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Notícias em Destaque

Destaque

Websérie Óleo e Gás apresenta perspectivas para o mercado no Rio e no Brasil
Com o objetivo de apresentar as principais práticas, dados, análises e perspectivas para o mercado de
petróleo e gás no Rio de Janeiro e no país, a Firjan lançou a Websérie Óleo e Gás. A transmissão online
ocorre todas as terças-feiras, dando continuidade às iniciativas da federação em disponibilizar informação qualificada para o segmento e conectar seus atores.

Conhece alguém que vai gostar
de fazer parte do mailing do Informe PGN?
Então, clique aqui para indicá-lo!
É só listar o nome e e-mail do
contato

Fonte: Firjan - 02/06/2020

Indicadores

Firjan lança guia de recomendações para retomada segura no setor de óleo e gás

Ibovespa (02/06)| 2,74%

Os diversos setores da economia estão se organizando neste momento visando preparar as empresas para
o momento da retomada das atividades. Por isso, a Firjan elaborou um guia de orientações para retomada segura das atividades industriais, abrangendo vários setores – inclusive o de óleo e gás.

Petrobras ON (02/06)| 4,34%
Petrobras PN (02/06)| 5,26%
Câmbio (02/06)|

Fonte: Petronotícias - 02/06/2020

R$/US$| 5,2601

R$/€| 5,8740

Produção de petróleo segue estável e fecha em 2,958 milhões de barris por dia
em abril
A produção de petróleo no país ficou estável e fechou o mês de abril em 2,958 milhões de barris por dia
em abril, queda de 0,5% na comparação com março. A produção de gás natural fechou o mês em 124 milhões de m³/dia, alta de 1,9% na comparação com o mês anterior.
Fonte: epbr - 02/06/2020

Petróleo|
WTI US$/Barril (02/06)| 36,81
Brent US$/Barril (02/06)| 39,57
Gás Natural (02/06)|
Henry Hub US$/MMBtu|

1,78

Editais de Inovação

Pré-sal já responde por quase 70% da produção nacional

Em Breve

A ANP está divulgando o Boletim Mensal da Produção de Petróleo e Gás Natural com dados detalhados
referentes a abril de 2020. Neste mês, a produção no Pré-sal foi de 2,597 MMboe/d (milhões de barris de
óleo equivalente por dia), o que corresponde a 69,5% do total nacional.
Fonte: ANP - 02/06/2020

Eventos
Aquários especiais COVID-19
estão disponíveis no Youtube:

Vendas de combustíveis no Brasil aprofundam queda em abril, aponta ANP
As vendas de combustíveis no Brasil aprofundaram quedas em abril, de acordo com dados divulgados
nesta segunda-feira pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), com pressão da pandemia de coronavírus sobre o consumo dos produtos.

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

Fonte: TN Petróleo - 02/06/2020

Shell mantém construção de termelétrica em Macaé
Fonte: Canal Energia - 03/06/2020

Equinor programa primeiro óleo de Bacalhau
Fonte: Petróleo Hoje - 02/06/2020

Produção de Tubarão Martelo em alta
Fonte: Petróleo Hoje - 02/06/2020

Produção em Peregrino caiu 80% em abril
Fonte: Valor Econômico - 02/06/2020

Petrobras desclassifica propostas para nodes
Fonte: Petróleo Hoje - 02/06/2020

Estudo sobre downstream em agosto
Fonte: Petróleo Hoje - 02/06/2020

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

03/2020

Adiado

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
território nacional.
Mais Informações: petroleo.gas@firjan.com.br | www.firjan.com.br/petroleoegas
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