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COMUNICADO AO MERCADO

Enauta adquire participação em 4 blocos na Bacia do
Paraná na Oferta Permanente da ANP
Rio de Janeiro, 04 de dezembro de 2020.
A Enauta Participações S.A. (“Companhia”, B3:ENAT3) informa que adquiriu 30% de participação nos
blocos terrestres PAR-T-196, PAR-T-215, PAR-T-86 e PAR-T-99 na Bacia do Paraná no 2º Ciclo da Oferta
Permanente realizado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). O
consórcio é operado pela Eneva S.A. com 70% de participação.
O valor do bônus de assinatura para estes blocos é de R$ 2,1 milhões, sendo R$ 633 mil líquidos para a
Enauta. O Programa Exploratório Mínimo (PEM) ofertado para 100% dos blocos foi equivalente a 1.000 km
de sísmica 2D, a ser executado em até 6 anos. Estão previstos investimentos totais da ordem de R$ 45,3
milhões em atividades exploratórias.
Os blocos estão localizados nos estados do Mato Grosso do Sul e Goiás, com aproximadamente 11.544
km2 de extensão, área equivalente à de toda a tradicional Bacia do Recôncavo na Bahia. Em caso de
descoberta, a proximidade com o mercado consumidor de gás facilitaria o escoamento da produção. O
consórcio poderia ainda replicar o modelo de sucesso de reservoir-to-wire (R2W), com a geração de
energia elétrica a partir do gás natural.
“Aproveitamos essa janela de oportunidade para, com baixo compromisso financeiro, diversificar nossa
base de ativos. Esse investimento, havendo sucesso na exploração, nos permitiria abrir uma nova avenida
de crescimento, seja através da venda de gás ou de eletricidade, podendo se transformar no primeiro
passo para a adequação do portfólio da Companhia aos novos tempos de transição energética”,
comentou Décio Oddone, CEO da Enauta. “Independente da aquisição desses blocos a Companhia segue
ativamente buscando ativos em produção para recompor o seu portfólio”.
Para maiores informações, entre em contato com nossa 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 investimento
em tecnologia, compromisso com a segurança e responsabilidade com o meio ambiente, nosso time de experts trabalha focado
para prover a energia que impulsiona a sociedade. 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, no qual detém a operação com 50% de participação.
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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