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Notícias em Destaque

Indicadores

Coronavírus: ANP edita medidas relativas à produção de petróleo e gás

Ibovespa (07/04)| 3,08%

A ANP editou medidas a serem adotadas pelos operadores de campos de petróleo e gás natural enquanto
durar a emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus (Covid-19). Elas são passíveis de
implementação imediata, tratam de atividades relacionadas ao desenvolvimento da produção e à fiscalização da produção e estão previstas nos Despachos ANP nº 92/2020 e 262/2020.

Petrobras ON (07/04)| 2,54%
Petrobras PN (07/04)| 3,99%
Câmbio (07/04)|

R$/US$| 5,2211

Fonte: ANP - 07/04/2020

R$/€| 5,6849

Petrobras atua para reduzir os impactos da crise na cadeia de gás natural

Petróleo|
WTI US$/Barril (07/04)| 23,63

A Petrobras propôs o parcelamento de pagamento, pelas companhias distribuidoras locais (CDL), das faturas dos meses de abril, maio e junho de 2020 referentes aos contratos de compra de gás natural para
atendimento ao mercado não termelétrico (industrial, residencial, comercial e veicular).

Brent US$/Barril (07/04)| 31,87
Gás Natural (07/04)|
Henry Hub US$/MMBtu|

Fonte: Agência Petrobras - 07/04/2020

1,85

Editais de Inovação

Rio quer detalhes do corte da produção da Petrobras; ANP flexibiliza regras

Em Breve

O governo do Rio de Janeiro enviou à Petrobras um pedido de informações sobre o corte de produção de
200 mil barris por dia. O estado quer entender o tamanho do impacto nas suas finanças da estratégia
da Petrobras para se adequar a baixa da demanda por conta da pandemia do coronavírus e da queda nos
preços do barril do petróleo por conta da crise entre Rússia e Arábia Saudita.
Fonte: epbr - 07/04/2020

Produção do Campo de Polvo subiu 15% no primeiro trimestre
A produção no campo de Polvo, operado pela PetroRio, registrou um aumento de 15% entre janeiro e
março deste ano na comparação com o trimestre anterior, totalizando 8.620 barris/dia de óleo. Enquanto
isso, no Campo de Frade, também na Bacia de Campos (RJ), a produção de óleo ficou estável em comparação com o mesmo período de 2019.

Eventos

Fonte: Petronotícias - 07/04/2020

Aquários especiais COVID-19
estão disponíveis no Youtube:

Postos dizem que distribuidor represa cortes da Petrobras, querem ação da ANP
Sindicatos de revendedores de combustíveis do Brasil pediram à agência reguladora ANP que autorize
postos bandeirados a escolherem seus fornecedores, alegando que as três maiores distribuidoras do país
estão represando os cortes de preços praticados pela Petrobras, disseram à Reuters representantes do
setor.

COVID-19: Gestão de crise e os
desafios da comunicação para
as empresas

Fonte: TN Petróleo - 07/04/2020

COVID-19: Como fica a cibersegurança das empresas com parte dos trabalhadores remotos?

Petrobras projeta 2 milhões de bopd em abril

COVID-19: Desafios para a produtividade das indústrias

Fonte: Petróleo Hoje - 07/04/2020

Búzios VI acima dos 220 mil bopd

COVID-19 Tendências e Estratégias de Recursos Humanos e Saúde Corporativa nas Empresas

Fonte: Petróleo Hoje - 07/04/2020

Crise pode inviabilizar a exploração de 7 bilhões de boe
Fonte: Petróleo Hoje - 07/04/2020

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 30/04/2020
IBAMA

Adiado

-

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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