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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (04/02)| 0,74%

Governo prevê iniciar leilões do pré-sal no 2º semestre e levantar US$ 70 bi, diz
Mourão

Petrobras ON (04/02)| 1,13%
Petrobras PN (04/02)| 0,89%

O governo espera iniciar no segundo semestre os leilões de campos do pré-sal com os quais espera
levantar cerca de 70 bilhões de dólares, disse nesta segunda-feira o vice-presidente, Hamilton Mourão,
durante teleconferência organizada pelo Citi.

Câmbio (04/02)|
R$/US$| 3,6756
R$/€| 4,2008

Fonte: TN Petróleo - 05/02/2019

Petróleo|

Thiago Vasconcellos Barral Ferreira é o novo Presidente da EPE

WTI US$/Barril (04/02)| 55,07
Brent US$/Barril (04/02)| 62,91

Aos 35 anos, Thiago Vasconcellos Barral Ferreira é o novo presidente da Empresa de Pesquisa Energética
(EPE). A nomeação ocorreu na sexta-feira (01/02), por despacho da secretaria-geral e segunda-feira
(04/02) foi publicado no Diário Oficial da União (DOU).

Gás Natural (04/02)|
Henry Hub US$/MMBtu|

2,660

Fonte: EPE - 04/02/2019

Cursos Firjan SENAI

Alta nos preços e redução de consumo de gasolina e óleo diesel derrubam volume de
importações desses combustíveis

Petróleo | Agenda Fevereiro - Março

Consequências e resultados da greve dos caminhoneiros em maio do ano passado: a importação de diesel
caiu 10% em 2018 em relação ao ano anterior, refletindo a interferência do governo na política de preços
do combustível a partir de junho, após a greve dos caminhoneiros. O volume caiu 73,2 milhões de barris,
Segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). A importação de
gasolina teve queda ainda maior, de 34%, para 18,6 milhões de barris, apesar do preço ter mantido
paridade com o mercado internacional durante quase todo o ano.

 Técnico em Petróleo e Gás - EAD

Fonte: Petronotícias - 04/02/2019

 Inspeção visual subaquático

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

 Inspeção por partículas magnéticas

Relatório aponta que exploração do bloco de Peroba é a mais promissora do mundo
Um relatório produzido pela Wood Mackenzie coloca a área no primeiro lugar em um raking de ativos
potenciais em todo o mundo. De acordo com a consultoria, se o poço do bloco for bem-sucedido, a
Petrobrás e suas parceiras BP e CNODC provavelmente terão em mãos “uma descoberta muito
significativa”, com volume estimados em mais de 5 bilhões de barris de óleo equivalente.

 Operação e manutenção de câmara hiperbárica
 Aperfeiçoamento de Mergulho

Fonte: Petronotícias - 05/02/2019

EVENTOS

Equinor avança com projeto para eletrificação da produção de óleo e gás

Em breve

A Equinor fechou contrato com o Porto Industrial de Gulen, na Noruega, para montagem das turbinas
eólicas offshore do projeto de Hywind Tampen, que pretende interligar os campos de Gullfaks e Snorre,
um investimento estimado em US$ 660 milhões. Nenhum trabalho, contudo, começará antes da decisão
final do investimento no projeto.
Fonte: epbr - 05/02/2019

Saquarema e Maricá lideram produção
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 04/02/2019

Produção de petróleo cai 1% em 2018, aponta ANP
Fonte: Valor Econômico - 05/02/2019

Exportações do Brasil podem aumentar US$ 10,5 bi com guerra comercial
Fonte: Portos e Navios- 05/02/2019

Karoon mais perto de Peregrino
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 04/02/2019

Informações Relevantes
Ente

ANP

Número

34/2018

Período da Consulta

Data da Audiência

26/12/2018 a 08/02/2019

14/02/2019

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

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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