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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 p odem diferir das atuais expectativas, e, o leitor 

não deve se basear exclusivamente nas informações aqui contidas.   

 
Petrobras sobre campo Tupi 
— 
 

Rio de Janeiro, 14 de setembro de 2020 –  A Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras informa que a Agência 

Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) aprovou a alteração do nome de campo de 

Lula para campo Tupi. 

A aprovação visa o cumprimento da decisão judicial de 7 de julho de 2020, em ação popular, que 

determinou a anulação da denominação da área de Tupi como campo de Lula, ocorrida em 2010. 

As demais áreas que compõem o campo de Tupi, também tiveram suas denominações alteradas, do 

seguinte modo: a) Sul de Tupi, contrato de cessão onerosa e; b) Tupi Leste, área não contratada  e 

pertencente a União Federal, representada pela Pré-Sal Petróleo S.A. (PPSA). 

O campo de Tupi está predominantemente localizado na concessão BM-S-11, a 230 km da costa do 

estado do Rio de Janeiro, e é operada pela Petrobras (65%), em parceria com a Shell Brasil Petróleo 

Ltda (25%) e a Petrogal Brasil S.A. (10%). 

Tupi iniciou a produção do seu primeiro sistema definitivo em 2010, com a operação do Cidade de 

Angra do Reis, e é atualmente o maior campo produtor de óleo e gás no país. 

 


