
1. ENQUADRAMENTO GEOGRÁFICO E GEOLÓGICO 

BLOCOS 7, 8  e 9 (Aguas Rasas) 

Modelos Geológico   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Blocos 7 Blocos 8 Blocos 9 

Os  Blocos 7, 8 e 9 com áreas geográfica de 4705 Km² , 4835 Km² e 4001,36 Km² respectivamente, estão localizados em águas rasas da zona Marítima da Bacia Sedimentar do Kwanza, com lâminas de água que variam entre os 0 

aos 600 metros de profundidade. A sua história sedimentar, é caracterizada por variações paleoambientais, entre ambientes continental, transicional e marinho, na qual se evidenciam duas (2) unidades litoestratigráficas:  

• Unidade Pré-Salífera 

• Unidade Pós-Salífera 

 
A Unidade Pré-Salífera é caracterizada por um sistema de falhas no embasamento, formando estruturas do tipo Horsts e Grabens. Nos grabens instalou-se um sistema de lagos profundos, típicos de ambientes anóxicos que 

proporcionaram a deposição de sedimentos sapropélicos que contribuiram assim para a acumulação e preservação da matéria orgânica (Fm. Cuvo Vermelho), constituindo a principal rocha geradora do Pré-sal. No topo dos Horsts, 

depositaram-se os carbonatos lacustres equivalentes a Formação Toca do Baixo Congo, nos flancos dos Horsts estão depositados sedimentos areniticos em formato pinch-out contra planos de falhas constituindo prováveis 

reservatórios, Fm. erva eq. 

A camada de sal é visível em toda sua extensão e apresenta uma espessura variável, com presença de diapiros e domos podendo servir de selo para os reservatórios do Pré-sal e contribuir para estruturação do Pós-sal. 

Pode haver possibilidade e existir algumas janelas de sal o que pode significar migração de óleo do pré-sal para o pós-sal. 

A Unidade Pós-Salífera, a nível do Albiano é caracterizada por uma grande estruturação com a presença de falhas de crescimento Syn-deposicionais, roll-overes e anticlinais , resultantes da halocinese e sobrecarga sedimentar 

promovendo a formação de possíveis rafts tectónicos e muros de sal. 

O Cretássico superior é caracterizado por falhas resultantes do movimento do Sal. O Terciário é definido por uma sedimentação clastica onde podemos encontrar possíveis reservatórios constituídos por canais turbiditicos da idade 

Oligo-Miocenico. 

2. SISTEMA PETROLÍFERO 

3. OPORTUNIDADES 

• Sequência Pós-Salífera 

Rocha Geradora 

Marga e calários rico em matéria orgânica da formação binga, constituem a principal rocha geradora na idade 

albiana (Prospectos Ostra, Ameijoa e Opala) bem como as argilas da Formação Cabo Ledo de idade 

Cenomaniana e as argilas rica em matéria orgânica da formação cunga-gratidão de idade Eocénico. 

Rocha Reservatório: 

A nível da idade albiana representadas pelas formações Binga (Dolomites microvagulares cimentados pela 

anidrite), Catumbela (calcário oolítico raramente fracturado e microvagular localmente) e Tuenza (calcário 

dolomítico, microvagular, fracturado e impregnado de óleo residual), (Prospectos Ostra, Ameijoa e Opala)  a nível 

do Terciarios podemos encontrar os arenitos da formação Quifandongo. 

Rocha de Cobertura:  

As argilas intra-formacionais do Cretácico superior (Prospectos Ostra, Ameijoa e Opala) e do terciário constituem 

o principal selo nesta unidade Lito-estratigráfica. 

• Sequência Pré-Salífera 

Rocha Geradora 

A formação Cuvo é a principal rocha geradora de HC, constituído essencialmente por sedimentos silto-argilosa e 

carbonática ricos em matéria orgânica (Prospecto Opala e Lead Pitanga), confirmados pelos diferentes estudos 

efectuados na Bacia 

Rocha Reservatório: 

Foram identificados a partir da sísmica diferente tipos de reservatórios nesta unidade lito estratigráfica, 

nomeadamente , Arenitos em forma de pinch-out nos flancos dos Horsts da formação Erva equivalente, os 

carbonatos no topo dos Horsts do Toca equivalente, bem como as areias e carbonatos da formação chela 

(Prospecto Opala e Lead Pitanga) identificado como um dos principais objectivos neste bloco. 

Rocha de Cobertura:  

Os principais selos nesta unidade lito-estratigráfica são as argilas intra-formacíonais, as argilas sobrejacentes e 

o sal da formação sal maciço (Prospecto Opala e Lead Pitanga). 
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BLCCO 7: PROSPECTOS OSTRA E AMEIJOA  BLCCO 8: PROSPECTOS OPALA BLCCO 9: LEAD PITANGA 

Os leads e prospectos identificados ao longo do Pré e Pós Sal estão associados a armadilhas dos tipo 

estrutural, estratigráficas e combinadas.  

BACIA MARÍTMA DO KWANZA - INTRODUÇÃO 


