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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (11/02)| 0,98%

WTI: Venezuela e guerra comercial sufocam petróleo

Petrobras ON (11/02)| 1,26%

Os constantes impasses na luta pelo poder na Venezuela e a guerra comercial entre EUA e China estão
prejudicando a recuperação do petróleo, enquanto preocupações com o crescimento global, o gradual
avanço da produção de shale e a abundância de barris de petróleo presos no mar mínguam os ganhos do
mercado neste ano.

Petrobras PN (11/02)| 1,15%
Câmbio (11/02)|
R$/US$| 3,7391

Fonte: epbr - 11/02/2019

R$/€| 4,2229
Petróleo|

Shell, Mitsubishi e Pátria vão investir US$ 700 milhões em térmica em Macaé

WTI US$/Barril (11/02)| 52,41

Shell, Mitsubishi Hitachi Power Systems (MHPS) e Pátria Investimentos fecharam parceria para investir US$
700 milhões na térmica a gás Marlim Azul, com capacidade instalada para gerar 565 MW, em Macaé (RJ).
A usina foi o primeiro projeto vencedor dos leilões de energia com gás do pré-sal brasileiro. A planta
entrará em operação em 2022, disponibilizando ainda energia adicional a ser vendida no mercado livre.

Brent US$/Barril (11/02)| 61,51
Gás Natural (11/02)|
Henry Hub US$/MMBtu|

2,64

Cursos Firjan SENAI

Fonte: epbr - 11/02/2019

Petróleo | Agenda Fevereiro - Março

Mercado de petróleo deve se equilibrar no 1º tri, diz ministro dos Emirados Árabes
O mercado de petróleo deve alcançar o equilíbrio entre a oferta e a demanda no primeiro trimestre deste
ano, disse o ministro de Energia dos Emirados Árabes Unidos, Suhail Al Mazrouei, ao canal de televisão AlArabiya nesta segunda-feira.

 Técnico em Petróleo e Gás - EAD
 Pintura industrial
 Instalações subaquáticas
 Suporte à vida - mergulhadores

Fonte: TN Petróleo - 11/02/2019

 Corte e soldagem subaquática

PetroRio fará estudos aprofundados em Frade e prevê nova campanha de perfuração
em Polvo

 Inspeção visual subaquático

A PetroRio foi um dos destaques no noticiário do setor de óleo e gás no início deste ano, com o anúncio da
compra da fatia de 51,74% da Chevron no campo de Frade, por US$ 409 milhões. Agora, a petroleira passa
a ser a operadora do campo, com 70% de participação, e planeja os próximos passos para o ativo.
“Faremos estudos aprofundados na área para, futuramente, iniciarmos a nossa estratégia e avaliarmos
novas oportunidades de trabalho. Por enquanto, manteremos a operação normal do campo”, afirmou a
companhia.

 Operação e manutenção de câmara hiperbárica

 Inspeção por partículas magnéticas

 Aperfeiçoamento de Mergulho
 Básico de Mergulho
As datas de início estão sujeitas a alteração

Fonte: PetroNotícias - 12/02/2019

EVENTOS
Em breve

Gás representa em média 30% dos custos de empresas
Fonte: Brasil Energia - 12/02/2019

PETRÓLEO EM NÚMEROS >> Rumo aos 30 mil poços
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 11/02/2019

Negociação da TAG pela Petrobras entra em rota final
Fonte: Valor Econômico - 12/02/2019

Ocean Rig mais próxima de Mero
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 11/02/2019

Modelo contratual pioneiro em Peregrino
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 11/02/2019

IOCs buscam apoio marítimo
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 11/02/2019

Esteves concentra poder no BTG Pactual
Fonte: Valor Econômico - 11/02/2019

Informações Relevantes
Consultas e Audiências Públicas em andamento

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.

08/02/2019 a 25/02/2019
ANP

3/2019

13/03/2019

Obter subsídios e informações adicionais sobre a proposta de revisão no texto da Resolução ANP nº 40, de 14 de
dezembro de 2009, que estabelece os critérios de fixação do preço de referência do gás natural (PRGN), e da
Portaria ANP nº 206, de 29 de agosto de 2000, que estabelece os critérios de fixação do preço mínimo do petróleo,
para incluir a Agência de Informação de Preços ARGUS MEDIA.
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