
Esta relação organizada alfabeticamente por inventores 

apresenta suas respectivas lotações no Sistema Petrobras 

ou em instituições parceiras em 29/04/2014. 



ADRIANA DE SOUZA FERREIRA - CENPES/PDAB/HPE 
• Reator em regime fluidodinâmico combinado para o tratamento  

do petróleo e seus derivados 

  
ADRIANA TINOCO MARTINS - CENPES/PDAB/LPE 
• Composição de ligantes sintéticos claros isenta de asfaltenos 

  

ADRIANO HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA - 

CENPES/PDAB/PP/NUEF 
• Processo de produção de biolubrificantes derivados do óleo de mamona  

com catalisador homogêneo a base de estanho 

 

ALBERTO AVELAR BARRETO – CDTN 
• Método para a determinação da saturação de óleo remanescente  

(SOR) em reservatórios de petróleo 

  

ALBERTO KINOSHITA - RPBC/EN 
• Riser autossustentado e autoestabilizante 

  

ALBERTO SANT’ANNA STENDER - UO-RIO/ATP-MLL/EEIS 
• Sistema avançado de controle automático para minimização de golfadas 

  

ALCEO CARTA NETO - SIX/PQ 
• Ferrule para caldeiras e trocadores de calor 

  

ALCINO RESENDE DE ALMEIDA - CENPES/PDEP/TEE  
• Método para controle da vazão de injeção de fluidos em reservatórios  

e regulador de fluxo ajustável 

  

ALESSANDRO BARRETO DE FRANÇA - E&P-ENGP/IPP/ES 
• Sistema integrado de escoamento de produção e injeção de água em 

reservatórios de petróleo e método 

 

ALEX FURTADO TEIXEIRA - CENPES/PDEP/TOOL 
• Sistema avançado de controle automático para minimização de golfadas 

 

ALEX MICAEL DANTAS DE SOUSA – UFRN 
• Processo de produção de produtos e artefatos de cimento à base  

de solo calcinado e respectivas formulações 

•  Processo de produção de revestimento cerâmico à base de resíduo  

de cascalho de perfuração e respectivas formulações 

•  Processo de produção de tijolos cerâmicos e de blocos cerâmicos à base  

de solo contaminado com resíduo de petróleo e respectivas formulações 

 
  



ALEXANDRE ZACARIAS IGNACIO PEREIRA - E&P-ENGP/EP/FLU 
• Método de completação superior e inferior em manobra única e respectivo 

arranjo de coluna de produção 

• Equipamento de ajuste de fluxo de injeção ou produção de poços de 

petróleo 

• Sistema ácido autodivergente e método para tratamento ácido de poços  

de petróleo 

   

ALINE MACHADO DE CASTRO - CENPES/PDEDS/BIO 
• Processo para a esterificação de cargas vegetais 

  

ÁLVARO MAIA DA COSTA – GAPRE 
• Revestimento dinâmico para assegurar a integridade de poços de petróleo e 

seu método de instalação (certificado de adição) 

  

AMENÔNIA MARIA FERREIRA PINTO - CDTN  
• Método para a determinação da saturação de óleo remanescente (SOR) em 

reservatórios de petróleo 

  

ANA CAMILLA ROCHA CAETANO - ASTEF  
• Processo de produção de biolubrificantes derivados do óleo de mamona com 

catalisador homogêneo a base de estanho 

  

ANATÁLIA FERNANDA AMARO – UEM 
• Processo para obtenção de biolubrificantes 

 

ANDRÉ KOEBSCH - ETM-CORP/ST/SEQUI-ETCM/EMCIE 
• Processo de obtenção de revestimento autorregenerante contendo  

inibidor de corrosão 

  

ANDRÉ LUIZ GISMONTI GUIMARÃES (Aposentado) –  

AB-RE/TR/THEL 
• Catalisador para processo de reforma a vapor a baixa temperatura 

  

ANDRÉIA OSSIG - UFRGS 
• Blendas de poliestireno e poli ácido lático 
 

 
  



ANTÔNIO MARCOS FONSECA BIDART - CENPES/PDEP/TPP 
• Processo de pré-reforma de correntes de hidrocarbonetos contendo olefinas, 

catalisador de pré-reforma e processo de preparo do catalisador 

• Catalisador para produção de gás de síntese e processo de obtenção do 

mesmo 

  

ARTHUR MARTINS BARBOSA BRAGA – PUC RIO  
• Sistema de monitoramento de arames da armadura de tração de dutos 

flexíveis e método de aplicação 

  

