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Notícias em Destaque

Indicadores

ANP divulga Boletim Mensal da Produção de fevereiro

Ibovespa (03/04)| 3,76%

A ANP está divulgando o Boletim Mensal da Produção de Petróleo e Gás Natural com dados detalhados de
fevereiro de 2020. Neste mês, foram produzidos de 3,783 MMboe/d (milhões de barris de óleo equivalente por dia), sendo 2,972 MMbbl/d (milhões de barris por dia) de petróleo e 129 MMm3/d (milhões de m3
por dia) de gás natural.

Petrobras ON (03/04)| 1,10%
Petrobras PN (03/04)| 8,46%

Câmbio (03/04)|
R$/US$| 5,2997

Fonte: ANP - 03/04/2020

R$/€| 5,7226

José Mauro Ferreira é o novo secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do MME

Petróleo|
WTI US$/Barril (03/04)| 28,34
Brent US$/Barril (03/04)| 34,11

O novo secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, José Mauro Ferreira, é ex-diretor da Empresa de Pesquisa Energética (EPE). A nomeação foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) de hoje,
6. Ferreira vai substituir a Renata Isfer, que atuou no MME desde 2016.

Gás Natural (03/04)|
Henry Hub US$/MMBtu|

Fonte: MME - 06/04/2020

1,62

Editais de Inovação

Petrobras garante fornecimento de gás de cozinha

Em Breve

A Petrobras continua reforçando o abastecimento de GLP (gás de cozinha) para atender ao aumento da
demanda, no período de maior consumo devido à pandemia de Covid-19. As entregas do gás estão garantidas e não há risco de falta do produto no mercado nem há qualquer necessidade de estocar botijões de
GLP.
Fonte: Agência Petrobras - 03/04/2020

Opep+ vai debater corte na produção de ao menos 6 milhões de bpd na 2ª feira
A Opep+ vai realizar uma teleconferência na segunda-feira (06) para debater uma proposta de cortar a
produção coletiva do grupo em pelo menos 6 milhões de barris por dia (bpd), em resposta aos efeitos da
pandemia de coronavírus no mercado da commodity, segundo fontes com conhecimento do assunto.

Eventos

Fonte: TN Petróleo - 03/04/2020

Distribuidoras pedem redução antecipada do preço do gás à Petrobras

Em Breve

Fonte: Energia Hoje - 03/04/2020

Em cenário otimista, vendas de combustíveis cairão pela metade
Fonte: Petróleo Hoje - 03/04/2020

Covid-19 e petróleo barato podem atrasar abertura do gás
Fonte: Valor Econômico - 06/04/2020

Desinvestimentos mantidos em meio à pandemia
Fonte: Petróleo Hoje - 03/04/2020

Plataformas no Nordeste já paralisam produção
Fonte: Petróleo Hoje - 03/04/2020

Informações Relevantes
Consultas e Audiências Públicas em andamento

Ente

ANP

Número

01R/2020

Período da Consulta

Data da Audiência

Adiado

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.

Adiado
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).

Adiado
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.

Adiado
ANP

Adiado

-

02/2020
Obter subsídios para a consolidação do Estudo Ambiental de Área Sedimentar (EAAS) da bacia sedimentar marítima
de Sergipe-Alagoas/Jacuípe.

Adiado
ANP

03/2020

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
território nacional.

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

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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