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COMUNICADO AO MERCADO

QGEP inicia perfuração do Bloco BM-J-2 na
Bacia de Jequitinhonha
-- Perfuração irá testar o prospecto do pré-sal JEQ #1 -Rio de Janeiro, 6 de junho de 2011 - A QGEP Participações S.A. (BM&FBovespa:
QGEP3), maior empresa de controle privado brasileiro no setor de Exploração e
Produção (“E&P”) e a quarta maior do setor em termos de produção diária
anualizada em barris equivalentes de petróleo (“boe”), anuncia que iniciou no dia 5
de junho a perfuração do poço 1-QG-5-BAS, localizado no bloco BM-J-2 na bacia de
Jequitinhonha. Esta perfuração visa testar o prospecto Jeq#1 que tem como
objetivo os reservatórios da seção pré-sal. A QGEP é operadora do bloco e detém
100% de participação.
O bloco BM-J-2 está localizado cerca de 20 km de distância da costa em lâmina
d’água de aproximadamente 35m. O poço 1-QG-5-BAS está sendo perfurado pela
sonda Offshore Mischief, e deverá atingir a profundidade final, estimada em 4.700
metros, em três ou quatro meses.
“Este prospecto tem um caráter exploratório muito importante já que deverá testar
cerca de 1.000 metros de seção pré-sal, podendo expandir as fronteiras de
produção para a região nordeste do Brasil”, comentou Lincoln Guardado, Diretor de
Exploração.
Para informações complementares, entre em contato com a Área de Relações com
Investidores da QGEP:
Paula Vasconcelos da Costa
Diretora de Relações com Investidores
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 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, 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
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NOTCE TO THE MARKET

QGEP Initiates Drilling on Block BM-J-2 in the
Jequitinhonha Basin
-- Drilling to test the JEQ #1 pre-salt prospect --

Rio de Janeiro, June 6, 2011 – QGEP Participações S.A. (BMF&Bovespa: QGEP3), Brazil’s largest private
sector Exploration and Production (E&P) company and the fourth largest in the sector based on annualized
daily production of barrels of oil equivalent (BOE), today announced that it began drilling the 1-QG-5-BAS
well located in the Jequitinhonha Basin on June 5, 2011. Drilling will test the JEQ # 1 prospect in the pre-salt
section of the basin. QGEP is the operator and holds a 100% interest in this prospect.
Block BM-J-2 is located approximately 20 km from the coast in water depths of about 35 meters. The 1-QG5-BAS well is being drilled by the Offshore Mischief rig; drilling is expected to reach a depth of about 4,700
meters and last three to four months.
“The JEQ #1 prospect is one of the priorities in our high quality asset portfolio. It has excellent exploratory
characteristics being in close proximity to other pre-salt discoveries. This is an emerging basin with the
potential to expand production boundaries to the northeast of Brazil,” said Lincoln Guardado, Director of
Exploration.
For more information, please contact our Investor Relations team.
Paula Vasconcelos da Costa
Director of Investor Relations
+55 (21) 3509-5959
ri@qgep.com.br
www.qgep.com.br/ri

About QGEP
QGEP Participações S.A. is Brazil’s largest private sector Exploration and Production (E&P) company in
terms of daily production of barrels of oil equivalent (BOE) according to data from the ANP, and the only
private Brazilian company in this sector qualified by the ANP in the last two auctions in 2007 and 2008 to act
as “Operator A” in Deep and Ultra-Deep Waters. The Company has a diversified portfolio of high quality and
high potential exploration and production assets. Furthermore, it owns 45% of the concession for the Manati
Field located in the Camamu Basin, which is the largest non associated natural gas field under production in
Brazil according to data by the ANP as of November 2010. It has been in operation since 2007, and has
production capacity of approximately 50,300 boe per day. For more information, please go to
www.qgep.com.br/ri

