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Rio de Janeiro, 21 de fevereiro de 2019 – A Petro Rio S.A. (“Companhia” ou “PetroRio”) (B3: PRIO3) informa a seus 

acionistas sobre o Plano de Revitalização do Campo de Polvo (“Plano de Revitalização”) que tem como objetivo 

incrementar o fator de recuperação do ativo e estender a vida útil do Campo. 
 

Conforme já divulgado, a Companhia iniciou o Plano de Revitalização através da Fase 1, realizada no primeiro trimestre 

de 2016, tendo como resultado o aumento de 20% na produção e volumes de reservas do Campo. Em 2018 foi concluída 

a Fase 2 deste Plano, caracterizada pela campanha de perfuração que teve como custo US$ 42,7 milhões e aumento de 

aproximadamente 65% na produção do ativo, possibilitando a extensão da vida útil para 2024 quando consideradas as 

reservas 1P, 2027 para as reservas 2P e 2031 para as 3P.  
 

Após esta bem-sucedida campanha de perfuração em 2018, a PetroRio aproveitará as informações relevantes obtidas 

para a definição dos principais alvos da Fase 3 do Plano de Revitalização, que consiste em uma nova campanha de 

perfuração em 2019 (“CAMPANHA DE 2019”). Para esta campanha foram mapeados 22 prospectos com potencial 

petrolífero, DOS QUAIS A PETRORIO ESPERA PERFURAR ATÉ QUATRO PROSPECTOS EM 2019, mantendo desta forma 18 

prospectos para campanhas futuras, conforme a ilustração a seguir.  

 

 
Imagem esquemática. 

 

A CAMPANHA DE 2019 terá início entre o 2T19 e 3T19, após a conclusão de investimentos na sonda de propriedade da 

Companhia, que é parte integrante da plataforma fixa de Polvo (Polvo-A), previstos para serem concluídos ainda no 

primeiro semestre de 2019. A duração de cada uma das perfurações será de dois meses, incluindo a perfuração, 

completação e início de produção de cada poço declarado comerciável. 

FATO RELEVANTE 

NOVA CAMPANHA DE PERFURAÇÃO E FINANCIAMENTOS 
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A PetroRio estima que, se replicado o sucesso da Campanha de 2018, a vida útil de Polvo poderá ser estendida para 

2030 considerando reservas 1P, com cada poço perfurado podendo alcançar 2.000 barris por dia de vazão inicial. 
 

Para a CAMPANHA DE 2019 a PetroRio estima que o custo dos quatro poços somará entre US$ 30 milhões e US$ 60 

milhões, a depender da comercialidade de cada poço.  

 

FINANCIAMENTOS 
 

Pre-Payment Export Agreement (“PPE”) – PetroChina/ICBC 

A Companhia assinou com o banco chinês ICBC um contrato de pré-pagamento à exportação de US$ 60 milhões, com 

prazo de quatro anos. O financiamento tem custo de Libor + 3% a.a. e inclui um Marketing Agreement com a PetroChina 

para comercialização da produção do Campo de Polvo ao longo da duração do contrato. Existe, ainda, a possibilidade 

de obtenção de tranche adicional de US$ 60 milhões a depender do resultado da CAMPANHA DE 2019 e condições de 

mercado. 

 

FINEP 

Com o intuito de acessar instituições de fomento de primeira linha no mercado nacional, a Companhia assinou um 

contrato com a Finep para uma linha de R$ 90 milhões com prazo de 10 anos, incluindo 2,5 anos de carência. O custo 

do financiamento de TJLP + 1,5% a.a. assegura projetos em Polvo com baixo custo de capital.  

 

A PetroRio tem como objetivo desenvolver tecnologias para o Campo, utilizando técnicas de EOR (Enhanced Oil 

Recovery) como a injeção de polímeros, acidificação de poços, perfuração de poços multilaterais, etc., contribuindo para 

o aumento de produtividade por poço, o aumento do fator de recuperação e, como consequência, a extensão da vida 

econômica do Campo de Polvo.  
 

 

A PetroRio acredita que ambos os acordos de financiamento são primordiais para fazer frente aos investimentos de 

revitalização do Campo de Polvo, preservando o caixa atual para aquisições em andamento e futuras. Adicionalmente, 

os financiamentos contribuem para a otimização da estrutura de capital da Companhia, que inaugura sua participação 

no mercado de endividamento de longo prazo através dessas bem-sucedidas iniciativas. A Companhia manterá seus 

acionistas e o mercado atualizados sobre a evolução das etapas da Campanha de 2019 e dos financiamentos. 

 
 

 
 

 
 

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 m eio 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.  
 