AUGUSTO BORELLA HOUGAZ - CENPES/PDGP/PCP 
• Arranjo de válvula e linhas, método de montagem de conjunto de 

perfuração e método de perfuração de início de poço em fase única 

  

AUGUSTO CESAR DE CARVALHO PERES - CENPES/PDAB/TP  
• Blendas de poliestireno e poli ácido lático 

  

BRUNO HENRIQUE RAMOS DE LIMA - UFSCAR  
• Processo de obtenção de formulações de compósito de resina epóxi  

com nanopartículas de magnetita funcionalizadas com poli(éteres)  

composto de hidroxilas terminais; formulações obtidas e uso 

 

CARLA ALVES MARINHO FERREIRA - CENPES/PDEP/TMEC  
• Equipamento de gamagrafia submarina operado por ROV 

  

CARLOS ALBERTO DE ARAUJO MONTEIRO - 

CENPES/PDAB/HPE 
• Reator em regime fluidodinâmico combinado para o tratamento  

do petróleo e seus derivados 

 

CARLOS ALBERTO PASKOCIMAS - UFRGN  
• Processo de produção de produtos e artefatos de cimento à base de solo 

calcinado e respectivas formulações 

• Processo de produção de revestimento cerâmico à base de resíduo de 

cascalho de perfuração e respectivas formulações 

• Processo de produção de tijolos cerâmicos e de blocos cerâmicos à base de 

solo contaminado com resíduo de petróleo e respectivas formulações 

 

CARLOS ALBERTO SILVA PAULO - CENPES/PDAB/CB 
• Válvula não mecânica com câmaras concêntricas para controle de vazão  

de sólidos por fluidização 

 

 
  



CARLOS ALEXANDRE PEREIRA PATUSCO - ENG-

SUB/PROSUB/EES  
• Equipamento provador de corrosão por ultrassom e método de 

processamento de sinais captados 

  

CARLOS MAGNO CHAGAS - E&P-CPM/CMP-SPO/SF/ESCA 
• Sistema ácido autodivergente e método para tratamento ácido  

de poços de petróleo 

  

CARLOS OTÁVIO BRITO - CENPES/EB-AB-G&E/HT 
• Processo e catalisador para produção de hidrogênio 

  

CAROLINA BERTHOLDO DA CUNHA - E&P-CPM/CMP-DP-

II/PROJ/PROJ-DP 
• Método de completação superior e inferior em manobra única e respectivo  

arranjo de coluna de produção 

  

CECILIA PEREIRA RODRIGUES - CENPES/PDAB/PP 
• Processo e catalisador para produção de hidrogênio 

  

CESAR LIBERATO PETZHOLD - UFRGS 
• Blendas de poliestireno e poli ácido lático 

  

CHRISTOPHER STEWART BROWN - ZETON 
• Válvula não mecânica com câmaras concêntricas para controle de vazão  

de sólidos por fluidização 

  

CIRILO JOSE SINDARSIC - UO-BS/ATP-N/ISUP 
• Riser autossustentado e autoestabilizante 

 

CLÁUDIA MÍRIAM SCHEID - UFRRJ  
• Sistema e medidor online de estabilidade elétrica de fluido de perfuração 

  

CLÁUDIO DOS SANTOS AMARAL - CENPES/PDEP/TEO 
• Revestimento dinâmico para assegurar a integridade de poços de petróleo e 

seu método de instalação (certificado de adição) 

 

 
 
  



CLAUDIO SOLIGO CAMERINI (Aposentado) - 

CENPES/PDEP/TMEC  
• Sistema de monitoramento de arames da armadura de tração de dutos  

flexíveis e método de aplicação 

• Dispositivo autômato de limpeza e inspeção de risers de movimento 

positivo estimulado por ondas 

• Equipamento provador de corrosão por ultrassom e método  

de processamento de sinais captados 

• Equipamento de gamagrafia submarina operado por ROV 

  

CRISTIANO DE SOUZA SANTOS - E&P-CPM/CMP-DP-

II/PROJ/PROJ-DP  
• Método de completação superior e inferior em manobra única e respectivo 

arranjo de coluna de produção 

  

CRISTIANO PAMPHILI ALO - E&P-ENGP/EP/FLU 
• Equipamento de ajuste de fluxo de injeção ou produção de poços de 

petróleo 

  

CRISTINA PONTES BITTENCOURT QUITETE - 

CENPES/PDAB/CB 
• Processo de reforma a vapor para a redução do teor de alcatrão em 

correntes de gás de síntese 

  

DANIEL POZZANI - CENPES/PDEP/TES 
• Dispositivo, sistema e método de comunicação entre o fundo do mar e a 

superfície 

  

