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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (21/11)| 0,72%

Partilha da produção demandará 19 FPSOs e US$ 144 bilhões em dez anos

Petrobras ON (21/11)| 2,32%

Cinco anos após a estreia do modelo de partilha de produção, com o leilão de Libra, em 2013, o regime
concentra os principais projetos do pré-sal brasileiro, com 14 áreas contratadas (quatro extensões de
campos da concessão), e uma demanda estimada de 19 FPSOs para a próxima década. Nos próximos dez
anos, a produção total dos campos da partilha tem potencial para alcançar 2,088 milhões de barris/dia,
de acordo com um estudo exclusivo elaborado pela PPSA, a estatal responsável pela gestão dos contratos
e da parcela da União na produção.

Petrobras PN (21/11)| 3,19%
Câmbio (21/11)|
R$/US$| 3,7872
R$/€| 4,3151

Fonte: epbr - 22/11/2018

Petróleo|
WTI US$/Barril (21/11)| 53,95

Lei do Gás fora de pauta

Brent US$/Barril (21/11)| 62,92

Relator do projeto da Lei do Gás (PL 6407/2013), o deputado Marcelo Squassoni (PRB/SP) retirou o texto
da pauta do dia da Comissão de Minas e Energia. Esta é a terceira semana seguida em que o relator retira
o polêmico projeto de pauta.

Gás Natural (21/11)|
Henry Hub US$/MMBtu|

Fonte: epbr - 21/11/2018

4,210

Cursos Firjan SENAI

GE conquista contrato para fornecer solução de energia para UPGN do COMPERJ

Petróleo | Agenda Novembro - Dezembro

A construção da Unidade de Processamento de Gás Natural (UPGN) do Complexo Petroquímico do Rio de
Janeiro (Comperj), em Itaboraí (RJ), avançará novamente. Desta vez, o consórcio que toca as obras –
formado pela chinesa Shandong Kerui e a brasileira Método Potencial – fechou um acordo com a GE para a
entrega de uma solução de energia (e-house) que será usada na UPGN da refinaria. Este fornecimento
será o maior do gênero que a empresa americana fará na América Latina.

 Pintura industrial

Fonte: PetroNotícias - 22/11/2018

 Simulação de Operações FPSO

 Instalações subaquáticas
 Suporte à vida - mergulhadores
 Corte e soldagem subaquática

 Controle de lastro

SBM firma contrato com estaleiro chinês para construção de casco de FPSO
A SBM vai aumentar a sua frota. A empresa holandesa acaba de assinar um contrato com o estaleiro
chinês SWS para a construção de um casco de FPSO (navio-plataforma), que ainda não tem nenhum
contrato de afretamento firmado. A nova embarcação faz parte do programa Fast4Ward da SBM, que
prevê padronizar, acelerar e reduzir os custos de construção deste tipo de embarcação.

 Operação e manutenção de câmara hiperbárica
 Aperfeiçoamento de Mergulho
 Básico de Mergulho
As datas de início estão sujeitas a alteração

Fonte: PetroNotícias - 21/11/2018
EVENTOS

Gaseiro Jorge Amado é concluído e entregue à Transpetro
Sexto e último gaseiro fabricado no país especialmente para a Transpetro, o navio Jorge Amado partiu na
última sexta-feira, 16/11, do Terminal de Suape (Ipojuca/PE) para Fortaleza, onde fará a sua primeira
operação de abastecimento para em seguida realizar a viagem inaugural, cujo destino será Belém do
Pará.
Fonte: Tn Petróleo - 21/11/2018

Petrobras vai rever contrato e deve reduzir importação de gás da Bolívia à metade

Data: 29/11
Hora: 9h às 18h

Inscreva-se

Fonte: O Globo - 22/11/2018

Temer deixará pacote de concessões para Bolsonaro leiloar em março

Sede Firjan | 29 de Nov

Fonte: Estadão - 22/11/2018

Francesa Total compra Zema Petróleo, com 280 postos
Fonte: Valor Econômico - 22/11/2018

FPSOs de Marlim e Parque das Baleias ficam para janeiro
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 21/11/2018

