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À partir da esquerda: Cesar Patiño (Diretor Regional da SPE América Latina e Caribe), João Guandalini (Presidente
da SPE Seção Macaé) e Shauna Noonan (Presidente da SPE Internacional).

O ano de 2019 não foi ainda o
ano da redenção para a nossa
indústria na Bacia de Campos,
mas já trouxe grandes e significativas mudanças. A nova política do gás e os primeiros resultados do plano de desinvestimento da Petrobras na Bacia de
Campos já trouxeram mais
alento e nos dão a esperança
que teremos muitas atividades
em nossa região nesse ano de
2020.
Já entramos num cenário de
multi-operadores atuando em
nossas águas e de novos empreendimentos ligados ao petróleo surgindo. A própria Petrobras anunciou um plano audacioso para a região visando

aumentar o fator de recuperação
dos nossos ativos.
Nesse cenário, o papel da SPE
Macaé é crucial. Como uma sociedade focada na disseminação do
conhecimento e no estímulo do
networking, temos todos os elementos para ajudar nossos membros a se manterem atualizados e,
obviamente, fazerem mais negócios. A pujança da região é a pujança da SPE Macaé.
O ano de 2019 foi bem peculiar
para a SPE Macaé, entre cerca de
200 seções da SPE no mundo fomos a única a receber pela 6ª vez
consecutiva o “President’s Award
for Section Excellence”, maior
premiação para uma seção, e
também foram reconhecidos os

Capítulos Estudantis da Universidade Federal do Espírito Santo e o
Capítulo Estudantil da Universidade Federal de Pelotas com a premiação “Student Chapter Excellence Award”.
Também batemos nosso recorde
de membros, com um crescimento de 41,35% com relação ao ano
de 2018. Isso, sem dúvida, tem
relação com o aquecimento da
região e a busca por conhecimento técnico de qualidade e networking.
No lado negativo, estamos vendo
uma redução no número de estudantes de engenharia de petróleo.

Continue na página 2
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Infelizmente, a crise que nos afligiu tempos atrás está mostrando sua cara no universo acadêmico agora
através da evasão escolar, extinção de cursos ou mesmo migração dos estudantes para outras engenharias.
Para o ano de 2020, temos programados eventos técnicos da mais alta qualidade, alguns deles a serem realizados em Macaé e outros no Rio de Janeiro, em parceria com a SPE Seção Brasil. Fiquem atentos em nossas redes sociais e não deixem de prestigiar.
Um excelente ano para todos, contem conosco!

AWARDS INDIVIDUAIS
Membros da SPE Macaé fazem história nas premiações
Membros da SPE Macaé fazem
história nas premiações.
O ano de 2019 foi excepcional
para a SPE Macaé. De forma inédita, tivemos a honra de termos
quatro agraciados SPE South America and the Caribbean Region
Awards nesse ano.

Cesar Patiño, Eduardo Neiva e Shauna Noonan.

A cerimônia de premiação ocorreu em 12 de dezembro de 2019
no Teatro Riachuelo no Rio de Janeiro/RJ. Os prêmios foram entregues pela presidente da SPE International, Shauna Noonan e pelo
Diretor Regional da SPE, Cesar
Patiño.
Todos os agraciados concorrerão
ao prêmio internacional da SPE
nas mesmas categorias.
Abaixo a lista dos vencedores:
Eduardo Neiva
2019 Regional Public Service
Award
Mauro Destri
2019 Regional Service Award
Adolfo Pires
2019 Distinguished Achievement
Award for Petroleum Engineering
Faculty

Cesar Patiño, Mauro Destri e Shauna Noonan.

João Humberto Batista
2019 Projects, Facilities and Construction Award
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AWARDS
INDIVIDUAIS
Além da premiação regional,
um dos nossos membros, Prof.
Dr. Valmir Francisco Risso,
foi agraciado na categoria Distinção de Ensino e Pesquisa no
Prêmio de Excelência Técnica
e Profissional da SPE Brasil. A
premiação ocorreu juntamente
com o prêmio regional.

