Comunicado de imprensa

Wintershall recebe licenças de exploração no Brasil



Na 15ª rodada de licenciamentos a Wintershall obteve sete
licenças de exploração na costa brasileira



O início de atividades no Brasil fortalece o posicionamento
da Wintershall na América do Sul

Rio de Janeiro/Kassel. A Wintershall prossegue com sua estratégia
de crescimento com as licenças de exploração que lhe foram
atribuídas no Brasil. Na sua 15ª rodada de licenciamentos a Agência
Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) atribuiu
participações

em

sete

licenças

ao

maior

produtor

alemão

internacionalmente ativo nas áreas do petróleo e gás natural. Em
quatro dessas licenças a empresa Wintershall é lider empresarial. As
licenças se situam na costa das regiões Norte e Sudeste do Brasil.
De momento estão sendo planejadas as primeiras atividades de
exploração nos blocos atribuídos, que serão iniciadas a partir de
2019. Desde há muitas décadas que a Wintershall exerce sua
atividade na América do Sul. Há cerca de 40 anos a Wintershall
iniciou a exploração de hidrocarbonetos, sobretudo gás natural, na
Argentina ocupando, entretanto, o quarto lugar entre os produtores
de gás do país.
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“A costa brasileira é conhecida como uma das mais promissoras
regiões petrolíferas do mundo. Em nossa estratégia de crescimento
se inclui a presença ativa também em novas regiões e o Brasil
oferece um grande potencial“, afirma Thilo Wieland, responsável na
presidência da Wintershall pela América do Sul, Rússia e Norte de
África. “ Nos últimos meses procedemos à avaliação de muitos dados
e analisámos a geologia da região. Os blocos revelam um grande
potencial. No Brasil pretendemos elaborar um amplo e diversificado
portfólio com atividades em várias bacias.
No conjunto, na sua 15ª rodada de licenciamentos, a ANP atribuiu
47 licenças.

À Wintershall foram atribuídas as seguintes licenças:
Costa Norte:
Bacia do Ceará
CE-M-601

Wintershall 100% (líder empresarial)

Bacia Potiguar
POT-M-857

Wintershall 100% (líder empresarial)

POT-M-863

Wintershall 100% (líder empresarial)

POT-M-865

Wintershall 100% (líder empresarial)

Costa Sudeste:
Bacias de Campos/Santos
S-M-764

Chevron (40%, líder empresarial),
Repsol (40%), Wintershall (20%)

C-M-821

Repsol (40%, líder empresarial),
Chevron (40%), Wintershall (20%)

C-M-823

Repsol (40%, líder empresarial),
Chevron (40%), Wintershall (20%)
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A Wintershall Holding GmbH, com sede em Kassel, é uma filial, a 100% , da firma
matriz BASF, de Ludwigshafen, que desempenha a sua atividade, há 120 anos, na
extração de matérias primas, dos quais mais de 85, na busca e extração de petróleo
e gás natural. A Wintershall se concentra em regiões previamente selecionadas
nas quais a empresa possui um alto nível de avaliações periciais tanto regionais
como tecnológicas. Estas são a Europa, a Rússia, a África do Norte, a América do
Sul e também, de forma crescente, o Médio Oriente. Através de exploração e
produção com selecionadas parcerias, inovações e competência tecnológica, a
empresa pretende continuar a ampliar as suas atividades comerciais. A nível
mundial, a Wintershall emprega cerca de 2000 trabalhadores, provenientes de 50
países e é, atualmente, o maior produtor alemão ativo nas áreas do petróleo e gás
natural.

Wintershall - Promovemos o futuro

Para mais informações aceda a www.wintershall.com ou siga nossas atividades
em Twitter, Facebook ou YouTube.

