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Indicadores (02/02)
Ibovespa

0,61%

R$/US$

5,3875

WTI US$/Barril

54,76

Petrobras PN

4,10%

R$/€

6,4806

Brent US$/Barril

57,46

Petrobras ON

3,45%

R$/£

7,3437

Henry Hub US$/MMBtu

2,85

Notícias
Petrobras tem ótimo desempenho operacional em 2020
A Petrobras teve seu melhor desempenho operacional em 2020, superando consideráveis desafios derivados da pandemia, contração da
demanda global por combustíveis e preços baixos. Foram obtidos recordes de produção anual, com 2,28 milhões de barris diários (MMbpb)
de petróleo e LGN e de 2,84 milhões de barris de óleo equivalente por dia (MMboed) de produção total. Anteriormente, marcas recordes
haviam sido obtidas em 2015, de 2,23 MMbpd e 2,79 MMboed, respectivamente.
Link: Agência Petrobras - 02/02/2021

Produção de petróleo cresce 5,5% em 2020
A ANP divulgou hoje (2/2) em seu portal o Boletim Mensal da Produção de Petróleo e Gás Natural da ANP, com dados detalhados da
produção nacional referentes a dezembro de 2020. A publicação deste mês traz ainda um encarte especial com os dados consolidados de
produção do ano de 2020. Nesse ano, a produção registrou recordes tanto na produção de petróleo quanto na de gás natural.
Link: ANP - 02/02/2021

ANP realiza amanhã (3/2) audiência pública online da 17ª Rodada
A ANP realizará amanhã (3/2), audiência pública online 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. A recepção dos participantes ocorrerá a partir das 14h30.
Link: ANP - 02/02/2021

Grupo Targus Energia é comprada pela BR Distribuidora
A BR Distribuidora inicia uma nova fase em busca da diversificação da oferta de produtos com o fechamento da aquisição do Grupo Targus
Energia. Com a conclusão da operação, a empresa anuncia sua entrada definitiva em um novo segmento: a comercialização de energia
elétrica.
Link: TN Petróleo - 03/02/2021

Petrobras recebe propostas para construção da P-78 e da P-79
A Petrobras recebeu nesta segunda-feira (01/02) as propostas comerciais das empresas pré-qualificadas para a licitação de construção das
plataformas P-78 e P-79, que vão operar no campo de Búzios, no pré-sal da Bacia de Santos. Foram recebidas três propostas, formuladas
pelas empresas Keppel (Singapura), Samsung (Coréia do Sul) e Daewoo (Coréia do Sul).
Link: Agência Petrobras- 02/02/2021
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FPSO Carioca chegará no Brasil nesta semana para integração em Angra dos Reis
O novo FPSO a operar em breve na costa brasileira já está chegando ao país. O FPSO Carioca chegará ao Brasil ainda nesta semana, de
acordo com a Petrobrás. A unidade será atracada no estaleiro BRASFels, em Angra dos Reis. Por lá, o navio-plataforma passará pelas
últimas atividades de integração e comissionamento antes de partir para seu destino final, o campo de Sépia, na Bacia de Santos.
Link: Petronotícias - 02/02/2021

Petrobras eleva exportações em 33% e bate
recorde no ano passado

Consumo de gás no Brasil cresce 7,3% em
novembro ante outubro, diz Abegás

Link: Valor Econômico - 03/02/2021

Link: Abegás - 02/02/2021

Exxon cria unidade de negócios focada em
redução de emissão de carbono

PSV 4.900 comprado no exterior chega ao Rio
de Janeiro

Link: Portos e Navios - 02/02/2021

Link: Portos e Navios - 02/02/2021

Notícias Internacionais
Oil price rally continues as WTI crude hits one- BP posts weak Q4 results as coronavirus
year high
recovery drags on
Link: World Oil - 03/02/2021

Link: World Oil - 02/02/2021

ExxonMobil Reports First Annual Loss in Decades
Link: Rigzone - 02/02/2021

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

02/2021

https://outlook.office.com/mail/inbox

31/03/2021

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

02/02/2021 a 18/03/202

ANP

-

26/03/2021

Obter subsídios e informações adicionais sobre minuta de resolução que trata das especificações do
querosene de aviação JET-A e JET A-1, dos querosenes de aviação alternativos e do querosene de aviação C
(JET-C), bem como as obrigações quanto ao controle da qualidade a serem atendidas pelos agentes
econômicos que comercializam esses produtos em território nacional.
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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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