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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (28/10)| 0,77%

Campos vendidos pela Petrobras podem até triplicar a produção

Petrobras ON (28/10)| 0,76%

A produção dos campos que estão sendo vendidos pela Petrobras deve dobrar ou triplicar em pouco tempo, na avaliação da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Bicombustíveis (ANP). No começo do mês,

Petrobras PN (28/10)| 1,20%
Câmbio (28/10)|

a Petrobras finalizou a venda de 100% dos campos de Pargo, Carapeba e Vermelho, localizados em águas rasas
da Bacia de Campos, para a Perenco, por US$ 398 milhões.

R$/US$| 3,9793
R$/€| 4,4142

Fonte: epbr - 29/10/2019

Petróleo|
WTI US$/Barril (28/10)| 55,81

Novos leilões de petróleo vão gerar demanda de 60 plataformas, afirma Décio Oddone

Brent US$/Barril (28/10)| 61,57
Gás Natural (28/10)|
Henry Hub US$/MMBtu|

Os novos leilões de petróleo que serão realizados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) devem gerar demanda para instalação de 50 a 60 novas plataformas no offshore brasileiro.

2,45

Cursos Firjan SENAI
Petróleo e Gás | Turmas abertas

 Pintura Industrial

Fonte: epbr - 29/10/2019

 Instalações Subaquáticas

Equinor atinge produção de 200 milhões de barris em Peregrino na Bacia de Campos

 Suporte à Vida - Mergulhadores

Primeiro ativo operacional da Equinor fora da Noruega, Peregrino iniciou a produção em 2011 e iniciará a
Fase 2 do projeto até o final de 2020 com a instalação de uma terceira plataforma, que aumentará as
reservas em 260 milhões de barris de petróleo. A tripulação de Peregrino é 100% brasileira.

 Inspeção por Partículas Magnéticas
 Básico de Mergulho Raso

Eventos

Fonte: TN Petróleo - 28/10/2019

Petrobras celebra resultados de Libra na OTC Brasil 2019
A Petrobras participa, de 29 a 31 de outubro, da Offshore Technology Conference (OTC) Brasil, principal
congresso de petróleo e gás do ano no país. O evento será palco para a entrega do Distinguished Achievement Award, premiação concedida pela Conferência à Petrobras em reconhecimento ao conjunto de soluções inéditas desenvolvidas para tornar viável a produção de petróleo e gás em Libra.
Fonte: Agência Petrobras - 28/10/2019

31 de Outubro | Windsor - Centro

Em América Latina turbulenta, gigantes do petróleo avaliam oportunidades no Brasil
Com a saída de cena do México e a ausência de outros países concorrentes na América Latina na oferta
de promissores ativos em águas profundas, o Brasil deve atrair as maiores petroleiras globais para dois
leilões do pré-sal marcados para a próxima semana, um deles com a promessa de se tornar o maior do
mundo.
Fonte: TN Petróleo - 28/10/2019

Brasil veio para ficar no mercado de petróleo, diz AIE
Fonte: Valor Econômico - 29/10/2019

Força-tarefa pelo Comperj
Fonte: Petróleo Hoje - 28/10/2019

‘Pré-sal é o que há de mais atrativo’, diz IHS Markit
Fonte: Valor Econômico - 29/10/2019

Repsol Sinopec inaugura supercomputador
Fonte: Petróleo Hoje - 29/10/2019

Karoon anuncia mudanças na diretoria
Fonte: Petróleo Hoje - 29/10/2019

Custo para eólicas offshore reduz até 32%
Fonte: Energia Hoje - 28/10/2019

Informações Relevantes
Consultas e Audiências Públicas em andamento

Ente

ANP

Número

17/2019

Período da Consulta

Data da Audiência

07/08/2019 a 23/09/2019

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.

19/09/2019 a 04/11/2019
ANP

19/2019

Obter subsídios e informações adicionais para a proposta de minuta de resolução que dispõe sobre as obrigações
quanto às informações constantes dos documentos da qualidade e ao envio dos dados de qualidade dos combustíveis
regulados pela ANP, produzidos em território nacional ou importados, a serem atendidas pelos produtores e pelos
agentes econômicos responsáveis pela comercialização dos produtos, autorizados pela ANP, e que altera as
resoluções referentes à especificação de combustíveis, excluindo as obrigações quanto aos envio dos dados de
qualidade das mesmas.

09/10/2019 a 25/11/2019
ANP

21/2019

20/2019

22/2019

03/12/2019

Obter subsídios e informações adicionais sobre a proposta de revisão da Resolução ANP n° 18, de 02 de setembro de
2004 que estabelece as especificações dos Gases Liquefeitos de Petróleo - GLP, e as obrigações quanto ao controle
da qualidade a serem atendidas pelos diversos agentes econômicos que comercializam o produto em território
nacional.

10/10/2019 a 25/11/2019
ANP

27/11/2019

Obter subsídios e informações adicionais sobre a proposta de revisão da Resolução ANP nº 19, de 14 de junho de
2013, que estabelece os critérios e procedimentos para execução das atividades de Certificação de Conteúdo Local.

30/09/2019 a 14/11/2019

ANP

12/11/2019

04/12/2019

Propiciar aos agentes econômicos, aos entes federados e aos demais interessados a possibilidade de
encaminhamento de opiniões e sugestões sobre a minuta de Resolução que regulamenta procedimentos sobre
Queimas e Perdas de Petróleo e Gás Natural, atualizando a Portaria ANP n° 249/2000.

23/10/2019 a 22/11/2019
MME

-

87/2019
Contribuições para aprimoramento da proposta do Plano Decenal de Expansão de Energia 2029 (PDE 2029).
Mais Informações: petroleo.gas@firjan.com.br | www.firjan.com.br/petroleoegas
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