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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (14/02)| 2,27%

Grandes petroleiras têm agenda cheia de olho na cessão onerosa

Petrobras ON (14/02)| 2,09%

Planejado para ocorrer no segundo semestre deste ano, o leilão do excedente da cessão onerosa atraiu o
interesse de sete grandes petroleiras com atuação no pais. Além da Petrobras, que têm o direito de
preferência por 30% das áreas, as empresas Shell, Total, Equinor, Chevron, BP, CNPC e CNOOC
acompanham de perto a movimentação do governo na definição das regras do leilão.

Petrobras PN (14/02)| 3,45%
Câmbio (14/02)|
R$/US$| 3,7756

Fonte: epbr - 14/02/2019

R$/€| 4,2668

Produção de petróleo no Brasil crescerá mais rápido que a dos EUA até 2040, diz BP

Petróleo|
WTI US$/Barril (14/02)| 54,41

A produção de petróleo brasileira vai avançar até 2040 em um ritmo anual superior à do mega produtor
Estados Unidos, apontou a petroleira BP, em seu relatório global sobre perspectivas do setor de energia.

Brent US$/Barril (14/02)| 64,57
Gás Natural (14/02)|

Fonte: Guia Oil & Gas Brasil - 15/02/2019

Henry Hub US$/MMBtu|

2,570

Cursos Firjan SENAI

Consumo de gás crescerá 114% entre 2017 e 2040, diz relatório
O consumo de gás no Brasil crescerá 114% entre 2017 e 2040, saltando de 38 bilhões de m³ para 82 bilhões
de m³, ampliando a participação do combustível no mix de consumo do país, segundo o BP Energy Outlook
2019, divulgado nesta quinta-feira (14/2). Com isso, a participação do gás na matriz passará de 11% para
15% do total, com uma taxa de crescimento anual de 3,4%.

Petróleo | Agenda Fevereiro - Março

 Técnico em Petróleo e Gás - EAD
 Pintura industrial
 Instalações subaquáticas

Fonte: Abegás - 14/02/2019

 Suporte à vida - mergulhadores

SBM Offshore anuncia plano de contratar construção de novo casco de FPSO

 Corte e soldagem subaquática

A SBM Offshore está bastante otimista com a futura demanda por FPSOs no mundo. Por isso, a empresa
anunciou que está em negociações avançadas para construir um novo casco de navio-plataforma, dentro
do escopo do seu programa batizado de “Fast4Ward”. As conversas devem ser encerradas ainda no
primeiro trimestre de ano, segundo a companhia holandesa.

 Inspeção visual subaquático

Fonte: PetroNotícias - 14/02/2019

 Aperfeiçoamento de Mergulho

 Inspeção por partículas magnéticas
 Operação e manutenção de câmara hiperbárica

 Básico de Mergulho

Acordo com a ANP sobre a unificação de campos do Parque das Baleias

As datas de início estão sujeitas a alteração

Em 2014, a ANP determinou a unificação dos campos de Jubarte, Cachalote, Caxaréu, Baleia Franca,
Baleia Anã, Baleia Azul e Pirambú, o que, como consequência, resultou em um acréscimo da cobrança de
participações especiais (PE) incidentes sobre os campos do denominado Parque das Baleias. No mesmo
ano, houve início de arbitragem proposta pela Petrobras por discordância dos critérios adotados para a
unificação dos campos definidos na resolução da ANP e, em julho de 2018, a arbitragem foi suspensa, por
iniciativa das partes, com o objetivo de se buscar uma alternativa para a resolução da controvérsia
através de um acordo.

EVENTOS
Em breve

Fonte: Agência Petrobras - 14/02/2019

Petrobras e Modec negociam Búzios V
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 15/02/2019

Brasil Port apoiará Equinor
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 14/02/2019

Brasa seguirá fechado por anos
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 14/02/2019

Búzios prestes a subir no ranking do pré-sal
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 14/02/2019

Rio Grande do Sul deve acelerar venda estatal de gás
Fonte: Brasil Energia - 14/02/2019

Governo vai leiloar quatro áreas da cessão onerosa
Fonte: Valor Econômico - 15/02/2019

Informações Relevantes
Consultas e Audiências Públicas em andamento

Ente

ANP

Número

01/2019

Período da Consulta

Data da Audiência

-

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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