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Notícias em Destaque

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

Consórcio de Libra conclui testes de longa duração no campo de Mero
A Petrobras, operadora do Consórcio de Libra, concluiu na terça-feira (2/10) o teste de longa duração
(TLD) no campo de Mero, localizado no bloco de Libra, no pré-sal da Bacia de Santos. Iniciada em
novembro de 2017, a produção foi realizada pelo FPSO Pioneiro de Libra, a primeira unidade da Petrobras
dedicada a testes de longa duração equipada para injetar o gás produzido.
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Indicadores

Fonte: Agência Petrobras - 03/10/2018

Ibovespa (03/10)| 2,04%

Portos privados cobram prioridades para atuação do próximo governo

Petrobras ON (03/10)| 2,60%

Os desafios do setor logístico e portuário parecem ainda obstáculos sem solução aparente para o próximo
governo ou, talvez, um tema ainda pouco presente no discurso dos presidenciáveis. Frente a esse cenário,
a Associação de Terminais Portuários Privados (ATP) preparou um manifesto com uma série de medidas
estruturantes aguardadas pelo setor portuário privado, e que deverão garantir mais investimentos e
contribuições para a retomada do crescimento nacional.

Petrobras PN (03/10)| 4,25%
Câmbio (03/10)|
R$/US$| 3,8542
R$/€| 4,4424
Petróleo|

Fonte: Portos e Navios - 04/10/2018

WTI US$/Barril (03/10)| 76,08

Ocyan traz o mercado modelo de riser híbrido para conquistar negócios no pré-sal e
exterior

Brent US$/Barril (03/10)| 85,98
Gás Natural (03/10)|
Henry Hub US$/MMBtu|

Com a retomada do calendário de leilões do pré-sal, o ânimo das empresas da cadeia de óleo e gás se
reacendeu. As companhias agora se preparam para ofertar diversos tipos de novas tecnologias para ajudar
as operadoras a superarem os desafios tecnológicos impostos pela natureza. A Ocyan, por exemplo, fechou
uma parceria com a Magma Global para oferecer ao mercado o CompRiser, um modelo de riser híbrido com
foco em águas profundas e ultraprofundas.
Fonte: PetroNotícias - 04/10/2018
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 Pintura industrial
 Instalações subaquáticas

Petrobras quer recuo de ANP em cálculo de preço

 Suporte à vida - mergulhadores

Fonte: Valor Econômico - 04/10/2018

 Corte e soldagem subaquática

Resolução que dará transparência a preços de combustíveis deve sair em dois meses,
diz ANP
Fonte: Estadão - 03/10/2018

 Simulação de Operações FPSO
 Controle de lastro
 Operação e manutenção de câmara hiperbárica
 Aperfeiçoamento de Mergulho

Eleito deve enfrentar crise energética e pressão tarifária

 Básico de Mergulho

Fonte: Valor Econômico - 04/10/2018

As datas de início estão sujeitas a alteração

Petrobras não atingirá meta de desinvestimento de 2017-2018

EVENTOS

Fonte: Brasil Energia - 03/10/2018

Em breve

Maha reduz previsão de produção devido a atrasos em Tartaruga e Tiê
Fonte: Brasil Energia - 03/10/2018

Golar Winter ruma para Salvador e Baía de Guanabara fica sem GNL
Fonte: Brasil Energia - 04/10/2018

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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