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Rio de Janeiro, 02 de setembro de 2010 - A OGX Petróleo e Gás Participações S.A. ("OGX" ou“Companhia”) (Bovespa:
OGXP3; OTC: OGXPY.PK), empresa brasileira de óleo e gás natural responsável pela maior campanha
exploratória privada no Brasil, comunica ao mercado que, através de sua subsidiária OGX Maranhão, foram identificados
novos indícios de gás na seção devoniana no poço 1-OGX-16-MA, nobloco PN-T-68, na bacia terrestre do Parnaíba. A
OGX Maranhão, sociedade formada entre OGX S.A.
(66,6%) e MPX Energia S.A. (33,3%), é a operadora e detém 70% de participação neste bloco, enquanto a Petra Energia
S.A. detém os 30% restantes.
Dando seqüência à perfuração do poço OGX-16, foram atingidos objetivos adicionais em duas diferentes formações da
seção devoniana, apresentando fortes indícios de gás, comprovando o grande potencial gerador de petróleo desta bacia.
Estes objetivos estão aproximadamente 800 metros abaixo do objetivo anterior, divulgado ao mercado no dia 12 de agosto
de 2010.
Foram identificados folhelhos fraturados da Formação Pimenteiras, chegando a apresentar 909 Unidades de Gás Total
(UGT) e coluna de aproximadamente 23 metros. Imediatamente abaixo a esta formação, também foram identificados
reservatórios arenosos da Formação Itaim com indícios apresentando 370 UGT em coluna de aproximadamente 25 metros.
A perfuração do poço OGX-16, prospecto denominado Califórnia, continua em andamento em buscas de novos horizontes
portadores de hidrocarbonetos. Este poço está localizado a aproximadamente 260 km deSão Luis, capital do Maranhão. A
sonda QG-1, fornecida pela Queiroz Galvão, iniciou as atividades deperfuração no dia 5 de julho de 2010
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