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Declarações de Comercialidade da descoberta de Carcará na 

bacia de Santos  

A Galp, parceira do consórcio para o desenvolvimento dos blocos BM-S-8 e Norte de Carcará, 

informa que foi submetida à Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 

(ANP) as Declarações de Comercialidade da descoberta de Carcará na bacia de Santos no 

pré-sal no Brasil, juntamente com o relatório final do Plano de Avaliação da Área. 

As atividades de exploração e avaliação nesta área iniciaram em 2008 e, desde então, os 

parceiros realizaram a aquisição de dados sísmicos 3D, bem como a perfuração de cinco 

poços, quatros dos quais já se encontram testados para produção.  

O Carcará, que se estende para o bloco BM-S-8 e para a área Norte de Carcará, é considerado 

um dos ativos mais promissores do pré-sal brasileiro na bacia de Santos. Os campos estão 

localizados a cerca de 220 km da costa de São Paulo, a uma profundidade de cerca de 2.050 

metros, contendo petróleo de elevada qualidade e com um baixo teor em enxofre, com uma 

densidade API de aproximadamente 31º. 

A Galp, através da sua subsidiária Petrogal Brasil, tem uma participação de 20% no consórcio 

BM-S-8, enquanto a Equinor (operador) tem uma participação de 40% e a ExxonMobil de 

40%. O consórcio do Norte de Carcará segue a mesma estrutura do bloco BM-S-8, incluindo 

também a Pré-Sal Petróleo S.A. (PPSA), que atua como o responsável do contrato de partilha 

de produção. 
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O presente comunicado pode conter declarações prospetivas. Declarações prospetivas são declarações que não estão relacionadas com factos históricos e, 

consequentemente, os eventos ou resultados reais podem ser materialmente diferentes dos expressos ou implícitos por tais declarações prospetivas. Fatores 

importantes que podem conduzir a que os resultados reais sejam materialmente diferentes das declarações prospetivas encontram-se identificados no Relatório & 

Contas da Galp para o exercício findo em 31 de dezembro de 2018. A Galp não pretende, e expressamente não assume qualquer obrigação ou dever de elaborar 

ou divulgar qualquer suplemento, adenda, atualizada ou revisão de quaisquer informações, opiniões ou declarações prospetivas contidas neste comunicado com 

vista a refletir qualquer alteração, eventos, condições ou circunstâncias. 


