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QGEP - Breve Resumo

1996
Início das 
atividades
de E&P

2000
Descoberta do 
Campo de Manati

2011
QGEP IPO

Farm ins:   
BM-S-8 e 
BS-4

2012
Descoberta
de Carcará
(BM-S-8)

2010
Início da 
QGEP

2007
Primeiro gás no 
Campo de Manati

1999
Primeiras
concessões de 
E&P

2003
Primeiro
óleo no 
Campo de 
Coral

2013
8 blocos Rodada
11 da ANP

Desenvolvimento
do Campo de 
Atlanta (BS-4)

1980
Fundação da
Queiroz
Galvão
Perfurações
S.A. em Abril
1980

2015
Aquisição de 2 
blocos na 13a 
Rodada de 
Licitações da ANP

Sergipe-Alagoas

2017
Farm-out dos 
10% BM-S-8

Novas parcerias 
14ª rodada da 
ANP - aquisição 
de 30% SEAL-M-
501 e SEAL-M-
503 e conclusão 
de Farm-out de 
70% nos SEAL-
M-351 e SEAL-M-
428 na Bacia de 
Sergipe-Alagoas

.
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Crescendo e 
diversificando
o portfólio
em bacias
brasileiras

Foz do Amazonas

Pará-Maranhão

Ceará

Pernambuco-Paraíba

Camamu-Almada

Espírito Santo

Santos

Produção

Desenvolvimento

Exploração

1

3

14

2017

Sergipe-Alagoas



A AECOM
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BCSS

Empresa mundial de serviços ambientais, presente no Brasil desde 
1999.

Equipe multidisciplinar formada por biólogos, oceanógrafos, 
engenheiros, etc.

Para a realização desse estudo a AECOM contou com a participação de 
empresas especializadas:

• PROOCEANO Serviço Oceanográfico e Ambiental

• WITT O’BRIEN’S do Brasil Consultoria em Emergência 

• ALICECRIA Design



LOCALIZAÇÃO DO SPA DO CAMPO DE ATLANTA
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BCSS
Lâmina 

d’água ≅
1.550 m

120 km
64,8 MN

CAMPO DE 

ATLANTA



OBJETIVO:

O SPA tem como objetivo avaliar as reservas de óleo e gás existentes no Campo de Atlanta.
Através desta atividade, espera-se obter ainda mais conhecimentos sobre o comportamento do
reservatório e a sua produtividade.

1- Produção de 
óleo, gás e água

2- Separação do 
óleo, gás e água

3- Processamento 
e armazenamento 

do petróleo

4- Transferência 
para navios de 

transporte 
(aliviadores)

Como ocorre:

CARACTERÍSTICAS DA ATIVIDADE
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CONCEITO DE DESENVOLVIMENTO
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BCSS

Bacia de Santos / Bloco BS-4 / Campo de Atlanta

• Volume de óleo in place:

✓ BS-4: 1,92 Bi BOE

✓ Atlanta: 1,55 Bi BOE

• Reservas: 314 M BOE

✓ Atlanta = 249 M BOE 

• Potencial exploração no pré-sal

• Parceiros: 

✓ QGEP (30%);

✓ Dommo (40%); 

✓ Barra Energia (30%)

• Operador: QGEP

• Lâmina d’água: ≈1.550 m



CONCEITO DE DESENVOLVIMENTO
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BCSS

▶ Produção de óleo e gás através de FPSO com 

capacidade contratada de 30 kbopd

▶ 3 poços produtores horizontais (2 já perfurados e 

completados)

• 800 m de extensão horizontal e 88° de inclinação

• Contenção de areia com tela e gravel packing

• Elevação artificial com BCSS de 1500 HP

• Artificial Lift Skid (ALS) - BCS no leito marinho

▶ Sistema de coleta com linhas flexíveis individuais

▶ Sem injeção de água



Cronograma (Etapa atual):

Infraestrutura:

PLSV North Ocean 102

Fonte: QGEP

Instalação de linhas e equipamentos submarinos iniciada em setembro/ 2017

INSTALAÇÃO

CARACTERÍSTICAS DA ATIVIDADE
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Base de Apoio Operacional 
Brasco Niterói

AHTS Far Sagaris AHTS Bos Turmalina

Fonte: QGEPFonte: QGEP

Base de apoio aéreo
Cabo Frio

Base de Apoio Operacional 
Intermoor / NOV
Porto do Açu - São João da Barra



Base de Apoio Aéreo
Cabo Frio

Início da produção do Campo de Atlanta previsto para o primeiro trimestre de 2018

