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Espero que todos estejam bem com 

seus familiares, companheiros e 

amigos, trabalhando de casa nestes 

tempos difíceis da pandemia do 

Covid-19 aliado com a disputa na 

redução ou não da produção 

diária  de óleo entre a OPEP+ e a 

Rússia, com consequente queda 

vertiginosa do preço do barril de 

óleo numa tormenta perfeita para o 

nosso setor de O&G. 

Nesta edição do Newsletter temos 

relatos de vários eventos realizados 

com grande sucesso, como o 

PetroGames, SPE Paper Contest; 

nossa participação na OTC Brasil no 

comitê técnico e chair e co-chair das 

seções técnicas; SPE Distinguished 

Lecture com Hussein Rabia; nossa 

festa de gala do SPE 

Brasil Award e SPE Latin America & 

Caribbean Award no Teatro 

Riachuelo gentilmente cedido pela 

Halliburton; novas empresas 

conveniadas como a Repsol Sinopec 

e PetroRio em vias de assinatura de 

contrato; DL Webinar; a triste nota 

sobre o descanso do Javali – Dr. 

Kazuo Miura; e o excelente 

conteúdo HSSEQ-SR do nosso 

Diretor de HSE, João Rodrigues. 

Foi realizado o PetroGames, que é a 

etapa nacional do Petrobowl. 

Agradecemos o patrocínio das 

empresas Total e Repsol Sinopec 

Brasil e aos jurados de várias 

companhias. Foram classificadas as 

equipes da UFRJ, campeã pela 8ª 

vez, seguida pela UNICAMP, UFAM 

(grata surpresa com apenas três 

competidores numa equipe de até 

cinco pessoas – sendo uma 

suplente) e UFF. Parabéns as 

equipes e sucesso no SPE 

Petrobowl LA&C Regional. 

A SPE Brazil promoveu o Brazil 

Student Paper Contest 2019, 

durante a OTC Brasil e contou com 

participação de estudantes de 

várias partes do país. Parabéns aos 

participantes e que brilhem no SPE 

Student Paper Contest LA&C 

Regional. Agradecemos ao júri de 

várias empresas e a Barra Energia 

pelo patrocínio. 

Em novembro tivemos uma 

excelente palestra do Distinguished 

Lecturer Dr. Hussain Rabia com o 

tema Engineered Well Design: 

From Spud to Abandonment no 

auditório cedido gentilmente pela 

KPMG. 

Infelizmente, tivemos incidente 

sério com o Dr. Rabia a caminho de 

Macaé, onde ele faria a palestra 

para a Seção Macaé. Na altura de 

São Gonçalo, o carro em que estava 

o DL foi interceptado e sobre a mira 

de arma de fogo, o carro foi levado 

junto com todos os pertences do 

DL. Felizmente, apesar do grande 

susto, principalmente para um 

britânico em que policiais não 

carregam armas, não houve 

nenhum ferimento nem ao DL nem 

ao motorista.  A companhia 

prestadora do transporte 

providenciou outro carro e foram a 

Polícia Federal seguindo o 

protocolo com estrangeiros 

envolvidos neste tipo de crime. O 

Dr. Rabia exigiu que fosse levado 

ao Consulado Britânico também. O 

carro possuía rastreador e todos 

os pertences do DL foram 

recuperados intactos e também o 

carro. Ficam aqui as nossas 

desculpas ao Dr. Rabia por ter 

passado tamanho sufoco e que 

não guarde uma má impressão do 

nosso país. 

Em dezembro realizamos a festa 

de Confraternização dos nossos 

associados das seções Brasil, 

Macaé e Bahia & Sergipe com 

o SPE Brazil Award 2019 - Prêmio 

de Excelência Técnica e 

Profissional da Indústria, 

conjuntamente com o SPE Latin 

America and Caribbean Regional 

Award no histórico Teatro 

Riachuelo gentilmente cedido 

pela Halliburton. Fato inédito é 

que o Brasil conquistou 14 dos 16 

prêmios do SPE LA&C Regional 

Award. Vale destacar que dois 

profissionais que trabalham no 

Brasil receberam, também, o 2019 

o SPE International Award, maior 

prêmio da SPE.  

