Petrobras sobre início de produção de Mero 1
—
Rio de Janeiro, 7 de abril de 2021 – A Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras informa que a previsão de início de
produção de Mero 1, através do FPSO Guanabara, foi postergada do 4º trimestre de 2021 para o 1º trimestre
de 2022. O FPSO será instalado no campo de Mero, pertencente ao Bloco de Libra, no pré-sal da Bacia de
Santos, com capacidade de processamento de 180 mil barris de óleo por dia.
O FPSO está em conversão na China e em função do cenário de pandemia da Covid-19 houve atraso nas
obras da unidade, com consequente ajuste no cronograma.
O campo de Mero é operado pela Petrobras (40%) em parceria com a Shell Brasil Petróleo Ltda. (20%), Total
E&P do Brasil Ltda. (20%), CNODC Brasil Petróleo e Gás Ltda. (10%), CNOOC Petroleum Brasil Ltda. (10%) e
Pré-Sal Petróleo S.A. (PPSA), que exerce papel de gestora desse contrato.
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Este documento pode conter previsões segundo o significado da Seção 27A da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada (Lei de Valores Mobiliários) e
Seção 21E da lei de Negociação de Valores Mobiliários de 1934 conforme alterada (Lei de Negociação) que refletem apenas expectativas dos administradores da
Companhia. Os termos: “antecipa”, “acredita”, “espera”, “prevê”, “pretende”, “planeja”, “projeta”, “objetiva”, “deverá”, bem como outros termos similares, visam a
identificar tais previsões, as quais, evidentemente, envolvem riscos ou incertezas, previstos ou não, pela Companhia. Portanto, os resultados futuros das operações
da Companhia podem diferir das atuais expectativas, e, o leitor não deve se basear exclusivamente nas informações aqui contidas.

