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Notícias em Destaque

Indicadores

Rio flexibiliza contratos de gás com a Petrobras

Ibovespa (30/03)| 1,65%

O governo do Rio de Janeiro chegou a um acordo para flexibilizar os contratos de fornecimento de gás
natural no estado, com Petrobras e a distribuidora Naturgy, que inclui a isenção de penalidades por redução da demanda de gás, que poderiam ser repassada a clientes industriais.

Petrobras ON (30/03)| 3,15%
Petrobras PN (30/03)| 0,6%
Câmbio (30/03)|

Fonte: epbr - 30/03/2020

R$/US$| 5,1594
R$/€| 5,6851

Yinson assina com a Petrobras para o FPSO Marlim 2

Petróleo|

A Yinson anunciou que assinou com a Petrobras carta de intenção para afretamento e operação do FPSO
que será instalado no módulo 2 do projeto de revitalização do campo de Marlim, em águas profundas
da Bacia de Campos. A unidade terá capacidade para produzir 70 mil barris por dia de petróleo e comprimir 4 milhões de m³/dia de gás natural.

WTI US$/Barril (30/03)| 20,09
Brent US$/Barril (30/03)| 22,76

Gás Natural (30/03)|
Henry Hub US$/MMBtu|

Fonte: epbr - 31/03/2020

1,69

Editais de Inovação

Gasbol: adiada chamada pública para alocação de capacidade

Em Breve

A ANP comunica que a Diretoria Colegiada aprovou, no dia 27/03, a postergação da realização da Chamada Pública para Alocação de Capacidade ANP nº 01R/2020.Tal decisão decorre do atual cenário econômico e social do País, dados os desdobramentos da pandemia de Covid-19.
Fonte: ANP - 30/03/2020

Petrobras reforça abastecimento de GLP em todo o país
A Petrobras está reforçando o abastecimento de GLP através de compras adicionais já efetuadas dentro
do seu programa de importação. As importações adicionais se somarão às produções atuais das refinarias
da região Sudeste, com a chegada de três navios no porto de Santos previstas para os dias 30/03, 06/04
e 10/04.
Fonte: Agência Petrobras - 30/03/2020

Eventos

Impacto negativo do coronavírus na indústria brasileira é de 92%, divulga CNI
A crise provocada pela pandemia do novo coronavírus está afetando a indústria brasileira, revela pesquisa divulgada hoje (30) pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). Entre os principais problemas citados, estão a queda na demanda por seus produtos, a dificuldade em conseguir insumos e matériasprimas e a redução da oferta de capital de giro no sistema financeiro.
Fonte: TN Petróleo - 30/03/2020

Operação da P-70 depende de aval da ANP
Fonte: Petróleo Hoje - 30/03/2020

Novo indício de óleo em Sul de Gato do Mato
Fonte: Petróleo Hoje - 30/03/2020

Petrobras faz consulta por embarcação especial
Fonte: Petróleo Hoje - 30/03/2020

FPSO Cidade de São Mateus em lay-up
Fonte: Petróleo Hoje - 30/03/2020

Informações Relevantes
Consultas e Audiências Públicas em andamento

Ente

ANP

Número

01R/2020

Período da Consulta

Data da Audiência

23/03/2020 a 30/03/2020

Adiado

Oferecer a contratação de 10,08 milhões de m3/dia no ponto de entrada de Mutum e a totalidade da capacidade
de cada uma das zonas de saída.

26/12/2019 a 24/02/2020
ANP

Adiado

26/2019
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 15/04/2020
ANP

01/2020

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

03/2020

-

-

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

Adiado

Obter subsídios e informações adicionais sobre a proposta de especificação do diesel verde e as obrigações quanto
ao controle de qualidade a serem atendidas pelos agentes econômicos que comercializem esse combustível no

06/02/2020 a 06/04/2020

IBAMA

Adiado

Obter subsídios para a consolidação do Estudo Ambiental de Área Sedimentar (EAAS) da bacia sedimentar marítima
de Sergipe-Alagoas/Jacuípe.

21/03/2020 a 04/05/2020
ANP

Adiado

-

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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