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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (19/02)| 1,19%

Alta de 98% no preço do gás natural impacta indústria fluminense

Petrobras ON (19/02)| 1,18%

Estudo elaborado pela gerência de Petróleo, Gás e Naval da Firjan constatou que o preço do gás natural
no estado do Rio de Janeiro subiu 98% nos últimos dois anos. A nota técnica “Gás natural: impactos
socioeconômicos para o Rio de Janeiro” aponta que o modelo de precificação custou R$ 1,6 bilhão para
consumidores de gás fluminenses, colocando em risco pelo menos 40 mil empregos diretos industriais.

Petrobras PN (19/02)| 2,32%
Câmbio (19/02)|
R$/US$| 3,7206

Fonte: Firjan - 19/02/2019

R$/€| 4,2177
Petróleo|

Petrobras inicia produção da P-76 no pré-sal da Bacia de Santos

WTI US$/Barril (19/02)| 56,09

Com capacidade para processar diariamente até 150 mil barris de petróleo e comprimir até 6 milhões de
m³ de gás natural, a P-76 contribuirá para o crescimento da produção da companhia. É a segunda
plataforma a entrar em operação em 2019, do total de quatro previstas para este ano, em linha com o
Plano Estratégico da Petrobras.

Brent US$/Barril (19/02)| 66,45
Gás Natural (19/02)|
Henry Hub US$/MMBtu|

2,660

Cursos Firjan SENAI

Fonte: Agência Petrobras - 20/02/2019

Petróleo | Agenda Fevereiro - Março

Ibama libera sísmica da TGS na Bacia de Campos
O Ibama emitiu licença ambiental autorizando a TGS a realizar aquisição de 9.568 km2 de dados sísmicos
3D na Bacia de Campos. A área da campanha está localizada em profundidades superiores a 2.750 m,
tendo a cidade de Arraial do Cabo, no região dos Lagos do Rio de Janeiro, o ponto mais próximo da costa,
com 150 km de distância. O porto do Rio de Janeiro será utilizado como base logística.
Fonte: epbr - 19/02/2019

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

Brasil defende na ONU a exploração do solo e do subsolo marinho além das 200
milhas
O Brasil apresentou na Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova Iorque, uma descrição geral da
Submissão Brasileira Revista da Região Sul, que visa à definição da plataforma continental além das 200
milhas náuticas nessa região. O intuito é determinar a área marítima na qual o Brasil exercerá direitos de
soberania para a exploração e o aproveitamento dos recursos naturais do leito e subsolo marinhos.

 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: PetroNotícias - 19/02/2019

EVENTOS

Preço do gás acumula alta de 98% no Rio e coloca indústria em risco
Fonte: Brasil Energia - 19/02/2019

Simulador cria cenários para uso de cogeração a gás
Fonte: Brasil Energia - 20/02/2019

Petrobras deve leiloar quatro plataformas
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 19/02/2019
Sede Firjan | 21 de Fev - 14h às 18h

Skandi Olinda inicia operações para Petrobras
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 19/02/2019

Sonangol deixa campo de Maritaca
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 19/02/2019

Porto do Açu terá primeiro terminal privado de GNL
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 19/02/2019

Engie espera novo leilão da TAG após Carnaval
Fonte: Valor Econômico - 20/02/2019

Itaúsa avalia investir no mercado de gás
Fonte: Estadão - 20/02/2019

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

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.

18/02/2019 a 04/03/2019
ANP

04/2019

13/03/2019

20/03/2019

Obter subsídios e informações adicionais sobre a minuta de Resolução que dispõe sobre a obrigatoriedade de
apresentação de dados de preços relativos à comercialização de derivados de petróleo e biocombustíveis por
produtores, importadores e distribuidores e dá outras providências.

Mais Informações: petroleo.gas@firjan.com.br | www.firjan.com.br/petroleoegas
O Informe PG&N é uma compilação de notícias e indicadores de mercado elaborada pela Gerência de Petróleo, Gás e Naval do Sistema FIRJAN e enviado diariamente para
associados e parceiros. Respeitamos sua privacidade, se não deseja mais receber nossos e-mails, Clique aqui para cancelar.

