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-- OGX anuncia presença de hidrocarbonetos no poço OGX-16 na bacia do Parnaíba -Realizado teste de formação com altas pressões e presença de gás
Rio de Janeiro, 12 de agosto de 2010 - A OGX Petróleo e Gás ParticipaçõesS.A. (“OGX S.A.”) (Bovespa: OGXP3; OTC:
OGXPY.PK), empresa brasileirade óleo e gás natural responsável pela maior campanha exploratória privada no Brasil,
comunica ao mercado que, através de sua subsidiária OGX Maranhão, identificou a presença de gás na seção devoniana do
poço1-OGX-16-MA, no bloco 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.
“Esta descoberta abre uma nova fronteira exploratória em uma bacia terrestre,fato que não ocorria há aproximadamente
duas décadas no Brasil.
Convém também ressaltar que a campanha exploratória, iniciada em outubro de2009, está sendo conduzida por
companhias brasileiras, obtendoimportantes resultados em tempo recorde” comentou Sr. Paulo Mendonça ,Diretor Geral
da OGX.
“Viva o Brasil, viva a inteligência brasileira”, comentou Sr. Eike Batista, acionista controlador e Presidente do Conselho de
Administração da OGX.
Após perfuraros primeiros 10 metros da seção devo niana com expressivos indícios de gás, à profundidade de 1.654
metros, a OGX Maranhão decidiu realizarum teste de formação.
O poço foi aberto para fluxo às 5:30 de hoje eapós 10 minutos de abertura, constatou-se a presença de gás nasuperfície e,
às 6:00, o poço estava com 1.900 psi de pressão, sendo,em seguida, fechado para estática.
No segundo fluxo, iniciado às 8:00,foi alinhado para o queimador, apresentando uma chama deaproximadamente 15
metros.
Com os dados sísmicos adquiridosaté o momento, já foram mapeados em torno de 20 novos prospectos, sendo cinco deles
situados no trend desta descoberta, sinalizando parao altíssimo potencial desta região da bacia, na qual a OGX Maranhão
detém 7 blocos, totalizando aproximadamente 21.000 km².
Aperfuração do poço OGX-16, prospecto denominado Califórnia, continua emandamento até a profundidade total

estimada de 3.450 metros em buscasde novos objetivos exploratórios. O poço OGX-16, localizado no bloco PN-T-68,
situa-se a aproximadamente 260 km de São Luis, capital do Maranhão.
A sonda QG-1, fornecida pela Queiroz Galvão, iniciou asatividades de perfuração no dia 5 de julho de 2010.
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