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FORMULÁRIO DE SUGESTÕES
CONSULTA PÚBLICA N° 32/2018 - de 4/12/2018 a 4/3/2018
NOME: MITSUI GAS E ENERGIA DO BRASIL LTDA_________________________________________________________________

( ) representante órgão de classe ou associação
( ) representante de instituição governamental
( ) representante de órgãos de defesa do consumidor

(X) agente econômico
( ) consumidor ou usuário

Esta consulta pública tem por objetivo obter sugestões quanto aos dados da ANP os quais se considera mais
importantes e/ou urgentes de serem publicados em formato aberto, indicando sua prioridade em relação aos demais
dados colocados em consulta.
“Código de Referência” do dado (conforme tabela
anexa à consulta)

OU “Novo tipo de dado a

“Ordem de prioridade” para
disponibilizar (1 a 10, sendo 1 o mais

disponibilizar em formato aberto” (não constante da prioritário e os demais números seguintes
tabela – nesse caso descrever sua proposta)

Consumo de combustível (GLP, Diesel, Óleo
Combustível, Gasolina e Etanol hidratado)
segmentado por tipo de usuário final ( setor da
indústria, residencial, comercial, etc) e por
município.
Informações gerais das Unidades termelétricas
(UTEs), segmentadas por unidade da federação.
Informações requeridas: Nome da unidade
termelétrica, tipo de combustível utilizado,
capacidade de geração, consumo de
combustível (base mensal), consumo específico
de combustível e eficiência teórica versus real.

“Justificativa” (indique aqui o motivo da escolha deste dado e de sua prioridade)

com menor prioridade)

1

Análise da evolução e perfil da demanda de combustível nos Estados,
de forma a suportar o desenvolvimento econômico e social dos entes
federativos através da expansão da infra estrutura existente.

1

Planejamento da infra estrutura para suportar o crescimento
sustentável da malha de distribuição do gás natural nos Estados.
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Variação de preço (preços mínimo, médio e
máximo) dos combustíveis ( GLP, Óleo
combustível e diesel) praticados ao consumidor
final, segmentados por tipo de usuário (
industrial, residencial, comercial, etc) e por
unidade da federação.
Localização georreferenciada dos gasodutos de
transporte, informando suas respectivas
características técnicas.
Localização georreferenciada das unidades de
processamento de gás natural (UPGNs), suas
características técnicas e produção efetiva de
gás natural.
Localização georreferenciada dos campos
produtores de gás natural, suas características
técnicas e produção efetiva de gás natural.
Percentual de consumo de energia por fonte
(gás natural e demais energéticos), segmentado
por unidade da federação.

2

Planejamento da infra estrutura para suportar o crescimento
sustentável da malha de distribuição do gás natural nos Estados.

3

Planejamento e visão estendida da infra estrutura existente na cadeia
do gás nos diferentes Estados.

4

Planejamento e visão estendida da infra estrutura existente na cadeia
do gás nos diferentes Estados.

4

Planejamento e visão estendida da infra estrutura existente na cadeia
do gás nos diferentes Estados.

4

Planejamento da expansão da rede de distribuição de gás natural nos
Estados.

Este formulário deverá ser encaminhado à ANP como anexo para o endereço eletrônico: consultadadosabertos@anp.gov.br .

