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COMUNICADO AO MERCADO

Enauta informa que o Campo de Atlanta voltou a
contar com dois poços
Rio de Janeiro, 20 de julho de 2021
A Enauta Participações S.A. (“Companhia”, “Enauta”, B3:ENAT3) informa aos seus acionistas e ao mercado
em geral o retorno da operação de um dos dois poços produtores do Campo de Atlanta que apresentaram
falha no sistema de bombeio, conforme divulgado no Fato Relevante de 5 de julho de 2021.
O Sistema de Produção Antecipada do Campo de Atlanta conta com três poços produtores, desenhados
para operar com bombas dentro dos poços ou com bombas localizadas no leito marinho. Com a falha da
bomba de dentro do poço, a bomba do leito marinho de um dos poços foi acionada em 18 de julho de
2021. A produção retornou rapidamente a um patamar equivalente ao observado antes da interrupção,
da ordem de 17.000 a 18.000 barris por dia. A bomba do leito marinho do outro poço que havia sido
paralisado também já foi habilitada. Com isso, os três poços estão em condições operacionais. O retorno
da produção com três poços está previsto para agosto de 2021, quando o reparo nos aquecedores de
óleo da plataforma deve ser concluído.
A Enauta Energia S.A., subsidiária integral da Companhia, é operadora do Campo de Atlanta, no qual
detém 100% de participação.
Para mais informações, entre em contato com a área de Relações com Investidores.
SOBRE A ENAUTA
A Enauta é uma das principais empresas de controle privado do setor de exploração e produção no Brasil. Com equilibrada atuação
ao longo da costa do país, possui dois ativos produtores: o Campo de Manati, um dos principais fornecedores de gás da região
Nordeste, no qual detém 45% de participação, e o Campo de Atlanta, localizado nas águas profundas da Bacia de Santos. Listada no
Novo Mercado da B3 desde 2011, por meio do ticker ENAT3, a Enauta é comprometida com os conceitos de sustentabilidade dos
negócios, tendo investido de maneira sólida no aprimoramento das boas práticas de governança e compliance. Para maiores
informações, acesse www.enauta.com.br.
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