DANIELE FRAGA SANTANA MIRANDA - CENPES/PDEP/TEE 
• Processo para inibir a formação de gel em petróleos parafínicos 

  

DANILO SIGNORINI GOZZI –  

E&P-CPM/CMP-DP-I/PROJ/PROJ-SAN  
• Arranjo de válvula e linhas, método de montagem de conjunto de 

perfuração e método de perfuração de início de poço em fase única 

 

DÉBORA DE OLIVEIRA - UFSC 
• Processo para a esterificação de cargas vegetais 

  

DÉCIO MAGIOLI MAIA - CENPES/PDAB/DPM  
• Aditivo para redução de emissões de motores diesel 

 
 
 
  



DENISE MARIA GUIMARÃES FREIRE - UFRJ 
• Processo para a esterificação de cargas vegetais 

  

DIEGO FERNANDES ASSUMPÇÃO - CENPES/PDAB/LPE  
• Composição de ligantes sintéticos claros isenta de asfaltenos 

  

DOMINIQUE ROBERT GUERILLOT - TERRA 3E  
• Método para incorporação de efeitos geoquímicos, geomecânicos e 

petrofísicos  em simuladores de fluxo multifásico em meios porosos 

  

EDGARD POIATE JUNIOR - CENPES/PDEP/TEO  
• Revestimento dinâmico para assegurar a integridade de poços de petróleo e 

seu método de instalação (certificado de adição) 

  

EDISSON MORGADO JUNIOR - CENPES/PDAB/TFCC 
• Processo de craqueamento catalítico fluido para a maximização  

de destilados médios 

  

EDSON HENRIQUE BOLONHINI - UO-RNCE/ENGP/EE  
• Método para controle da vazão de injeção de fluidos em reservatórios e 

regulador de fluxo ajustável 

  

EDSON ROBERTO LEITE - CNPQ  
• Processo de obtenção de formulações de compósito de resina epóxi com 

nanopartículas de magnetita funcionalizadas com poli(éteres) composto de 

hidroxilas terminais; formulações obtidas e uso 

  

EDUARDO LUIZ DA SILVEIRA JUNIOR - E&P-SERV/US-

SUB/MIS/IMPDE  
• Dispositivo autômato de limpeza e inspeção de risers de movimento positivo 

estimulado por ondas 

 

ELIAS SIQUEIRA KARBAGE - UO-RNCE/ENGP/EMI 
• Sistema auxiliar de transmissão para unidades de bombeio mecânico 

• Aperfeiçoamentos introduzidos em sistema de limpeza e abastecimento  

de lubrificante nos redutores de engrenagem das unidades de bombeio 

mecânico em operação 

 
 
  



ELIZABETE FERNANDES LUCAS - UFRJ  
• Fluido de perfuração contendo microbolhas de ar estruturadas e  

processo de produção do mesmo 

  

EMERSON MEYER - UEM 
• Processo para obtenção de biolubrificantes 

  

ENIO SEBASTIÃO CESARIN - UO-BS/ATP-N/ISUP  
• Aperfeiçoamentos introduzidos em dispositivo para movimentação  

de tampas de trocadores de calor de alta pressão 

  

EVERTON MORAES MATOS - UNICAMP  
• Reator em regime fluidodinâmico combinado para o tratamento do petróleo  

e seus derivados 

  

FABIANA VILLELA DA MOTTA - UFRN  
• Processo de produção de produtos e artefatos de cimento à base  

de solo calcinado e respectivas formulações 

• Processo de produção de revestimento cerâmico à base de resíduo  

de cascalho de perfuração e respectivas formulações 

• Processo de produção de tijolos cerâmicos e de blocos cerâmicos à base  

de solo contaminado com resíduo de petróleo e respectivas formulações 

  

FABIANO GARCIA DRUMOND - E&P-PRESAL/CAP  
• Sistema integrado de escoamento de produção e injeção de água em  

reservatórios de petróleo e método 

  

FABIO MENEZES PASSARELLI - CENPES/PDEP/TPP  
• Processo de pré-reforma de correntes de hidrocarbonetos contendo olefinas, 

catalisador de pré-reforma e processo de preparo do catalisador 

• Catalisador para produção de gás de síntese e processo de obtenção do 

mesmo 

 

FAHAD IBRAHIM AL – MUHAISH - SAUDI ARABIA OIL COMPANY 
• Catalyst and process for thermo-neuthral reforming of liquid hydrocarbons 

  

FERNANDA DE CARVALHO MUNIZ BOMBARDELLI - 

CENPES/EB-AB-G&E/HT 
• Processo e catalisador para produção de hidrogênio 

  

