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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (19/08)| 0,34%

ANP aprova compra de campo de petróleo da Petrobras por norueguesa BW Offshore
Petrobras ON (19/08)| 1,36%

A Agência Nacional de Petróleo, gás e Biocombustíveis (ANP) aprovou a compra do campo de petróleo de
Maromba, da Petrobras e da Chevron Corp, pela norueguesa BW Offshore. O preço total da compra do
campo, localizado na Bacia de Campos, é de 115 milhões de dólares (cerca de 460 milhões de reais), que
serão pagos em três anos.

Petrobras PN (19/08)| 0,5%
Câmbio (19/08)|
R$/US$| 4,0274

Fonte: TN Petróleo - 19/08/2019

R$/€| 4,4696
Petróleo|

Braskem e Gerdau recebem autorização para carregamento de gás

WTI US$/Barril (19/08)| 56,21

Cresce a formalização de empresas aptas a atuar no mercado brasileiro de gás natural. A Braskem
(petroquímica) e a Gerdau (siderurgia ), além da Equinor e da Brasoil Manati (da PetroRio), estão autorizadas pela ANP para exercer a atividade de carregamento de gás natural.
Fonte: epbr - 19/08/2019

Brent US$/Barril (19/08)| 59,74
Gás Natural (19/08)|
Henry Hub US$/MMBtu|

2,21

Cursos Firjan SENAI

Petrobras investe R$ 393 milhões na segurança operacional da Replan em 2019

Petróleo e Gás | Turmas abertas

A Refinaria de Paulínia (Replan), maior refinaria da Petrobras em capacidade de processamento de petróleo, investirá R$ 393 milhões na segurança operacional de suas unidades em 2019. Neste ano, cinco paradas de manutenção em unidades de grande porte foram realizadas, e a última delas terá início nesta segunda-feira, 19 de agosto, com a parada da maior unidade de tratamento de diesel do Sistema Petrobras.

 Instalações Subaquáticas
 Suporte à Vida - Mergulhadores
 Corte e Soldagem Subaquática
 Inspeção por Partículas Magnéticas
 Operação de Câmara Hiperbárica

Fonte: Agência Petrobras - 19/08/2019

 Básico de Mergulho

Indústria defende integração dos setores elétricos e de gás natural

As datas de início estão sujeitas a alteração

A integração do setor elétrico com o de gás natural foi amplamente discutida pelos representantes da indústria na última quinta-feira (15) durante o segundo dia do Seminário sobre Gás Natural, promovido pelo
Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (IBP).

Eventos

Fonte: TN Petroleo - 19/08/2019

68º Leilão de Biodiesel da ANP negocia 1,139 bilhão de litros
No 68º Leilão de Biodiesel da ANP foram arrematados 1,139 bilhão de litros de biodiesel (volume obrigatório e voluntário), para atendimento às misturas obrigatória e voluntária. Desse volume, 1,138 bilhão de
litros foram para mistura obrigatória, sendo 99,78% deste total oriundo de produtores detentores do selo
Combustível Social.
Fonte: ANP - 19/08/2019

ANP contra concessão de terminais a distribuidoras
Fonte: Petróleo Hoje - 19/08/2019

Abespetro prepara novas eleições

26 a 30 de Agosto

Fonte: Petróleo Hoje - 19/08/2019

BP aplicará nova tecnologia no Brasil
Fonte: Petróleo Hoje - 20/08/2019

Apoio marítimo ainda em queda
Fonte: Petróleo Hoje - 19/08/2019

17 a 19 de setembro | Houston, TX

Informações Relevantes
Consultas e Audiências Públicas em andamento

Ente
Câmara dos
Deputados Comissão de
Minas e Energia

Número

-

Período da Consulta

Data da Audiência

-

27/08/2019 às 10:00

Discutir a Resolução nº 16, de 24 de junho de 2019 do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), bem como o
PL 6.407, de 2013, que "Dispõe sobre medidas para fomentar a Indústria de Gás Natural e altera a Lei nº
11.909/2009" e seu apensado.

03/07/2019 a 19/08/2019
ANP

14/2019

Obter subsídios e informações adicionais para a proposta de revisão da Resolução ANP nº 40, de 25 de outubro de
2013 que estabelece as especificações e regras de controle da qualidade das gasolinas de uso automotivo
comercializadas em todo o território nacional.

07/08/2019 a 23/09/2013
ANP

16/2019

17/2019

08/10/2019

Obter subsídios e informações adicionais sobre minuta de Resolução que estabelece os parâmetros referentes à
instrução e ao julgamento dos processos administrativos sancionadores no âmbito da Agência Nacional do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis.

07/08/2019 a 23/09/2019
ANP

03/09/2019

01/11/2019

Obter subsídios e informações adicionais sobre a minuta da Resolução que instituirá a Gestão de Segurança
Operacional de Terminais para Movimentação e Armazenamento de Petróleo, Derivados, Gás Natural e
Biocombustíveis nos termos do Regulamento Técnico de Terminais para Movimentação e Armazenamento de
Petróleo, Derivados, Gás Natural e Biocombustíveis – RTT.
Mais Informações: petroleo.gas@firjan.com.br | www.firjan.com.br/petroleoegas
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