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Indicadores (09/02)
Ibovespa

0,19%

R$/US$

5,4216

WTI US$/Barril

58,36

Petrobras PN

2,03%

R$/€

6,5601

Brent US$/Barril

61,09

Petrobras ON

2,60%

R$/£

7,4807

Henry Hub US$/MMBtu

2,84

Notícias
MME defende concessão para futuros leilões de petróleo
O Ministério de Minas e Energia avalia que, feito o leilão das áreas remanescentes da cessão onerosa, a
concessão é o regime mais vantajoso para futuras licitações de petróleo e gás.
Link: epbr - 10/02/2021

Resolução sobre medição de petróleo e gás será discutida em workshop
A ANP realizará, no dia 23/02, às 9h, um workshop por videoconferência sobre a proposta de revisão da
Resolução Conjunta ANP/Inmetro n°1/2013, que contém o Regulamento Técnico de Medição de
Petróleo e Gás Natural (RTM). O documento estabelece as condições e os requisitos que os sistemas de
medição de petróleo e gás natural devem observar, para garantir a credibilidade dos resultados de
medição.
Link: ANP - 09/02/2021

Petrobras conclui venda da BSBios
A Petrobras informa que sua subsidiária integral Petrobras Biocombustível S.A. (PBio) finalizou hoje
(9/2) a venda da totalidade das suas ações (50% do capital da empresa) de emissão da BSBios Indústria
e Comércio de Biodiesel Sul Brasil S/A (BSBios) para a empresa RP Participações em Biocombustíveis
S.A. A BSBios é proprietária de duas usinas de biodiesel, no Rio Grande do Sul e no Paraná.
Link: Agência Petrobras - 09/02/2021
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Petroleira Total muda nome mirando transição energética
A petroleira francesa Total registrou resultados melhores que o esperado no quarto trimestre, com a
estabilização dos preços do petróleo, enquanto anunciou em conjunto com o balanço uma mudança de
nome, como parte de seus esforços para diversificar e crescer em energia renovável e produção de
eletricidade.
Link: TN Petróleo - 09/02/2021

Eneva avalia investimentos em 5GW termoelétricos entre Rio e Espírito
Santo
A Eneva está analisando investimentos em novos projetos termoelétricos a gás natural com capacidade
de 5 GW, no Rio de Janeiro e Espírito Santo. São usinas que podem ser desenvolvidas com a importação
de gás natural liquefeito (GNL) ou até mesmo com construção de infraestrutura para o gás nacional.
Link: epbr - 09/02/2021

TAG começa mapeamento de interessados em transporte de gás para
expandir sua malha
A Transportadora Associada de Gás (TAG) começou nesta semana a fase de mapeamento de demandas
do mercado por serviços de transporte de gás natural. A ideia da empresa é identificar empresas ou
consórcios que estejam interessados em capacidade adicional, de forma a ampliar a sua malha de
transporte de gás.
Link: Petronotícias - 09/02/2021

As empresas estatais de petróleo
TechnipFMC e OneSubsea perto de correm o risco de desperdiçar US $
megacontratos com a Petrobras
400 bilhões à medida que a
transição energética se acelera
Link: Petróleo Hoje - 09/02/2021
Link: Portos e Navios - 09/02/2021

Royalties do petróleo: Castro pede
Enauta aprova novo diretor de
a Lira que seja 'patrono' de acordo
Produção
no Congresso
Link: O Globo - 09/02/2021

Link: Petróleo Hoje - 09/02/2021
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EIA Raises Oil Price Forecasts
Link: Rigzone - 10/02/2021

Oil price’s record climb continues
on falling global crude inventories
Link: World Oil - 10/02/2021

Mubadala pode ter fundo americano como sócio na RLAM
Link: Valor Econômico - 10/02/2021

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!

Eventos
Em breve

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.

22/12/2020 a 04/02/2021

ANP

22/2020

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.
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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

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.

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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