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Notícias em Destaque

Indicadores

Rio registra em 2019 segunda maior corrente de comércio internacional

Ibovespa (14/02)| 1,11%

Em produtos básicos, houve recorde na quantidade de barris de petróleo destinados ao exterior, que
somaram 322 milhões de unidades. Em valores (US$ 18,6 bilhões), entretanto, o recuo foi de 1%, tendo em vista a média anual do preço do barril de US$ 64,28, 11% abaixo do praticado no ano anterior.
Mesmo assim, a indústria do petróleo e gás natural representou 68% da pauta exportadora do estado.

Petrobras ON (14/02)| 0,97%
Petrobras PN (14/02)| 1,01%
Câmbio (14/02)|
R$/US$| 4,3163

Fonte: Firjan - 14/02/2020

R$/€| 4,6823

Governo conclui pela viabilidade da venda de áreas para petróleo e gás além das
200 milhas náuticas

Petróleo|
WTI US$/Barril (14/02)| 52,05
Brent US$/Barril (14/02)| 57,32

O Grupo de Trabalho montado por determinação do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE)
concluiu pela viabilidade da oferta de áreas exploratórias para petróleo e gás além da 200 milhas
náuticas na 17ª rodada de licitações da Agência Nacional do Petróleo (ANP), prevista para o segundo
semestre.

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

Fonte: epbr - 14/02/2020

1,84

Cursos Firjan SENAI
Petróleo e Gás | Turmas abertas

Shell licencia nove novos poços no pré-sal da Bacia de Campos

• Corte e Soldagem Subaquática

A Shell iniciou nesta sexta (14) o licenciamento de novos nove poços na área dos blocos exploratórios
C-M-659 e C-M-713, no pré-sal da Bacia de Campos, e arrematados pela empresa na 16ª rodada de licitações da Agência Nacional do Petróleo (ANP). O processo de licenciamento no Ibama foi aberto logo após a assinatura dos contratos de concessão na manhã desta sexta na sede da agência.

• Básico Mergulho Raso Profissional
• Suporte Básico Mergulhadores
• Instalações Subaquáticas

Fonte: epbr - 14/02/2020

As datas de início estão sujeitas a alteração

Assinados contratos da 16ª Rodada e 1º Ciclo da Oferta Permanente

Eventos

O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, fez a abertura da cerimônia. Ele falou sobre a importância das rodadas de licitações para o país. "O sucesso das Rodadas não se mede somente pelos
bônus arrecadados, decorre também dos investimentos que serão aplicados nas áreas arrematadas,
estimados em R$ 1,5 bilhão apenas na primeira fase dos contratos.”
Fonte: ANP - 14/02/2020

ANP avalia que coronavírus não afetou exportação de petróleo do Brasil
O surto do novo coronavírus na China não resultou em problemas até o momento para a exportação
de petróleo do Brasil para o país asiático, afirmou nesta sexta-feira o diretor-geral da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), Décio Oddone.
Fonte: TN Petróleo - 14/02/2020

ANP: abastecimento normal até o momento
Fonte: Petróleo Hoje - 14/02/2020

Rio visa concessões para estimular o setor

03 e 04 de Março - Grand Hyatt Rio

Fonte: Petróleo Hoje - 14/02/2020

Décio Oddone recomenda partilha na oferta permanente
Fonte: Petróleo Hoje - 14/02/2020

Petrocity planeja térmica a gás de 1,8 GW
Fonte: Energia Hoje - 14/02/2020

BP ganha tempo em Wahoo
Fonte: Petróleo Hoje - 14/02/2020

Estudo identifica falhas nos mecanismos do leilão de térmicas
Fonte: Energia Hoje - 14/02/2020

Informações Relevantes
Consultas e Audiências Públicas em andamento

Ente

ANP

Número

26/2019

Período da Consulta

Data da Audiência

26/12/2019 a 24/02/2020

17/03/2020

Obter subsídios e informações adicionais sobre a proposta de revisão da Resolução ANP nº 30/2014, que trata da
Regulamentação do Plano de Avaliação de Descobertas (PAD).

06/01/2020 a 19/02/2020
ANTAQ

01/2020

Obter contribuições, subsídios e sugestões para proposta de norma que regulamenta as operações de transbordo ship
to ship e o subsequente transporte a granel de petróleo, seus derivados, gás natural e biocombustíveis.

16/01/2020 a 16/03/2020
ANP

01/2020

22/01/2020

15/04/2020

Obter subsídios e informações adicionais sobre a proposta de revisão da Portaria ANP nº 251/2000, que trata da
Regulamentação do acesso não discriminatório, por terceiros interessados, aos terminais aquaviários, existentes ou a
serem construídos, para movimentação de petróleo, seus derivados e de biocombustíveis.

31/01/2020 a 01/05/2020
ANP

02/2020

Obter subsídios para a consolidação do Estudo Ambiental de Área Sedimentar (EAAS) da bacia sedimentar marítima
de Sergipe-Alagoas/Jacuípe.

06/02/2020 a 06/04/2020
IBAMA

-

-

-

Receber contribuições para o aperfeiçoamento da proposta de Matriz de Referência de Avaliação de Impacto
Ambiental (AIA) de pesquisas sísmicas em atividades de petróleo e gás (1ª etapa).
Mais Informações: petroleo.gas@firjan.com.br | www.firjan.com.br/petroleoegas
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