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COMUNICADO AO MERCADO

Enauta Divulga Produção do 1º Trimestre de 2021
Rio de Janeiro, 06 de abril de 2021
A Enauta Participações S.A (“Enauta”, “Companhia”, B3:ENAT3), divulga a Produção do 1º trimestre de 2021.
A produção total da Companhia no 1º trimestre de 2021 foi de 1,05 milhão de barris de óleo equivalente
(boe), ou produção média diária de 11,7 mil boe. Este valor inclui gás e óleo conforme indicado nas tabelas
abaixo.
PRODUÇÃO DE GÁS E CONDENSADO DO CAMPO DE MANATI
Produção Total do Campo (milhões m³)
Produção Média Diária do Campo (milhões m3/dia)

1T21
299,5
3,3

Produção referente a 45% da Companhia (milhões m3)

134,8

PRODUÇÃO DE ÓLEO DO CAMPO DE ATLANTA

1T211

Produção Total do Campo (mil bbl)

410,0

Produção Média Diária do Campo (mil bbl/dia)

4,6

Produção referente a 50%2 da Companhia (mil bbl)

205,0

Offloads, líquido Enauta (mil bbl)

182,5

1

A produção retornou em 19 de fevereiro por meio de um poço produtor e registrou produção média diária de 9,9 mil bbl
A transferência dos 50% anteriormente detidos pela Barra Energia no Campo de Atlanta já foi autorizada pelo CADE e no momento
encontra-se em processo de aprovação pela ANP. Após esse evento, a Enauta terá 100% de participação no Campo.
2

Para maiores informações, entre em contato com nossa área de Relações com Investidores.
SOBRE A ENAUTA
A Enauta é uma das principais empresas de controle privado do setor de exploração e produção no Brasil. Com equilibrada atuação
ao longo da costa do país, possui dois ativos produtores: o Campo de Manati, um dos principais fornecedores de gás da região
Nordeste, no qual detém 45% de participação, e o Campo de Atlanta, localizado nas águas profundas da Bacia de Santos, no qual
detém a operação com 50% de participação. Listada no Novo Mercado da B3 desde 2011, por meio do ticker ENAT3, a Enauta é
comprometida com os conceitos de sustentabilidade dos negócios, tendo investido de maneira sólida no aprimoramento das boas
práticas de governança e compliance. Para maiores informações, acesse www.enauta.com.br.
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NOTICE TO THE MARKET

Enauta Reports 1st Quarter 2021 Production
Rio de Janeiro, April 06, 2021
Enauta Participações S.A. (“Enauta”, “Company”, B3:ENAT3”) today announced 1st quarter 2021 production.
The company’s total production in 1Q21 was 1.05 million barrels of oil equivalent (boe), or average daily
production of 11.7 thousand boe. This amount includes gas and oil as shown in the tables below.
GAS AND CONDENSATE PRODUCTION AT MANATI FIELD

1Q21

Total Production of the Field (million m3)

299.5

Average Daily Production of the Field (million m3/day)
Production referring to the Company´s 45% stake (million m3)

3.3
134.8

OIL PRODUCTION AT ATLANTA FIELD

1Q211

Total Production of the Field (thousand bbl)

410.0

Average Daily Production of the Field (thousand bbl/day)

4.6

Production referring to the Company´s 50% stake (thousand bbl)

205.0

Offloads, net to Enauta (thousand bbl)

182.5

2

1

Production returned on February 19th with one producing well and registered a daily average of 9.9 thousand bbl
2
The transfer of the 50% interest previously held by Barra Energia in the Atlanta Field has already been authorized by CADE (Brazilian
Antitrust Authority) and is currently under approval by ANP. Upon approval Enauta will hold a 100% working interest in the Field

For more information, please contact the Investor Relations team.
ABOUT ENAUTA
Enauta is one of the leading private companies in the oil and gas sector in Brazil. The Company has a balanced asset portfolio spread
through the Brazilian coast, and two producing assets: its 45%-owned Manati Field, one of the main suppliers of gas to the Northeast
region of Brazil; and the Atlanta Field, located in the deep waters of the Santos Basin, where it is the operator, with a 50% ownership
stake. Listed on the Novo Mercado of B3 since 2011, under the ticker symbol ENAT3, Enauta is committed to the sustainability of its
operations, investing responsibly and adhering to best practices in the areas of governance and compliance. For more information, visit
us at www.enauta.com.br.
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