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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (14/02)| 0,50%

EPE buscará soluções para escoamento do gás do pré-sal

Petrobras ON (14/02)| 0,77%

A EPE pretende colocar, na sua pauta de prioridades, os estudos sobre o escoamento do gás natural,
principalmente o originário do pré-sal, associado ao petróleo. O presidente do órgão planejador, Thiago
Barral, disse, em conversa com jornalistas na sexta-feira (15/2), que o setor se encontra diante de uma
escolha difícil, pois se injetar o insumo nos campos de produção, para monetizar o óleo, perde a
oportunidade de aproveitar esse energético.

Petrobras PN (14/02)| 0,41%
Câmbio (14/02)|
R$/US$| 3,7155

Fonte: Abegás - 18/02/2019

R$/€| 4,1874
Petróleo|

Castello Branco: Petrobras pode ter 50% da capacidade nacional de refino

WTI US$/Barril (14/02)| 55,59
Brent US$/Barril (14/02)| 66,25

O presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco pretende vender participações integrais em refinarias
e acredita ser possível reduzir para 50% a parcela da companhia na capacidade nacional de refino. É uma
meta inédita, que significa ampliar consideravelmente o programa de venda de ativos do segmento de
refino. O executivo conversou ontem a noite com Miriam Leitão, na GloboNews.

Gás Natural (14/02)|
Henry Hub US$/MMBtu|

2,630

Cursos Firjan SENAI

Fonte: epbr - 15/02/2019

Petróleo | Agenda Fevereiro - Março

Anfavea diz recomendar que governo não aumente mistura de biodiesel para 15%

 Técnico em Petróleo e Gás - EAD

A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) recomendou ao governo que
não aumente o teor de biodiesel no diesel para 15 por cento, uma meta prevista para 2023, o que causou
protestos da indústria do biocombustível.

 Pintura industrial

Fonte: TN Petróleo - 18/02/2019

 Instalações subaquáticas
 Suporte à vida - mergulhadores
 Corte e soldagem subaquática

Petrobras recebe licença do Ibama para instalar navio-plataforma em águas
profundas de Sergipe
A Petrobras recebeu licença do Ibama para instalar navio-plataforma para testar a descoberta de Farfan,
na área do blocos exploratório BM-SEAL-11, em águas profundas da Bacia de Sergipe-Alagoas. A licença é
válida até 31 de julho de 2019 e a empresa precisa informar o término das atividades de instalação da
unidade num prazo máximo de 5 dias.

 Inspeção visual subaquático
 Inspeção por partículas magnéticas
 Operação e manutenção de câmara hiperbárica
 Aperfeiçoamento de Mergulho
 Básico de Mergulho
As datas de início estão sujeitas a alteração

Fonte: epbr - 17/02/2019

EVENTOS

Spectrum licencia sísmica 3D na Foz do Amazonas e Pará-Maranhão

Em breve

A Spectrum iniciou 2019 abrindo duas novas frentes de licenciamento ambiental para campanhas de
aquisição de dados sísmicos 3D nas bacias da Foz do Amazonas e no Pará-Maranhão. As duas campanhas
têm previsão para começar em março de 2020 e terminar em 2021 e mostram o olhar de longo prazo da
empresa nos leilões de petróleo e gás realizados pela Agência Nacional do Petróleo (ANP).

Fonte: epbr - 16/02/2019

FPSO de Mero 2 recebe duas propostas
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 15/02/2019

Gás natural dará salto no Brasil, diz BP
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 15/02/2019

Petrobras inclui barcos em campanha com nodes
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 15/02/2019

Petrobras estuda ficar com 50% do mercado de refino, diz presidente
Fonte: Portos e Navios - 15/02/2019

Produção de petróleo do Brasil em dezembro foi a maior desde junho de 2017, diz
Opep
Fonte: Portos e Navios - 17/02/2019

Retorno das empresas cresce e juro cai, mas investimento patina
Fonte: Valor Econômico - 18/02/2019

Petróleo volta aos US$ 70 neste ano, diz Platts
Fonte: Valor Econômico - 18/02/2019

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.

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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