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– Concluída a perfuração do poço OGX-12 na Bacia de Santos –
Rio de Janeiro, 16 de julho de 2010 - A OGX Petróleo e Gás Participações S.A. (“OGX”) (Bovespa: OGXP3; OTC:
OGXPY.PK), empresa brasileira de óleo e gás natural responsável pela maior campanha exploratória privadano Brasil,
comunica ao mercado que foi concluída a perfuração do poço 1-OGX-12-SPS, localizado no bloco BM-S-57, em águas
rasas da Bacia de Santos. A OGX detém 100% de participação neste bloco.
A perfuração do poço OGX-12, nomeado Niterói, atingiu uma profundidade total de 5.074 metros, tendo encontrado
reservatórios carbonáticos da seção albiana com boas condições permo-porosas, porém com selo nãoeficaz. Além disso,
foram encontrados dois intervalos de reservatórios carbonáticos de pequenas espessuras com indícios de hidrocarbonetos
nas seções aptiana e barremiana, o que confirma que o sistema petrolífero está ativo.
Apesar dessas evidências, trata-se de ocorrências dehidrocarbonetos não comerciais. As informações adquiridas neste
poçosão de grande importância para a calibração do novo modelo geológicopara a região.
“Após uma campanha altamente bem sucedida comdescobertas nos 14 primeiros poços anunciados, a perfuração
doprospecto Niterói tinha como maior objetivo testar um modelo geológiconovo. O postmortem do poço nos leva a crer
que a falta de selo tenhasido a causa da inexistência de uma acumulação comercial dehidrocarbonetos, uma vez que a
estrutura albiana é proeminente. O fato de termos encontrado bons reservatórios e confirmado a existência desistema
petrolífero ativo nesta parte da bacia é muito positivo, poisdiminui o risco em futuros poços”, comentou Paulo Mendonça,
DiretorGeral da OGX.
O poço OGX-12, localizado no bloco BM-S-57,situa-se a aproximadamente 95 km da costa, onde a lâmina d'água é
deaproximadamente 150 metros.
A sonda utilizada será deslocada para o bloco BM-S-56 e perfurará o prospecto Belém.
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