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Poço Bracuhy indica extensão da descoberta no pré-sal da bacia de Santos 

 
A Galp Energia, parceira do consórcio para a exploração do bloco BM-S-24, informa que concluiu a perfuração do 

poço 3-BRSA-1183-RJS (3-RJS-713), informalmente conhecido como Bracuhy, localizado no bloco BM-S-24, no pré-

sal da bacia de Santos. O poço está localizado a 26 km a nordeste do poço descobridor (1-RJS-652A), conhecido 

como Júpiter que, conforme divulgado em 21 de janeiro de 2008, identificou a presença de uma grande jazida de 

óleo, gás (gás natural e CO2) e condensado. O poço tem profundidade final de 5.765 metros e está localizado a 267 

km do litoral do Rio de Janeiro em profundidade de água de 2.251 metros. 

Este é o terceiro poço perfurado na área de Júpiter e a sua perfuração comprovou uma coluna de hidrocarbonetos 

de cerca de 160 metros gross, a partir de 5.322 metros de profundidade, com 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 

100 metros gross de espessura.  

As amostras recolhidas do novo poço confirmaram tratar-se dos mesmos fluídos constatados no poço pioneiro, 

conhecido como Júpiter, e no poço de extensão, conhecido como Júpiter NE, indicando a conectividade da área de 

Bracuhy com a área de Júpiter. 

Está previsto um teste de formação em 2014 na zona portadora de óleo para verificar as características e a 

produtividade dos reservatórios. 

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

Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o que inclui a perfuração de um poço de avaliação e um 

teste de formação, em 2014. O consórcio prevê que a fase de produção no bloco BM-S-24 tenha início em 2019. 

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%).  

Para mais informações: 

Galp Energia, SGPS, S.A. 

Media Relations 

+ 351  217 242 680     

+ 351 917 596 444 

www.galpenergia.com               

galp.press@galpenergia.com  

R. Tomás da Fonseca, Torre A                

1600-209 Lisboa, Portugal                          

file://gefps01/groups/GabImprensa/1.%20Plano%20de%20comunicação/Comunicados/Users/774790/AppData/Local/Microsoft/Windows/Local%20Settings/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Local%20Settings/Resultados/2011/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/XB414LNC/www.galpenergia.com
mailto:galp.press@galpenergia.com

