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QGEP Divulga Produção do 3º Trimestre de 2018
Rio de Janeiro, 04 de outubro de 2018 – A QGEP Participações S.A (“QGEP”,
“Companhia”, B3:QGEP3) divulga a Produção no 3º trimestre de 2018.
A produção total da QGEP no 3T18 foi de 1.718 mil barris de óleo equivalente (boe),
ou produção média diária de 18,7 mil boe. Seguem abaixo as informações detalhadas
por Campo.
Produção de gás e condensado do Campo de Manati
Produção Total do Campo (Milhões m3)
Produção Média Diária do Campo (Milhões m3/dia)
Produção Total, líquido QGEP (Milhões m3)

3T18
481,4
5,2
216,6

Produção de óleo do Campo de Atlanta
Produção Total do Campo (Mil bbl)
Produção Média Diária do Campo (Mil bbl/dia)
Produção Total, líquido QGEP (Mil bbl)

3T18
1.185,1
12,9
355,5

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 m3 por dia. Para mais informações, acesse www.qgep.com.br/ri
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QGEP Reports on 3rd Quarter 2018 Production
Rio de Janeiro, October 04th, 2018 – QGEP Participações S.A. (“QGEP”, “Company”,
B3:QGEP3”) releases today 3rd quarter 2018 production.
QGEP’s total production in 3Q18 was 1,718 thousand barrels of oil equivalent (boe),
or average daily production of 18.7 thousand boe. Please find below the detailed
information for each Field.
Gas and Condensate Production at Manati Field
Total Production of the Field (Million m3)
Average Daily Production of the Field (Million m3/day)
Total Production, net to QGEP (Million m3)

3Q18
481.4
5.2
216.6

Oil Production at Atlanta Field
Total Production of the Field (thousand bbl)
Average Daily Production of the Field (thousand bbl/day)
Total Production, net to QGEP (thousand bbl)

3Q18
1,185.1
12.9
355.5

For more information, please contact our Investor Relations team:
Telephone: +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 was qualified by the ANP 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 nonassociated 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.

