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Resultados do poço de exploração Araraúna 

 
 

A Galp Energia anuncia que o poço de exploração Araraúna, o primeiro a ser perfurado na bacia de Potiguar, no 

offshore do Brasil, comprovou a presença de um sistema de hidrocarbonetos, embora a descoberta seja considerada 

não comercial.  

O poço Araraúna, cuja perfuração se deu início no dia 11 de fevereiro, está localizado na concessão BM-POT-16, 

tendo detetado indícios de petróleo na lama de perfuração, provando a presença de hidrocarbonetos. Apesar de 

não ser uma descoberta comercial, o facto do poço ter provado a existência de um sistema de hidrocarbonetos 

aumenta o potencial de descoberta de um novo play na margem Equatorial Brasileira.  

O poço, que actualmente está a cerca de 4.850 metros de profundidade, continuará a ser perfurado até uma 

profundidade final de 5.300 metros.  

Entretanto, a Galp Energia e os seus parceiros já iniciaram, no dia 15 de maio, a perfuração do poço Tango. Este 

poço tem um objetivo mais profundo que o do poço Araraúna e os resultados estão previstos para o terceiro 

trimestre de 2013.  

O programa de exploração na bacia offshore de Potiguar prevê que o prospeto Pitú seja o próximo poço a ser 

perfurado, após a conclusão da perfuração do poço Araraúna.   

A Galp Energia, através da subsidiária Petrogal Brasil, tem uma participação de 20% na concessão BM-POT-16 na 

bacia de Potiguar, enquanto a Petrobras, operadora, tem uma participação de 60%, e a IBV detém 20%. Na 

concessão BM-POT-17, a Galp Energia tem uma participação de 20% e a Petrobras, operadora, detém os restantes 

80%. Adicionalmente, a Galp Energia reforçou recentemente a sua presença nesta bacia de alto potencial, tendo 

adquirido uma participação de 20% na licença POT-M-764. 

 

 

 

 

Galp Energia, SGPS, S.A. 
Investor Relations: 

Contactos:  

Tiago Villas-Boas, Diretor Tel:  +351 21 724 08 66 Website: www.galpenergia.com 
Cátia Lopes 
Inês Santos 

Fax:  +351 21 724 29 65 Email: investor.relations@galpenergia.com 

Maria Borrega 
Pedro Pinto 
 

Morada:
  

Rua Tomás da Fonseca, Torre A,  
1600-209 Lisboa, Portugal 

Reuters: GALP.LS 
Bloomberg: GALP PL 

 

http://www.galpenergia.com/
mailto:investor.relations@galpenergia.com

