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COMUNICADO AO MERCADO

Enauta informa produção através de três poços no
Campo de Atlanta
Rio de Janeiro, 20 de setembro de 2019
A Enauta Participações S.A. (“Enauta”, “Companhia”, B3:ENAT3) informa que a intervenção para a troca de
bomba do segundo poço foi concluída e que a produção total do Campo de Atlanta com três poços atingiu
a marca de 30.462 barris de óleo por dia.
A perfuração do terceiro poço do Sistema de Produção Antecipada foi concluída no primeiro trimestre do
ano e o navio-sonda Laguna Star foi deslocado para a substituição das bombas de fundo dos dois poços
que já estavam em produção. Estas atividades foram concluídas em 18 de setembro de 2019, quando os
três poços entraram em produção.
“Estamos muito satisfeitos com a entrega da produção dos três poços próxima a capacidade máxima de
processamento do FPSO. Isso demonstra o comprometimento da Enauta com suas metas operacionais e
a crença na capacidade operacional do Campo de Atlanta, o que nos dá confiança para avançar para o
Sistema Definitivo”, afirmou Lincoln Guardado, Diretor-presidente da Companhia.
Até o momento, segundo a área técnica, a Enauta não tem informações suficientes para alterar a projeção
de produção média inicial total já divulgada para o Campo de Atlanta.
Localizado no Bloco BS-4, na Bacia de Santos, Atlanta é um campo de óleo do pós-sal situado a 185
quilômetros da cidade do Rio de Janeiro, em lâmina d'água de aproximadamente 1.500 metros. A Enauta
Energia S.A., controlada da Companhia, é a operadora do Bloco BS-4 com 50% de participação, enquanto
a Barra Energia do Brasil Petróleo e Gás Ltda. possui os outros 50%.
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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NOTICE TO THE MARKET

Enauta informs the production through three fields
in the Atlanta Field
Rio de Janeiro, September 20th, 2019
Enauta Participações S.A. (“Enauta”, “Company” B3: ENAT3”) informs that the intervention to exchange the
second well’s pump was concluded and the Atlanta Field’s total three wells production reached the peak
of 30,462 barrels of oil per day.
The drilling of the third well of the Early Production System was concluded in the first quarter of 2019 and
the Laguna Star drillship was moved to replace the pumps inside the two producing wells. These activities
were concluded on September 18, 2019, when the three wells were online.
“We are very pleased with the production delivered by these three wells approaching the peak of the
FPSO’s operational capacity. This evidences Enauta’s commitment to its operational goals and the
assurance in the production capacity of the Atlanta Field, which gives us the confidence to advance to the
Definitive System”, affirms Mr. Lincoln Guardado, Enauta’s CEO.
Up to date, according to the technical team, Enauta has no sufficient information to alter the estimate
already disclosed to Atlanta Field.
Located in the Block BS-4, Santos Basin, Atlanta is a post-salt oil field located 185 km from the city of Rio
de Janeiro, with a water depth of approximately 1,500 meters. Enauta Energia S.A., a subsidiary of the
Company, operates the Block BS-4 with a 50% stake and Barra Energia do Brasil Petróleo e Gás Ltda. has

the other 50% stake.
For more information, please contact the Investor Relations team.

ABOUT ENAUTA
Enauta is one of the leading private companies in the oil and gas sector in Brazil. With investments in technology, and a
commitment to operating safely and responsibly with the environment, our team of experts works diligently to produce
energy that powers the society. The Company has a balanced asset portfolio spread through the Brazilian coast, and two
producing assets: its 45%-owned Manati Field, one of the main suppliers of gas to the Northeast region of Brazil; and the
Atlanta Field, located in the deep waters of the Santos Basin, where it is the operator, with a 50% ownership stake. Listed
on the Novo Mercado of B3 since 2011, under the ticker symbol ENAT3, Enauta is committed to the sustainability of its
operations, investing responsibly and adhering to best practices in the areas of governance and compliance. For more
information, visit us at www.enauta.com.br.
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