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Notícias em Destaque

RIO EXPORTA
Boletim de comércio exterior do estado do
Rio de Janeiro

Ibama libera a P-69 para começar a produzir na Bacia de Santos
O Ibama emitiu a licença de operação que autoriza o início da produção no FPSO P-69, no módulo Extremo
Sul do campo de Lula, no pré-sal da Bacia de Santos. O documento estabelece 35 condicionantes para a
operação, como projetos de monitoramento de cetáceos (mamíferos aquáticos como baleias e golfinhos),
de praias e de impactos de plataformas e embarcações sobre a avifauna na Bacia de Santos.
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Indicadores

Fonte: epbr - 03/10/2018

Ibovespa (02/10)| 3,80%

MME inicia consulta pública sobre usinas termelétricas a gás natural

Petrobras ON (02/10)| 6,74%

Está aberta a consulta pública para a viabilidade do acionamento das termelétricas a gás natural, com
custo competitivos, quando comparadas com as usinas termelétricas a óleo. O objetivo é receber
contribuições até sábado (6) para a portaria que prevê a possibilidade do despacho temporário dos
empreendimentos sem contrato de gás e de energia com distribuidoras, sob determinadas condições.

Petrobras PN (02/10)| 8,67%
Câmbio (02/10)|
R$/US$| 3,9505
R$/€| 4,5672

Fonte: MME - 02/10/2018

Petróleo|
WTI US$/Barril (02/10)| 75,27

Número de sondas em atividade no Brasil em agosto chegou ao menor patamar de
série histórica

Brent US$/Barril (02/10)| 84,84
Gás Natural (02/10)|

O Brasil registrou um recorde negativo no que diz respeito ao número de sondas de perfuração em
atividade. De acordo com estudo elaborado pela Baker Hughes, no mês de agosto, o país tinha apenas 10
unidades em operação, o pior desempenho desde o início da série histórica.

Henry Hub US$/MMBtu|

3,17

Cursos Firjan SENAI

Fonte: PetroNotícias - 02/10/2018

Petróleo | Agenda Outubro - Novembro

Petrobrás supera Vale e volta a ser empresa mais valiosa do País

 Pintura industrial

Fonte: Estadão - 02/10/2018

 Instalações subaquáticas

Siemens prevê mais de 2 mil novos funcionários para pesquisa do Rio com apostas em
energia

 Suporte à vida - mergulhadores
 Corte e soldagem subaquática
 Simulação de Operações FPSO

Fonte: Portos e Navios - 02/10/2018

 Controle de lastro

Ações de estatais disparam e Ibovespa recupera os 81 mil pontos

 Operação e manutenção de câmara hiperbárica

Fonte: Valor Econômico - 03/10/2018

 Aperfeiçoamento de Mergulho
 Básico de Mergulho

Transpetro deve receber novo gaseiro neste mês de outubro

As datas de início estão sujeitas a alteração

Fonte: Brasil Energia - 02/10/2018

Licitação dos FPSOs de Marlim sofre novo adiamento

EVENTOS

Fonte: Brasil Energia - 02/10/2018

Em breve

Adiamento da chamada de gás pode elevar número de propostas
Fonte: Brasil Energia - 02/10/2018

Produção industrial cai 0,3% em agosto puxada por derivados do petróleo
Fonte: Folha de São Paulo - 03/10/2018

Conclusão da chamada pública de gás do Centro-Sul fica para 2019
Fonte: Brasil Energia - 02/10/2018

Informações Relevantes
Consultas e Audiências Públicas em andamento

Ente

ANP

Número

Período da Consulta

Data da Audiência

16/08/2018 a 17/09/2018

09/10/2018

21/2018
Obter subsídios e informações adicionais para a proposta de suspensão da obrigatoriedade de aditivação da gasolina
prevista na Resolução ANP nº 40, de 25 de outubro de 2013.

02/10/2018 à 06/10/2018
MME

-

59/2018
Proposta de Portaria relativa a despacho de termelétricas a gás natural sem contratos, deliberação do CMSE

02/10/2018 a 31/10/2018
ANTAQ

23/10/2018

12/2018
Obter contribuições, subsídios e sugestões para o aprimoramento da proposta de norma que dispõe sobre a Estrutura
Tarifária Padronizada das Administrações Portuárias e Procedimentos para Reajuste e Revisão de Tarifas

19/09/2018 a 08/10/2018
ANP

16/10/2018

23/2018
Obter subsídios e informações adicionais sobre alterações à Resolução ANP nº 41/2013, que disciplina o exercício da
atividade de revenda varejista de combustíveis automotivos.

21/09/2018 a 20/10/2018
ANP

-

04/2018
A Tomada Pública tem como objetivo coletar dados, informações e evidências que contribuam para a análise da
necessidade de se manter a tutela regulatória da fidelidade à bandeira.

21/09/2018 a 20/10/2018
ANP

-

03/2018
A Tomada Pública tem como objetivo coletar dados, informações e evidências que contribuam para a análise da
verticalização da cadeia de distribuição de combustíveis.

25/09/2018 a 15/10/2018
ANP

25/2018

Obter subsídios e informações adicionais sobre a minuta de Resolução que altera a Resolução ANP nº 24, de 6 de
setembro de 2006, que estabelece os requisitos necessários à autorização para o exercício da atividade de
distribuição de solventes

31/08/2018 a 02/10/2018
ANP

22/2018

24/10/2018

30/10/2018

Obter subsídios e informações adicionais sobre a minuta de Resolução que dispõe sobre desconsideração de infração
de reincidência, mediante o pagamento integral da multa imposta e o cumprimento dos requisitos que estabelece.
Dessa maneira, esta Agência pretende dar publicidade, transparência e legitimidade às suas ações.

24/9/2018 a 24/10/2018
ANP

-

05/2018
Coletar contribuições, dados e informações de modo a avaliar possíveis mecanismo de substituição de GNL por gás
doméstico nos contratos de fornecimento de gás, quando projetos de produção estiverem concluídos.

23/09/2018 a 23/10/2018
ANP

24/2018

5/11/2018

Divulgar a minuta de Resolução que estabelece os critérios para a realização de análises físico-químicas de correntes
de petróleo pelo Centro de Pesquisas e Análises Tecnológicas da ANP, bem como fixa o preço público para a
prestação desses serviços aos agentes externos.
Mais Informações: petroleo.gas@firjan.com.br | www.firjan.com.br/petroleoegas
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