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QGEP Anuncia Início da Perfuração do Poço de Extensão de
Carcará
Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 2013 – A QGEP Participações S.A.
(BMF&Bovespa: QGEP3, “Companhia”) informa que foi iniciada a perfuração do poço de
extensão da descoberta de Carcará no Bloco BM-S-8.
A perfuração foi iniciada em 14 de dezembro, a aproximadamente 5 km do poço
pioneiro, utilizando a sonda NS-32 (Norbe VIII). A perfuração será realizada em duas
fases, devido à necessidade de uma sonda com um equipamento adequado para a
perfuração de reservatórios profundos com alto nível de segurança e eficiência
operacional. A previsão para a conclusão desta primeira fase é até o final do primeiro
trimestre de 2014.
“A perfuração do poço de extensão de Carcará trará dados fundamentais para o
entendimento da descoberta e do potencial do Bloco BM-S-8” comentou Sérgio
Michelucci, Diretor de Exploração da QGEP.
A descoberta de Carcará está localizada no Bloco BM-S-8, no pré-sal da Bacia de Santos,
a aproximadamente 230 km da costa do Estado de São Paulo. O poço Carcará foi o
descobridor de uma coluna contínua de pelo menos 471 metros de óleo de 31º API com
mais de 400 metros de carbonatos microbiais, com excelentes condições de porosidade
e permeabilidade.
A Queiroz Galvão Exploração e Produção S.A. detém 10% de participação no Bloco, o
qual é operado pela Petrobras (66%). Os demais parceiros são a Petrogal Brasil (14%) e
a 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 no
País. 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

