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Descoberta de gás natural no prospeto exploratório Agulha em Moçambique 
 

 

A Galp Energia, parceira do consórcio para a exploração da Área 4 na bacia do Rovuma, no offshore de Moçambique, 

anuncia uma nova descoberta naquela área, no prospeto exploratório Agulha. Esta descoberta prova a existência de 

um novo play na parte sul da Área 4. 

O poço de exploração Agulha-1 foi perfurado para averiguar o potencial de novos objetivos exploratórios e para 

testar o potencial de hidrocarbonetos em sequências geológicas mais antigas que as perfuradas no complexo 

Mamba. O poço encontrou uma zona substancial de net gas pay em reservatórios de boa qualidade dos intervalos 

Paleoceno e Cretáceo, estimando-se o gás no jazigo entre 5 a 7 Tcf. O facto de terem sido encontrados indícios de 

wet gas na secção do Cretáceo é particularmente encorajador e potencialmente abre um novo tipo de play na 

região, o qual será objeto de análise futura.  

O poço de exploração Agulha-1 foi perfurado em lâmina de água de 2.492 metros e atingiu uma profundidade total 

de 6.203 metros. O poço está localizado a aproximadamente 80 quilómetros da costa de Cabo Delgado. 

Este foi o décimo poço perfurado consecutivamente na Área 4, onde os trabalhos exploratórios alcançaram uma 

taxa de sucesso de 100%. 

O consórcio encontra-se neste momento a concluir a análise da descoberta Agulha e a preparar a estratégia de 

avaliação. Os trabalhos exploratórios neste novo play exploratório na parte sul da Área 4 prosseguirão com a 

perfuração de três poços adicionais em 2014. 

A Galp Energia detém uma participação de 10% no consórcio que explora a Área 4, cabendo 70% à Eni East Africa 

(operadora), 10% à KOGAS e 10% à ENH. 
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