Petrobras sobre atividades de poços em Búzios e Albacora
—

Rio de Janeiro, 11 de maio de 2020 – Petróleo Brasileiro S.A. – A Petrobras informa que confirmou óleo de ótima
qualidade na área sudeste do campo de Búzios e maior potencial no pré-sal do campo de Albacora.

POÇO 9-BUZ-39DA-RJS
Localizado no sudeste do campo de Búzios, no pré-sal da Bacia de Santos, a 210 km da cidade do Rio de Janeiro,
o poço possui profundidade d’água de 2.108 metros. Ainda em perfuração, já foram identificados 208 metros de
reservatórios confirmando óleo com a mesma qualidade do que está sendo produzido hoje no campo. O petróleo,
de ótima qualidade e compatível ao que foi constatado em outros poços do campo, foi comprovado por meio de
testes realizados a partir de 5.400 metros de profundidade.
O campo de Búzios está recoberto pelo maior volume de dados sísmicos do tipo nodes do mundo, cuja tecnologia
está entre as mais modernas para construção de imagens tridimensionais de alta resolução de reservatórios de
petróleo, permitindo otimizar a produtividade e a rentabilidade do campo.
A Petrobras é a operadora (90%) do consórcio no campo de Búzios, em parceria com CNOOC (5%) e CNODC
(5%). Os volumes excedentes do campo de Búzios foram adquiridos em leilão realizado em 6 de novembro de
2019.
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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.

POÇO 9-AB-135D-RJS
Localizado no campo de Albacora, dentro da área do Plano de Avaliação de Descoberta (PAD) de Forno,
no pré-sal da Bacia de Campos, a 184 km da cidade de Macaé o poço possui profundidade d’água de 450
metros. A descoberta consiste em cerca de 214 metros de reservatórios, com presença de óleo leve,
comprovada por meio de testes realizados a partir de 4.630 metros de profundidade.
A Petrobras é a operadora (100%) do campo de Albacora e dará continuidade ao Plano de Avaliação de
Descoberta da área.
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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.

