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  PÚBLICA 

Petrobras sobre venda de ativos de exploração na Bacia Potiguar 
—  

 

Rio de Janeiro, 08 de setembro de 2022 – A Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, em continuidade ao 
comunicado divulgado em  16/08/2022, informa a prorrogação dos prazos, constantes dos item AA e AC 
do teaser, para a manifestação de interesse em participar da oportunidade referente à venda de 40% da 
sua participação nas concessões exploratórias BM-POT-17, em que se desenvolve o Plano de Avaliação 
de Descoberta do poço Pitu (Blocos POT-M-853 e POT-M-855), e a concessão POT-M-762_R15 (Bloco 
POT-M-762), localizadas em águas profundas na Bacia Potiguar – Margem Equatorial - no litoral do Rio 
Grande do Norte.  
 
Os potenciais compradores interessados poderão manifestar seu interesse até 14 de setembro de 2022 e 
os documentos necessários para participar do processo poderão ser entregues assinados até 16 de 
setembro de 2022. As demais informações para participar do processo constam do teaser disponível no 
site da Petrobras: https://investidorpetrobras.com.br/pt/resultadosecomunicados/teasers. 
 
As principais etapas subsequentes do projeto serão informadas oportunamente ao mercado. 
 
A presente divulgação está de acordo com as normas internas da Petrobras e com as disposições do 
procedimento especial de cessão de direitos de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo, gás 
natural e outros hidrocarbonetos fluidos, previsto no Decreto 9.355/2018. 
 
A busca de parceria nesses ativos está alinhada à estratégia de gestão de portfólio e à melhoria de 
alocação do capital da companhia, visando à maximização de valor e maior retorno à sociedade. 
 
Sobre os ativos 
 
Blocos POT-M-853 e POT-M-855: os blocos exploratórios foram adquiridos na 7ª Rodada de Licitações 
da Agência Nacional do Petróleo (ANP) em 2006. Atualmente, a Petrobras detém 100% de participação e 
conduz o Plano de Avaliação de Descoberta do poço Pitu, com compromisso firme de perfuração de um 
poço exploratório (poço Pitu Oeste) previsto para 2023. 
 
Bloco POT-M-762: o bloco exploratório foi adquirido na 15ª Rodada de Licitações da ANP em 2018 e a 
Petrobras detém 100% de participação. A Petrobras planeja perfurar o poço Anhangá (Oportunidade 
Exploratória Anhangá) entre 2023 e 2024. 
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