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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (05/02)| 0,28%

Reinjeção de gás na exploração de petróleo cresce 40% em um ano, diz ANP

Petrobras ON (05/02)| 0,63%

Enquanto o governo não consegue avançar em um marco regulatório do setor de gás natural e, com isso,
destravar este mercado, o volume de gás natural extraído na exploração de petróleo e devolvido aos
poços cresceu mês a mês em 2018. Conforme dados divulgados pela ANP, o total de gás injetado saltou
40% entre dezembro de 2017 e igual mês de 2018, alcançando 37,4 milhões de metros cúbicos por dia no
fim do ano passado.

Petrobras PN (05/02)| 0,08%
Câmbio (05/02)|
R$/US$| 3,6741
R$/€| 4,1951

Fonte: Abegás - 06/02/2019

Petróleo|
WTI US$/Barril (05/02)| 53,26

Preços do petróleo sobem com aperto de oferta, mas dados sobre indústria dos EUA
pesam

Brent US$/Barril (05/02)| 61,50
Gás Natural (05/02)|

Os contratos futuros do petróleo operavam em alta nesta terça-feira, com os investidores esperando que
as sanções dos Estados Unidos à Venezuela e os cortes de produção liderados pela Opep e aliados
impeçam qualquer excesso, mas a divulgação de dados mostrando uma queda nas encomendas à indústria
dos EUA pesavam sobre o mercado.

Henry Hub US$/MMBtu|

2,700

Cursos Firjan SENAI

Fonte: TN Petróleo - 05/02/2019
Petróleo | Agenda Fevereiro - Março

Francesa Total planeja ampliar investimento em gás natural

 Técnico em Petróleo e Gás - EAD

O presidente da petrolífera francesa Total, Patrick Pouyanné, disse que a empresa está caminhando para
ampliar os investimentos em gás natural até 2040, diante dos desafios impostos pelas mudanças
climáticas. “Temos de lidar com a mudança climática, todos sabemos disso, e sermos mais eficientes em
termos de energia. Por isso, vamos ter como primeira fonte de energia o gás natural que, em termos de
emissão de CO2, tem duas vezes menos do que o carvão.” O executivo falou em evento da seguradora
Coface, que aconteceu ontem em Paris.

 Pintura industrial
 Instalações subaquáticas
 Suporte à vida - mergulhadores
 Corte e soldagem subaquática
 Inspeção visual subaquático
 Inspeção por partículas magnéticas

Fonte: Abegás - 06/02/2019

 Operação e manutenção de câmara hiperbárica

BNDES reduz participação na Petrobras para menos de 20%
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e o BNDES Participações (BNDESpar)
terão menor participação acionária na Petrobras. A estatal anunciou que o banco e sua subsidiária
reduziram sua fatia na empresa para menos de 20%.

 Aperfeiçoamento de Mergulho

Fonte: Petronotícias - 05/02/2019

EVENTOS
Em breve

Brasil manterá liderança em águas profundas
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 05/02/2019

Total abandonará dois poços em Lapa
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 05/02/2019

Lucro da BP dobra em 2018 e atinge máxima em 5 anos com produção em alta
Fonte: Portos e Navios- 05/02/2019

Reservas da Geopark no Brasil diminuem
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 05/02/2019

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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