OGX confirma presença de hidrocarbonetos líquidos na seção santoniana do poço OGX-11D
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-- OGX confirma presença de hidrocarbonetos líquidos na seção santoniana do poço OGX-11D –
-- Net pay total de aproximadamente 75 metros na seção santoniana --

Rio de Janeiro, 17 de junho 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, com base em testes realizados nopoço 1-OGX-11D-SPS, foi concluído que a descoberta de
hidrocarbonetos anunciada anteriormente no prospecto Natal na Bacia de Santos refere-sea uma acumulação de
hidrocarbonetos líquidos e gás associado.
“A descoberta de hidrocarbonetos líquidos em arenitos de alta permo-porosidade nos surpreendeu positivamente,
apontando para uma maior atratividade do projeto”, comentou Paulo Mendonça, Diretor Geralda OGX.
Em seqüência ao anúncio feito no dia 24 de maio de 2010,onde foi comunicada a presença de hidrocarbonetos, gás e
condensado, naseção santo niana do poço OGX-11D, foram realizados novos estudos queincluem perfilagem, amostra
lateral, pré-testes e teste a cabo que permitiram concluir que a descoberta refere-se a uma acumulação dehidrocarbonetos
líquidos e gás associado.
A coluna total e o net pay identificados nesta seção foram ampliados, respectivamente, deaproximadamente 42 para 180
metros e 34 para 75 metros em arenitos comexcelentes condições permo- porosas.
Os hidrocarbonetos líquidosencontrados são de ótima qualidade, apresentando em torno de 41° API.
A perfuração do poço encontra-se em andamento até a profundidade totalestimada de 6.100 metros em busca de objetivos
mais profundos.
O poço, localizado no bloco BM-S-59, se situa a 104 km da costa onde alâmina d'água é de aproximadamente 170 metros.
A sonda Ocean Quest,fornecida pela Diamond Offshore, iniciou as atividades de perfuração no dia 9 de abril de 2010. A
OGX detém 100% de participação neste bloco
OGXRi S.A - Copyright © - Todos os direitos reservados
Telefone: 123456 E-mail: email@OGXRi.com.br

