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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (01/02)| 0,12%

Entenda a disputa da QGEP e Barra Energia para excluir a Dommo Energia do campo
de Atlanta

Petrobras ON (01/02)| 1,59%

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou na última semana pedido feito pela
Queiroz Galvão E&P (QGEP) e a Barra Energia para excluir a Dommo Energia, ex-OGX , do consórcio BS-4,
que opera a produção do campo de Atlanta, em águas profundas da Bacia de Santos. A decisão foi
baseada em um parecer assinado por Alexandre Cordeiro Macedo, superintendente-geral do Cade, e é
mais um capítulo da disputa judicial envolvendo o projeto de produção.

Petrobras PN (01/02)| 0,86%
Câmbio (01/02)|
R$/US$| 3,6694
R$/€| 4,2121
Petróleo|

Fonte: epbr - 04/02/2019

WTI US$/Barril (01/02)| 55,26

Dissecando o RFI da Petrobras: descomissionamento de boias de sustentação de
risers e monoboias

Brent US$/Barril (01/02)| 62,75
Gás Natural (01/02)|
Henry Hub US$/MMBtu|

Como já dito em meu artigo de dezembro de 2018, a Petrobras enviou ao mercado duas requisições de
informações (RFI) para ouvir empresas nacionais e estrangeiras sobre suas experiências em como elaborar,
gerenciar e executar projetos de descomissionamento. Neste artigo, irei tecer minhas considerações
acerca da RFI para descomissionamento de boias de sustentação de risers (BSR) e monoboias.

2,730

Cursos Firjan SENAI

Fonte: epbr - 01/02/2019

Petróleo | Agenda Fevereiro - Março

 Técnico em Petróleo e Gás - EAD

Premiação internacional reconhece gestão de dívida da Petrobras em 2018

 Pintura industrial

A Petrobras venceu três categorias da premiação “Deals of the Year” (Negócios do ano), concedida pela
revista norte-americana Latin Finance para reconhecer instituições e operações financeiras realizadas nos
mercados de capitais da América Latina e Caribe em 2018.

 Instalações subaquáticas
 Suporte à vida - mergulhadores
 Corte e soldagem subaquática

Fonte: Agência Petrobras - 01/02/2019

 Inspeção visual subaquático

Operadora de FPSOs Bumi Armada deixa o mercado brasileiro

 Inspeção por partículas magnéticas

O setor de óleo e gás está perdendo um importante competidor dentro do acirrado mercado de naviosplataformas. O grupo Bumi Armada Berhad está de saída do Brasil. Com sede na Malásia, a empresa é
considerada uma das gigantes do mercado de operação de FPSOs, além de prestar serviços offshore.

 Operação e manutenção de câmara hiperbárica
 Aperfeiçoamento de Mergulho

Fonte: Petronotícias - 04/02/2019

Conteúdo Local: ANP atualiza situação dos pedidos de aditamento

EVENTOS

Do total de 285 pedidos de aditamento de contratos - relativos a 448 blocos e campos - 248 já foram
analisados pela Agência: 208 foram aprovados e tiveram seus processos concluídos com a assinatura dos
termos aditivos e a publicação no Diário Oficial da União e 40 aguardam manifestação externa, assinatura,
publicação do termo ou foram indeferidos e arquivados definitivamente por não se enquadrarem na
Resolução.

Em breve

Fonte: ANP - 01/02/2019

Plano para Alto de Cabo Frio Oeste aprovado
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 01/02/2019

Sondas ancoradas em leilão reverso
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 01/02/2019

Indústria avança 1,1% em 2018, mas desacelera em relação ao ano anterior
Fonte: Portos e Navios - 03/02/2019

Bolívia é pressionada por novas ofertas de GNL
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 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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