Continue na página 2. 
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EMPRESAS CONVENIADAS 

Houve também homenageados 

profissionais que somam de 20 a 

60 anos de associação à SPE, 

com destaque ao Fernando Lava-

quial com 60 anos de filiação. 

Em 30 de março último, houve 

um DL por Webinar, proferida 

pelo Dr. Hitesh Mohan sobre a 

resiliência da nossa indústria aos 

desastres naturais, tais como 

terremotos, tsunamis, furacões e 

outros eventos de grande impac-

to. 

Em 1 de abril, o que torna a notí-

cia mentira ou não crível, e quisé-

ramos que assim fosse, o Dr, Ka-

zuo Miura, infelizmente, nos dei-

xou e como o nosso Vice Presi-

dente Carlo Pedroso escreveu: “o 

Javali descansou”. Deixo para vocês 

lerem adiante a trajetória de carrei-

ra brilhante deste profissional que 

nós acostumamos a admirar. 

Para que continuemos promovendo 

eventos para disseminação de co-

nhecimento técnico, os patrocínios 

anuais com empresas Operadoras e 

de Serviços, são fundamentais para 

a Seção e, atualmente, temos assi-

nado contrato com a Galp Energia 

e, também, em via de assinatura de 

contrato com a Repsol- Sinopec e 

PetroRio,  que em contrapartidas 

recebem gratuidade em eventos e 

cursos promovidos pela Seção 

além de publicações e menções de 

suas marcas e nomes no nosso site 

e newsletters. 

E por fim mas não menos importan-

te, uma nota do nosso Diretor de 

HSE, João Carlos Alves Rodrigues 

sobre a retomada após o Covid-19. 

 A vocês, profissionais da indústria 

do petróleo no Brasil, que são a ra-

zão de existir do SPE, não deixem 

de renovar suas afiliações ou se 

associar. Sua presença e participa-

ção ativa em nossa Associação são 

fundamentais. 

Utilizem nosso email 

(brazil_section@spemail.org) para 

entrar em contato e visitem nossa 

página (www.spebrasil.org). 

Boa leitura, 

Shiniti Ohara. 

PALAVRA DO PRESIDENTE 

*Repsol Sinopec e PetroRio em vias de assinatura de contrato. 

mailto:brazil_section@spemail.org
http://www.spebrasil.org/
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 No último sábado de outubro, 

ocorreu a edição 2019.2 do 

PetroGames, que é a etapa 

nacional do Petrobowl. O evento 

foi organizado pelo Comitê de 

Jovens Profissionais da SPE na 

sede do IBP, no Rio de Janeiro, e 

contou com total apoio do atual 

presidente da SPE Brasil, Shiniti 

Ohara, e demais membros da 

Diretoria. 

A edição 2019.2 contou com o 

patrocínio ouro das empresas 

Total e Repsol Sinopec Brasil e 

com a presença de profissionais 

qualificados da indústria de 

petróleo e gás, que atuaram como 

jurados técnicos da competição, e 

representaram empresas como 

Petrobras, Total, Repsol Sinopec, 

Equinor, Shell Brasil, 

Schlumberger e Halliburton. 

O Petrobowl é uma competição de 

perguntas e respostas rápidas 

sobre a indústria, que abrange 

temas técnicos, conhecimentos 

gerais e história da SPE. A 

competição ocorre entre equipes 

de até 5 estudantes, 

representando os capítulos 

estudantis da SPE nas 

universidades brasileiras. 

A etapa nacional contou com a 

participação de 7 universidades 

brasileiras e foi classificatória para 

a etapa regional, que ocorrerá em 

março de 2020, durante o LACPEC, 

em Bogotá, na Colômbia. 

A equipe da Universidade Federal 

do Rio de Janeiro (UFRJ), 

conquistou pela 8ª vez o título de 

campeã nacional, seguida pela 

Universidade Estadual de Campinas 

(UNICAMP), Universidade Federal 

do Amazonas (UFAM) e 

Universidade Federal Fluminense 

(UFF). 