PRODUÇÃO

CARACTERÍSTICAS DA ATIVIDADE
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Base de Apoio Operacional
Brasco Niterói

AHTS Far Sagaris

AHTS Bos Turmalina

Fonte: QGEP

Fonte: QGEP

Fonte: QGEP

FPSO PETROJARL I Três embarcações de apoio

• Duas equipadas para 
resposta à emergência

• Uma para manuseio de 
cabos (line handler)

Cronograma (Etapa futura):

Infraestrutura:



Estudos ambientais são exigidos para atividades potencialmente poluidoras, como parte
do processo de Licenciamento Ambiental.

Para mais informações sobre licenciamento acesse:
www.ibama.gov.br/licenciamento

Licenciamento Ambiental: procedimento administrativo pelo qual o órgão
ambiental competente autoriza a localização, instalação, ampliação e
operação de empreendimentos e atividades consideradas efetiva ou
potencialmente poluidoras. Se for comprovada viabilidade ambiental, o órgão
ambiental emite a Licença Ambiental.

LICENCIAMENTO AMBIENTAL
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http://www.ibama.gov.br/licenciamento


LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Etapas do Estudo Ambiental: 

LICENÇA 
AMBIENTAL

MEDIDAS 
MITIGADORAS

MEDIDAS 
COMPENSATÓRIAS

MONITORAMENTO DOS 
IMPACTOS

CARACTERÍSTICAS
DO AMBIENTE

CARACTERÍSTICAS
DA ATIVIDADE

ESTUDO DE IMPACTO 
AMBIENTAL/ RELATÓRIO 
DE IMPACTO AMBIENTAL

AVALIAÇÃO DOS 
IMPACTOS AMBIENTAIS
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A QGEP

BCSS
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ÁREA DE INFLUÊNCIA

• Área de instalação das estruturas 

e a área de segurança de 500m 

ao redor do FPSO

• Área sujeita ao impacto do 

descarte de efluentes (esgoto, 

água de produção)

CAMPO DE 

ATLANTA

A Área de Influência é a área
que poderá ser afetada, tanto
de modo positivo quanto
negativo, pela atividade.

ÁREA DE INFLUÊNCIA
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ÁREA DE INFLUÊNCIA

CAMPO DE 

ATLANTA
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• Municípios recebedores 

de resíduos

• Município com previsão de 

recebimento de royalties

• Municípios que abrigam 

comunidades que pescam nas 

rotas das embarcações ou nas 

proximidades do Campo de 

Atlanta

Niterói

Cabo Frio

A Área de Influência é a área
que poderá ser afetada, tanto
de modo positivo quanto
negativo, pela atividade.

ÁREA DE INFLUÊNCIA

Rio das
Ostras

• Base de apoio marítimo

• Base de apoio aéreo

São João 

da Barra

Magé

Niterói
Niterói e 

São Gonçalo

Cabo Frio

Rio de Janeiro

Magé

Macaé

São João 

da Barra

São Francisco de 

Itabapoana

Itapemirim

Arraial do Cabo



CARACTERÍSTICAS DA REGIÃO
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Fonte: SOMA

AMBIENTE FÍSICO

Clima, correntes, marés, água, 

sedimentos

AMBIENTE SOCIOECONÔMICO

Atividades econômicas – pesca, 

turismo

AMBIENTE BIOLÓGICO

Ecossistemas, UCs, fauna e 

flora

Diagnóstico Ambiental – Levantamento de dados (publicações, pesquisas, estudos locais)



ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS

Aspecto
Característica da atividade que pode ou não gerar 
alteração no meio ambiente

Impacto Operacional Impacto Potencial

Relacionados com a 
operação normal da 

atividade

Relacionados a um 
acidente

Projetos
Ambientais

Plano de Emergência 
Individual - PEI



Impactos operacionais

IMPACTO NEGATIVO

- Interferência com animais marinhos 

- Risco de acidentes de tráfego

- Interferência nas atividades pesqueiras

- Aumento da demanda sobre infraestrutura de 

destinação final 

ASPECTO
- Circulação de embarcações 

(transporte de materiais, insumos 
e resíduos)

- Geração de resíduos e efluentes

MEDIDAS MITIGADORAS

- Projeto de Educação Ambiental dos Trabalhadores
- Projeto de Comunicação Social
- Projeto de Monitoramento de Impactos sobre a Avifauna
- Projeto de Controle da Poluição

ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS - NITERÓI



IMPACTO POSITIVO 

- Aumento de postos de serviços, aquisição de bens 
e insumos e arrecadação tributária

ASPECTO

- Demanda por serviços diversos, 
materiais, equipamentos e 
insumos

Impactos operacionais

ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS - NITERÓI



PROJETOS AMBIENTAIS

Monitoramento Ambiental

Consiste no monitoramento da qualidade ambiental da
região onde ocorre a atividade. Suas atividades
envolvem a avaliação e controle do descarte de água
produzida e análise da qualidade da água do entorno
da unidade de produção.

