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Edição Especial Rio Oil & Gas 2018
Notícias em Destaque
Indústria 4.0 e eficiência operacional são os destaques desse terceiro dia de
Rio Oil & Gas
A velocidade de integração entre o físico e o digital nos negócios, nas empresas e na sociedade é
a 4ª revolução industrial, na avaliação de especialistas que participaram na quarta-feira (26) da
Rio Oil & Gas. “O fenômeno consegue ser ainda maior, mais intenso e veloz do que as três
primeiras revoluções industriais”, disse o gerente setorial do Cenpes, Gustavo Levin. Mas, segundo
ele, o setor de óleo e gás ainda tem muito o que avançar, já que apenas 19% do setor tem a
indústria 4.0 maturada, enquanto a média de outros setores chega a 31%.
Fonte: PetroNotícias - 26/09/2018

ANP lança um banco de dados ambientais que pode acelerar as licenças do IBAMA para o setor de petróleo e gás
A ANP aproveitou a Rio Oil & Gas para lançar um Banco de Dados Ambientais que reúne, em uma única base, os dados de pesquisas relacionadas
ao licenciamento ambiental durante as fases de exploração e produção de petróleo. O projeto é uma parceria entre a Agência e o IBAMA. O
objetivo é que a ANP colabore com o IBAMA no processo de concessão das licenças ambientais, na medida em que amplia o acesso a dados técnicos
georeferenciados e confiáveis.
Fonte: PetroNotícias - 26/09/2018

Empresas do setor de Óleo e Gás podem reduzir custos com certificação OEA
As empresas do setor de Oil & Gas podem reduzir custos em toda a cadeia com a adesão ao Programa Brasileiro de Operador Econômico Autorizado
(OEA). O Programa é um facilitador de negócios, que ainda oferece salvaguarda às empresas que operam no Repetro-Sped, com o foco em
produtos/ equipamentos temporários para prospecção e que serão devolvidos ao país de origem após um tempo determinado.
Fonte: TN Petróleo - 26/09/2018

SBM Offshore apresenta novos investimentos na área de energias renováveis durante a Rio Oil & Gas
A holandesa SBM Offshore também está com olhos bem atentos para a transição energética pela qual todo o mundo passa. Quarta (26), a
companhia apresentou alguns de seus planos para as energias renováveis e também para o mercado de gás natural, considerado por muitos como
um combustível de transição para uma matriz mais limpa.
Fonte: PetroNotícias - 26/09/2018

Outras Notícias em Destaque
Karoon licencia FPSO para começar a produzir em 2021 na Bacia de Santos
Fonte: epbr - 27/09/2018

Campo de Lula terá pico de produção entre 2020 e 2021, acima de 1 mi boe/d, diz Shell
Fonte: Guia Oil & Gas - 27/09/2018

Ex-diretora da ANP não vê insegurança jurídica ou regulatória no setor
Fonte: Valor Econômico - 27/09/2018

Total quer triplicar produção de óleo e gás nos próximos quatro anos
Fonte: Valor Econômico - 27/09/2018

Brasil ganha primeiro terminal privado de tancagem de petróleo
Fonte: Brasil Energia - 26/09/2018

Equinor planeja segundo poço de partilha
Fonte: Brasil Energia - 26/09/2018

Petrobras avança no gerenciamento digital de campos
Fonte: Brasil Energia - 26/09/2018
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