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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (12/02)| 1,86%

Governo apresenta regras do leilão de excedentes da cessão

Petrobras ON (12/02)| 3,60%

O governo deu início à rodada de encontros com operadores para tratar do leilão do excedente da cessão
onerosa. Nessa etapa, não serão discutidos valores, como o bônus de assinatura e a participação da União
na partilha da produção, mas apresentadas as regras de funcionamento do leilão.

Petrobras PN (12/02)| 3,54%
Câmbio (12/02)|

Fonte: epbr - 13/02/2019

R$/US$| 3,7296
R$/€| 4,2133

Opep corta previsão de demanda por petróleo em 2019 por desaceleração global

Petróleo|

A Opep cortou na terça-feira sua previsão para a demanda mundial de petróleo em 2019, devido à
desaceleração das economias e às expectativas de crescimento mais rápido da oferta, ressaltando o
desafio de evitar um superávit enquanto inicia novos cortes de produção.

WTI US$/Barril (12/02)| 53,10
Brent US$/Barril (12/02)| 62,42
Gás Natural (12/02)|

Fonte: Guia Oil & Gas Brasil

Henry Hub US$/MMBtu|

Cursos Firjan SENAI

Fapesp e Shell: caverna de estocagem de gás carbônico pode começar a operar em
2022
Um conjunto de tecnologias, que deve ter seus primeiros resultados aplicados em quatro anos, tem como
objetivo resolver um dos maiores problemas da exploração de óleo e gás no mundo hoje: a emissão de
dióxido de carbono (CO2) e metano (CH4) na atmosfera.
Fonte: TN Petróleo - 13/02/2019
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 Instalações subaquáticas
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 Corte e soldagem subaquática

Problemas em refinarias e cenário econômico dificultam a alta do petróleo em 2019
Alguns obstáculos apareceram no caminho da escalada do petróleo no início do ano, uma vez que os
contínuos cortes de produção da Arábia Saudita desde dezembro sustentaram um intenso rali logo após o
Natal. As recentes sanções dos EUA ao petróleo venezuelano também projetaram a visão de um mercado
que pode ficar tão restrito até meados do ano que encontrar capacidade ociosa pode ser extremamente
difícil, senão quase impossível.
Fonte: epbr - 12/02/2019
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Com 1,83 bilhão de litros, vendas de etanol voltam a registrar números recordes em
janeiro
Em janeiro, as vendas de etanol hidratado pelas usinas da região Centro-Sul somaram
litros, elevação de 32,45% na comparação igual período de 2018 (1,38 bilhão de litros).
divulgados pela União da Indústria de Cana-de-açúcar (UNICA), o montante negociado é
período. Considerando o mercado nacional como um todo, o volume consumido chega
litros.

As datas de início estão sujeitas a alteração
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Fonte: TN Petróleo - 13/02/2019

Brasil em ascensão na geopolítica do petróleo
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 12/02/2019

Prospecção de alto impacto avança no Brasil
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 12/02/2019

Novas plataformas elevam queima de gás
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 12/02/2019

Galp aumenta produção em 15%
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 12/02/2019

Saudi Aramco busca petróleo e gás pelo mundo
Fonte: Valor Econômico - 13/02/2019

Shell entra no mercado de geração de energia elétrica no país
Fonte: O Globo - 12/02/2019

Petrobras guia alta da Bolsa, endossada por cenário externo
Fonte: Exame - 12/02/2019

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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