem da UFPE data da fundação da Faculdade de Direito, em 1827. Em 1946, esta Faculdade pioneira torna-se a Universidade do Recife,
fundindo-se as Escolas de Engenharia (1895),
Farmácia (1903), Odontologia (1913), Escola de
Belas Artes (1932) e as Faculdades de Medicina
(1915) e Filosofia (1940) e, em 1965, recebeu o
nome de Universidade Federal de Pernambuco.
Em 2006, a UFPE iniciou seu processo de interiorização com a criação dos Centros Acadêmicos
do Agreste (CAA) e de Vitoria (CAV), como parte
do compromisso de ampliar o acesso da população pernambucana à formação profissional de
qualidade, em nível superior, e de expandir no
território as infraestruturas e competências de
pesquisa essenciais ao desenvolvimento do Estado.

principais linhas de pesquisa na área de
petróleo e gás natural desenvolvidas
pela UFPE

petróleo e gás natural

grupos de pesquisa e laboratórios nas áreas afins ao setor de
petróleo e gás natural

fonte: CAPPE | POSITIVA 2017

ufpe
Um pouco da História

Dentro os projetos de Petróleo e Gás Natural,
coordenados pela UFPE, destacamos alguns a
seguir, a título de ilustração de nossa experiência,
na expectativa de ampliarmos nossas parcerias de
pesquisa e desenvolvimento junto ao setor.

Laboratório Integrado de Tecnologia em Petróleo, Gás
e Biocombustíveis - LITPEG

Unidade de pesquisa responsável: Centro de Tecnologia e Geociências e Centro de Informática
O LITPEG - Laboratório Integrado de Tecnologia em
Petróleo, Gás e Biocombustíveis - é um laboratório
com ações de pesquisa multi, inter e transdisciplinar,
voltadas para a cadeia produtiva do Petróleo, Gás
e Biocombustíveis Renováveis. Financiado pela
Petrobras-ANP, o complexo é composto de três
edificações (bloco de laboratórios de sete pavimentos,
com 12.222,57 m²; galpão para instalação de plantas
pilotos, com 829,57 m²; e um bloco técnico com 228,75
m²). A proposta do LITPEG é reunir indústria, governo,
academia e sociedade numa ação coordenada
e sinergética visando desenvolver atividades de
pesquisa, inovação, ensino e extensão em diversas
áreas da cadeia produtiva da indústria do petróleo,
gás, combustíveis renováveis e afins. As atividades
de pesquisa desenvolvidas contemplam os três
segmentos básicos da cadeia produtiva do petróleo
(exploração, produção e refino), de modo a atender
às demandas regionais e nacionais do setor. O LITPEG
conta com cerca de 70 pesquisadores de diferentes
departamentos e programas de pós-graduação.
LITPEG-UFPE

Estudo de Análise de Avaliação de Riscos da Refinaria Abreu e Lima – RNEST
Unidade de pesquisa responsável: Centro
de Estudos e Ensaios em Risco e Modelagem
Ambiental
O Estudo de Avaliação de Riscos (EAR), financiado
pela Petrobras, na Refinaria Abreu e Lima, tratase da quantificação dos riscos associados aos
possíveis efeitos de cenários acidentais sobre o
público externo e residente nas proximidades do
empreendimento, como também para o público
interno com a possibilidade de uso dos resultados
do EAR para o planejamento de emergências.
Refinaria Abreu e Lima – RENEST.

Fonte: Petrobras

Avaliação da Biota Bentônica e Planctônica
Porção Offshore das Bacias Potiguar e Ceará

na

Unidade de pesquisa responsável: Centro de Biociências
O Projeto, financiado pela Petrobras, busca avaliar a
qualidade ambiental da porção offshore das Bacias
Potiguar e Ceará em escala regional (plataforma
continental e talude) e local (no entorno dos emissários submarinos e de poços perfurados), com ênfase na caracterização e monitoramento da biota
bentônica e planctônica. Os resultados consistiram
na elaboração de relatórios e catálogos detalhados
da biodiversidade marinha das Bacias Potiguar e
Ceara.

Fonte: UFPE

