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-- Informações complementares acerca dos recursos potenciais na bacia do Parnaíba -Rio de Janeiro, 16 de agosto de 2010 - A OGX Petróleo e Gás ParticipaçõesS.A. ("OGX" ou “Companhia”) (Bovespa:
OGXP3; OTC: OGXPY.PK), empresabrasileira de óleo e gás natural responsável pela maior campanha exploratória
privada no Brasil, vem a público complementar asinformações divulgadas por meio de Fato Relevante publicado em 12 de
agosto de 2010, relativas à descoberta de gás na bacia terrestre doParnaíba.
Neste referido Fato Relevante, foi anunciada para o mercado em geral, dentre outras informações, (i) a descoberta de gás
nopoço OGX-16, bloco PN-T-68, na bacia do Parnaíba, (ii) a realização deum teste de formação que constatou pressão de
1.900 psi e chama emtorno de 15 metros e (iii) o mapeamento de aproximadamente 20 novos prospectos na área de
concessão, que engloba sete blocos exploratóriose 21.000 km².
Em complemento às informações divulgadasanteriormente, a OGX comunica que, com base em análises técnicas,estima um
volume de recursos potenciais de aproximadamente 15 trilhõesde pés cúbicos (Tcf) de gás natural na área dos 7 blocos
detidos pela OGX.
Tal estimativa refere-se aos recursos potenciais, apurados apartir do mapeamento sísmico de aproximadamente 20
prospectos similaresao perfurado pelo poço OGX-16.
Adicionalmente, considerandoos estudos e análises mencionados acima, a OGX estima que tais volumespotenciais podem
corresponder a uma capacidade produtiva deaproximadamente 15 milhões de metros cúbicos diários de gás natural.
Adescoberta anunciada motivou a revisão da campanha exploratória daregião, aumentando a previsão do número de poços
a serem perfurados de 7 para 15, bem como a intensificação da campanha de levantamentos de dados sísmicos 2D e 3D.
Nesse contexto, estima-se um investimento entre R$600 e R$700 milhões para a campanha exploratória na bacia do
Parnaíba.
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