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A WINTERSHALL DEA ARREMATA DOIS BLOCOS NA 16ª
RODADA DE LICITAÇÕES NO BRASIL
•

A Wintershall Dea ganhou os blocos offshore
S-M-766 e C-M-845 nas bacias de Santos e Campos

•

A empresa está fortalecendo cada vez mais o seu
portfólio de exploração no Brasil
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Rio de Janeiro. Na 16ª Rodada de Licitações para blocos de exploração
de petróleo e gás, a Wintershall Dea ganhou dois blocos offshore nas
bacias de Santos e Campos com seus parceiros Chevron e Repsol.
Hugo Dijkgraaf, membro do Conselho de Administração da Wintershall
Dea e responsável pela área de exploração, comenta: "Estamos muito
satisfeitos por termos vencido esta rodada de licitações. O Brasil é uma
das regiões de petróleo e gás mais promissoras do mundo. Os blocos que
conquistamos são um excelente incremento dos nossos planos no Brasil.
O país é um pilar importante na nossa estratégia de crescimento global.
A Wintershall Dea terá uma participação de 20% nos blocos S-M-766 e
C-M-845, com suas sócias Repsol e Chevron (operadora). Os blocos
contêm objetivos para o pré-sal. O programa de trabalho incluirá a
aquisição sísmica 3D e maturação de futuras oportunidades.
Valerie Bosse, diretora geral da Wintershall Dea no Brasil, declara: "Os
blocos estão localizados nas imediações de três licenças onde já temos
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atividades de exploração. Eles complementam o nosso portfólio de
exploração, nos dando acesso a uma bacia importante e emergente.
Estamos felizes de iniciar o trabalho de exploração juntamente com
nossos parceiros.
Os blocos estão localizados há 150 quilômetros a sudeste do pré-sal
Libra e adjacentes aos blocos de exploração S-M-764, C-M-821 e C-M-823,
para os quais a Wintershall Dea, a Chevron e a Repsol já têm parceria.
Atualmente, a Wintershall Dea detém participações em nove licenças de
exploração offshore no Brasil, das quais quatro como operadora.
Na 16ª Rodada de Licitações, foram oferecidos 36 blocos nas bacias
sedimentares de Pernambuco-Paraíba, Jacuípe, Camamu-Almada,
Campos e Santos, com uma área total de 29.300 quilômetros quadrados.
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”.
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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
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.

