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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (31/01)| 0,41%

Petrobras inicia produção da plataforma P-67 no Campo de Lula no pré-sal da Bacia
de Santos

Petrobras ON (31/01)| 0,37%

A Petrobras informa que iniciou hoje, com os seus parceiros do Consórcio BM-S-11, a produção de petróleo
e gás natural, por meio da plataforma P-67, na área de Lula Norte, no pré-sal da Bacia de Santos. Com
capacidade para processar diariamente até 150 mil barris de óleo e comprimir até 6 milhões de m³ por
dia de gás natural, esta é a nona unidade instalada no bloco BM-S-11, em linha com o Plano Estratégico da
companhia.

Petrobras PN (31/01)| 0,16%
Câmbio (31/01)|
R$/US$| 3,6519
R$/€| 4,1927
Petróleo|

Fonte: Agência Petrobras - 01/02/2019

WTI US$/Barril (31/01)| 53,77

Naturgy prevê investimentos de R$ 283 milhões em 2019 e expansão de
consumidores de gás nos próximos cinco anos

Brent US$/Barril (31/01)| 60,92
Gás Natural (31/01)|
Henry Hub US$/MMBtu|

Agora com uma nova marca, a Naturgy (antiga Gas Natural Fenosa) traça as metas para o mercado
brasileiro. Em termos de investimentos, a empresa pretende desembolsar cerca de R$ 283 milhões
somente em 2019 no país, sendo que o número pode ainda sofrer alguma variação.

2,800

Cursos Firjan SENAI

Fonte: Abegás - 01/02/2019

Petróleo | Agenda Fevereiro - Março

ANP autoriza operações da Petrobras para importação de gasolina de aviação

 Técnico em Petróleo e Gás - EAD

A Agência Nacional do Petróleo (ANP) concedeu autorização excepcional à Petrobras para movimentação
de gasolina de aviação em instalações no Porto de Santos (SP), em meio a importações do combustível
pela estatal para garantir o fornecimento ao mercado interno, segundo despacho no Diário Oficial da
União desta quinta-feira.

 Pintura industrial
 Instalações subaquáticas
 Suporte à vida - mergulhadores
 Corte e soldagem subaquática

Fonte: TN Petróleo - 31/01/2019

 Inspeção visual subaquático

Acordo com Petrobras pode render R$ 100 bilhões

 Inspeção por partículas magnéticas

Leilão de óleo da cessão onerosa, que depende de renegociação de contrato que governo firmou em 2010
com a estatal, é essencial para o ajuste fiscal, mas a variação de preço e a descoberta de mais óleo do
que se esperava dificultam acerto.

 Operação e manutenção de câmara hiperbárica
 Aperfeiçoamento de Mergulho

Fonte: Guia Oil & Gas - 01/02/2019

Volta de um bom ambiente de negócios na área de petróleo faz Macaé incentivar
novas startups

EVENTOS
Em breve

Um modelo de negócios já é bem conhecido no cenário internacional, com cada vez mais força no Brasil,
acaba de ganhar destaque em Macaé. O município lançou o edital do Programa Startup Macaé. O objetivo
é apoiar e promover iniciativas que contribuam para a difusão do conhecimento e o desenvolvimento de
empreendimentos inovadores, incentivar a cultura de inovação tecnológica, criatividade e
empreendedorismo.
Fonte: Petronotícias - 31/01/2019

Petrobras mantém inalterados preços da gasolina e do diesel
A Petrobras manteve inalterados preços médios de gasolina e de diesel nas refinarias. Com isso, o preço
médio do litro da gasolina ficará em R$ 1,4907 entre hoje e amanhã, enquanto o diesel continuará em R$
2,0198 no mesmo período. Na quarta-feira, a empresa manteve estável preço de gasolina e elevou em 1%
preço de diesel.
Fonte: Abegás - 01/02/2019

Petrobras aprova nomes para o CA e diretoria
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 31/01/2019

ANP aprova anexação de campos da Karoon
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 31/01/2019

Petrobras tem cenário desafiador para recuperar reservas após nova queda
Fonte: Valor Econômico - 31/01/2019

México suspende compras de petróleo leve nos EUA
Fonte: Valor Econômico - 01/02/2019

Informações Relevantes
Ente

ANP

Número

09/2018

Período da Consulta

Data da Audiência

06/12/2018 a 04/02/2019

-

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.

26/12/2018 a 08/02/2019
ANP

34/2018

Propiciar aos agentes econômicos, aos entes federados e aos demais interessados a possibilidade de encaminhamento
de opiniões e sugestões sobre a minuta de Acordo para encerramento da controvérsia envolvendo as áreas de
desenvolvimento de Baleia Anã, Baleia Azul, Baleia Franca, Cachalote, Caxaréu, Pirambu e o campo de Jubarte,
denominados conjuntamente de Parque das Baleias.

ANP

01/2019

14/02/2019

19/02/2018

Recolher subsídios para revisão da Portaria ANP nº 170/2002, que regulamenta a atividade de transporte a granel de
petróleo, seus derivados, gás natural e biocombustíveis por meio aquaviário, compreendendo as navegações de longo
curso, de cabotagem, de apoio marítimo, de apoio portuário e interior, conforme Ação 14.1 da Agenda Regulatória
2017-2018, tendo em vista as alterações pelas quais a minuta de resolução passou desde a realização da Consulta e
Audiência Pública nº 21/2017.

28/12/2018 a 17/02/2019
MME

-

65/2018
Proposta para Procedimento de Elaboração do Plano Nacional de Energia - PNE

30/01/2019 a 18/02/2019
ANP

02/2019

12/03/2019

Obter subsídios e informações adicionais sobre a proposta de Resolução ANP que alterará dispositivo na Resolução
ANP n° 52/2010 que estabelece as especificações dos combustíveis destinados ao uso aquaviário, reduzindo o limite
máximo no teor de enxofre dos óleos combustíveis marítimos para as embarcações que não dispuserem de sistema de
limpeza de gases de escape.

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

-

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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