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Notícias em Destaque

Indicadores

Ministro Bento Albuquerque lança o Plano Decenal de Expansão de Energia 2029
(PDE 2029)

Ibovespa (11/02)| 2,49%
Petrobras ON (11/02)| 1,36%

Segundo o documento, os investimentos em infraestrutura energética para suprir a expansão necessária até 2029 podem alcançar R$ 2,3 trilhões. Do total dos investimentos, 77,4% serão absorvidos pelo
setor petróleo e gás. Já a área de geração e transmissão de energia elétrica representará 19,6%, incluindo geração distribuída. 3% serão destinados ao aumento da oferta de biocombustíveis.

Petrobras PN (11/02)| 1,2%
Câmbio (11/02)|
R$/US$| 4,3148
R$/€| 4,7109

Fonte: MME - 11/02/2020

Petróleo|

ANP contrata 45 novos blocos exploratórios para petróleo e gás

WTI US$/Barril (11/02)| 49,94
Brent US$/Barril (11/02)| 54,01

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) assina na próxima sexta (14) os
contratos de concessão de 45 novos blocos exploratórios para petróleo e gás no país, sendo 15 áreas
marítimas e 30 terrestres. São áreas arrematadas na 16ª rodada e no primeiro ciclo da oferta permanente, realizados em 2019.

Gás Natural (11/02)|
Henry Hub US$/MMBtu|

Fonte: epbr - 11/02/2020

1,79

Cursos Firjan SENAI
Petróleo e Gás | Turmas abertas

Guedes diz a governadores que menos impostos sobre combustíveis só com reformas

• Corte e Soldagem Subaquática
• Básico Mergulho Raso Profissional

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse a governadores nesta terça-feira que a ideia do presidente Jair Bolsonaro de redução de impostos sobre combustíveis é um plano de médio a longo prazo e
que depende de reformas, num momento em que tanto União quanto Estados não podem abrir mão
de receitas.

• Suporte Básico Mergulhadores
• Instalações Subaquáticas
As datas de início estão sujeitas a alteração

Fonte: TN Petróleo - 11/02/2020

Eventos

Redução do preço do gás pode adicionar R$ 43 bilhões em investimentos em dez
anos
A Empresa de Pesquisa Energética (EPE) adicionou um cenário no Plano Decenal de Energia (PDE) 2029
considerando ganhos de competitividade que podem elevar a participação do gás natural na oferta
interna de energia do país, elevando em R$ 43 bilhões a demanda projetada por investimentos.
Fonte: epbr - 11/02/2020

Witzel pede que discussão da divisão dos royalties do petróleo seja resolvida no
Congresso
Fonte: O Globo - 11/02/2020

ANP autoriza mudanças em Peregrino
Fonte: Petróleo Hoje - 11/02/2020

Em ano de recordes de produção de petróleo, Petrobras mantém refinarias ociosas

03 e 04 de Março - Grand Hyatt Rio

Fonte: Portos e Navios - 11/02/2020

Campos tem 30 plataformas em greve
Fonte: Petróleo Hoje - 11/02/2020

Emissões de CO2 ligadas a energia ficaram estáveis em 2019
Fonte: Energia Hoje - 11/02/2020

Informações Relevantes
Consultas e Audiências Públicas em andamento

Ente

ANP

Número

26/2019

Período da Consulta

Data da Audiência

26/12/2019 a 24/02/2020

17/03/2020

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).

06/01/2020 a 19/02/2020
ANTAQ

01/2020

Obter contribuições, subsídios e sugestões para proposta de norma que regulamenta as operações de transbordo ship
to ship e o subsequente transporte a granel de petróleo, seus derivados, gás natural e biocombustíveis.

16/01/2020 a 16/03/2020
ANP

01/2020

22/01/2020

15/04/2020

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.

16/12/2019 a 13/02/2020
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.

31/01/2020 a 01/05/2020
ANP

02/2020

-

-

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

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

O Informe PG&N é uma compilação de notícias e indicadores de mercado elaborada pela Gerência de Petróleo, Gás e Naval da Firjan e enviado diariamente para associados
e parceiros. Indique aqui para alguém receber o Informe. Respeitamos sua privacidade, se não deseja mais receber nossos e-mails, Clique aqui para cancelar.

