
 

 

 Comunicado 

 

 

 

 

  

Galp Energia, SGPS, S.A. + Sociedade Aberta + Sede: Rua Tomás da Fonseca Torre C, 1600-209 Lisboa 
Capital Social: 829.250.635 Euros + Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa + Pessoa Coletiva 504 499 777 

Lisboa, 13 de agosto de 2014 

  
Poço Apollonia confirma extensão da descoberta de Júpiter, no pré-sal da bacia de Santos 

 
 

A Galp Energia, parceira do consórcio para a exploração do Bloco BM-S-24, informa que os resultados preliminares 

da perfuração do poço 3-BRSA-1246-RJS (3-RJS-732), informalmente conhecido como Appolonia, confirmam a 

presença de hidrocarbonetos e a extensão da descoberta de Júpiter no pré-sal da bacia de Santos.  

Apollonia é o quarto poço a ser perfurado na área de Júpiter, sendo perfurado em águas ultraprofundas, a uma 

profundidade de 2.183 metros, localizado a 296 km do litoral do Rio de Janeiro, no Brasil, e a 8 km a sudoeste do 

poço pioneiro da área de Júpiter (1-RJS-652A). 

A perfuração comprovou a existência de uma coluna de hidrocarbonetos com cerca de 313 metros gross, a partir de 

5.166 metros de profundidade, em rochas com boas condições de porosidade e permeabilidade. Além do cap de gás 

e condensado, o poço constatou uma coluna de óleo de cerca de 87m gross de espessura. 

As amostras de fluídos recolhidas apresentam características semelhantes às encontrados no poço pioneiro 1-RJS-

652A (Júpiter) e nos dois poços de extensão já perfurados, 3-RJS-683A (Júpiter NE) e 3-RJS-713 (Bracuhy), 

constatando-se assim a presença de uma grande jazida de gás (gás natural e CO2), condensado e óleo. 

O consórcio dará continuidade às atividades previstas no Plano de Avaliação de Descoberta aprovado pela Agência 

Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). 

A Galp Energia, através da sua subsidiária Petrogal Brasil, detém uma participação de 20% no consórcio que explora 

o bloco BM‐S‐24, cabendo 80% à Petrobras (operadora). 

Nesta mesma bacia, de grande potencial exploratório, a Galp Energia detém ainda participações noutros três blocos: 

BM-S-11 (10%), BM-S-8 (14%) e BM-S-21 (20%). 
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