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A Anadarko Moçambique anunciou que as reservas de gás natural 
descobertas, no furo de avaliação Camarão, superiores a 238 168 milhões 
de metros cúbicos, efectuado na bacia do Rovuma, de acordo com o 
Instituto Nacional dos Petróleos (INP) de Moçambique.  

Um comunicado do INP, citado pelo diário Notícias, de Maputo, dá conta que com a 
nova descoberta está aberta a possibilidade de se projectarem dois módulos 
independentes de 5 milhões de toneladas de gás natural liquefeito por ano, contra 
apenas um que fora idealizado no âmbito da exploração das reservas de gás natural 
no alto-mar, constituindo um marco importante em termos de economia de escala e 
custos. 

O furo “Camarão” foi projectado até uma profundidade total de 3850 metros, tendo 
sido confirmados 73 metros de areias saturadas de gás natural do Oligoceno e 
descobertos 43 metros de gás em areias do Mioceno. 
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Com vista a acelerar as actividades de pesquisa em curso na bacia do Rovuma, os 
concessionários daquela área de pesquisa anunciaram a mobilização de um segundo 
navio-sonda que deverá participar, nos próximos dezoito meses, em operações de 
perfuração e testagem. 

Os concessionários da referida área são a Anadarko Moçambique, subsidiária da 
empresa norte-americana Anadarko Petroleum, a Empresa Nacional de 
Hidrocarbonetos, a Mitsui, do Japão, a Videocon e Barat Petroleum, ambas da Índia, 
e a Cove Energy, da Grã-Bretanha. 

Nos últimos anos Moçambique tem sido destino privilegiado de grandes companhias 
que investem em actividades de pesquisa de petróleo e gás em várias regiões, com 
destaque para a bacia do Rovuma, estimando-se em 370 milhões de dólares o valor 
investido entre 2009 e 2010 em actividades do género naquela área que cobre o norte 
da província de Nampula e praticamente toda a costa da província de Cabo Delgado. 

Desde a assinatura do contrato de concessão do bloco 1, em 2007, a Anadarko 
Petroleum investiu cerca de 750 milhões de dólares em actividades de prospecção e 
pesquisa, tendo sido abertos seis furos no mar e um sétimo no continente, do que 
resultou a descoberta de gás natural em pelo menos cinco deles no alto-mar, 
nomeadamente “Windjammer”, “Barquentine”, “Lagosta”, “Tubarão” e agora o 
“Camarão”. (fonte: macauhub) 

 