Informações Relevantes
Consultas e Audiências Públicas em andamento

Ente

ANP

Número

30/2018

Período da Consulta

Data da Audiência

12/11/2018 a 16/11/2018

23/11/2018

Obter subsídios e informações adicionais sobre a minuta de Resolução que substituirá a Resolução ANP nº 738, de 31
de julho de 2018, que regulamenta a metodologia de cálculo dos resíduos da conta Gráfica e do PIS/Cofins incidentes
sobre a receita da subvenção econômica a serem aplicados no reajuste do Preço de Comercialização e do Preço de
Referência para fins de concessão de subvenção econômica do óleo diesel, bem como outros dispositivos.

09/11/2018 a 26/11/2018

ANP

29/2018

Apresentar proposta que revisa e aglutina em um único regulamento as especificações dos combustíveis de
referência para fins de homologação de veículos automotores novos em cumprimento às fases P-8, L-7 e M-5 do
Proconve e do Promot, programas esses de controle de poluição do ar por veículos automotores e ciclomotores,
respectivamente, e que, atualmente são objeto das Resoluções ANP nº 21/2009 (gasolinas de referência), nº 29/2009
(gás combustível veicular de referência), nº 40/2009 (diesel de referência) e nº 23/2010 (etanol, anidro e hidratado,
de referência).

23/09/2018 a 23/10/2018
ANP

24/2018

27/11/2018

Divulgar a minuta de Resolução que estabelece os critérios para a realização de análises físico-químicas de correntes
de petróleo pelo Centro de Pesquisas e Análises Tecnológicas da ANP, bem como fixa o preço público para a
prestação desses serviços aos agentes externos.

26/10/2018 a 27/11/2018
MME

04/12/2018

-

62/2018
Plano Decenal de Expansão de Energia 2027.

05/10/2018 a 04/12/2018
ANP

-

06/2018
A Tomada Pública tem como objetivo coletar contribuições, dados e informações sobre promoção da concorrência e
desverticalização na indústria de gás natural, assim como o aumento da oferta de gás natural ao mercado.

06/11/2018 a 05/12/2018
ANP

28/2018

Obter subsídios e informações adicionais sobre a minuta de resolução que regulamenta os procedimentos a serem
adotados nos processos de cessão de contratos de E&P, nas alterações de controle societário e na constituição de
garantias reais sobre direitos emergentes de contratos de E&P.

05/11/2018 a 05/12/2018
ANP

27/2018

08/2018

19/12/2018

Apresentar a proposta de revisão das Resoluções ANP nº 37/2009 e 63/2014, que tratam das especificações e regras
de controle da qualidade do querosene de aviação fóssil, alternativo e suas misturas. Ademais, em função da revisão
das Resoluções supracitadas, a Audiência Pública objetiva apresentar adequações nas Resoluções ANP nº 17/2006 e
18/2006, que tratam das atividades de distribuição e revenda de combustíveis de aviação.

06/11/2018 a 05/12/2018

ANP

11/12/2018

-

A Tomada Pública tem como objetivos: 1.Coletar sugestões sobre a necessidade da implementação de instrumentos
regulatórios que contemplem incentivos ao desenvolvimento e produção de acumulações de hidrocarbonetos ou
campos originalmente com reservas de economicidade marginal; 2.Coletar contribuições para a eventual elaboração
e implementação de novos instrumentos regulatórios que contemplem incentivos ao desenvolvimento e produção de
acumulações de hidrocarbonetos ou campos originalmente com reservas de economicidade marginal; 3.Coletar
dados, informações e evidências que contribuam para a definição de critérios para avaliação da economicidade de
tais acumulações ou campos e para concessão de eventuais incentivos.
Mais Informações: petroleo.gas@firjan.com.br | www.firjan.com.br/petroleoegas

O Informe PG&N é uma compilação de notícias e indicadores de mercado elaborada pela Gerência de Petróleo, Gás e Naval do Sistema FIRJAN e enviado diariamente para
associados e parceiros. Respeitamos sua privacidade, se não deseja mais receber nossos e-mails, Clique aqui para cancelar.

