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QGEP anuncia Primeiro Óleo do Campo de Atlanta
na Bacia de Santos
Rio de Janeiro, 03 de maio de 2018 – A QGEP Participações S.A. (“QGEP”, “Companhia”,
B3:QGEP3) anuncia ao mercado que iniciou a produção no Campo de Atlanta em 02 de maio
de 2018.
Como operadora do Bloco BS-4, com 30% de participação, a QGEP confirma a produção inicial
através de um dos poços do Campo de Atlanta. O poço 7-ATL-2HP-RJS ainda está em fase de
estabilização e o Campo deverá atingir uma produção diária de 20.000 barris de óleo até o
final do segundo trimestre através de dois poços. O óleo está sendo produzido para o FPSO
Petrojarl I, e será vendido para a Shell, que contratou a compra de todo o óleo do Sistema de
Produção Antecipada (SPA) do Campo.
Comentando a respeito da produção do Campo de Atlanta, Lincoln R. Guardado, CEO da QGEP,
afirmou: “É com grande prazer que anunciamos o início da produção em Atlanta, um Campo
em que temos superado desafios técnicos de forma bem-sucedida. Esse é o segundo ativo em
produção da QGEP e contribuirá para o nosso fluxo de caixa operacional daqui para frente.
Este projeto tem um significado muito especial para todos nós, somos a primeira empresa
brasileira independente operando em águas ultraprofundas, comprovando assim a nossa
capacitação técnica e operacional”.
Danilo Oliveira, Diretor de Produção da QGEP, também comentou: “Ainda neste ano, o
consórcio decidirá sobre a perfuração de um terceiro poço como parte do SPA, o que poderá
acrescentar 10.000 barris por dia (kbpd) à produção. Esta etapa nos fornecerá elementos
importantes para o Sistema de Produção Definitivo em Atlanta, onde esperamos uma produção
máxima de cerca de 75 kbpd até 2021”.
Localizado no Bloco BS-4, na Bacia de Santos, Atlanta é um campo de óleo do pós-sal 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 uma das maiores empresas produtoras 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 no país. A QGEP foi qualificada pela ANP nos últimos dois leilões em 2007 e 2008 para atuar como
Operador A em Águas Profundas e Ultra profundas. 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 m³ por dia. Para mais informações, acesse www.qgep.com.br/ri

MATERIAL FACT

QGEP Announces First Oil from the Atlanta Field
in the Santos Basin
Rio de Janeiro, May 03rd, 2018 – QGEP Participações S.A. (“QGEP”, “Company”,
B3:QGEP3) announced today that it produced first oil from the Atlanta Field on May 02nd,
2018.
Operator of Block BS-4 with a 30% working interest, QGEP confirmed initial production
from one well in the Atlanta Field. The well 7-ATL-2HP-RJS is still in the stabilization phase
and the Field is expected to reach daily production of 20,000 barrels of oil later in the
second quarter of this year, from two wells. The oil is being produced to the FPSO, Petrojarl
I, and will be sold to Shell, who has contracted to purchase all of the production from the
Atlanta Field’s Early Production System (EPS).
Commenting, Lincoln R. Guardado, QGEP’s Chief Executive Officer, said, “We are pleased
to announce the beginning of production in Atlanta, a Field which we have been
successfully overcoming technical challenges. This represents QGEP’s second producing
asset and will be a positive contributor to our operating cash flow. This project has a
special meaning for us. We are the first Brazilian independent oil and gas company
operating in ultra-deep waters, thus proving our technical and operational capability.”
Danilo Oliveira, QGEP’s Production Director, added: “Later this year, the consortium will
decide whether to drill a third well as part of the EPS, which could add 10,000 barrels per
day (kbpd) to production. This phase will be important to the longer term objective of
establishing the Full Development System in Atlanta, where we expect a maximum
production of about 75 kbpd until 2021.”
Located in Block BS-4, in the Santos Basin, Atlanta is a post-salt oil field situated 185
kilometers from the city of Rio de Janeiro, in water depths of approximately 1,500 meters.
For additional information, please contact the Company’s Investor Relations team:
Phone: 55 21 3509-5959
E-mail: ri@qgep.com.br
www.qgep.com.br/ri
About Queiroz Galvão Exploração e Produção
QGEP Participações S.A. is one of Brazil’s largest producing company in the Brazilian Exploration and
Production (E&P) private sector, and the first and only private Brazilian company to operate in the premium
pre-salt area in Brazil. QGEP is qualified by the ANP in the last two auctions in 2007 and 2008 to act as
“Operator A” in Deep and Ultra-Deep Waters. The Company has a diversified portfolio of high quality and high
potential exploration and production assets. Furthermore, it owns 45% of the concession for the Manati Field
located in the Camamu Basin, which is one of the largest non-associated natural gas fields under production
in Brazil. Manati Field has been in operation since 2007, and has average production capacity of approximately
6 million of m³ per day. For more information, access www.qgep.com.br/ri

