Petrobras inicia contratação de unidade de hidrotratamento para a REPLAN

—
Rio de Janeiro, 28 de junho de 2021 – A Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras informa que iniciou hoje o processo
de licitação internacional, na modalidade EPC (engenharia, suprimento e construção), para implantação de
uma nova unidade de hidrotratamento de diesel e os sistemas auxiliares necessários, visando à adequação e
modernização do parque de refino da Refinaria de Paulínia (REPLAN).
Com esse projeto, a REPLAN será capaz de produzir 100% de óleo diesel de baixo teor de enxofre (S-10) e
aumentar a produção de querosene de aviação (QAV), visando o atendimento das especificações e
quantidades demandadas pelo mercado futuro, de forma econômica, com segurança operacional e menores
impactos ao meio ambiente.
A nova unidade de hidrotratamento de diesel terá capacidade de produção de 10.000 m³/dia de Diesel S-10 e
sua entrada em operação está prevista para ocorrer em 2025, em linha com o Plano Estratégico 2021-2025.

Sobre a REPLAN
Inaugurada em maio de 1972, a REPLAN é a maior refinaria do Brasil em capacidade de processamento, com
carga de 69.000 m³/dia de petróleo (equivalente a 434.000 bbl/dia), situada na cidade de Paulínia-SP, a 118
km de São Paulo.
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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.

