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Notícias em Destaque

Indicadores

Produção de gás natural registrou aumento de 0,7% em janeiro de 2020

Ibovespa (03/03)| 1,02%

A produção de gás natural registrou aumento de 0,7% em janeiro de 2020. Com isso, atingiu a média
de 139 milhões de metros cúbicos por dia (MMm3/d). Segundo a ANP, o resultado supera o recorde do
mês anterior. Se comparado a janeiro de 2019, a alta é de 22,6%.

Petrobras ON (03/03)| 2,14%
Petrobras PN (03/03)| 1,81%
Câmbio (03/03)|

Fonte: Abegás - 03/03/2020

R$/US$| 4,4883
R$/€| 5,0184

Petrobras bate recorde de exportação de óleos combustíveis

Petróleo|

Nova especificação mundial para teor de enxofre em combustíveis marítimos gerou oportunidade única para companhia. A Petrobras bateu, em fevereiro deste ano, novo recorde de exportação de óleos
combustíveis, alcançando a marca de 238 mil barris exportados por dia e superando 1 milhão de toneladas neste mês.
Fonte: Agência Petrobras

-

WTI US$/Barril (03/03)| 47,18
Brent US$/Barril (03/03)| 51,86
Gás Natural (03/03)|

04/03/2020

Henry Hub US$/MMBtu|

ANP apresenta estudo ambiental em Maceió e Aracaju

1,80

Cursos Firjan SENAI

A ANP realiza, esta semana, duas reuniões presenciais abertas ao público relativas ao Estudo Ambiental de Área Sedimentar (EAAS) da bacia sedimentar marítima de Sergipe-Alagoas/Jacuípe. O EAAS da
Bacia de Sergipe-Alagoas/Jacuípe tem como objetivo aprimorar o processo de definição de áreas
de exploração e produção de petróleo e gás natural.

• Corte e Soldagem Subaquática

Fonte: ANP - 03/03/2020

• Suporte Básico Mergulhadores

Petróleo e Gás | Turmas abertas

• Básico Mergulho Raso Profissional

• Instalações Subaquáticas

Búzios supera 600 mil boed

As datas de início estão sujeitas a alteração

Fonte: Petróleo Hoje - 03/03/2020

Eventos

Décio Oddone: “O GNL será referência para preço do gás no Brasil”
Fonte: Energia Hoje - 03/03/2020

Vazamentos da Petrobras crescem
Fonte: Valor Econômico - 04/03/2020

Frota de apoio marítimo mantém 89% de bandeira nacional no começo do ano
Fonte: Portos e Navios - 03/03/2020

PGS faz nova sísmica em Campos
Fonte: Petróleo Hoje - 03/03/2020

Mais prazo para Itaipu
Fonte: Petróleo Hoje - 03/03/2020
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
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