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Indicadores (12/01)
Ibovespa

0,6%

R$/US$

5,4637

WTI US$/Barril

53,21

56,58

Petrobras PN

0,75%

R$/€

6,6428

Brent US$/Barril

Petrobras ON

0,35%

R$/£

7,4410

Henry Hub US$/MMBtu

2,75

Notícias
Replan bate novo recorde anual de processamento de óleo do pré-sal
A Refinaria de Paulínia (Replan) terminou 2020 com o quinto recorde anual seguido de processamento de óleo do pré-sal,
ao alcançar a marca total de 10.436.207 m³, volume 11,6% superior ao processado no ano anterior, que foi de 9.355.410
m³. O elevado grau de disponibilidade operacional da Replan e o aumento de produção das plataformas dos campos de
pré-sal foram fatores determinantes para que a refinaria atingisse esse resultado.
Fonte: Agência Petrobras - 12/01/2021

Operadoras estimam aportes de R$ 5,4 bi em exploração para 2021
Operadoras estimam investimentos de R$ 5,4 bilhões em 2021 na exploração de blocos no mar e em terra, com
perfuração de novos poços e contratação de levantamentos sísmicos, segundo a ANP.
Fonte: epbr - 12/01/2021

Em 2020, a Pré-Sal Petróleo arrecadou R$ 704,2 milhões para a União
A Pré-Sal Petróleo (PPSA) arrecadou R$ 704,2 milhões para a União em 2020. Desse total, 89% foram referentes à
comercialização da parcela de petróleo e gás da União sob gestão da companhia. Esse resultado, correspondente a R$
627,8 milhões, foi 33,5% superior ao de 2019 e 119% ao de 2018, quando a empresa iniciou esta atividade. Os 11%
restantes, correspondentes a R$ 76,4 milhões, foram arrecadados por meio de um Acordo de Equalização de Gastos e
Volumes assinado entre a PPSA e a Petrobras em junho de 2020, referente à parcela da União na produção de petróleo e
gás natural no campo de Tartaruga Verde Sudoeste, objeto de contrato de partilha de produção assinado em 17 de
dezembro de 2018.
https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkADhiNGRlMTUwLTlmNzItNGMwNS1hOWM2LWVlMzU5M2Q0YTk4OAAQAM74AIUZveVNrWALeet…
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Fonte: TN Petróleo - 12/01/2021

CEO da Galp renuncia e ex-Shell assume
O engenheiro Carlos Gomes da Silva apresentou nesta terça (12) sua renúncia aos cargos de vice-presidente do Conselho
de Administração, presidente executivo e aos demais cargos de administração na Galp, empresa de petróleo e
combustíveis com sede em Portugal.
Fonte: epbr - 12/01/2021

Condições sugerem ano de alta nos
combustíveis

MME avalia uso de notas fiscais de venda
de petróleo para redução de royalties

Fonte: Valor Econômico - 13/01/2021

Fonte: Petróleo Hoje - 12/01/2021

CGG e TGS veem crescimento de receita no 4º trimestre de 2020
Fonte: Petróleo Hoje - 12/01/2021

Notícias Internacionais
UAE warns U.S. shale producers against
flooding market with oil

EIA forecasts Brent prices to average
$53/bbl over 2021, 2022

Fonte: World Oil - 13/01/2021

Fonte: Oil&Gas Journal - 12/01/2021

LPG outlook lifted by economic recovery and tight shipping market
Fonte: Oil&Gas Journal - 12/01/2021

Destaque
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!

Eventos
Em breve
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Informações Relevantes
Ente

ANP

Número

19/2020

Período de Consulta

Data da Audiência

05/11/2020 a 02/02/2021

03/03/2021

Obter subsídios e informações adicionais sobre minuta de Resolução para regulamentação da
redução da alíquota de royalties para empresas de pequeno e médio porte.

27/11/2020 a 28/01/2021

ANP

20/2020

Obter subsídios e informações adicionais sobre o pré-edital e a minuta do contrato de concessão
referentes à 17ª Rodada de Licitações de Blocos para exploração e produção de petróleo e gás
natural.

19/10/2020 a 02/12/2020

ANP

18/2020

26/2019

101/2020

102/2020

-

Consulta Pública para coleta de contribuições ao aprimoramento do Plano Decenal de Expansão
de Energia 2030 (PDE 2030).

15/12/2020 a 15/01/2021

MME

19/01/2021

Obter subsídios e informações adicionais sobre uma nova proposta de revisão da Resolução ANP
nº 30/2014, que trata da Regulamentação do Plano de Avaliação de Descobertas (PAD).

14/12/2020 a 13/01/2021

MME

26/01/2021

Obter subsídios e informações adicionais sobre minuta de resolução que regulamenta os
critérios de independência e autonomia dos transportadores de gás natural, e a certificação de
independência destes agentes.

28/10/2020 a 11/12/2020

ANP

03/02/2021

-

Propostas ao Modelo de Oferta de Áreas para Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural
em Bacias de Fronteira Exploratória Terrestres.

22/12/2020 a 04/02/2021

12/02/2021

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkADhiNGRlMTUwLTlmNzItNGMwNS1hOWM2LWVlMzU5M2Q0YTk4OAAQAM74AIUZveVNrWALeet…
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ANP

22/2020

Obter subsídios e informações adicionais sobre minuta de resolução que dispõe sobre a
celebração de Termo de Ajustamento de Conduta – TAC relativo ao descumprimento da cláusula
de conteúdo local de contratos de exploração e produção de petróleo extintos ou com fases
encerradas.

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.

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkADhiNGRlMTUwLTlmNzItNGMwNS1hOWM2LWVlMzU5M2Q0YTk4OAAQAM74AIUZveVNrWALeet…

4/4