FERNANDO COTTING - USP  
• Processo de obtenção de revestimento autorregenerante contendo  

inibidor de corrosão 

 
  



FLÁVIO BUIOCHI - USP  
• Equipamento provador de corrosão por ultrassom e método de  

processamento de sinais captados 

  

FRANCILEIDE GOMES DA COSTA - CENPES/PDGP/IRF  
• Equipamento de ajuste de fluxo de injeção ou produção de poços de 

petróleo 

  

FRED AMORIM SALVINO - UO-RNCE/SMS  
• Processo de produção de produtos e artefatos de cimento à base de solo 

calcinado e respectivas formulações 

• Processo de produção de revestimento cerâmico à base de resíduo de 

cascalho de perfuração e respectivas formulações 

• Processo de produção de tijolos cerâmicos e de blocos cerâmicos à base de 

solo contaminado com resíduo de petróleo e respectivas formulações 

  

GEORGE CARNEIRO CAMPELLO - CENPES/PDEP/TDUT  
• Sistema de monitoramento de arames da armadura de tração de dutos  

flexíveis e método de aplicação 

  

GILSON RODRIGO DE MIRANDA - UFSC  
• Aditivo para redução de emissões de motores diesel 

  

GUILHERME BRANDÃO GUERRA - CENPES/PDAB/LPE 
• Composição de ligantes sintéticos claros isenta de asfaltenos 

  

GUTTEMBERG COELHO DA SILVA - PUC RIO  
• Dispositivo autômato de limpeza e inspeção de risers de movimento  

positivo estimulado por ondas 

 

HELEN TREICHEL - URI  
• Processo para a esterificação de cargas vegetais 

  

HELVER CRISPINIANO ALVAREZ CASTRO - UNICAMP  
• Reator em regime fluidodinâmico combinado para o tratamento  

do petróleo e seus derivados 

 

HÉLVIO FERREIRA DA SILVA - E&P-SERV/US-SUB/IPSUB/SPGP 
• Prolongador articulado para topo de risers flexíveis 

 

 



 HERALDO LUÍS SILVEIRA DE ALMEIDA - UFRRJ  
• Sistema e medidor online de estabilidade elétrica de fluido de perfuração 

  

HERALDO RAIMUNDO PINTO PAMPLONA - E&P-SERV/US-

SUB/MIS/TIRS 
• Sistema e método de calçamento de duto rígido submarino com  

operação remota 

• Sistema e método de acoplamento de flanges de dutos submarinos  

por operação remota 

  

IDALINA VIEIRA AOKI - USP  
• Processo de obtenção de revestimento autorregenerante contendo  

inibidor de corrosão 

  

IVONETE PEREIRA GONZALEZ DA SILVA - 

CENPES/PDEDS/TTRA  
• Método para a determinação da saturação de óleo remanescente (SOR)  

em reservatórios de petróleo 

  

JAILTON CARLOS ARAUJO DE MEDEIROS - REPLAN/MI/EE  
• Riser autossustentado e autoestabilizante 

  

JEAN CUTRIM LOPES- E&P-CPM/CMP-SPO/SP/CABP  
• Sistema de transferência híbrido reverso 

• Prolongador articulado para topo de risers flexíveis 

  

JOÃO MANOEL DA COSTA - GORCEIX  
• Blendas de poliestireno e poli ácido lático 

 

JOÃO PAULO PEREIRA NUNES - E&P-ENGP/RR/GFR  
• Método para incorporação de efeitos geoquímicos, geomecânicos e 

petrofísicos  em simuladores de fluxo multifásico em meios porosos 

 

JONATAS RIBEIRO - E&P-PRESAL/CAP  
• Sistema integrado de escoamento de produção e injeção de água em 

reservatórios de petróleo e método 

 



JORGE FERNANDO PEREIRA COELHO - ETM-CORP/ST/SEQUI-

ETCM/DQTCM  
• Processo de obtenção de revestimento autorregenerante contendo  

inibidor de corrosão 

  

JORGE LUIZ FARIAS BRITO - CENPES/PDEP/TMEC  
• Aperfeiçoamentos em ferramenta autônoma de limpeza de estruturas 

submarinas 

  

JORGE ROBERTO LOPES DOS SANTOS - INT  
• Dispositivo autoportante submarino e sistema 

  

JOSÉ ALMIR DE SENA - MANSERV  
• PIG multi-diâmetro pró-ativo para dutos com variações de diâmetros 

extremas 

  

JOSÉ ANDRÉ CAVALCANTI DA SILVA - CENPES/PDAB/LPE  
• Processo para obtenção de biolubrificantes 

