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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (19/12)| 1,08%

BP licencia até três poços no pré-sal da Bacia de Santos

Petrobras ON (19/12)| 1,63%

A BP iniciou o licenciamento ambiental no Ibama de até três poços exploratórios na área do bloco Pau
Brasil, onde a empresa arrematou a operação no 5oleilão do pré-sal, realizada em setembro. A empresa
está prevendo para o projeto um poço firme e outros dependendo do resultado do primeiro.

Petrobras PN (19/12)| 1,14%
Câmbio (19/12)|

Fonte: epbr - 19/12/2018

R$/US$| 3,8907
R$/€| 4,4471

Petrobras inicia retomada da produção da Unidade de Coque da RNEST

Petróleo|

A Petrobras informa que, após autorização da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis (ANP), iniciou ontem (18/12) a retomada da produção da Unidade de Coqueamento
Retardado da Refinaria Abreu e Lima (RNEST). A companhia já havia realizado os reparos dos danos
relativos ao incêndio na unidade, ocorrido no dia 4/12. A companhia reforça que não houve impacto no
abastecimento de combustíveis durante o período.

WTI US$/Barril (19/12)| 48,17
Brent US$/Barril (19/12)| 57,24
Gás Natural (19/12)|
Henry Hub US$/MMBtu|

3,730

Fonte: Agência Petrobras - 19/12/2018

Cursos Firjan SENAI

O clima melhora e a P-76 sai do estaleiro da Technit no Paraná para produzir óleo e
gás em Búzios 3
O tempo melhorou no pontal do Paraná, onde fica o estaleiro da Techint, e e a Plataforma P-76 já está
navegando em direção a área da cessão onerosa de Buzios 3, no pré-sal, onde estará pronta em poucos
dias para produzir gás e petróleo. A plataforma tem a capacidade de produção de 150 mil barris de
petróleo por dia e 7 milhões de metros cúbicos de gás natural diários. O mau tempo de ontem na região
do estaleiro impediu que o seu cronograma de inauguração fosse cumprido e toda cerimônia acabou sendo
transferida para esta manhã (19). Hoje, tudo deu certo. Céu azul e a plataforma partiu para cumprir a sua
missão. A sua construção é um marco para a Techint, que comprovou a capacidade de indústria naval
brasileira de produzir FPSOs no país com competência, agilidade e dentro do prazo estabelecido.
Fonte: PetroNotícias - 19/12/2018

Petróleo | Agenda Dezembro - Janeiro

 Técnico em Petróleo e Gás - EAD
 Pintura industrial
 Instalações subaquáticas
 Suporte à vida - mergulhadores
 Corte e soldagem subaquática
 Controle de lastro
 Operação e manutenção de câmara hiperbárica
 Aperfeiçoamento de Mergulho

Petróleo pode testar os US$ 40 antes do fim do ano?

 Básico de Mergulho

O petróleo já perdeu US$ 6 por barril desde que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo
(Opep), liderada pelos sauditas, anunciou, no dia 7 de dezembro, que a Rússia e outros aliados não
membros se unirão ao cartel para cortar 1,2 milhão de barris por dia (bpd) na oferta durante os próximos
seis, a partir de janeiro.

As datas de início estão sujeitas a alteração

EVENTOS
Em breve

Fonte: epbr - 19/12/2018

STF suspende decreto que agiliza venda de áreas de petróleo da Petrobras
Fonte: O Globo - 19/12/2018

Efeitos da greve dos caminhoneiros derrubam consumo de gasolina
Fonte: Valor Econômico - 20/12/2018

BC dos EUA eleva juros, mas reduz estimativa de altas para 2019
Fonte: Folha de S. Paulo - 19/12/2018

Demanda mundial por GNL deve crescer 4% ao ano
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 19/12/2018

Acertada equalização de Sapinhoá, entenda
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 19/12/2018

Antaq autoriza FSRU da Golar Power em Santa Catarina
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 19/12/2018

Informações Relevantes
Consultas e Audiências Públicas em andamento

Ente

ANP

Número

Período da Consulta

Data da Audiência

05/10/2018 a 17/01/2019

-

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.

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

27/2018

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.

06/12/2018 a 04/02/2019
ANP

09/2018

-

A Tomada Pública tem como objetivos: 1. Coletar contribuições para a eventual elaboração ou revisão de
instrumentos regulatórios que contemplem os critérios a serem aplicados na delimitação de Área de Campo de
Petróleo ou Gás Natural; incluindo-se: i) agrupamento de reservatórios; ii) definição de reservatório contínuo; iii)
instalações e equipamentos a serem considerados; 2. Coletar dados, informações e evidências que justifiquem e
suportem as contribuições apresentadas para a definição dos critérios a serem aplicados na delimitação de Área de
Campo de Petróleo ou Gás Natural.

11/12/2018 à 17/12/2018
MME

19/12/2018

-

63/2018
Ampliar as possibilidades de livre contratação de energia elétrica por parte dos consumidores

26/11/2018 a 26/12/2018
ANP

33/2018

Obter subsídios e informações adicionais para a redação final da Resolução que Regulamenta o credenciamento das
Instituições de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, conforme previsto nas Cláusulas que instituem a obrigação de
destinação de recursos para Pesquisa e Desenvolvimento dos Contratos para Exploração, Desenvolvimento e Produção
de Petróleo e Gás Natural (Cláusulas de Investimento em PD&I).

04/12/2018 a 04/03/2019
ANP

09/01/2019

-

32/2018
Obter sugestões quanto aos dados da ANP os quais se considera mais importantes e/ou urgentes de serem publicados
em formato aberto, indicando sua prioridade em relação aos demais dados colocados em consulta.
Mais Informações: petroleo.gas@firjan.com.br | www.firjan.com.br/petroleoegas
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