PETROGAMES 2019.2 
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Desta vez, a SPE apoiará a participação das 4 primeiras equipes classificadas durante o PetroGames 2019.2, 

diferentemente dos anos anteriores, quando apenas 3 equipes foram classificadas para o regional. 

Segue a classificação geral da competição nacional – PetroGames 2019.2: 

 

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

2º – Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) 

3º – Universidade Federal do Amazonas (UFAM) 

4º – Universidade Federal Fluminense (UFF) 

5º – Universidade Federal de Pelotas (UFPEL) 

6º – Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI) 

7º – Universidade Veiga de Almeida (UVA) 

 

(A Unifei e a UVA ficaram empatadas em 6° lugar tanto pelo número de vitórias, quanto pela pontuação) 

O evento também premiou a equipe mais animada e o competidor com melhor performance durante os jogos 

(MVP – most valuable player). Os prêmios foram entregues pelo Manuel Pungo, da Total, à torcida organizada da 

UFRJ e ao competidor Matheus Gonzaga, também da UFRJ. 

Os nossos parabéns à todas as equipes participantes. 

 

PETROGAMES 2019.2 

Time vencendor (UFRJ) do Petrogames 2019.2. 

Equipe mais animada (UFRJ). 
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A SPE Brazil Section tem muita satisfação em anunciar os vencedores do SPE Brasil Student Paper Contest 

2019. 

Este evento tem como principal objetivo fomentar a produção científica brasileira na área de engenharia de 

petróleo, incentivando estudantes de diferentes estágios acadêmicos (graduação, mestrado e doutorado) a 

desenvolverem trabalhos de alto nível. Além dos prêmios em dinheiro, o evento também foi uma ótima 

oportunidade para os estudantes se prepararem para o SPE Latin America and Caribbean Regional Paper 

Contest de 2020, aumentando a participação de instituições de ensino brasileiras nesta competição. 

Este ano o evento foi realizado de 29 a 30 de outubro e contou com participação de estudantes de várias partes 

do país, que apresentaram trabalhos de elevado nível técnica. 

Nossos parabéns a todos os participantes! 

Os vencedores de cada divisão foram: 

  

A organização também agradece a excelente participação dos jurados no evento, e mais uma vez, agradecemos a 

Barra Energia por patrocinar o Paper Contest pelo terceiro ano consecutivo. 

PAPER CONTEST 

GRADUAÇÃO 

 

1º LUGAR: Lucas André dos Santos (UFRJ) 

2º LUGAR: Luis Felipe Bordini Rodrigues (UFRJ) 

3º LUGAR: Ana Carolina Firmino de Jesus (UFS) 

PÓS GRADUAÇÃO 

 

1º LUGAR: Thiago dos Santos Pereira (PUC-RIO) 

2º LUGAR: Felippe Schuwartz Borba Marques (PUC-RIO) 

3º LUGAR: Henrique Miralha Santos Guimarães (UNICAMP) 

Vencedores do SPE Brasil Student Paper Contest. 



A SPE seção Brasil participou ativamente 

do Comitê Técnico e na elaboração do 

programa Técnico do Evento realizado no 

Centro de Convenções Sul América na 

cidade do Rio de Janeiro. Os membros da 

SPE participaram também como chair e   

co-chairs das seções técnicas.  

O JAVALI DESCANSOU... VANTAGENS EM SE FILIAR À SPE  

Investir em si mesmo é a 

melhor maneira para o 

crescimento profissional e 

pessoal. Para isto, a SPE 

traz uma série de 

vantagens para os 

profissionais da indústria 

do Petróleo (não somente 

engenheiros). Neste tempo 

de incertezas quanto ao cenário 

do Petróleo mundial, todos os 

benefícios para membros 

colaboram ainda mais para este 

objetivo: (i) obtenção de 

constante aprimoramento e 

troca de conhecimentos (ex. 