• Processo de produção de biolubrificantes derivados do óleo de  

mamona com catalisador homogêneo a base de estanho 

  

JOSE GOMES DE BARROS JUNIOR - E&P-SERV/US-

SUB/MIS/IMPDE 
• Aperfeiçoamentos em ferramenta autônoma de limpeza de estruturas 

submarinas 

  

 JOSÉ LUIS GOMEZ VERGEL – UNICAMP 
• Reator em regime fluidodinâmico combinado para o tratamento do  

petróleo e seus derivados 

 

JOSÉ LUIZ FALCÃO - E&P-ENGP/EP/PERF  
• Revestimento dinâmico para assegurar a integridade de poços de petróleo e 

seu método de instalação (certificado de adição) 

  

JOSÉ ROBERTO DE SOUZA ROCHA - CENPES/PDAB/DPM  
• Aditivo para redução de emissões de motores diesel 

  

JOSÉ ROBERTO NUNHEZ - UNICAMP  
• Reator em regime fluidodinâmico combinado para o tratamento  

do petróleo e seus derivados 

 

 



JOSÉ VLADIMIR DE OLIVEIRA - UFSC  
• Processo para a esterificação de cargas vegetais 

  

JULIO CEZAR ADAMOWSKI - USP  
• Equipamento provador de corrosão por ultrassom e método  

de processamento de sinais captados 

  

LEANDRO PEREIRA BASILIO (Aposentado) – E&P-ENGP/IPP/ES  
• Sistema integrado de escoamento de produção e injeção de água  

em reservatórios de petróleo e método 

  

LENI FIGUEIREDO MATHIAS LEITE - CENPES/PDAB/LPE 
• Composição de ligantes sintéticos claros isenta de asfaltenos 

  

LUCIANA BORTOLIN RAMIS - CENPES/PDAB/TP  
• Método de preparo de catalisadores Ziegler-Natta bissuportados 

  

LUCIANA SPINELLI FERREIRA- UFRJ  
• Fluido de perfuração contendo microbolhas de ar estruturadas e processo de 

produção do mesmo 

   

LUCILO RANIERE CAMARA - E&P-NNE/CPT/ECP/ESMI 
• Sistema auxiliar de transmissão para unidades de bombeio mecânico 

 

LUIS ALBERTO HERRMANN DO NASCIMENTO - 

CENPES/PDAB/LPE  
• Composição de ligantes sintéticos claros isenta de asfaltenos 

  

LUÍS AMÉRICO CALÇADA - UFRRJ  
• Sistema e medidor online de estabilidade elétrica de fluido de perfuração 

  

LUIS GLAUBER RODRIGUES - E&P-ENGP/RR/ER  
• Método para incorporação de efeitos geoquímicos, geomecânicos e 

petrofísicos  em simuladores de fluxo multifásico em meios porosos 

 

LUIZ ANTONIO BERETA - RPBC/IE  
• Riser autossustentado e autoestabilizante 

 



LUIZ CARLOS MILAGRE DA CRUZ - E&P-CPM/CMP-

SPO/SCA/COMP  
• Método de completação superior e inferior em manobra única e respectivo  

arranjo de coluna de produção 

  

LUIZ EDUARDO MAGALHÃES CORRÊA DA SILVA - AB-

RE/TR/THEL 
• Processo e catalisador para produção de hidrogênio 

  

LUIZ ROSA SILVA FILHO - CENPES/PDAB/LPE  
• Composição de ligantes sintéticos claros isenta de asfaltenos 

  

MAÍRA ANDRADE RODRIGUES - CENPES/PDAB/HPE  
• Processo e catalisador para produção de hidrogênio 

  

MARCELO DE ALBUQUERQUE LIMA GONÇALVES - E&P-

PRESAL/CAP  
• Processo para inibir a formação de gel em petróleos parafínicos 

  

MARCELO RICARDO QUEIROZ MEDEIROS - CENPES/PDAB/CB 
• Válvula não mecânica com câmaras concêntricas para controle de vazão de 

sólidos por fluidização  

  

MARCIA CRISTINA KHALIL DE OLIVEIRA - CENPES/PDEP/TEE  
• Processo para inibir a formação de gel em petróleos parafínicos 

  

MÁRCIA JORDANA CAMPOS DOS SANTOS - UFRN 
• Processo de produção de produtos e artefatos de cimento à base de solo 

calcinado e respectivas formulações 

• Processo de produção de revestimento cerâmico à base de resíduo de 

cascalho de perfuração e respectivas formulações 

• Processo de produção de tijolos cerâmicos e de blocos cerâmicos à base 

de solo contaminado com resíduo de petróleo e respectivas formulações 

 