Projeto de Comunicação Social - PCS

Busca estabelecer um canal de comunicação entre a QGEP
e as comunidades da área de influência da atividade,
informando, dentre outros aspectos, os impactos efetivos e
potenciais e as medidas a serem adotadas pelo
empreendedor para mitigação e controle destes impactos.

Fonte: AECOM

Fonte: AECOM
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PROJETOS AMBIENTAIS

Busca discutir com os trabalhadores envolvidos na
atividade sobre as características e impactos
ambientais, bem como as medidas de mitigação e
controle destes impactos.

Estabelece os procedimentos para mitigação dos impactos
ambientais que possam ser causados pela geração de
resíduos, efluentes e emissões atmosféricas da atividade
de produção. Algumas das ações são: gerenciamento de
resíduos sólidos, desde a etapa de segregação até o
rastreamento da disposição ou tratamento destes no seu
destino final mais adequado.

Projeto de Educação Ambiental dos Trabalhadores - PEAT

Projeto de Controle da Poluição - PCP

Fonte: AECOM
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PROJETOS AMBIENTAIS

Projeto de Monitoramento de Impactos do SPA
do Campo de Atlanta sobre a Avifauna (PMAVE)

Prevê ações de atendimento e manejo emergencial de aves que possam ser
encontradas nas instalações marítimas do SPA do Campo de Atlanta. Este projeto
conta com procedimentos, equipamentos e instalações específicas, estabelecido
conforme o diagnóstico prévio das espécies da avifauna que podem ocorrer neste
campo, de sua sazonalidade e status de conservação.
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Fonte: AECOM



RESPOSTA À EMERGÊNCIA

O PEI estabelece os recursos materiais e as equipes responsáveis pelos
procedimentos de resposta a serem seguidos caso ocorra um incidente com
vazamento de óleo para o mar. Este Plano também prevê a realização de simulados
para que todos estejam preparados para agir, caso necessário.

Plano de Emergência Individual - PEI

Fonte: QGEP
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NOTA LEGAL

P. 25

Este documento contém algumas afirmações e informações relacionadas à Companhia que refletem a atual
visão e/ou expectativa da Companhia e de sua administração a respeito de suas atividades. Algumas
afirmações e informações são baseadas em previsões, projeções, indicam ou implicam resultados,
performance ou realizações futuras, podendo conter palavras como "acreditar", "prever", "esperar",
"contemplar", "provavelmente resultará" ou outras palavras ou expressões de acepção semelhante.
Tais afirmações estão sujeitas a uma série de riscos, incertezas e premissas. Advertimos que diversos
fatores importantes podem fazer com que os resultados reais divirjam de maneira relevante dos
planos, objetivos, expectativas, estimativas e intenções expressas neste documento, de forma que não há
qualquer garantia de que as projeções ou conclusões aqui mencionadas serão realizadas e/ou atingidas.
Em nenhuma hipótese a Companhia ou seus conselheiros, diretores, representantes ou empregados
serão responsáveis perante quaisquer terceiros (inclusive investidores) por decisões ou atos de
investimento ou negócios tomados com base nas informações e afirmações constantes desta apresentação,
e tampouco por danos indiretos, lucros cessantes ou afins. A Companhia não tem intenção de fornecer aos
eventuais detentores de ações uma revisão das afirmações ou análise das diferenças entre as afirmações e
os resultados reais. É recomendado que os investidores analisem detalhadamente o prospecto da QGEP,
incluindo os fatores de risco identificados no mesmo. Esta apresentação não contém todas as informações
necessárias para uma completa avaliação de investimentos na Companhia. Cada investidor deve fazer sua
própria avaliação, incluindo os riscos associados, para tomada de decisão de investimento.
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Obrigado
bs4@qgep.com.br

(21) 2544-4114 (aceita ligação à cobrar)
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