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Notícias em Destaque

Indicadores

MME publica relatório do GT sobre exploração e produção de petróleo além da
zona econômica exclusiva

Ibovespa (02/03)| 2,36%
Petrobras ON (02/03)| 3,5%

O Ministério de Minas e Energia (MME) publicou hoje (2/3) o relatório do Grupo de Trabalho (GT) que
avalia as regras para exploração e produção na Plataforma Continental para além de 200 milhas náuticas, onde há hoje exclusividade para aproveitamento econômico do subsolo pelo País.

Petrobras PN (02/03)| 4,7%
Câmbio (02/03)|
R$/US$| 4,4946

Fonte: ANP - 02/03/2020

R$/€| 5,0038

Deepsea Technologies chega ao Brasil em busca de novos contratos com empresas
de óleo e gás do país

Petróleo|
WTI US$/Barril (02/03)| 46,75
Brent US$/Barril (02/03)| 51,90

A entrada de novas operadoras internacionais de óleo e gás no Brasil é um dos fatores que motivaram
o grupo Deepsea Technologies a apostar no país. A empresa fez um investimento para inaugurar uma
unidade fabril no Espírito Santo, de onde pretende atender as futuras demandas por parte das empresas de O&G instaladas no Brasil.

Gás Natural (02/03)|
Henry Hub US$/MMBtu|

Fonte: Petronotícias - 02/03/2020

1,76

Cursos Firjan SENAI
Petróleo e Gás | Turmas abertas

Elétrica Eneva propõe fusão com AES Tietê em negócio de R$6,6 bi

• Corte e Soldagem Subaquática

A elétrica Eneva enviou à geradora AES Tietê, da norte-americana AES, uma proposta de combinação
de negócios entre as companhias que resultaria na criação de uma “gigante no setor de geração” no
Brasil, informaram as empresas em comunicados nesta segunda-feira.

• Básico Mergulho Raso Profissional
• Suporte Básico Mergulhadores

Fonte: TN Petróleo - 02/03/2020

• Instalações Subaquáticas
As datas de início estão sujeitas a alteração

Petrobras suspende projeto de eólica offshore
Eventos

A Petrobras decidiu suspender o projeto piloto para geração eólica offshore no campo de Ubarana, na
Bacia Potiguar, litoral do Rio Grande do Norte. A decisão foi comunicada ao Ibama, responsável pelo licenciamento ambiental do projeto, no fim de janeiro.
Fonte: epbr - 03/03/2020

Coronavírus ameaça entrega de FPSOs
Fonte: Petróleo Hoje - 02/03/2020

Navio encalhado no Maranhão está estável e sem vazamentos, diz Ibama
Fonte: Folha de São Paulo - 02/03/2020

Cidade de São Vicente pode ter contrato estendido
Fonte: Petróleo Hoje - 02/03/2020

Petrobras planeja perfuração no offshore Potiguar
Fonte: Petróleo Hoje - 02/03/2020

03 e 04 de Março - Grand Hyatt Rio

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).

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

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

O Informe PG&N é uma compilação de notícias e indicadores de mercado elaborada pela Gerência de Petróleo, Gás e Naval da Firjan e enviado diariamente para associados
e parceiros. Indique aqui para alguém receber o Informe. Respeitamos sua privacidade, se não deseja mais receber nossos e-mails, Clique aqui para cancelar.

