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QGEP informa a chegada do FPSO Petrojarl I
no Campo de Atlanta
Rio de Janeiro, 08 de janeiro de 2018 – A QGEP Participações S.A (“QGEP”,
“Companhia”, B3:QGEP3) informa a chegada do FPSO Petrojarl I no Campo de
Atlanta.
O FPSO Petrojarl I entrou em águas brasileiras em 31 de dezembro de 2017, e
chegou ao Campo de Atlanta no final da manhã de 08 de janeiro. Com a embarcação
no local e liberação pelas autoridades competentes, a Teekay Offshore Partners,
operadora do FPSO, e a QGEP, operadora do Bloco, seguirão com as atividades de
interligação das linhas de produção e controle. Essas atividades estão programadas
para serem concluídas entre 45 e 60 dias da liberação da FPSO.
A Companhia espera que a produção do Campo de Atlanta atinja aproximadamente
20 mil barris de óleo por dia, a partir de dois poços produtores. O óleo produzido
pelo Campo de Atlanta no Sistema de Produção Antecipada (SPA) será comprado
pela Shell.
Sobre a chegada do FPSO, Danilo Oliveira, Diretor de Produção comentou: “A
chegada do FPSO é um marco importante no desenvolvimento do Campo de Atlanta,
estando em linha com a estimativa de primeiro óleo ainda neste trimestre e a
consequente diversificação das fontes de receita da Companhia.”
Localizado no Bloco BS-4, na Bacia de Santos, Atlanta é um campo de óleo de póssal situado a 185 quilômetros da cidade do Rio de Janeiro, em lâmina d’água de
aproximadamente 1.500 metros.
Para maiores informações, entre em contato com nossa área de Relações com
Investidores:
Telefone: 55 21 3509-5959
E-mail: ri@qgep.com.br
www.qgep.com.br/ri
Sobre a Queiroz Galvão Exploração e Produção
A QGEP Participações S.A. é a maior empresa produtora de controle privado no setor de Exploração e
Produção (“E&P”) do Brasil, e a primeira e única empresa privada brasileira a operar na área premium
do pré-sal na Bacia de Santos. A QGEP foi qualificada pela ANP para atuar como Operador A em Águas
Profundas e Ultraprofundas. A Companhia possui um diversificado portfólio de ativos de alta qualidade e
potencial de exploração e produção. Adicionalmente, possui 45% de participação na concessão do
Campo de Manati, localizado na Bacia de Camamu, que é um dos maiores campos de gás natural não
associado em produção no Brasil. O Campo de Manati está em operação desde 2007 e possui
capacidade média de produção de cerca de 6 milhões de m 3 por dia. Para mais informações, acesse
www.qgep.com.br/ri

