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FATO RELEVANTE 

 
QGEP assume participações da Pacific Brasil  

nos Blocos FZA-M-90, PAMA–M–265 e PAMA-M-337  
 

Rio de Janeiro, 14 de outubro de 2016 – QGEP Participações S.A. (“QGEP”, 
“Companhia”, BM&FBovespa: QGEP3) anuncia hoje que firmou um acordo visando assumir 
as participações acionárias que seu sócio, Pacific Brasil Exploração e Produção de Óleo e 
Gás Ltda. ("Pacific"), detém em três blocos exploratórios nas bacias de Foz do Amazonas 
e de Pará-Maranhão (“PAMA”). 
 
Como parte do acordo, a Pacific quitará a inadimplência atual referente à aquisição de 
sísmica para os blocos de PAMA e também antecipará à QGEP o valor de US$10 milhões, 
como parte das obrigações mínimas assumidas nos blocos. A transação sujeita-se à 
aprovação da ANP. Dessa forma, a QGEP se tornará o único concessionário nos blocos de 
PAMA, possibilitando futuras operações de farm-out nessas áreas. 
 
O valor adicional de compromissos assumidos do Programa Exploratório Mínimo (PEM) 
pela QGEP com o aumento de participação nestes blocos é de R$132 milhões. Este valor 
será reduzido para R$86 milhões até o final do próximo ano, considerando o abatimento 
das obrigações referentes à sísmica já realizada nos blocos.   
 
“Considerando o conhecimento ainda incipiente dos blocos, aproveitamos a decisão da 
Pacific de encerrar as atividades no mercado brasileiro para aumentar a nossa posição e 
dar continuidade na avaliação exploratória, monitorando potenciais upsides que venham 
das atividades em toda a margem equatorial”, destaca Lincoln Guardado, CEO da 
Companhia.  
 
A transação está sujeita à aprovação da ANP e demais órgãos reguladores. 
 
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 
 