Valmir Risso e João Guandalini.

AWARD DA SPE MACAÉ
SPE Macaé continua no caminho da excelência

Representantes das Seções SPE ganhadoras do “Presidential Award for
Outstanding Section” juntamente com Saudi Alnuaim (Presidente da SPE
Internacional no ano de 2019).

Por mais um ano, a SPE Macaé
foi
agraciada
como

“Presidential Award for Outstanding Section 2019”, um reconhecimento pelo trabalho de
excelência realizado pela seção e seus membros, tantos os
profissionais quanto os estudantes.
Essa premiação é concedida
para as sessões que consegui-

ram ficar entre as 5% melhores
nos seguintes quesitos de avaliação: Disseminação do conhecimento técnico; Operação da seção e sustentabilidade; Benefícios
aos membros; Abrangência externa (impacto na comunidade) e
Inovação.
A primeira premiação foi a de
“Most Improved Section” em 2013,
e partir de 2014 temos recebido

anualmente a premiação máxima
da SPE, queremos agradecer a
todos os membros e colaboradores, pois esse é o resultado do
nosso trabalho.
A cerimônia de entrega da premiação ocorreu na ATCE – Annual
Technical Conference & Exhhibition realizada no final de setembro em Calgary no Canadá.
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AWARDS DOS CAPÍTULOS ESTUDANTIS
Capítulos da UFPel e UFES são premiados com o "2019 Student Chapter Excellence Award"

A Seção Macaé informa com
imenso orgulho que nossos capítulos estudantis da UFPel e
UFES receberam, mais uma
vez, o prêmio “2019 Student
Chapter Excellence Award” da
SPE Internacional, anteriormente conhecido como "Gold Standard Award".
O Student Chapter Excellence
Award é a segunda premiação
mais elevada que capítulos universitários podem receber da
SPE. A cada ano, essa premiação visa reconhecer, a nível
mundial, os 20% dos capítulos
estudantis que alcançaram um
nível admirável de sucesso em
suas atividades locais, como a
disseminação do conhecimento, benefícios a sua comunidade e inovações realizadas.

Como forma de registro, a SPE
Internacional enviou certificados desse prêmio (ilustrados ao
lado) por e-mail para os capítulos agraciados. A Seção Macaé
parabeniza novamente a todos
os diretores e alunos filiados
aos capítulos da UFPel e UFES!
Certificados enviados pela SPE Internacional para os Capítulos agraciados.
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NOVAS MÍDIAS SOCIAIS DA SPE MACAÉ
Novas formas de comunicação da SPE Macaé
O ano de 2019 inaugurou uma
nova forma de comunicação da
SPE Macaé para com seus
membros.
Além de uma frequência maior
de e-mails informativos sobre
as atividades da seção, estabelecemos uma página no LinkedIn e no Instagram. Convidamos a todos a nos seguirem nas
redes sociais para ficarem ligados no que acontece na seção
Macaé.
company/spemacae
@spemacaesection
Além do mais, é com muita alegria que anunciamos a nossa
página
na
internet
(www.spemacae.org). Na página é possível acessar a história
da Seção Macaé, as notícias em
destaque, os próximos eventos,
nossos capítulos estudantis assim como os membros da diretoria. Ainda, o e-mail da seção
(spemacae@spemacae.org).
Então, não deixe de visitar a
nova página!

Página inicial do novo site.

