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FATO RELEVANTE
QGEP divulga resultados de três prospectos do Bloco BM-S-12
Rio de Janeiro, 14 de março de 2012 – A QGEP Participações S.A. (BMF&Bovespa: QGEP3),
“Companhia”, informa os resultados mais recentes de três prospectos do Bloco BM-S-12,
localizado na Bacia de Santos. A Queiroz Galvão Exploração e Produção S.A. possui
participação de 30% no Bloco, que está a cerca de 230 km da costa. A Petrobras é operador
do Bloco, com 70% de participação.
Em julho de 2011, foi iniciada a perfuração no poço Ilha do Macuco para testar os prospectos
Santos#1, Santos#2, Santos#3 e Santos#4. Em 1o de fevereiro de 2012, a Companhia
anunciou que havia atravessado o prospecto Santos#2 utilizando a sonda Ocean Baroness a
uma profundidade de 5.200 metros. Entretanto, os dados obtidos até aquele momento
continuavam inconclusivos.
Após a perfilagem final desta fase, os seguintes resultados foram identificados na locação Ilha
do Macuco:
 Santos#1: os reservatórios apresentam pequena espessura e são portadores de água.
 Santos#2: os reservatórios previstos não ocorreram, ainda que exista a possibilidade
da ocorrência desses reservatórios nas demais direções do prospecto. Assim, os
resultados desse poço reduziram o volume potencial anunciado anteriormente no
relatório da GCA, datado de dezembro de 2009. Um melhor entendimento dessa
redução de volume só poderá ser obtido após uma reinterpretação sísmica e geológica,
que já está em andamento.
 Santos #3: os dados indicaram a presença de reservatório de baixa porosidade, o que
levou a Companhia a decidir não prosseguir com as atividades direcionadas a esse
prospecto.
“Ressaltamos a independência dos resultados de cada um dos prospectos e que as
informações obtidas nos três primeiros prospectos não alteram nossas expectativas em relação
ao prospecto Santos#4” declara Lincoln Guardado, Diretor de Exploração.
O resultado do prospecto Santos #4, no pré-sal do Bloco, é esperado para o final do segundo
trimestre de 2012.
Para informações complementares, 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 de controle privado brasileiro no setor de Exploração e Produção (“E&P”)
com base na produção diária anualizada em barris de óleo equivalente (“boe”) no Brasil, segundo dados da ANP, 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 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 o maior campo de gás
natural não associado em produção no Brasil de acordo com dados da ANP de 2010. Esse campo se encontra em
operação desde 2007 e tem capacidade de produção de aproximadamente 50,3 mil boe por dia. Para mais
informações, acesse o site: www.qgep.com.br/ri.

