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Fato Relevante
– Consórcio BS-4 anuncia contratação do FPSO para o Campo de Atlanta –
Rio de Janeiro, 17 de dezembro de 2014 - A Óleo e Gás Participações S.A. – Em Recuperação Judicial
(“OGpar”) (Bovespa: OGXP3; OTC: OGXPY.PK) e OGX Petróleo e Gás S.A. – Em Recuperação Judicial
(“OGX”) (Bovespa: OGSA3), vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral, que o Consórcio
responsável pelo desenvolvimento do Campo de Atlanta assinou contrato para afretamento e operação da
unidade de produção (“FPSO” - Floating, production, storage, and offloading) Petrojarl I, da Teekay
Offshore Partners L.P.
A assinatura do contrato do FPSO representa um marco significativo no desenvolvimento do Campo de
Atlanta, que iniciará a sua produção através de um Sistema de Produção Antecipada (SPA), conforme
contemplado no Plano de Desenvolvimento aprovado pela ANP. A unidade será customizada de acordo
com as especificações necessárias para a operação no Campo e está programada para chegar à locação em
14 meses.
O início da produção está programado para meados de 2016. Nesta primeira fase, a produção será de 25
mil bbl/d, podendo atingir cerca de 30 mil bbl/d com até três poços em produção, dois dos quais já estão
perfurados, equipados com árvore de natal molhada e bomba submersa. A unidade Petrojarl I terá
capacidade de armazenar 180 mil bbl e o contrato é para um período de 5 anos, com cláusula de término a
partir do terceiro ano.
O Capex associado ao SPA considerando dois poços é de US$520 milhões. O Consórcio considera ainda a
perfuração de um terceiro poço de produção, o que elevará o Capex total do SPA. O custo operacional total
de afretamento e manutenção estimado para o SPA é de US$480 mil por dia, incluindo os custos de
Leasing, serviços, logística, seguro, fundo de abandono, entre outros. Todos os valores divulgados referemse à totalidade do Consórcio.

Segue abaixo a produção média anual estimada para o Campo de Atlanta, baseada nas reservas 2P,
conforme o Plano de Desenvolvimento. Salientamos que as reservas 3P permanecem inalteradas com
valores de 269 milhões de bbl. A produção associada ao Sistema Definitivo (SD) está baseada na premissa
de contratação de um FPSO de maior capacidade a partir de 2019 e perfuração de poços adicionais.

(kbpd)

Produção SPA

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033

13
30
30
13

Produção SD

Total

21
74
76
60
46
38
33
29
25
23
20
19
18
17
16

13
30
30
34
74
76
60
46
38
33
29
25
23
20
19
18
17
16

A projeção acima representa uma estimativa baseada nas expectativas e premissas do operador e estão
sujeitas a diversos riscos e incertezas, conforme divulgado em Fato Relevante divulgado pelo operador
nessa mesma data.
Localizado no Bloco BS-4, na Bacia de Santos, Atlanta é um Campo de óleo de pós-sal a 185 quilômetros da
costa da cidade do Rio de Janeiro, em lâmina d’água de aproximadamente 1.500 metros. A OGX possui
participação de 40% no consórcio em conjunto com a Barra Energia do Brasil Petróleo e Gás Ltda. com 30%
de participação e com a operadora Queiroz Galvão Exploração e Produção S.A. com participação de 30%.

Aviso Legal
Este documento contém algumas afirmações e informações relacionadas à Companhia que refletem a atual
visão e/ou expectativa da Companhia e de sua administração a respeito do seu plano de negócios. Estas
afirmações incluem, entre outras, todas as afirmações que denotam previsão, projeção, indicam ou
implicam resultados, performance ou realizações futuras, podendo conter palavras como “acreditar”,

“prever”, “esperar”, “contemplar”, “provavelmente resultará” ou outras palavras ou expressões de acepção
semelhante. Tais afirmações estão sujeitas a uma série de expressivos riscos, incertezas e premissas.
Advertimos que diversos fatores importantes podem fazer com que os resultados reais divirjam de maneira
relevante dos planos, objetivos, expectativas, estimativas e intenções expressas neste documento. Em
nenhuma hipótese a Companhia ou seus conselheiros, diretores, representantes ou empregados serão
responsáveis perante quaisquer terceiros (inclusive investidores) por decisões ou atos de investimento ou
negócios tomados com base nas informações e afirmações constantes desta apresentação, e tampouco por
danos indiretos, lucros cessantes ou afins. A Companhia não tem intenção de fornecer aos eventuais
detentores de ações uma revisão das afirmações ou análise das diferenças entre as afirmações e os
resultados reais. Cada investidor deve fazer sua própria avaliação, incluindo os riscos associados, pra
tomada de decisão de investimento.
Contatos OGpar e OGX
Investidores:
Marcia Mainenti
Marianna Sampol
+55 21 3916 4545
ri@ogpar.com.br
Mídia:
Cibele Flores, cibele.flores@ogpar.com.br
+55 21 3916 4505