EVENTOS PROGRAMADOS PARA 2020

mar

A programação de eventos técnicos está intensa, Save the date!
“SPE BRAZIL FPSO Symposium” (http://fpso-symposium.spebrasil.org)
O evento “SPE FPSO Symposium 2020” vai ocorrer no Rio nos dias 11 e 12 de Março no Hotel Florida,
e tem por objetivo criar um espaço de abrangência internacional para discutir as lições já aprendidas e debater uma visão de futuro sobre a operação de unidades de produção do tipo “Floating, Production, Storage and Offloading - FPSO”. A liderança do Brasil no desenvolvimento e instalação de
FPSOs capacita o nosso país para promover um evento como esse, de abrangência internacional e
que, por isso, terá o inglês como seu idioma oficial. A participação de profissionais estrangeiros,
bem como a participação de Gerentes e Técnicos de destaque das maiores operadoras e prestadoras de serviço da área no comitê técnico, como PETROBRAS, SHELL, TOTAL, CHEVRON, SBM, MODEC, entre outras, já garantem a visibilidade e garantia de sucesso para o evento.
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“II Seminário de Segurança Operacional Offshore”

jun
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“Workshop de Segurança Operacional de Poços”

set
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“SPE Brazil Subsea Symposium” (www.subsea-symposium.spebrasil.org)

O “Seminário de Segurança Operacional Offshore” já é referência no mercado de petróleo por discutir, em alto nível, as boas práticas de segurança operacional com foco na conformidade legal e
incorporação de Lições Aprendidas. O que contribui para que a indústria de O&G supere os desafios
inerentes ao desenvolvimento de projetos offshore. A segunda edição do evento vai ser realizada
nos dias 27 e 28 de Maio no Rio e tem, ainda, outro diferencial: o cenário de retomada da indústria,
com destaque para a chegada de novas empresas, notadamente, focadas na atividade offshore. Contexto que sugere o aumento das operações em alto-mar e exigem ainda mais atenção quanto às estratégias de Segurança. Durante o evento, palestrantes renomados conduzirão os debates sobre Segurança de Processo, Sistemas de Gestão, Fatores Humanos, Tecnologia e Integridade Mecânica,
considerando os desafios atuais e os avanços referentes às novas Regulações. Profissionais das operadoras, das empresas de bens e serviços, da academia e consultores são o público-alvo.

Este evento vai acontecer em Macaé nos dias 17 e 18 de Junho e tem como objetivo debater as melhores práticas em segurança operacional de poços de petróleo e trocar conhecimento sobre as inovações tecnológicas dessa área. O evento, de nível internacional, será organizado pela Seção Macaé
da SPE (Sociedade dos Engenheiros de Petróleo) e pelo IADC (International Association of Drilling
Contractors) debaterá temas relacionados às tecnologias aplicadas na melhoria da segurança operacional nas áreas de perfuração e completação de poços. Palestrantes de renome falarão sobre
“Fatores Humanos, Ergonomia, Posicionamento Seguro, Confiabilidade, Analytics e EPI’s”, entre outros assuntos. A expectativa é de que o evento receba representantes das principais operadoras de
petróleo, das companhias de perfuração e completação e também das empresas que atuam como
prestadoras de serviços nesse segmento. Tudo isso garantirá que o workshop seja um evento diferenciado, viabilizando relevante intercâmbio de informações sem a necessidade de viagem ao exterior.

A realização do “SPE Brazil Subsea Symposium”, nos dias 15 e 16 de Setembro no Hotel Florida no RJ,
já é uma tradição no mercado. Em 2020 a programação seguirá o modelo de sucesso da edição anterior, que teve mais de 120 participantes. Profissionais de quase toda a cadeia relacionada ao tema
estiveram presentes por causa do alto nível das discussões, totalmente em inglês para possibilitar a
participação internacional. O interesse dos inscritos se dá pelo fato de o Brasil ser referência em
águas profundas no mundo. Além disso, um evento especializado movimenta investidores e toda a
cadeia produtiva ligada à indústria offshore. Essa relevância foi reconhecida por líderes como PETROBRAS, TOTAL, 4 Subsea, Subsea Services Alliance e Aker Solutions, que patrocinaram o evento.
No comando da organização está a SPE, reconhecida internacionalmente pela competência em organizar encontros técnicos como esse.
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