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Notícias em Destaque

Indicadores

Rio de Janeiro lidera abertura do mercado de gás natural

Ibovespa (18/02)| 0,29%

A Firjan reconhece o importante trabalho da Agenersa (Agência Reguladora de Energia e Saneamento
Básico do Estado do Rio de Janeiro) na regulamentação da abertura do mercado de distribuição de gás
natural no estado.

Petrobras ON (18/02)| 0,76%
Petrobras PN (18/02)| 1,33%
Câmbio (18/02)|

Fonte: Firjan - 18/02/2020

R$/US$| 4,3471
R$/€| 4,7057

Comercialização de combustíveis em 2019 apresenta aumento em relação a 2018

Petróleo|

As vendas de combustíveis no mercado brasileiro em 2019 apresentaram aumento se comparadas ao
ano anterior, totalizando 140 bilhões de litros (aumento de 2,89 % em relação aos 136 bilhões de litros registrados em 2018).

WTI US$/Barril (18/02)| 52,05
Brent US$/Barril (18/02)| 57,75

Fonte: AMP - 18/02/2020

Gás Natural (18/02)|
Henry Hub US$/MMBtu|

1,98

Total licencia cinco poços na Bacia de Campos
Cursos Firjan SENAI

A Total iniciou nesta terça (18) o licenciamento ambiental no Ibama de cinco poços, sendo dois exploratórios e três de avaliação, na área do bloco exploratório C-M-541, no pré-sal da Bacia de Campos. A
empresa assinou o contrato de concessão da área, onde tem parceria com a Petronas e QPI, na última
sexta-feira com a Agência Nacional do Petróleo (ANP).

Petróleo e Gás | Turmas abertas

• Corte e Soldagem Subaquática
• Básico Mergulho Raso Profissional

Fonte: epbr - 18/02/2020

• Suporte Básico Mergulhadores

Consumo de gás natural cresce 30,24% em dezembro, puxado por térmicas, diz
Abegás

• Instalações Subaquáticas
As datas de início estão sujeitas a alteração

O consumo de gás natural cresceu 30,24% em dezembro de 2019 na comparação com igual mês de
2018, passando de 49,38 milhões de metros cúbicos por dia (m³/d) para 64,31 milhões de m³/d. A
forte expansão reflete o aumento de 141,36% nas vendas do insumo para geração termelétrica no período, de 10,89 milhões de m³/d para 26,29 milhões de m³/d.

Eventos

Fonte: Abegás - 19/02/2020

Petrobras inicia perfuração de poço exploratório em Sudoeste de Tartaruga Verde
A Petrobrás iniciou nos últimos dias a perfuração de um poço exploratório no campo de Sudoeste de
Tartaruga Verde, na Bacia de Campos, em lâmina d’água de 1.080 metros. O poço ganhou o nome
técnico de 1-BRSA-1375-RJS.
Fonte: Petronotícias - 18/02/2020

Petroleiros mantêm paralisação e prometem recorrer de decisão do TST
Fonte: Valor Econômico - 19/02/2020

Galp prevê dez novos poços em Lula
Fonte: Petróleo Hoje - 18/02/2020
03 e 04 de Março - Grand Hyatt Rio

Terminal de GNL da Comgás demandará R$ 460 mi
Fonte: Petróleo Hoje - 18/02/2020

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).

16/12/2019 a 17/04/2020
INMETRO

-

-

03/2019
Dispõe sobre a proposta de revisão do Regulamento Técnico Metrológico (RTM) aprovado pela Portaria Inmetro n°
32/1997, que estabelece as condições a que devem satisfazer os dispensers de GNV.
Mais Informações: petroleo.gas@firjan.com.br | www.firjan.com.br/petroleoegas
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