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FATO RELEVANTE
–Concluída a perfuração do poço 1-SPS-80 na Bacia de Santos –

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 ‐ foi concluída a
perfuração do poço 1‐SPS‐80 (1-BRSA-911-RJS), localizado na Concessão BM‐S‐76 em
águas rasas da Bacia de Santos, em cota batimétrica de 189m e distante cerca de
215km da costa. A QGEP detém 20% de participação neste bloco exploratório em
parceria com a GALP e PETROBRAS (operadora).
A perfuração do poço 1‐SPS‐80, denominado Enseada, foi iniciada em 21 de janeiro de
2011 e buscou testar reservatórios arenosos do pós sal (Santos#5, Santos#8 e
Santos#9). Os reservatórios foram confirmados e, apesar de indicarem a presença de
indícios de hidrocarbonetos, não foram identificadas zonas potencialmente produtoras. A
perfuração do poço em questão atingiu a profundidade final de 4405 m, como previsto
no plano original. Resultados desta natureza são inerentes à atividade de exploração de
petróleo e gás natural.
Como resultado dessa perfuração, o consórcio tomou a decisão de devolver os blocos
adjacentes BM-S-75 e BM-S-77 à ANP, visto que os prospectos identificados nesses
blocos, visando testar a seção pós-sal (Santos#6 e Santos#7), não justificam novos
investimentos na perfuração de poços exploratórios e esses recursos podem ser melhor
empregados em outras oportunidades exploratórias.
Ressalta-se que, em função da qualidade e diversidade geológica e geográfica do
portfólio da QGEP, este resultado não afeta as previsões anteriormente feitas com
respeito aos volumes e riscos dos demais projetos exploratórios da 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