MARCÍLIO PAIVA PRADO - E&P-PRESAL/PAR  
• Sistema integrado de escoamento de produção e injeção de água em 

reservatórios de petróleo e método 

 

MÁRCIO DE FIGUEIREDO PORTILHO - CENPES/PDAB/CB 
• Processo para a esterificação de cargas vegetais 

 
 

 



MARCIO LUIZ VARELA NOGUEIRA DE MORAES - UFRN  
• Processo de produção de produtos e artefatos de cimento à base de solo 

calcinado e respectivas formulações 

• Processo de produção de revestimento cerâmico à base de resíduo de 

cascalho de perfuração e respectivas formulações 

• Processo de produção de tijolos cerâmicos e de blocos cerâmicos à base de 

solo contaminado com resíduo de petróleo e respectivas formulações 

  

MARCO ANTONIO HAIKAL LEITE - CENPES/PDAB/CB  
• Válvula não mecânica com câmaras concêntricas para controle de vazão de 

sólidos por fluidização 

  

MARCO ANTONIO LOGLI - OXITENO  
• Catalisador para processo de reforma a vapor a baixa temperatura 

   

MARCO DI LUCCIO - UFSC  
• Processo para a esterificação de cargas vegetais 

  

MARCOS CHACUR - UO-BS/ENGP/TEPACEN  
• Composição de ligantes sintéticos claros isenta de asfaltenos 

  

MARCOS DE SALES GUERRA TSUZUKI - USP  
• Equipamento provador de corrosão por ultrassom e método de 

processamento de sinais captados 

  

MARCOS DOS SANTOS FIGUEIREDO - E&P-CPM/CMP-

SPO/SF/ESCA  
• Sistema ácido autodivergente e método para tratamento ácido de  

poços de petróleo 

  

MARCUS FERNANDO DAL PIZZOL - INNOVA   
• Blendas de poliestireno e poli ácido lático 

  

MARGARETH CARVALHO COUTINHO CRAVO - 

CENPES/PDAB/LPE 
• Composição de ligantes sintéticos claros isenta de asfaltenos 

  

MARIA APARECIDA DE MELO - CENPES/PDEDS/TTRA  
• Método para a determinação da saturação de óleo remanescente (SOR)  

em reservatórios de petróleo 

 
 

 



MARIA DE FÁTIMA VIEIRA MARQUES - UFRJ  
• Método de preparo de catalisadores Ziegler-Natta bissuportados 

  

MARIANA DE MATTOS VIEIRA MELLO SOUZA - UFRJ  
• Processo de reforma a vapor para a redução do teor de alcatrão em 

correntes de gás de síntese 

  

MARIO CESAR  MELLO MASSA DE CAMPOS - 

CENPES/PDEP/TOOL  
• Sistema avançado de controle automático para minimização de golfadas 

  

MARIO GERMINO FERREIRA DA SILVA - E&P-ENGP/EP/COMP  
• Equipamento de ajuste de fluxo de injeção ou produção de poços de 

petróleo 

  

MARLY GRINAPEL LACHTERMACHER (Aposentada)  – 

CENPES/PDAB/TP   
• Processo de obtenção de revestimento autorregenerante contendo  

inibidor de corrosão 

  

MAURI JOSE BALDINI CARDOSO - CENPES/PDEDS/QM  
• Catalyst and process for thermo-neuthral reforming of liquid  hydrocarbons 

  

MAURICIO CARVALHO DOS SANTOS - CENPES/PDEP/TPP  
• Dispositivo autoportante submarino e sistema 

 

MAURÍCIO DE OLIVEIRA- RPBC/IE  
• Riser autossustentado e autoestabilizante 

  

MAURICIO GIMENES FOLSTA - CENPES/PDGP/PCP  
• Sistema e medidor online de estabilidade elétrica de fluido de perfuração 

 

MAURICIO ROBERTO BOMIO DELMONTE - UFRN  
• Processo de produção de produtos e artefatos de cimento à base de solo 

calcinado e respectivas formulações 

• Processo de produção de revestimento cerâmico à base de resíduo de 

cascalho de perfuração e respectivas formulações 

• Processo de produção de tijolos cerâmicos e de blocos cerâmicos à base 

de solo contaminado com resíduo de petróleo e respectivas formulações 

  
 



MÔNICA COUTO DE OLIVEIRA - UFRJ  
• Método de preparo de catalisadores Ziegler-Natta bissuportados 

  

