Petrobras sobre descoberta de hidrocarboneto no pré-sal

—
Rio de Janeiro, 29 de janeiro de 2021 – A Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras informa que identificou a
presença de hidrocarboneto em poço pioneiro do bloco C-M-411, localizado no pré-sal da Bacia de
Campos, no Estado do Rio de Janeiro.
O poço 1-BRSA-1377-RJS, denominado informalmente de Urissanê, está localizado a
aproximadamente 200 km da costa, em lâmina d’água de 2.950 metros, o qual constatou a presença de
petróleo em reservatórios da seção pré-sal. Os dados do poço serão analisados para melhor direcionar
as atividades exploratórias na área e avaliar o potencial da descoberta.
O bloco C-M-411 foi adquirido em setembro de 2017, na 14ª Rodada de Licitação da Agência Nacional
do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), sob regime de concessão, em conjunto com os
blocos C-M-210, C-M-277, C-M-344, C-M-346 e C-M-413.
A Petrobras é operadora do bloco e detém 50% de participação, em parceria com ExxonMobil
Exploração Brasil Ltda. (50%).
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Este documento pode conter previsões segundo o significado da Seção 27A da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada (Lei de Valores Mobiliários) e Seção 21E da
lei de Negociação de Valores Mobiliários de 1934 conforme alterada (Lei de Negociação) que refletem apenas expectativas dos administradores da Companhia. Os termos:
“antecipa”, “acredita”, “espera”, “prevê”, “pretende”, “planeja”, “projeta”, “objetiva”, “deverá”, bem como outros termos similares, visam a identificar tais previsões, as quais,
evidentemente, envolvem riscos ou incertezas, previstos ou não, pela Companhia. Portanto, os resultados futuros das operações da Companhia podem diferir das atuais
expectativas, e, o leitor não deve se basear exclusivamente nas informações aqui contidas.

