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Prospeto Mamba North East 2 
 aumenta em pelo menos 10 tcf o potencial da Área 4 em Moçambique 

 
A Galp Energia, parceira do consórcio para a exploração da Área 4 na bacia de Rovuma, no offshore de Moçambique, 

anuncia uma nova descoberta de gás natural de grande dimensão na parte este do bloco, no prospeto de exploração 

Mamba North East 2. Este é o quinto poço de exploração perfurado com sucesso nesta área. 

Esta nova descoberta aumenta os recursos da Área 4 em pelo menos 10 biliões de pés cúbicos (tcf) de gás no jazigo, 

confirmando um volume mínimo de 62 tcf de gás no jazigo já descobertos. Destes recursos, pelo menos 20 tcf 

encontram-se em reservatórios localizados exclusivamente na Área 4. 

Este resultado aumenta o potencial total estimado das descobertas na Área 4 para um valor de 70 tcf de gás no 

jazigo. 

O poço Mamba North East 2, onde o consórcio irá realizar um teste de produção, foi perfurado em lâmina de água 

de 1.994 metros tendo atingido uma profundidade total de 5.365 metros. O poço está localizado a 60 quilómetros 

da costa de Cabo Delgado, a cerca de 23 quilómetros da descoberta Mamba South 1 e a 9 quilómetros a leste da 

descoberta Mamba North East 1.  

O poço encontrou 200 metros de reservatório de gás natural em múltiplas areias eocénicas, oligocénicas e 

paleocénicas de elevada qualidade. Esta nova descoberta provou a existência de comunicação hidráulica com o 

reservatório oligocénico no Mamba North East 1 e com os reservatórios de idade eocénica no Mamba North East 1 e 

no Mamba South 1, através de uma coluna de gás única de 460 metros. Adicionalmente, o poço Mamba North East 

2 identificou uma nova área exploratória no paleoceno, localizada exclusivamente na Área 4. 

A Galp Energia detém uma participação de 10% no consórcio que explora a Área 4, cabendo 70% à Eni (operadora), 

10% à KOGAS e 10% à ENH.  
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