MURILO GIRON CAMERINI – PUC RIO 
• Sistema de monitoramento de arames da armadura de tração de dutos 

flexíveis e método de aplicação 

  

NEI MARIANO DA FONSECA JÚNIOR - CENPES/PDEP/TMEC 
• Equipamento de gamagrafia submarina operado por ROV 

  

NELSON COSTA DE OLIVEIRA - UO-BC/ATP-AB/OP-

P31/GEPLAT 
• Equipamento para movimentação de recipientes cilíndricos 

  

NEY ROBINSON SALVI DOS REIS - CENPES/PDEP/TES  
• PIG multi-diâmetro pró-ativo para dutos com variações de diâmetros 

extremas 

• Dispositivo autoportante submarino e sistema 

• Dispositivo para calçamento de dutos 

 

ORLANDO DE BRITO CORREIA - CENPES/PDEP/TES  
• Dispositivo, sistema e método de comunicação entre o fundo do mar e a 

superfície  

   

ORLANDO JOSÉ DE PINHO FILHO - CENPES/PDEP/TES  
• Dispositivo, sistema e método de comunicação entre o fundo do mar e a 

superfície 

  

OSCAR FELIPPE VON MEIEN - UO-RIO/IPP/PMF  
• Sistema avançado de controle automático para minimização de golfadas 

 

PATRICK PEREZ RAMOS SILVA - E&P-NNE/CPT/CIP-AM  
• Método de completação superior e inferior em manobra única e respectivo 

arranjo de coluna de produção 

  

PAULO AKIRA BONK - TIC/CPIE/TIC-SPS  
• Riser autossustentado e autoestabilizante 

  

PAULO CÉSAR PEIXOTO BUGUETA - CENPES/PDAB/TFCC  
• Processo de craqueamento catalítico fluido para a maximização  

de destilados médios 

 



PAULO DORE FERNANDES - CENPES/PDGP/IRF 
• Equipamento de ajuste de fluxo de injeção ou produção de poços de 

petróleo 

 

PAULO ROBERTO PINHEIRO AMARAL - FAFEN-MS/IE 
• Ferrule para caldeiras e trocadores de calor 

 

PEDRO LUIZ FERREIRA MENDES -  ENG-UB/PROSUB/EIES/EES 
• Sistema integrado de escoamento de produção e injeção de água em 

reservatórios de petróleo e método 

 

PLACIDO MALLO LEMOS - RPBC/MI/PM 
• Riser autossustentado e autoestabilizante 

 

RAFAEL ENDLICH DE ANDRADE - PERSONAL  
• Prolongador articulado para topo de risers flexíveis 

 

RENATA DA SILVA CARDOSO - UFRJ  
• Método de preparo de catalisadores Ziegler-Natta bissuportados 

 

RENATA MARIA SENA BRASIL LEAL - UFRN  
• Processo de produção de produtos e artefatos de cimento à base de solo 

calcinado e respectivas formulações 

• Processo de produção de revestimento cerâmico à base de resíduo de 

cascalho de perfuração e respectivas formulações 

• Processo de produção de tijolos cerâmicos e de blocos cerâmicos à base 

de solo contaminado com resíduo de petróleo e respectivas formulações 

 

RENATO CAIO IEZZI – UFSCAR 
• Processo de obtenção de formulações de compósito de resina epóxi com 

nanopartículas de magnetita funcionalizadas com poli(éteres) composto de 

hidroxilas terminais; formulações obtidas e uso 

 

RICARDO CUNHA MICHEL - UFRJ  
• Fluido de perfuração contendo microbolhas de ar estruturadas e processo de 

produção do mesmo 

 

RICARDO HENRIQUE GONÇALVES - UFSCAR  
• Processo de obtenção de formulações de compósito de resina epóxi com 

nanopartículas de magnetita funcionalizadas com poli(éteres) composto de 

hidroxilas terminais; formulações obtidas e uso 

 



ROBERT EISEMBERG - CENPES/PDEP/TES 
• Dispositivo, sistema e método de comunicação entre o fundo do mar e a 

superfície 

  

ROBERTO CARLOS PONTES BITTENCOURT - 

CENPES/PDAB/HPE  
• Catalyst and process for thermo-neuthral reforming of liquid hydrocarbons 

• Processo de pré-reforma de correntes de hidrocarbonetos contendo olefinas, 

catalisador de pré-reforma e processo de preparo do catalisador 

• Processo de reforma a vapor para a redução do teor de alcatrão em 

correntes de gás de síntese 

• Catalisador para produção de gás de síntese e processo de obtenção do 

mesmo 

• Catalisador para processo de reforma a vapor a baixa temperatura 

• Processo e catalisador para produção de hidrogênio 

  

