
Rio de Janeiro, 8 de setembro de 2020 - A Petro Rio S.A. (“Companhia” ou “PetroRio”) (B3: PRIO3), em linha

com as melhores práticas de governança corporativa e transparência, informa seus Dados Operacionais

preliminares e não auditados referentes ao mês de agosto.

Dados Operacionais de Agosto/2020
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ri.petroriosa.com.br
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+55 21 3721-2129

Sobre a PetroRio
A PetroRio é a maior empresa independente de óleo e gás natural do Brasil. A Companhia busca o aumento de produção por meio da
aquisição de novos ativos em produção, redesenvolvimento, maior eficiência operacional e racionalização dos custos de produção e das
despesas corporativas. Seu objetivo maior é a criação de valor para seus acionistas com crescente disciplina financeira e preservação da
sua liquidez, com total respeito à segurança e ao meio ambiente. Para mais informações acesse o site: www.petroriosa.com.br.

Legenda:

(1) Os dados referem-se à participação de 70% do Campo de Frade. A PetroRio aguarda a conclusão da aquisição dos 30%

restantes anunciada em 28 de novembro de 2019, para a incorporação deste volume na produção mensal da Companhia.

(2) A primeira fase da Campanha de Revitalização de TBMT foi concluída em 18 de agosto, com o início de produção do quinto

poço (TBMT-4HP). A partir desta data, a produção teve aumento de 40%, para aproximadamente 10.000 barris por dia.

FPSO OSX-3 de propriedade da PetroRio operando no Campo de Tubarão Martelo

Produção Diária (boepd)
Mês Polvo Frade(1) TBMT (80%) Manati (10%) Total 

Janeiro 8.290 13.438 - 2.226 23.954
Fevereiro 8.103 13.403 - 1.552 23.058

Março 9.434 13.837 - 3 23.274
1T20 8.620 13.563 - 1.254 23.437
Abril 10.629 13.833 - 3 24.464
Maio 9.949 13.294 - 413 23.657

Junho 7.759 13.013 - 1.705 22.477
2T20 9.446 13.380 - 707 23.533
Julho 8.920 12.835 - 1.455 23.211

Agosto 10.681 12.908 8.161(2) 1.569 33.319

Vendas de Óleo (bbl)
Mês Polvo Frade TBMT Total

Janeiro - - - -
Fevereiro - - - -

Março 470.181 982.159 - 1.452.340
1T20 470.181 982.159 - 1.452.340
Abril - - - -
Maio - 949.561 - 949.561

Junho 446.852 - - 446.852
2T20 446.852 949.561 - 1.396.413
Julho 497.664 992.636 - 1.490.300

Agosto - - - -
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