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FATO RELEVANTE

3ª FASE DA REVITALIZAÇÃO DE POLVO E
ATUALIZAÇÃO SOBRE ROYALITES
Rio de Janeiro, 19 de março de 2020 – A Petro Rio S.A. (a “Companhia” ou “PetroRio”) (B3: PRIO3),
seguindo as melhores práticas de governança corporativa, informa a seus acionistas e o mercado em
geral sobre os resultados da 3ª Fase da Revitalização do Campo de Polvo (“Polvo”, ou “Campo”) e o
impacto decorrente da redução da alíquota de Royalties sobre a produção dos novos poços.
A Companhia informa que decidiu pela perfuração e completação de dois poços. O primeiro, em um
reservatório carbonático do Albiano, formação Quissamã (“POL-N”) e o segundo em um reservatório
arenítico do Eoceno, formação Emboré (“POL-L”).

Poço POL-N (prospecto Ipanema)
Conforme Fato Relevante divulgado em 3 de fevereiro de 2020, apesar das boas características permoporosas encontradas, a viscosidade do óleo acima da esperada demandou maiores estudos e, assim, a
Companhia iniciou na data de hoje, testes de injeção de redutores de viscosidade buscando viabilizar
economicamente a produção do poço.

Poço POL-L (Eoceno)
A PetroRio iniciou a produção do poço POL-L, e verificou uma vazão inicial superior a 2.500 barris por
dia, o que representa um incremento de quase 30% na produção do Campo de Polvo, que voltou a
apresentar uma produção diária próxima aos 11,000 barris por dia nos primeiros dias de produção do
poço.
Este volume de produção permitirá uma redução do lifting cost para níveis inferiores a 26 dólares por
barril para Polvo, e inferiores a 18 dólares por barril para Companhia, considerando a participação de
70% de Frade nos próximos meses, e ainda sem considerar sinergias adicionais sendo estudadas com
o tieback de Tubarão Martelo.
As reservas da Companhia também foram positivamente impactadas pelo sucesso da campanha. A
PetroRio estima que o poço POL-L possa agregar até 3 milhões de barris de óleo recuperável e o custo
total da 3ª Fase da Campanha de Revitalização de Polvo tenha sido de aproximadamente US$ 20
Milhões.
A PetroRio entende que a produção bem-sucedida deste primeiro reservatório de idade geológica do
Eoceno, abre uma nova fronteira de desenvolvimento, tanto em Polvo como em Tubarão Martelo, para
prospectos de características similares. A Companhia estende sua satisfação sobre os resultados
alcançados, dentro do que foi planejado e acredita que o sucesso desta campanha é fruto do trabalho
de suas equipes
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Sobre a alíquota reduzida de Royalties
Em outubro de 2017 a PetroRio protocolou, junto à Agência Nacional do Petróleo (“ANP”), pedido de
redução dos Royalties para o Campo de Polvo, como incentivo a investimentos na revitalização do
Campo. O pleito consistia em um pedido de redução de royalties de 10% para 5% sobre a produção e
fundamentava-se na lei e no contrato de concessão.
Em função do pedido realizado, foi iniciada uma discussão pela ANP junto aos entes federados e o
mercado que culminou na resolução nº 749/18 e que regula a redução royalties na produção
incremental em campos maduros. Em 20 de fevereiro de 2020, a PetroRio foi a primeira Companhia a
receber a redução nos royalties no âmbito da aprovação da revisão do Plano de Desenvolvimento (“PD”).
Desta forma, toda a produção incremental que virá dos poços POL-L e POL-N terá sua alíquota reduzida
para 5%. Adicionalmente, uma eventual extensão da vida útil de Polvo para além de 2030 terá sua
alíquota reduzida por exceder o corte do PD estimado para 2030. A ilustração abaixo representa uma
figura esquemática simulando a produção incremental (em verde), passível de uma menor alíquota de
royalties.
Curva de Produção previsto no PD (ANP) x Nova Estimativa de Produção em Polvo
Produção aprovada no Plano de Desenvolvimento (PD)
Nova produção incluindo POL-L e uma extensão da vida útil
do Campo de Polvo

O sucesso da Campanha de perfuração, a aprovação do pleito de redução de Royalties e a consequente
queda no lifting cost são importantes conquistas da nossa equipe, principalmente em meio à recente
queda nos preços do petróleo. A PetroRio acredita que a melhor estratégia de hedge para a volatilidade
no preço da commodity é o aumento de eficiência, com segurança e a redução dos custos por barril,
sempre alcançados através da disciplina e diligência na escolha dos seus projetos.
Sobre a PetroRio
A PetroRio é uma das maiores empresas independentes de produção de óleo e gás natural do Brasil. A cultura corporativa da Companhia busca o aumento
de produção por meio da aquisição de novos ativos em produção, redesenvolvimento, maior eficiência operacional e redução dos custos de produção e
das despesas corporativas. Seu objetivo maior é a criação de valor para seus acionistas com crescente disciplina financeira e preservação da sua liquidez,
com total respeito à segurança e ao meio ambiente. Para mais informações acesse o site: www.petroriosa.com.br.

Aviso Legal
Todas as declarações exceto aquelas relativas a fatos históricos contidas neste documento são declarações acerca de eventos futuros, incluindo, mas não
limitado a, declarações sobre planos de perfuração e aquisições sísmicas, custos operacionais, aquisição de equipamentos, expectativa de descobertas de
óleo, a qualidade do óleo que esperamos produzir e nossos demais planos e objetivos. Os leitores podem identificar várias dessas declarações ao ler palavras
como “estima”, “acredita”, “espera” e “fará” e palavras similares ou suas negativas. Apesar de a administração acreditar que as expectativas representadas
em tais declarações são razoáveis, não pode assegurar que tais expectativas se confirmarão. Por sua natureza, declarações acerca de eventos futuros exigem
que façamos suposições e, assim, tais declarações são sujeitas a riscos inerentes e incertezas. Alertamos os leitores desse documento a não depositarem
confiança indevida nas nossas declarações de eventos futuros considerando que certos fatores podem causar resultados, condições, ações ou eventos que
podem diferir significativamente dos planos, expectativas, estimativas ou intenções expressas nas declarações acerca de eventos futuros e as premissas
que as suportam. As declarações acerca de eventos futuros aqui incluídas estão baseadas na premissa de que nossos planos e operação não serão afetados
por tais riscos, mas que, se nossos planos e operação forem afetados por tais riscos, as declarações a cerca de eventos futuros podem se tornar imprecisas.
As declarações acerca de eventos futuros incluídas neste documento são expressamente qualificadas em sua totalidade por este aviso legal. Tais
declarações foram feitas na data deste documento. Não nos comprometemos a atualizar tais declarações acerca de eventos futuros, exceto quando exigido
pela legislação de valores mobiliários aplicável.
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