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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (10/08)| 2,86%

Publicados edital e modelos de contrato da 5ª Rodada de Partilha da Produção

Petrobras ON (10/08)| 2,64%

Conforme Resolução CNPE nº 11/2018, e por determinação do Ministério de Minas e Energia (MME), foram
alterados os percentuais mínimos de excedente em óleo para a União das áreas de Saturno e Titã, em
cumprimento à recomendação do Tribunal de Contas da União (TCU). O percentual mínimo de excedente
em óleo de Saturno, que era de 9,56%, passou para 17,54%. O de Titã, inicialmente de 5,80%, será de
9,53%.

Petrobras PN (10/08)| 3,69%
Câmbio (10/08)|
R$/US$| 3,8472
R$/€| 4,3832

Fonte: ANP - 10/08/2018

Petróleo|

PPSA vai contratar navios aliviadores. Entenda estratégia para exportar o petróleo da
União

WTI US$/Barril (10/08)| 67,63
Brent US$/Barril (10/08)| 72,81
Gás Natural (10/08)|

A Pré-Sal Petróleo SA (PPSA) iniciou uma pesquisa de mercado para a contratação de navios de
posicionamento dinâmico para realizar operações de offloading (descarregamento do petróleo das
plataformas de produção) do petróleo da União nos campos do pré-sal da Bacia de Santos. O presidente da
estatal, Ibsen Flores Lima, contou em entrevista exclusiva à E&P Brasil, que a expectativa da empresa é ter
– no prazo de um ano – todo o modelo de exportação do óleo e a logística para as operações, além da
contratação da empresa responsável pela transporte, definidas.

Henry Hub US$/MMBtu|

2,940

Cursos Firjan SENAI
PETRÓLEO | Agenda Agosto - Setembro

Fonte: E&P - 10/08/2018

 Pintura industrial

Redução de conteúdo local para Tartaruga Verde incluída em novos 70 pedidos à ANP

 Instalações subaquáticas

Ao todo, nove petroleiras fizeram os pedidos desde segunda-feira (6). Os ativos são operados por Petrobras
(34 em terra, 15 no mar); Total (seis no mar); Equinor (cinco no mar); BP (três no mar); Anadarko (dois no
mar), Ecopetrol (um mar); e Petrogal e Tek, cada uma para um ativo em Terra. Com isso, a lista total de
pedidos de aditamento sobe para 289, quinze deles já assinados ou encaminhados para assinatura – 11 da
Eneva, no Parnaíba, e quatro da Chariot para os blocos na Bacia de Barreirinhas.

 Suporte à vida - mergulhadores

Fonte: E&P - 10/08/2018

 Operação e manutenção de câmara hiperbárica

 Corte e soldagem subaquática
 Simulação de Operações FPSO
 Controle de lastro

IEA diz que calmaria no mercado de petróleo pode durar pouco

 Básico de Mergulho

Os mercados de petróleo entraram em um breve período de calma, mas uma tempestade pode estar se
aproximando ainda neste ano, já que novas sanções norte-americanas estão prestes a reduzir o
fornecimento iraniano, afirmou a Agência Internacional de Energia (IEA, na sigla em inglês) nesta sextafeira.

As datas de início estão sujeitas a alteração

Eventos

Fonte: TN Petróleo - 10/08/2018

Dome e Seadrill fecham parceria para integridade de navio sonda no Porto do Açu
Fonte: TN Petróleo - 10/08/2018

Economia dos oceanos representa 19% do PIB do país
Fonte: Valor Econômico 13/08/2018
Retomada e Desafios das
Novas Regras de
CONTEÚDO LOCAL

Setor elétrico impulsiona expansão do setor de gás
Fonte: Folha de São Paulo 13/08/2018

Rio Othon Palace | 13 de Set

Importação de diesel cai após greve de caminhões
Fonte: Valor Econômico 13/08/2018

Shell quer novo conteúdo local na partilha
Fonte: Brasil Energia 13/08/2018

Informações Relevantes
Consultas e Audiências Públicas em andamento

Ente

ANP

Número

Período da Consulta

Data da Audiência

05/07/2018 a 03/08/2018

23/08/2018

16/2018
Obter subsídios e informações adicionais sobre a minuta de Resolução que regulamenta o novo Programa de
Monitoramento da Qualidade dos Combustíveis - PMQC.

23/07/2018 a 21/08/2018
ANP

18/2018

Obter subsídios e informações adicionais sobre a minuta de Resolução que regulamenta o tratamento diferenciado
para microempresas e empresas de pequeno porte nas fiscalizações realizadas pela ANP. Dessa maneira, esta Agência
pretende dar publicidade, transparência e legitimidade às suas ações.

06/08/2018 a 06/09/2018
ANP

02/2018

03/09/2018

-

Tomada Pública de Contribuições com o objetivo de coletar sugestões, dados e informações sobre eventual elaboração
de ato normativo estabelecendo novas regras para a comercialização de etanol combustível pelas usinas diretamente
aos postos revendedores varejistas.
Mais Informações: petroleo.gas@firjan.com.br | www.firjan.com.br/petroleoegas
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