
 

RELAÇÕES COM INVESTIDORES               
 
Praia de Botafogo, 370 | 1º pavimento | Botafogo | Rio de Janeiro | CEP: 22250 040      Tel.: 55 (21) 3721 3810                                                                                  
website:  www.petroriosa.com.br                                                                                   e-mail: ri@petroriosa.com.br 
 

  

FATO RELEVANTE 
 

INÍCIO DA FASE DE PRODUÇÃO DO POÇO POL-H 

 
 
Rio de Janeiro, 28 de maio de 2018 – A Petro Rio S.A. (“Companhia” ou “PetroRio”) (B3: 

PRIO3), em complemento aos Fatos Relevantes dos dias 16 de outubro de 2017 e 6 de abril 

de 2018 e em linha com as melhores práticas de transparência e governança corporativa, 

comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que deu início à produção do primeiro 

poço da campanha de perfuração, de localização denominada POL-H.  

 

Conforme já divulgado ao mercado, a perfuração do primeiro poço teve início em abril de 2018 

e faz parte do Plano de Revitalização do Campo de Polvo. O projeto engloba a perfuração de 

três poços ao longo de seis meses, com o objetivo de incrementar o volume de óleo 

recuperável, possibilitando a extensão da vida econômica do Campo. 

 

A perfuração de POL-H confirmou a presença de óleo no alvo principal, em reservatório 

carbonático da formação Quissamã, do Grupo Macaé, com intervalo vertical de 59 metros de 

net pay, porosidade média de 15% e densidade de óleo de 21,5º API, características 

semelhantes àquelas encontradas no restante do Campo de Polvo. Tendo em vista os 

resultados positivos, que apontaram para a economicidade de POL-H, a PetroRio completou 

o poço e iniciou a produção através das instalações em operação no Campo. A duração da 

perfuração/completação do poço até o início de sua produção foi de 50 dias, dentro das 

estimativas da Companhia. 

 

A vazão inicial aferida, e que teve como base a estabilização da produção, é de 

aproximadamente 2,600 barris por dia, um aumento de 35% na produção total de Campo no 

primeiro mês. O volume de reserva incremental de óleo recuperável é estimado em mais de 

1,5 milhão barris, pendente da avaliação por parte da certificadora independente. 

 

A Companhia informa ao mercado, ainda, que deu início à perfuração do segundo poço, de 

localização denominada POL-Z.  

 

 
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, reexploração, 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 acerca 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.  


