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COMUNICADO AO MERCADO

Novo poço confirma potencial da descoberta de Carcará
-Poço de delimitação comprova extensão para norte da descoberta de óleo de 31° API
Rio de Janeiro, 28 de maio de 2015 – A QGEP Participações S.A. (BMF&Bovespa:
QGEP3) anuncia que o segundo poço de extensão confirmou o potencial da descoberta
de Carcará, situado no Bloco BM-S-8, na Bacia de Santos, identificando acumulação
de óleo leve (31° API) nos reservatórios do pré-sal.
O poço 3-SPS-105 (3-BRSA-1290-SPS), informalmente conhecido como Carcará
Norte, comprovou a extensão para norte da descoberta de óleo leve (31° API), em
reservatórios carbonáticos de excelente qualidade, situados logo abaixo da camada de
sal, a partir da profundidade de 5.820 metros.
O poço, que ainda encontra-se em perfuração, constatou uma expressiva coluna de
óleo de cerca de 358 metros em reservatórios contínuos e conectados; dados de
pressão obtidos neste poço comprovam tratar-se da mesma acumulação do poço
descobridor, perfurado em 2012. Carcará Norte atingiu a profundidade de 6.178
metros e continuará a ser perfurado até, pelo menos, a base do reservatório, tendo
em vista que, até o momento, não se encontrou o contato óleo/água.
Carcará Norte está localizado na área do Plano de Avaliação da Descoberta (PAD) de
Carcará, a cerca de 229 km do litoral do Estado de São Paulo e a cerca de 5 km ao
norte do poço descobridor, em profundidade de água de 2.072 metros.
Ao término da perfuração está prevista a realização de um teste de formação para
avaliar a produtividade dos reservatórios. Ainda em 2015 está programada a
continuidade da perfuração do primeiro poço de extensão, Carcará Noroeste,
prosseguindo com as operações previstas no Plano de Avaliação.
A Queiroz Galvão Exploração e Produção S.A. possui 10% de participação no Bloco, o
qual é operado pela Petrobras (66%). Os demais membros do consórcio incluem a
Petrogal Brasil (14%) e Barra Energia do Brasil Petróleo e Gás Ltda. (10%)
Para mais informações, entre em contato com a Área de Relações com Investidores da
QGEP:
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 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