ROBERTO GLIESE - SIX/PQ  
• Ferrule para caldeiras e trocadores de calor 

  

ROBSON VIEIRA MARNET - E&P-SERV/US-SUB/MIS/TIRS  
• Dispositivo autômato de limpeza e inspeção de risers de movimento positivo 

estimulado por ondas 

  

ROSANA FÁTIMA TEIXEIRA LOMBA - CENPES/PDGP/IRF  
• Fluido de perfuração contendo microbolhas de ar estruturadas e processo  

de produção do mesmo 

 

RUBENS MARTINS MOREIRA - CDTN  
• Método para a determinação da saturação de óleo remanescente (SOR)  

em reservatórios de petróleo 

  

SAUL SIMÕES NETO - UO-RIO/IPP/PMF  
• Sistema avançado de controle automático para minimização de golfadas 

  

SEBASTIÁN MORENO CÁRDENAS - UNICAMP  
• Reator em regime fluidodinâmico combinado para o tratamento  

do petróleo e seus derivados 

 

SÉRGIO DA CRUZ MAGALHÃES FILHO - UFRRJ  
• Sistema e medidor online de estabilidade elétrica de fluido de perfuração 
  



SERGIO MURILO NUNES ROCHA - GORCEIX  
• Composição de ligantes sintéticos claros isenta de asfaltenos 

  

SÉRGIO RICARDO KOKAY MORIKAWA - CENPES/PDEP/TMEC  
• Sistema de monitoramento de arames da armadura de tração de dutos 

flexíveis e método de aplicação 

  

SHAKEEL AHMED - KING FAHAD UNIVERSITY OF PETROLEUM 

AND MINERALS  
• Catalyst and process for thermo-neuthral reforming of liquid hydrocarbons 

   

THIAGO JUDSON LIMA DE OLIVEIRA - CENPES/PDGP/IRF  
• Equipamento de ajuste de fluxo de injeção ou produção de poços de 

petróleo 

  

ULISSES SANTOS FIGUEIREDO - CENPES/PDAB/LPE  
• Composição de ligantes sintéticos claros isenta de asfaltenos 

  

VALDIR PEREIRA BARBOSA JUNIOR - E&P-SERV/US-

SUB/MIS/IMPDE  
• Aperfeiçoamentos em ferramenta autônoma de limpeza de estruturas 

submarinas 

  

VALÉRIA PERFEITO VICENTINI - OXITENO  
• Catalisador para processo de reforma a vapor a baixa temperatura 

  

VILMAR GUEDES DA SILVA - RPBC/IE  
• Riser autossustentado e autoestabilizante 

  

VINÍCIUS GALHARD GRASSI - BRASKEM  
• Blendas de poliestireno e poli ácido lático 

  

VINICIUS VANZAN - E&P-CPM/CMP-DP-II/PROJ/PROJ-DP  
• Método de completação superior e inferior em manobra única e respectivo 

arranjo de coluna de produção 

  

VITOR AUGUSTO DE REGO MONTEIRO PINHEIRO DE LIMA - 

CENPES/PDGP/IRF  
•  Fluido de perfuração contendo microbolhas de ar estruturadas e processo 

de produção do mesmo 

  

 



VIVIAN PASSOS DE SOUZA - CENPES/PDAB/HPE  
• Catalyst and process for thermo-neuthral reforming of liquid hydrocarbons 

• Reator em regime fluidodinâmico combinado para o tratamento do petróleo  

e seus derivados 

  

VLANDER LUIZ JUNIOR - GORCEIX  
• Composição de ligantes sintéticos claros isenta de asfaltenos 

  

WAGNER PESSOA TRINDADE (Aposentado) - REGAP/PR/UT  
• Ferramenta para acionamento de volante de válvulas 

  

WALMAR BAPTISTA - CENPES/PDEP/TES  
• Dispositivo, sistema e método de comunicação entre o fundo do mar e a 

superfície 

  

WANDERSON PELEGRINO GUIMARÃES - REGAP/PR/UT  
• Ferramenta para acionamento de volante de válvulas 

  

WILLIAM RICHARD GILBERT - CENPES/PDAB/TFCC  
• Processo de craqueamento catalítico fluido para a maximização de 

destilados médios 

  

WU SHIN CHIEN - REPLAN/MI/EE  
• Selo secundário com dupla vedação de chuva para tanques de teto flutuante 

  

YESHWANT RAMCHANDRA MEHTA - IAPAR  
• Processo para tratamento de sementes com água de xisto modificada  

para induzir resistência contra podridão radicular em solos contaminados 

  
 


