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OGX inicia sua Campanha Exploratória
--Companhia alcança marcos significativos antecipando o cronograma---Atualização do Plano de Negócios-Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 2009 – OGX Petróleo e Gás ParticipaçõesS.A. (Bovespa: OGXP3), maior empresa
brasileira privada de óleo e gás natural em termos de área exploratória marítima, anuncia que assegurou todos os itens
críticos necessários para iniciar sua campanha exploratória.
Entre os principais marcos destacam-se a execução da campanha sísmica 3D, a contratação de quatro sondas de perfuração
semi submersíveis, seis embarcações e dois helicópteros para apoio logístico, base portuária, além de todo o material crítico
que suportará as atividades exploratórias. Também foi finalizada a construção da sala de visualização 3D, representando o
“estado da arte” em infra-estrutura.
“A OGX reúne uma equipe técnica de forte reputação e histórico no segmento de óleo e gás brasileiro.
Esta experiência, associada ao grande conhecimento da equipe, nos possibilitou contratar os equipamentos e desenvolver a
infra-estrutura necessária para iniciar nossa campanha exploratória.
No momento, estão assegurados os equipamentos necessários às perfurações nas Bacias de Campos e Santos, antecipando
o cronograma originalmente proposto. Mesmo realizando as contratações em menor tempo, fomos capazes de controlaros
custos, que em alguns casos, estão abaixo do orçamento,” comentou Rodolfo Landim, CEO da
OGX.
“Nosso portfolio totaliza aproximadamente 7.000 km² de área exploratória marítima em quatro bacias brasileiras.
Estamos executando efetivamente nosso plano de negócios, que contempla a perfuração de 51 poços nos próximos quatro
anos, de modo a provar nossas reservas de óleo e gás natural, enquanto desenvolvemos nossas descobertas iniciais. A
sólida posição financeira da OGX, que ultrapassa R$ 7,5 bilhões em caixa, associada aos 4,8 bilhões barris de óleo
equivalente de recursos riscados e à forte expertise técnica, nos permitem alcançar nossa meta de transformar nossos
recursos em reservas provadas”, adicionou Landim.
Ao longo dos últimos seis meses, a OGX alcançou importantes marcos e assegurou elementos críticos para o

desenvolvimento de sua campanha exploratória, tais como:
Campanha Sísmica: a aquisição de dados sísmicos 3D nas bacias de Campos e Pará-Maranhão foi finalizada em
dezembro de 2008 e, na Bacia do Espírito Santo, este levantamento encontra-se avançado e sete meses à frente do
cronograma originalmente proposto.
Os dados 3D existentes na bacia de Santos foram reprocessados com as mais modernas tecnologias e já encontram-se à
disposição para interpretação. Estima-se que em meados de 2009, os dados sísmicos 3D das bacias de Campos, Santos e
Pará-Maranhão já estejam interpretados pela equipe da OGX. Para a Bacia do Espírito Santo estima-se que os dados
estejam interpretados até dezembro de 2009;
Sondas de perfuração: a OGX contratou quatro sondas de perfuração semi-submersíveis, três delas da Diamond
Offshore e uma da Pride International, o que nos permitirá executar toda a campanha exploratória nas bacias de Campos e
Santos. Duas sondas iniciarão suas operações em setembro de 2009 e uma em outubro. A última unidade começará suas
atividades no início de 2010, podendo ser antecipada;
Logística: foram contratadas seis embarcações,cinco das quais em construção no Brasil, e dois helicópteros para o
transporte de equipamentos, materiais e pessoas às plataformas em operação nas bacias de Campos e Santos.
Estas contratações foram realizadas com fornecedores mundialmente conhecidos como Edison Chouest, Norskan Offshore
e Aeróleo.
Adicionalmente, a OGX contratou a Briclog como ase portuária na cidade do Rio de Janeiro, onde materiais e suprimentos
serão estocados e carregados às embarcações; Serviços de Perfuração e Equipamentos: todos os materiais, serviços e
equipamentos críticos para a perfuração foram contrata dos com fornecedores reconhecidos internacionalmente, tais como
cabeça de poço com Vetco, subsidiária da General Eletrics, revestimentos com a V&M do Brasil e fluido de perfuração com
a MI-SWACO. Também foram contratados serviços de engenharia com a Schlumberger e Halli burton,além de serviços
relacionados ao manuseio e operações com tubos de revestimento com a Frank’s International.
Todo o material necessário para a perfuração dos seis poços em 2009 já foi encomendado;
Salade visualização 3D: a OGX construiu uma sala de visualização 3D na sede da companhia, no Rio de Janeiro,
representando o “estado da arte” em tecnologia, que permitirá a análise do perfil geológico das bacias marítmas em terceira
dimensão e de forma integrada entre as equipes técnicas da companhia. Isso permitirá aprimorar o processo de decisão e
ampliará a produtividade da companhia e seus projetos.
“No final do segundo trimestre começaremos a perfurar na bacia de Santos em conjunto com nosso parceiro e operador,
Maersk Oil. Em seguida, perfuraremos dois poços na bacia de Campos, começando em setembro, apósa chegada das duas
primeiras sondas de perfuração.
Após estes dois poços iniciais, ainda esperamos iniciar a perfuração de mais dois poços nesta bacia no final de 2009, o que
se estenderá até 2010. Nosso sexto poço previsto para 2009 será na bacia de Santos, cuja perfuração deverá começar em
novembro, após a chegada de nossa terceira sonda,” concluiu Landim
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