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Petrobras divulga teaser de E&P na Bacia de Solimões 

—  
 

Rio de Janeiro, 26 de junho de 2020 – A Petróleo Brasileiro S.A.- Petrobras informa que iniciou a etapa de divulgação da 

oportunidade (teaser) referente à venda da totalidade de sua participação em um conjunto de sete concessões de produção 

terrestres localizadas na Bacia de Solimões, no estado do Amazonas. 

O teaser, que contém as principais informações sobre a oportunidade, bem como os critérios de elegibilidade de potenciais 

participantes, está disponível no site da Petrobras: https://investidorpetrobras.com.br/pt/resultados-e-comunicados/teasers. 

As principais etapas subsequentes do projeto serão informadas oportunamente ao mercado. 

A presente divulgação está de acordo com as diretrizes para desinvestimentos 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. 

Essa operação está alinhada à estratégia de otimização de portfólio e melhoria de alocação do capital da companhia, 

passando a concentrar cada vez mais os seus recursos em águas profundas e ultra-profundas, onde a Petrobras tem 

demonstrado grande diferencial competitivo ao longo dos anos. 

 

Sobre o Polo Urucu 

O Polo Urucu compreende sete concessões de produção (Araracanga, Arara Azul, Carapanaúba, Cupiúba, Leste do Urucu, 

Rio Urucu, Sudoeste Urucu), todas localizadas no estado do Amazonas, nos municípios de Tefé e Coari, ocupando uma área 

de aproximadamente 350 km2. 

No primeiro trimestre de 2020, a produção média do polo foi de 106.353 boed, sendo 16,5 mil bpd de óleo e condensado, 

14,3 milhões de m³/d de gás e 1,13 mil ton/dia de GLP.  

Além das concessões e suas instalações de produção, estão incluídos na transação as unidades de processamento da 

produção de petróleo e gás natural e instalações logísticas de suporte à produção. 
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