Portal OnePetro onde se têm 

acesso a trabalhos técnicos e 

bibliotecas com mais de 90.000 

documentos técnicos de várias 

sociedades profissionais), (ii) 

participação com descontos em 

eventos de excelência técnica do 

setor de O&G (feiras, congressos, 

cursos) promovidos pela SPE 

todos os anos; (iii) edições 

periódicas das Revistas: Journal of 

Petroleum 

Technology e The Way 

Ahead, (iv) ampla rede de 

contatos com 

profissionais da indústria 

de O&G, (v) aprendizagem 

sobre liderança e 

oportunidade de trabalho 

voluntário junto aos 

melhores profissionais da indústria 

e (vi) acesso às oportunidades e 

vagas do mercado de petróleo. 

Escolha entre uma das duas 

categorias disponíveis para 

membros, estudante ou 

profissional, e faça parte deste time 

de sucesso.               

Acesse: spe.org/en/join/ 
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OTC 2019 

http://www.spe.org/en/join/


A SPE Brasil iniciou o ano de 

2020 renovada pelas conquistas 

realizadas em 2019, que 

culminaram com a solenidade 

inédita realizada em 12 de 

dezembro no Rio de Janeiro, que 

marcou a entrega do SPE Latin 

America and Caribbean Regional 

Award e do SPE Brazil Award 

2019 – Prêmio de Excelência 

Técnica e Profissional da 

Indústria. Esta festa de 

Congraçamento de final de ano 

foi uma realização conjunta das 

seções Brasil, Macaé e Bahia & 

Sergipe. 

Cerca de 50 premiações foram 

entregues durante o evento 

realizado no histórico Teatro 

Riachuelo (antigo Cine Palácio), 

no Centro do Rio, consagrando a 

excelência profissional dessa 

indústria, que tem um verdadeiro 

time campeão. Maior prova disso 

é que atuam no Brasil 14 dos 16 

agraciados com o SPE Latin 

America and Caribbean Regional 

Award. O que levou a Society of 

Petroleum Engineers (SPE), 

entidade internacional com 156 mil 

associados em 154 países, a realizar 

pela primeira vez no Brasil a 

entrega dessa distinção durante o 

evento da premiação local, criada 

em 2015 pela SPE Seção Brasil. 

“O que torna esse evento tão 

especial são vocês, pois é raro 

encontrar tanto comprometimento 

e paixão juntos, como vejo aqui”, 

declarou entusiasmada Shauna 

Noonan, presidente da SPE em 

2020. 

A presença dela, pela segunda vez 

em seis meses, reflete também o 

reconhecimento ao trabalho de 

excelência da SPE do Brasil. 

Em 2019, a SPE Brasil e a SPE 

Macaé passaram a fazer parte de 

um grupo seleto – das 202 seções 

do mundo, apenas 9, incluindo as 

duas brasileiras, receberam 

o Presidential Award for Section 

Excellence, a mais alta honraria 

concedida pela entidade 

internacional. E dois profissionais 

brasileiros receberam em 2019 o 

SPE International Award.    

“Mais do que tudo, a noite de 

premiação é o resultado uma 

jornada épica da indústria brasileira 

de óleo e gás, que em seus mais de 

65 anos, desde a criação da 

Petrobras, em 1953, avançou da 
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Agraciados no Prêmio de Excelência Técnica e Profissional da Indústria. 

PRÊMIO DE EXCELÊNCIA TÉCNICA E PROFISSIONAL 
DA INDÚSTRIA 2019  

Shauna Noonan. 

Anelise Lara. 
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terra para o ambiente offshore, 

no qual quebrou paradigmas e 

consolidou-se como uma 

liderança tecnológica 

inconteste.” Foi o que 

destacou Anelise Lara, Diretora 

Executiva de Refino e Gás 

Natural da Petrobras, key note 

speaker do evento, ao lembrar a 

trajetória da companhia 

brasileira. “E temos muitos 

outros desafios a superar, pois 

somos capazes”, afirmou. 

 

O presidente da SPE Brasil, 

Shiniti Ohara, observou que essa 

evolução foi construída com 

muito empenho esforço por 

profissionais que se ‘formaram’ 

nos campos terrestres e 

marítimos, em várias regiões do 

país, estudando e buscando 

novas técnicas para consolidar o 

caminho dessa indústria. 

“A SPE Brasil reflete o trabalho 

dessas pessoas, que buscaram e 

compartilharam conhecimento 

para a indústria avançar. Essa 

tem sido a nossa maior missão: 

gerar e disseminar 

conhecimento”, afirmou Ohara. 

