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FATO RELEVANTE 

 
A PetroReconcavo S.A. ou “Companhia” (B3: RECV3), em atendimento ao disposto no artigo 
157, § 4º, da Lei n.º 6.404/76 e às disposições da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários 
nº 358, de 3 de janeiro de 2002, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em 
continuidade ao divulgado no item 7.9 do seu Formulário de Referência, a sua subsidiária, 
Potiguar E&P S.A. (“Potiguar E&P”), a Sonangol Hidrocarbonetos Brasil Ltda. (“Sonangol”) e a 
Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (“ANP”) assinaram em 31 de maio 
de 2021, o Termo Aditivo nº 3 para a mudança da operadora, da Sonangol para a Potiguar E&P, 
no Contrato de Concessão nº 48610.009128/2005-16 para exploração, desenvolvimento e 
produção de petróleo e gás natural nos campos Sabiá da Mata e Sabiá-Bico-de-Osso (“Contrato 
de Concessão”).  
 
Cumpridas as exigências contratuais, no dia 1º de junho de 2021 a Companhia passou a conduzir 
e executar, na qualidade de Operadora, todas as operações e atividades objeto do Contrato de 
Concessão e, consequentemente, das áreas unitizadas denominadas de Jazida Alagamar, que se 
estende pelas concessões Sabiá e Sabiá-Bico-de-Osso, e Jazida Upanema, cuja área se estende 
pelas concessões Sabiá da Mata, Janduí e Angico. 
 
Com isso, a Potiguar E&P passa a operar 32 das 34 concessões em que é concessionária e, 
considerando-se os dados de produção de abril de 2021 da ANP, a Potiguar E&P elevaria de 
6.782 boed para 7.777 boed a parcela de produção em que é concessionária e operadora, o que 
representaria um incremento percentual de produção operada de 86,25% para 98,90%. Além 
disso, por conta de sinergias com as demais operações da Potiguar E&P na região, ao assumir a 
operação destes ativos são criadas condições mais favoráveis para a continuidade do 
desenvolvimento destas áreas que, por se configurarem como campos em estágios iniciais de 
desenvolvimento, apresentam potencial atrativo de incremento de produção de acordo com os 
relatórios de certificação de reservas da Companhia.  
 
Mais uma etapa concluída no processo de posicionamento da Companhia na liderança da 
transformação da indústria onshore de petróleo e gás natural no Brasil. 
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