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COMUNICADO AO MERCADO

QGEP anuncia conclusão da avaliação do poço Carcará Norte,
situado no Bloco BM-S-8
Rio de Janeiro, 22 de dezembro, 2015 – A QGEP Participações S.A. (“QGEP”,
“Companhia”, BM&FBovespa: QGEP3) anuncia que o programa de avaliação do poço
Carcará Norte foi concluído apresentando excelentes resultados. Carcará Norte é um
poço de extensão localizado a 5 km da descoberta de Carcará no Bloco BM-S-8 na Bacia
de Santos.
A avaliação desse poço consistiu na realização de dois Testes de Formação a Poço
Revestido (TFRs), sendo um na base e o outro no topo da seção de reservatórios, a qual
tem uma espessura total de aproximadamente 360 metros. Carcará é uma acumulação
de óleo leve (31o API) sem contaminantes em reservatórios carbonáticos microbiais do
pré-sal. Até o momento, o contato óleo/água não foi constatado em nenhum dos poços
já perfurados na área.
Os dados obtidos com a avaliação do Carcará Norte confirmaram a expectativa de
elevada produtividade dos reservatórios dessa área. As vazões iniciais de produção
estimadas por poço são, no mínimo, equivalentes aos melhores poços em produção na
Bacia de Santos. De acordo com dados divulgados pela ANP, três poços do Campo de
Sapinhoá produziram, durante o mês de outubro de 2015, com vazões entre 39 mil e 44
mil barris de óleo equivalente por dia por poço.
Essa avaliação permitiu a definição das características dos reservatórios, dos fluidos e da
capacidade de produção, provendo ao consórcio informações fundamentais para a
continuidade das operações no Bloco BM-S-8, incluindo o planejamento da infraestrutura
de produção dessa descoberta.
A Queiroz Galvão Exploração e Produção S.A. possui 10% de participação no Bloco BMS-8. A Petrobras é o operador com 66% e os outros membros do Consórcio incluem a
Petrogal Brasil Ltda., com 14%, e a Barra Energia do Brasil Petróleo e Gás Ltda., com
10% de participação.
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 maior empresa produtora de controle privado no setor de Exploração e
Produção (“E&P”) do Brasil, e a primeira e 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