  

Esses pioneiros do setor também 

foram homenageados pela SPE 

Brasil, que concedeu uma placa 

comemorativa a 17 profissionais 

que somam de 20 a 60 anos de 

associação à SPE, como é o caso 

do professor Fernando 

Lavaquial. Ele surpreendeu os 

dirigentes das SPE e o público ao 

mostrar a primeira edição da JPT, 

publicação técnica da entidade, 

lembrando que ele e a equipe 

consultavam a revista quando 

tinham dúvidas ou queriam testar 

novas técnicas. 

“Se vocês estão aqui hoje é porque 

seus avós, seus pais trabalharam 

duro para deixar esse legado”, 

conclui Lavaquial, emocionando o 

público que assistiu a um filme 

produzido por ele na época em que 

atuava em campo e que mostra um 

pouco dos desafios da indústria.  

 

O vice-presidente da SPE, Carlos 

Alberto Pedroso, endossou as 

palavras de Lavaquial e Shiniti 

Ohara, ressaltando que os 

profissionais brasileiros 

alcançaram uma excelência técnica 

hoje reconhecida mundialmente, 

como comprovam os vários 

prêmios recebidos por dezenas 

deles, no Brasil e no exterior. 

“Temos um corpo técnico 

invejável, altamente qualificado, 

que é disputado por companhias 

nacionais e estrangeiras”, pontuou 

Pedroso, que em 2012 recebeu o 

prêmio internacional SPE 

Distinguished Member. 

  

A despeito dessas premiações, até 

a alguns anos atrás, a participação 

brasileira no SPE Latin America 

and Caribbean Regional Award não 

condizia com o porte da indústria 

de O&G do Brasil e menos ainda 

com o nível técnico dos seus 

profissionais. Razão pela qual a 

SPE Brasil criou o Prêmio de 

Excelência Técnica e Profissional 

da Indústria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Com isso, demos maior 

visibilidade a esse corpo técnico e 

garantimos a seleção de excelentes 

nomes a serem indicados para 

concorrer ao SPE Regional e SPE 

International Award”, 

destacou Fernando Machado, 

diretor de Eventos da SPE Brasil. 

  

Em 2018 foi criado a categoria 

Promoção da Diversidade na 

Indústria de E&P, concedido em 

2019 a Ana Zambelli, membro do 

Conselho de Administração da 

Petrobras, companhia que recebeu 

o Distinguished Corporate Support 

Award, concedido à corporação 

pelo suporte às iniciativas e 

atividades da SPE em prol dos 

profissionais e da indústria de óleo 

e gás. 

 

 “Estamos ampliando e reiterando a 

nossa missão não somente com 

essas premiações, mas também 

com uma programação de eventos 

técnicos para 2020, que é uma das 

maiores e mais abrangentes das 

seções brasileiras da SPE.” O 

primeiro deles, o SPE Brasil FPSO 

Symposium, que vamos realizar no 

Rio de Janeiro, reunindo grandes oil 

companies e operadoras de FPSO 

do mundo. Salve em sua agenda!”, 

conclui Machado. 

Shiniti Ohara. 

Fernando Lavaquial. 

Carlos Pedroso. 

Fernando Machado. 

https://gmail.us3.list-manage.com/track/click?u=754ae9509234d5d1b3fb7e758&id=1f455ec47b&e=1bc730690a
https://gmail.us3.list-manage.com/track/click?u=754ae9509234d5d1b3fb7e758&id=1f455ec47b&e=1bc730690a


WEBINAR DL 

Sempre em linha com o 

momento em que vivemos, a SPE 

vem tomando uma série de 

medidas para permitir que a 

nossa comunidade global se 

mantenha em contato 

permanente e possa ter acesso a 

conteúdos em volume e 

conhecimento crescentes, 

atualizados e relevantes. 

Um exemplo desta visão proativa 

da nossa missão – disseminar o 

conhecimento na Indústria do 

Petróleo – é evidenciado através 

da manutenção do programa das 

Distinguished Lectures, as quais 

são agora levadas a todos os 

nossos associados via online. 

