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Rio de Janeiro, 19 de julho de 2010 - A OGX Petróleo e Gás Participações S.A. (“OGX”) (Bovespa: OGXP3; OTC:
OGXPY.PK), empresa brasileira de óleo e gás natural responsável pela maior campanha exploratória privada no Brasil,
divulga ao mercado suas práticas de segurança operacional em sua campanha de perfuração exploratória.
Diante das recentes discussões a respeito da exploração offshore de petróleo, a OGX comunica que cumpre todos os
requisitos legais relativos à segurança operacional e adota práticas de gestão de risco para identificar, categorizar e mitigar
possíveis eventos indesejáveis inerentes à operação.
A OGX contratou empresas reconhecidas mundialmente em seus segmentos para a prestação de serviços e fornecimento
de equipamentos, trabalhando em um ambiente de estreita cooperação. Além disso, investiu maciçamente em tecnologia e
em profissionais altamente capacitados e utiliza as melhores práticas de gestão e operação na perfuração dos poços em sua
campanha exploratória.
Podemos citar as seguintes práticas:
(i) Instalação de um Centro Integrado de Apoio Operacional, em nossa sede, reunindo renomadas empresas para o
acompanhamento das atividades de perfuração em tempo real, 24 horas por dia, 7 dias por semana, minimizando riscos
operacionais, acelerando a tomada de decisões e permitindo suporte técnico de outros centros de excelência localizados ao
redor do mundo;
(ii) Elaboração de Projetos de Poço utilizando os mais rígidos procedimentos operacionais, culminando na simulação de
todas as operações a serem executadas nos poços, realizada através de reuniões coordenadas pelaOGX, contando com
representantes de todas as empresas que participarãoda execução do projeto;
(iii) Contratação de empresa líder mundial no mercado offshore em controle de poço, para projetos de engenharia,
consultoria e suporte técnico nas fases de planejamento e execução das operações de perfuração com acompanhamento de
todas as fases da perfuração dos poços na Bacia de Santos, e possibilidade de monitoração em tempo real em Houston,
através do Centro Integrado de Apoio Operacional; (iv) Adoção de modelo de acompanhamento das perfurações, contando
com um gerente de operação exclusivo por sonda na sede da Companhia, com mais de 25 anos de experiência na indústria
de Óleo & Gás;

(v) Controle rígido das operações, só permitindo qualquer alteração do programa original por escrito e com participação e
autorização de todos os envolvidos, porém atuando de forma dinâmica eativa, incorporando imediatamente nos programas
de perfuração as mais recentes práticas mundiais;
(vi) Auditorias Sistemáticas da Atividade de Perfuração de Poços, desde a fase de planejamento até a execução nas sondas,
tendo a última sido realizada em junho de 2010, com representantes de empresas que prestam serviço para a OGX, porém
não envolvidos nos projetos em questão, permitindo total independência e imparcialidade nas recomendações.
(vii) Utilização de equipamentos para contenção de vazamentos e sistema de combate a incêndios em todos os oito barcos
de apoio às sondas, o que permite maior agilidade e eficiência em um eventual incidente
“Não são apenas as sucessivas descobertas de hidrocarbonetos que marcam o sucesso de nossa campanha exploratória,
mas também o cumprimento das melhores práticas e procedimentos que garantem os mais altos níveis de segurança de
nossas operações e refletem nosso respeito ao meio-ambiente e à sociedade”, comentou Paulo Mendonça, Diretor Geral da
OGX.
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