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Indicadores (29/01)
Ibovespa

3,21%

R$/US$

5,4759

WTI US$/Barril

52,20

Petrobras PN

3,85%

R$/€

6,6532

Brent US$/Barril

55,04

Petrobras ON

4,44%

R$/£

7,5184

Henry Hub US$/MMBtu

2,56

Notícias
Assinado o primeiro contrato de serviço de transporte interruptível de gás natural do Brasil
Foi assinado em 28/1 o primeiro contrato do Brasil de serviço de transporte de gás natural na modalidade interruptível, no modelo de
entrada e saída do Novo Mercado de Gás. A minuta do contrato foi aprovada pela ANP no último dia 22/1, em acordo com a Resolução
ANP nº 11/2016.
Link: ANP - 01/02/2021

Petrobras assina contrato para venda de ativos de E&P no Espírito Santo
A Petrobras, em continuidade ao comunicado divulgado em 05/08/2019, informa que assinou com as empresas OP Energia Ltda. e DBO
Energia S.A. contrato para a venda da totalidade de suas participações nos campos de produção de Peroá e Cangoá, e na concessão BMES-21 (Plano de Avaliação de Descoberta de Malombe), denominados conjuntamente de Polo Peroá, localizado na Bacia do Espírito Santo.
A OP Energia e a DBO Energia formarão um consórcio para aquisição do Polo Peroá, com 50% de participação cada, tendo a primeira
empresa como operadora.
Link: Agência Petrobras - 01/02/2021

Promar recebe sugestões em consulta pública até 19 de fevereiro
O Ministério das Minas e Energia (MME) promove consulta pública sobre o Programa de Revitalização e Incentivo à Produção de Campos
Marítimos (Promar). Criado em dezembro de 2020 pelo Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), o Promar tem como principal
objetivo a revitalização dos campos maduros de petróleo e gás no offshore brasileiro.
Link: Firjan - 29/01/2021

Produção de petróleo e gás teve recorde em 2020 e aumentou 52,71% em relação a 2010
Em 2020, o Brasil teve recorde na produção de petróleo e gás natural, totalizado 3,74 milhões de barris de óleo equivalente por dia
(boe/d). Foram produzidos 2,94 milhões de barris de petróleo por dia (bbl/d) e 127,4 milhões de metros cúbicos de gás natural por dia
(m³/d). Trata-se de um aumento de 52,71% em relação a 2010 ( 2,45 boe/d).
Link: ANP - 29/01/2021

Estudo aponta “novo pré-sal” na Bacia do Pará-Maranhão com 30 bilhões de barris
Um estudo está indicando a possibilidade de existência de 20 bilhões a 30 bilhões de barris de óleo em recursos prospectivos recuperáveis
riscados, um potencial do porte de um “novo pré-sal” na Bacia do Pará-Maranhão.
https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkADhiNGRlMTUwLTlmNzItNGMwNS1hOWM2LWVlMzU5M2Q0YTk4OAAQAFD66rnB0sJKuiob9cRQ…
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Link: epbr - 29/01/2021

Movimentação nos portos públicos cresce 5,68% Chinesa Spic entra no complexo termelétrico
em 2020
do Porto do Açu
Link: Portos e Navios - 01/02/2021

Link: Valor Econômico - 01/02/2021

Setor portuário dobra investimento em ano de ANP: Petrobras terá que cumprir PEM na Bacia
pandemia, segundo associação
de Pelotas
Link: Portos e Navios - 31/01/2021

Link: Petróleo Hoje - 29/01/2021

TBG reduz antecedência para contratação de curto prazo na modalidade diária
Link: Energia Hoje - 29/01/2021

Notícias Internacionais
Oxy Delivers First Carbon Neutral Oil Shipment Barril do Brent sobe 6,2%; minério cai 1,2%
Link: Rigzone - 01/02/2021

Link: Valor Econômico - 01/02/2021

Baker Hughes Shows More Oil Rigs

Chevron logs $665-million fourth quarter loss

Link: Rigzone - 30/01/2021

Link: Oil&Gas Journal - 29/01/2021

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!
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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.

22/12/2020 a 04/02/2021

ANP

22/2020

03/02/2021

12/02/2021

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.

30/12/2020 a 29/01/2021

MME

NR nº37

Objetiva coletar subsídios para a identificação de problemas regulatórios relacionados com a Norma
Regulamentadora nº 37 – Segurança e Saúde em Plataformas de Petróleo, em processo de revisão.

18/01/2021 a 19/02/2021

MME

122/2020

Consulta pública para obtenção de subsídios relavos aos objevos do Programa de Revitalização e Incenvo à
Produção de Campos Marímos - Promar

28/01/2021 a 15/03/2021

ANP

01/2021

-

31/03/2021

Objetiva obter subsídios e informações adicionais sobre minuta de resolução que regulamenta o processo de
participação social na ANP.

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.
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