Desta forma pudemos assistir 

em 30 de março a palestra sobre 

a resiliência da nossa indústria 

aos desastres naturais, proferida 

pelo Dr. Hitesh Mohan da INTEK 

Inc. Em aproximadamente 90min, 

ele discorreu sobre uma temática 

de extremo interesse, mesmo 

que as nossas instalações 

brasileiras (felizmente) não 

estejam nas áreas 

geograficamente expostas aos 

terremotos, tsunamis, furacões e 

outros eventos de grande impacto. 

Transcendendo os limites de 

interesse da Segurança 

Operacional, e portanto dos 

profissionais atuantes em SMS 

(HSE), o Dr. Hitesh conclui o seu 

trabalho chamando a atenção das 

empresas para uma série de 

aspectos e medidas que garantem 

então uma maior resiliência das 

operações aos efeitos em cascata, 

normalmente catastróficos, 

resultantes de eventos deste porte. 

Tais soluções foram avaliadas com 

base nos desdobramentos 

observados após dezenas de 

eventos ocorridos em diferentes 

continentes, dentre os quais o 

terremoto seguido de tsunami em 

Fukushima; os furacões Katrina, 

Harvey e Sandy, e o terremoto em 

Sichuam. Estas observações 

possibilitaram identificar algumas 

vulnerabilidades principais da 

nossa indústria e instalações, em 

termos de infraestrutura, 

comunicações, geração de energia e 

cadeia de fornecedores, assim como 

diversas medidas para reduzi-las e 

permitir um retorno mais rápido ao 

nível de produção e entregas. 

Esta capacidade de planejamento 

prévio e resposta a grandes 

eventos faz total sentido no cenário 

atual, onde todos estamos 

submetidos a um ‘novo normal’, no 

qual o estabelecimento de 

alternativas para a nossa própria 

continuidade passou a integrar o 

cotidiano global. 

A palestra do Dr. Hitesh e muitas 

outras, com o excelente calibre 

técnico da SPE, podem ser 

encontradas em : 

webevents.spe.org/on-demand 
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O JAVALI DESCANSOU... 

Dr. Kazuo Miura era Engenheiro 

Civil, formado em 1979 pela USP.  

Entrou para a Petrobras em 1981 

onde cursou a Especialização em 

Engenharia de Petróleo, em 

Salvador, até 1982.  Em 1992 

tornou-se Mestre em Ciências e 

Engenharia de Petróleo pela 

Universidade de Campinas.  Em 

2004 concluiu seu doutoramento 

em Ciências e Engenharia de 

Petróleo, pela Unicamp.  Em 2017 

iniciou o pós-doutoramento na 

Universidade de Tokyo, como 

pesquisador visitante.   

Foi professor na UNESP e FSMA 

e professor visitante na Unicamp 

Trabalhou na Petrobras de 1981 

a 2016, onde exerceu diversas 

funções técnicas e de pesquisa, 

como Engenheiro de Campo, 

Coordenador de Projetos de 

Poços, Coordenador de Projetos, 

Consultor e Pesquisador Sênior 

Ao longo de sua carreira deixou 

de mais de 100 artigos, nacionais 

e internacionais, e relatórios 

técnicos. 

Em 2019 foi agraciado com o 

Prêmio de Excelência Técnica e 

Profissional da Indústria 2019, na 

categoria Engenharia de 

Completação. 

Mas deixemos estas 

formalidades para o Sistema 

Lattes.  Conheci o Eng. Kazuo em 

1987 durante o curso de 

formação da Petrobras em 

Salvador muito antes de iniciar 

seu Pós-doutoramento pela 

Universidade de Tókio.  Quis o 

destino que ele fosse meu 

primeiro professor de Sand 

Control.  Quis o destino que eu 

pudesse prestar sua última 

homenagem profissional ao indicá-

lo para o Prêmio de Excelência em 

Engenharia de Completação. 

O Dr. Kazuo Miura foi um dos mais 

significantes exemplos de um 

cientista: pesquisador irrequieto, 

questionador, inconformado, 

buscando sempre novas soluções: 

“Ciência é mostrar que Ciência 

estava errada” repetia Kazuo, em 

seu português nipônico, comendo 

os artigos.  

