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WINTERSHALL DEA FORMA UMA NOVA PARCERIA NA 
BACIA DO POTIGUAR - BRASIL 
 

• Murphy se torna parceira nas  três licenças de 

exploração da Wintershall Dea na Bacia do 

Potiguar 

• Wintershall Dea mantém uma participação de 

70%  e continuará como operadora nos blocos   
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A Wintershall Dea concluiu a negociação para a cessão de área (“farm 

down”) à Murphy transferindo uma participação de 30% nos seus três 

blocos de exploração offshore POT-M-857, POT-M-863 e POT-M-865, 

localizados  na Bacia do Potiguar. A Wintershall Dea manterá sua 

participação de 70%, bem como continuará sendo a operadora. O acordo 

de “farm down”  assinado em está sujeito à aprovação final por parte da 

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).  

 

“A cessão de participação nessas áreas está em linha com a estratégia 

da Wintershall Dea de manter um portfólio de exploração balanceado. 

Eleito como região de crescimento,  o Brasil desempenha um papel 

importante para a empresa,” diz Thilo Wieland, membro do conselho de 

administração da Wintershall Dea e responsável pelo Brasil. 

 

Hugo Dijkgraaf, Diretor de Tecnologia da Wintershall Dea comentou: 

“Estamos muito satisfeitos por termos a Murphy como parceira nas 

licenças na Bacia do Potiguar. Já estamos trabalhando com a Murphy no 



 

  

 

Data: 

09.10.2019 
 

 PI-19-31 

 Página: 

2 de 3 

COMUNICADO DE IMPRENSA  
 

México - Bloco 5 e agora estamos felizes em estender nossa cooperação 

nos blocos de exploração na costa brasileira.” Uma campanha sísmica 

3D já está em andamento  como parte do programa de trabalho. Os três 

blocos estão localizados na Margem Equatorial no Nordeste do Brasil e 

próximos  a descoberta de petróleo leve “Pitu”.  

 

A Wintershall Dea obteve os três blocos com 100% de participação na 15ª 

Rodada de Licitações de Concessão no Brasil em novembro de 2018 e é 

a operadora. 

 

Atualmente, a Wintershall Dea detém participações acionárias em sete 

licenças de exploração no litoral brasileiro, das quais quatro como 

operadora. 

 

Sobre a Wintershall Dea 

Com a fusão da Wintershall Holding GmbH com a DEA Deutsche Erdoel AG,  duas 

empresas de grande sucesso e com longa tradição, a Wintershall Dea, é a líder 

Europeia das empresas independentes produtoras de gás e óleo. A empresa, de 

origem alemã,  e com sedes em Kassel e Hamburgo, mantém atividades de 

exploração e produção  em 13 países,  de  forma eficiente e ambientalmente 

responsável. Com atividades na Europa, Rússia, América Latina e MENA (Oriente 

Médio e África do Norte), a Wintershall Dea possui um portfólio mundial no 

“Upstream” e, com participações no transporte de gás, estando também ativa no  

“Midstream”. 

 

A Wintershall Dea tem mais de 120 anos de experiência como operadora e parceira 

de projeto na cadeia de valor da exploração e produção. A empresa emprega cerca 
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de 4.000 trabalhadores, provenientes de mais de 60 nações. A empresa pretende 

aumentar sua produção diária média de cerca de 590 mil barris de óleo equivalente 

(boe/d) em 2018 para cerca de 750 mil boe/d até 2023.  

 

Encontra mais informações na internet em: www.wintershalldea.com, ou siga no 

Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube e Instagram. 
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