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COMUNICADO AO MERCADO

QGEP comunica a devolução da descoberta de Camarão Norte
Rio de Janeiro, 11 de outubro de 2018 – A QGEP Participações S.A. (“QGEP”,
“Companhia”, B3: QGEP3) informa que o Consórcio do Bloco BCAM-40 deu início ao
processo de devolução à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
(ANP) da descoberta de Camarão Norte, localizada ao sul do Campo de Manati, na Bacia
de Camamu-Almada.
A Companhia possui 45% de participação na descoberta de Camarão Norte, que foi
declarado comercial em 2009. Após a avaliação de diversos planos de desenvolvimento e
potencial unitização à área adjacente, o consórcio concluiu que a área não era
economicamente viável e decidiu por sua devolução.
O valor contabilizado pela QGEP referente à descoberta de Camarão Norte totaliza R$2,0
milhões e será baixado, impactando o resultado do terceiro trimestre de 2018.
Para informações adicionais, favor entrar em contato com a área de Relações com
Investidores da Companhia:
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 única empresa privada brasileira a operar na área premium do pré-sal da Bacia
de Santos. A QGEP é qualificada pela ANP para atuar como Operadora A desde águas rasas até águas
ultraprofundas. A Companhia possui 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. Em operação desde 2007, o Campo de Manati tem capacidade de produção média atual de
aproximadamente 5,5 milhões de m3 por dia. Além disso, a QGEP é a operadora do Campo de Atlanta, campo
de petróleo do pós-sal situado a 185 quilômetros da cidade do Rio de Janeiro, em lâmina d'água de
aproximadamente 1.500 metros. Para mais informações, acesse www.qgep.com.br/ri
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NOTICE TO THE MARKET

QGEP announces relinquishment of Camarão Norte Discovery
Rio de Janeiro, October 11, 2018 – QGEP Participações S.A. (“QGEP,” “Company,” B3:
QGEP3), announced today that the Consortium of Block BCAM-40 has begun the
relinquishment process with the National Agency of Petroleum, Natural Gas and Biofuels
(ANP) of the Camarão Norte discovery located south of the Manati Field, in the CamamuAlmada Basin.
QGEP holds a 45% interest in the Camarão Norte discovery, which was declared
commercial in 2009. After evaluating several development plans and potential unitization
to the adjacent area, the consortium concluded that the area is not economically viable
and opted for its relinquishment.
The carrying value of the Camarão Norte discovery is R$2.0 million net to QGEP and will
be written-off as a charge to the Company’s third quarter’s results.

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 Brazil’s only independent company operating in the premium pre-salt area in
Santos Basin. QGEP is qualified by the ANP to act as “Operator A” from shallow to 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 an average production capacity of approximately 5.5 million m3 per day. Additionally,
QGEP is the operator at the Atlanta Field Atlanta, a post-salt oil field situated 185 kilometers from the city of
Rio de Janeiro, in water depths of approximately 1,500 meters. For more information, access
www.qgep.com.br/ir

