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FATO RELEVANTE
–Manutenção Preventiva no Campo de Manati com a expectativa de
produção para 2011 mantida em 6MMm3/dia–

Em atendimento ao disposto no artigo 2º da Instrução CVM nº358/2002, a QGEP
Participações S.A. (BM&FBovespa: QGEP3) vem a público informar que o Operador
do Campo de Manati, Petrobras, notificou aos integrantes do consórcio que concluiu
a inspeção dos raisers da plataforma. A Companhia detém 45% de participação no
campo.
Como resultado desta inspeção, o Operador, em concordância com os parceiros do
consórcio, decidiu fechar para manutenção temporariamente, por medida de
precaução,
três
poços
adicionais
aos
dois
anteriormente
fechados.
Consequentemente, o Campo está produzindo atualmente através de um dos seis
poços existentes, causando um decréscimo temporário na produção.
De acordo com o Operador, dois poços voltarão a operar em 7 dias, atingindo a
capacidade de 4,3 MMm3/dia. A capacidade total de produção do Campo de Manati
será restabelecida até o mês de maio de acordo com os seguintes passos: (i) 5,3
MMm3/dia até final de março, (ii) 7 MMm3/dia até final de abril e (iii) 8 MMm3/dia
até final de maio. Ainda de acordo estimativas preliminares do Operador, o valor
previsto para esta manutenção está estimado em US$ 20 milhões (US$9 milhões
para a Companhia).
Não obstante o plano de manutenção atual, o Operador mantém a estimativa de
produção média de 6 MMm3/dia para o ano de 2011, 2,7 MMm3/dia líquido para a
Companhia.

Rio de Janeiro, 14 de março de 2011.
Paula Vasconcelos da Costa
Diretora de Relações com Investidores

Sobre a Queiroz Galvão Exploração e Produção
A QGEP Participações S.A. ou “Companhia” é a maior empresa de controle privado
brasileiro no setor de Exploração e Produção, em termos de produção diária em
barris equivalentes de petróleo, "boe", no Brasil, segundo dados da ANP de 2010, e
a única empresa de controle privado brasileiro no setor de E&P qualificada pela ANP
nas duas últimas rodadas de licitação, em 2007 e 2008, para atuar como Operador
A em Águas Profundas e Ultraprofundas. A Companhia possui um diversificado
portfolio de ativos de alta qualidade e potencial de exploração e produção composto
por direitos de concessão sobre blocos exploratórios distribuídos na costa brasileira,

incluindo os reservatórios no pré-sal, localizados nas Bacias de Santos,
Jequitinhonha e Camamu. Adicionalmente, possui 45% de participação na
concessão do Campo de Manati, localizado na Bacia de Camamu, que é o maior
campo de gás natural não-associado em produção no Brasil de acordo com dados
da ANP de novembro de 2010, cobrindo aproximadamente 76 km², o qual se
encontra em operação desde 2007 e cuja capacidade de produção é de
aproximadamente 50,3 mil boe por dia. Para maiores informações acesso o site:
www.qgep.com.br/ri

