Petrobras inicia fase vinculante de ativo de E&P na Bacia de
Sergipe-Alagoas

—
Rio de Janeiro, 10 de maio de 2022 – A Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, em continuidade ao
comunicado divulgado em 11/04/2022, informa que iniciou hoje a fase vinculante referente à venda
da totalidade de sua participação no campo de Tartaruga, localizado em águas rasas da Bacia de
Sergipe-Alagoas, estado de Sergipe.
Os potenciais compradores habilitados para essa fase receberão carta-convite (process letter) com
instruções sobre o processo de desinvestimento, incluindo orientações para realização de due
diligence e para o envio das propostas vinculantes.
A presente divulgação está de acordo com as diretrizes para desinvestimentos da Petrobras e com as
disposições do procedimento especial de cessão de direitos de exploração, desenvolvimento e
produção de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos, previsto no Decreto nº.
9.355/2018.
Essa operação está alinhada à estratégia de gestão de portfólio e à melhoria de alocação do capital
da companhia, visando à maximização de valor e maior retorno à sociedade. A Petrobras segue
concentrando os seus recursos em ativos em águas profundas e ultraprofundas, onde tem
demonstrado grande diferencial competitivo ao longo dos anos, produzindo óleo de melhor
qualidade e com menores emissões de gases de efeito estufa.
Sobre o campo de Tartaruga
O campo de Tartaruga está localizado no litoral norte do estado de Sergipe, no município de
Pirambu, em águas rasas da Bacia de Sergipe‐Alagoas. Os poços do campo foram perfurados
direccionalmente, a partir da base situada na porção terrestre do ring‐fence. A produção média no
1º trimestre de 2022 foi de aproximadamente 202,26 bbl/dia de óleo leve (37º API) e 2.161 m3/dia de
gás associado.
A Petrobras detém 25% de participação no campo e a Maha Energy Brasil Ltda. é a operadora, com
75% de participação.
www.petrobras.com.br/ri
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Petrobras begins the binding phase of E&P assets in the
Sergipe-Alagoas Basin

—
Rio de Janeiro, May 10, 2022 - Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras, following up on the release
disclosed on 04/11/2022, informs that today it started the binding phase regarding the sale of its
total participation in the Tartaruga field, located in shallow waters of the Sergipe-Alagoas Basin,
state of Sergipe.
Potential buyers qualified for this phase will receive a process letter with instructions on the
divestment process, including guidelines for due diligence and for submitting binding proposals.
This disclosure is in accordance with Petrobras' divestment guidelines and the provisions of the
special procedure for the assignment of rights of exploration, development and production of oil,
natural gas and other fluid hydrocarbons, provided for in Decree No. 9,355/2018.
This operation is in line with the company's portfolio management strategy and the improved
allocation of its capital, aiming to maximize value and provide a higher return to society. Petrobras
continues to concentrate its resources on assets in deep and ultradeep waters, where it has shown a
great competitive differential over the years, producing better quality oil and lower greenhouse gas
emissions.
About Tartaruga field
The Tartaruga field is located on the northern coast of the state of Sergipe, in the municipality of
Pirambu, in shallow waters of the Sergipe-Alagoas Basin. The wells in the field were drilled
directionally, from the base located in the onshore portion of the ring-fence. The average production
in the 1Q22 was approximately 202.26 bbl/day of light oil (37º API) and 2,161 m3/day of associated
gas.
Petrobras holds a 25% stake in the field and Maha Energy Brasil Ltda. is the operator, with a 75%
stake.
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