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Rio de Janeiro, 08 de novembro de 2007 – PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS,
[Bovespa: PETR3/PETR4, NYSE: PBR/PBRA, Latibex: XPBR/XPBRA, BCBA:
APBR/APBRA], uma companhia brasileira de energia com atuação internacional, comunica
que concluiu a análise dos testes de formação do segundo poço (1-RJS-646) na área
denominada Tupi, no bloco BM-S-11, localizado na bacia de Santos, e estima o volume
recuperável de óleo leve de 28º API, em 5 a 8 bilhões de barris de petróleo e gás natural. A
Petrobras é operadora da área e detém 65%, a empresa britânica BG Group detém 25% e
a portuguesa Petrogal - Galp Energia, 10%.
A Petrobras realizou, também, uma avaliação regional do potencial petrolífero do pré-sal
que se estende nas bacias do Sul e Sudeste brasileiros. Os volumes recuperáveis
estimados de óleo e gás para os reservatórios do pré-sal, se confirmados, elevarão
significativamente a quantidade de óleo existente em bacias brasileiras, colocando o Brasil
entre os países com grandes reservas de petróleo e gás do mundo.
Os poços que atingiram o pré-sal e que foram testados pela Petrobras mostram, até agora,
alta produtividade de petróleo leve e de gás natural. Esses poços se localizam nas bacias
do Espírito Santo, de Campos e de Santos.
As rochas do Pré-sal são reservatórios que se encontram abaixo de uma extensa camada
de sal, que abrange o litoral do Estado do Espírito Santo até Santa Catarina, ao longo de
mais de 800 km de extensão por até 200 km de largura, em lâmina d’água que varia de
1.500m a 3.000m e soteramento entre 3.000 e 4.000 metros.
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Este documento pode conter previsões 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.