E como cientista exemplar, que 

aprende e se reinventa, divertia-se 

com seus insucessos:  visionário, 

buscou implantar, há mais de 2 

décadas, a inteligência artificial 

para a prospecção de informações 

em incompreensíveis relatórios 

técnicos de intervenções em 

poços.  Mas a indústria não estava 

preparada.  Não funcionou.  

Faltava uma padronização, uma 

taxonomia.  O Javali travou então 

uma árdua batalha para implantar 

um sistema informatizado de 

informações de poços.  Batizou-o 

de ADiP-SaD.  Alguns lembrarão 

do significado, que tanto o divertia: 

Ambiente de Desenvolvimento de 

Intervenção em Poços – Samurai 

armando Doutorado.  Acho que eu 

nunca soube o real significado das 

3 últimas letras.   

O Doutorado só veio em 2004, na 

Universidade de Campinas, na 

disciplina que o notabilizou 

internacionalmente:  Segurança de 

Poço, introduzindo o conceito de 

Conjunto Solidário de Barreiras, 

CSB, tão difundido hoje e parte 

fundamental das normas 

brasileiras.  Mas não sem muito 

esforço: fez Doutorado em tempo 

parcial, trabalhando em Macaé ele 

viajava de ônibus semanalmente 

para Campinas. Era mesmo um 

Javali. 

Nos divertíamos quando eu o 

chamava de “Um Grande Homem. 

Tamanho 8”.  Há muitos anos, na 

chegada de uma viagem a trabalho 

de Macaé ao Rio sugeri que 

dividíssemos um taxi para o hotel, 

mas ele disse que precisava ir ao 

centro comprar camisas.  Numa 

época em que o politicamente 

correto não nos acompanhava tão 

proximamente, provoquei “Que raio 

de japa mais fresco é este que 

precisa comprar camisas no Rio?”, 

ao que me respondeu: “Ah, é! Então 

diga onde japa fresco compra 

camisa tamanho 8 em Macaé!”.   

Seu grande tamanho, entretanto, 

contrastava de forma marcante 

com sua delicadeza e gentileza no 

trato com as pessoas.  Sempre era 

bem-humorado e gentil com todos.  

Embora tecnicamente obstinado, 

mesmo em acaloradas discussões, 

sempre demonstrava respeito e 

cortesia com qualquer pessoa. 

Mas seu tamanho era certamente 

por Carlos Alberto Pedroso, Vice-Presidente da SPE seção Brasil. 

Dr. Kazuo Miura. 



proporcional à sua dedicação 

profissional.  Ao longo de toda a 

sua longa carreira na Petrobras, 

até 2016, considerava o termo 

workaholic como um elogio.   

Mesmo após a aposentadoria 

manteve seu ritmo de trabalho 

como professor e pesquisador. O 

grande Kazuo demonstrou sua 

força até o final.  Tinha um lema: 

“Siga em frente como Javali.  Não 

se desvie. Mantenha foco”.  

Em 2017, num reconhecimento à 

sua contribuição, convidamos 

para participar remotamente do 

Seminário de Segurança 

Operacional da SPE, no Rio.  

Desde 2016 ele estava em Tokyo, 

em seu pós-doutorado, tratando 

no Japão da doença que o levaria.  

Sua apresentação foi um dos 

pontos altos do Seminário.  

Mesmo debilitado pelo tratamento 

e pelo horário inconveniente, o Dr. 

Kazuo enfrentou feliz as dezenas 

de perguntas, numa Sessão técnica 

difícil de encerrar.    

Nosso último abraço foi em 

dezembro, durante a Cerimônia de 

Premiação do SPE, no Prêmio de 

Excelência Técnica e Profissional 

da Indústria 2019.  O Dr. Kazuo não 

vestia uma camisa tamanho 8: a 

longa batalha contra sua doença 

retirou-lhe alguns números, mas 

não sua grandiosidade.  Entendi 

perfeitamente o que significava 

para ele seguir em frente, lição que 

aprendeu, como todos os grandes, 

de uma improvável fonte: 

“Estou apenas seguindo o que 

aprendi de minha falecida 

cachorrinha.  Que vida vale a pena 

ser vivida em plenitude de que 

forma for.  Explico, ela foi 

atropelada e perdeu movimento das 

pernas traseiras, mas isto não 

impediu de fazer tudo que queria 

apenas se arrastando.  Não ficava 

lamuriando apenas fazia o que 

queria fazer.  Foi grande lição.  Não 

perder tempo com bobagens.  Fazer 

o que tiver vontade.” 

