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Notícias em Destaque

Indicadores

Rio de Janeiro aumenta sua participação no comércio exterior

Ibovespa (06/04)| 6,52%

Mesmo com o déficit na balança comercial de R$ 1,7 bilhão, o Rio de Janeiro registrou no primeiro bimestre sua maior participação no comércio exterior do país: 16%. Cabe destacar a importante parceria co-

Petrobras ON (06/04)| 5,42%
Petrobras PN (06/04)| 2,80%

mercial com a China, destino de 62% das exportações de petróleo do estado.

Câmbio (06/04)|

Fonte: Firjan - 06/04/2020

R$/US$| 5,2471
R$/€| 5,6711

Petrobras informa sobre produção de petróleo em abril

Petróleo|

A Petrobras informa que aprovou um patamar de produção de petróleo no Brasil para o mês de abril de
2,07 milhões de barris por dia (bpd). A nova estimativa de produção mensal já inclui as reduções anunciadas em 26/03/2020 e 01/04/2020.

WTI US$/Barril (06/04)| 26,08
Brent US$/Barril (06/04)| 33,05
Gás Natural (06/04)|

Fonte: Agência Petrobras - 07/04/2020

Henry Hub US$/MMBtu|

Ministro do MME se reúne com o setor de petróleo e gás e biocombustível para
tratar dos impactos do Covid-19

1,73

Editais de Inovação
Em Breve

Bento Albuquerque do MME se reuniu na última sexta-feria, 3, com representantes do setor de petróleo,
gás e biocombustível. A reunião faz parte de uma série de iniciativas do MME para o acompanhamento
dos impactos do coronavírus no Brasil.
Fonte: TN Petróleo - 06/04/2020

Petrobras faz descoberta de óleo na Bacia de Campos
A Petrobras informa que identificou a presença de óleo em poço exploratório do bloco Sudoeste de Tartaruga Verde, localizado na Bacia de Campos. O poço, denominado informalmente de Natator, está localizado a 130 km da cidade de Macaé (RJ), em profundidade d’água de 1.080 metros, sendo constatada a
descoberta de petróleo em reservatórios carbonáticos da seção pós-sal.

Fonte: Agência Petrobras - 07/04/2020

Eventos

Países em todo mundo estão chegando ao limite de suas capacidades de armazenarem o petróleo barato

Em Breve

Com o preço barato, quem tem capacidade de armazenar petróleo, está fazendo. O consumo, por sua
vez, desabou como a pandemia do Coronavírus. Esses são os dois fatores preponderantes no atual mercado do petróleo que continua nervoso em todo mundo. Esta sobrando óleo no mercado, todo mundo estocando e os preços cada vez descendo mais.
Fonte: Petronotícias - 06/04/2020

Bento Albuquerque na reunião do G-20
Fonte: Petróleo Hoje - 06/04/2020

Postos bandeirados pedem suspensão de obrigatoriedade
Fonte: Petróleo Hoje - 06/04/2020

CGG licencia sísmica no pré-sal
Fonte: Petróleo Hoje - 06/04/2020

Sauditas e russos querem incluir EUA em acordo sobre petróleo por meio do G20
Fonte: Valor Econômico - 06/04/2020

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.

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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