Ainda conversamos algumas vezes.  

Incansável, ele queria organizar o 

primeiro Workshop sobre 

Integridade em Campos Onshore, 

em Mossoró.  Fizemos algumas 

reuniões: ele seria o Chair, junto 

com seu amigo José Pelaquim, mas 

algumas dificuldades foram 

maiores.   

Carlos Alberto Pedroso, Vice-

Presidente da SPE seção Brasil. 
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CONTEÚDO HSSEQ-SR 

Neste ‘novo normal’ – 

certamente único para todos nós 

– muita energia e uma motivação 

pessoal ainda superior à que 

sempre tivemos, se faz 

absolutamente essencial. 

A nossa bela Indústria do Óleo & 

Gás; com o seu somatório único 

de características tais como 

atuação global, alta tecnologia, 

desafios permanentes ao 

conhecimento, riscos inerentes, e 

principalmente a sua importância 

absoluta para o mundo em que 

vivemos; está definitivamente 

sob grande impacto. Como aliás, 

toda a sociedade humana. 

Diante de tais desafios, a energia, 

a criatividade e a competência 

técnica, que afinal já fazem parte 

da nossa natureza, serão 

fundamentais para que 

possamos apoiar os nosso entes 

queridos, os nossos amigos e 

colegas mais próximos e, 

principalmente, possamos garantir 

a retomada do nosso segmento, 

tão logo o COVID-19 esteja 

controlado. 

E como pilar de motivação, 

reiteramos o convite à navegação 

na rica base de dados da SPE. Nela 

observamos o aumento das 

publicações em temáticas que vem 

se tornando a cada vez mais 

relevantes para a nossa Indústria. 

Dentre elas, evidenciamos os 

avanços na Inteligência Artificial e 

na Digitalização, a ampliação dos 

esforços para a redução das 

emissões de CO2 e os estudos para 

um consequente aumento da 

eficiência energética dos nossos 

ativos e sociedade. 

Cabe destacar que todas estas 

áreas de conhecimento 

ultrapassam as fronteiras do Óleo 

& Gás, sendo de amplo e efetivo 

interesse para todos os setores 

econômicos atuais. 

Ainda nesta navegação, verificamos 

que tais conteúdos são também 

encontrados nos artigos e fóruns 

das disciplinas afetas ao HSSE, hoje 

acrescidas da Sustentabilidade e da 

Regulação. Desta forma 

evidenciamos também a 

transversalidade e a importância da 

Segurança. 

Lembrem-se, a retomada será logo 

a frente. E para isso, precisamos 

estar sobre uma base sempre maior 

de conhecimento e visão de 

Segurança para vencer os desafios 

da nova partida da ‘planta’! 

Sejam, portanto, como os javalis. 

João Carlos Rodrigues, Diretor de 

HSE da SPE seção Brasil. 
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SAVE THE DATE! 

17 e 18 Workshop de Segurança Operacional de Poços  JUN 

JUL 

AGO 

SET 

OUT 

14 e 15 SPE Workshop: Digital Offshore 

16 e 17 SPE Latin America and Caribbean Mature Fields Symposium 

15 e 16 SPE Brazil Subsea Symposium 

NOV 25 e 26 SPE Brazil Well & Subsea Systems Decommissioning Symposium 

19 e 20 II Seminário de Segurança Operacional 

25 e 26 SPE Brazil FPSO Symposium 

14 e 15 SPE Brazil Gas Projects Symposium: Unleashing Brazil’s Gas Potential 

29 e 30 SPE Brazil Subsea Well Construction Symposium: the way ahead  

Nossos próximos eventos! 
*Estas datas poderão sofrer mudanças devido ao Covid-19. 


