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Resultados da Avaliação: Bamford investigou os afloramentos de carvão na Área 817 expostos 

ao longo do leito do rio nas proximidades do acampamento temporário e à jusante da 

confluência deste rio com um ainda maior, e continuou 500 m à jusante. Na superfície superior 

do pacote litológico/de camadas, e dentro de cada camada, na superfície superior das 

camadas de argilito existiam fósseis de plantas. Estes estavam em forma de impressões (não 

restando material orgânica alguma) de folhas de Glossopteris, raízes de Vertebraria, caules de 

Paracalamites, e caules e folhas indeterminadas. Havia um exemplo que tronco de madeira 

comprimida mas nenhum detalhe celular estava preservado. Estes fósseis estavam 

pobremente preservados, e constituem elementos típicos da flora do Gondwana, do Pérmico e 

são de baixa significância paleontológica.  

Recomendação: As actividades de exploração e mineração podem continuar MAS se for 

encontrado material bem preservado, então este deve ser retirado e enviado para o 

Departamento Paleontológico em Moçambique.   

 

Introdução  

Marion Bamford foi contratado pela Epoch Resources através da recomendação de Jaco van 

der Walt (2011) da Heritage Contracts e Archaeological Consulting CC porque ele havia 

descoberto alguns fósseis de plantas enquanto trabalhava na sua Avaliação de Impacto 

Arqueológico para a proposta Mina de Carvão de Estima na Província de Tete, Norte de 

Moçambique. Este relatório faz parte da AIA e do Plano de Gestão para o projecto proposto. O 

objectivo do estudo é identificar locais de interesse paleontológico, documentá-lo e avaliar a 



sua importância no contexto local, Provincial e Nacional e daí avaliar o impacto do projecto 

proposto nos recursos paleontológicos não renováveis e fazer recomendações apropriadas a 

respeito das medidas responsáveis de gestão dos recursos paleontológicos.  

Este relatório esboça a abordagem e os métodos usados antes e durante a pesquisa, que 

inclui: 1 - recolha de informação, 2 - levantamento de campo a pé e 3 - o relatório.   

 

1. Informações Gerais e Geologia Regional  

O local proposto para a Mina de Carvão encontra-se a Noroeste de Moçambique no Vale do 

Rio do Médio Zambeze nas camadas do Pérmico no maciço isolado da Bacia Principal do Karoo 

(Fig 1). Os depósitos de carvão tem sido conhecidos há muito tempo pelas populações locais e 

foram registados numa pintura por Thomas Bains nos meados de 1800. Informações sobre os 

depósitos de carvão de Moatize e Tete foram dadas por Rocha-Campos e Bernades de Oliveira 

(1972). Os carvões encontram-se num cinturão da bacia carbonífera orientado na direcção 

Noroeste para Sudeste na faixa central dum área com falhas um tanto ao quanto reduzida 

topograficamente. A pilha de sedimentos é cinco vezes maior que outras áreas da região e de 

acordo com Cairncross (2001) houve uma sedimentação preferencial em direcção às áreas de 

subsidência que provocaram sobrecarga crustal, causando mais subsidência. Isto foi 

acompanhado pelo falhamento das margens da bacia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fig 1. Mapa dos depósitos de carvão do Pérmico (Supergrupo do Karoo) na África Austral 

(Adaptado de Cairncross 2001, Fig. 1.) 

 

Existem seis formações da sequência do Karoo nesta área, descritas poe Real (1966; em 

Cairncross 2001). Elas são equivalentes à parte inferior da sucessão do Karoo (Fig 2). Foi 

tentada uma correlação por Millsteed (1994) mas esta foi baseada numa evidência mínima. 

Uma amostragem mais detalhada e geograficamente alagada é necessária. Estão em processo 

de serem reavaliadas, novas amostragens e correlações, usando a palinologia por Natasha 

Nicoletti do Grupo de Paleontologia no BPI, Universidade de Witwatersrand.    

No entanto, os depósitos de carvão de Tete são da mesma faixa de idade que os depósitos de 

carvão da Bacia do Karoo e daí esperar que tenham flora de macro e microfósseis similares. 

Uma lista seleccionada é apresentada na Tabela 1. A Formação de carvão na África Austral é 

geralmente de ambiente fluvial ou deltáico com bacia de acreção. Em geral os fósseis de 



plantas bem preservados são encontrados em argilitos entre ou dentro das camadas de 

carvão. No carvão em si, as estruturas das plantas estão altamente alteradas e restam apenas 

diversos componentes orgânicos. A preservação é geralmente em forma de impressões sem 

material orgânico. Troncos carbonizados e silicificados podem ser incluídos mas estes são 

normalmente em diferente fácies uma vez que as condições de preservação são diferentes 

onde a sílica dissolvida nas formas de ácido monosilícico é necessária no sistema deposicional. 

Pelo contrário o pólen poderá preservar-se em camadas de carvão e a sua identificação é 

muito útil para a redefinição da correlação de camadas localmente e pelo Gondwana.    

 

Fig 2. Correlações dos depósitos de carvão na África Austral (Adaptado de Cairncross 2001, Fig 

2c). 

 

Idade  Grupo Formação Taxa  

Pérmico Superior  Beaufort Inferior   

Pérmico Médio  Ecca Superior Adelaide   

Pérmico Inferior Ecca Médio Volksrust  Glossopteris (folhas)  
Glossopteris frutificações: Hirsutum, 
Arberia, Lidgettonia, Ottokaria, 

 Ecca Inferior Vryheid  
Pieter- 



maritzburg Scutum, Bifariala  
Vertebraria (raízes de Glossopteris)  
Lycopods (4 géneros)  
Sphenophytes (4 géneros)  
Ginkgoales  
Conifers  
Incertae sedis 

 Carbonífero 
Superior ao 
Pérmico Inferior  

Dwyka   folhas de Glossopteris; musgo  

 

Tabela 1: Resumo das macro plantas fósseis dos depósitos de carvão das Bacias do Karoo. 

Informação compilada a partir de Adendorff 2005; Anderson and Anderson, 1985; Catálogo de 

Paleobotânica na BPI, Universidade de Witwatersrand (não publicado). 

 

 

2. Levantamento de afloramentos de carvão ao longo do rio, secção do 

acampamento temporário 

  
A área a ser minerada é coberta por aluvião e areis e é densamente vegetada. Não houve 

tempo suficiente para fazer trincheiras ou escavações pelo que os afloramentos naturalmente 

expostos ao longo do rio formam descritos. Caminhei ao longo de vários leitos dos rios e 

examinei os afloramentos. Uma vez que não havia tempo nem solicitação de recolher 

amostras, fotografei uma selecção de fósseis descobertos. Eles estão ilustrados nas Figuras 3 - 

10. No top das 6 camadas inferiores as quais inclinam 10 - 15° em direcção ao rio, havias raízes 

de Vertebraria, folhas de Glossopteris e fragmentos de madeira silicificada. O topo das 5 

camadas superiores não tinham folhas de Glossopteris, as camadas intermediárias tinham 

caules Paracalamites de ambos os tipos.    

 

Não foi encontrado nenhum material de vertebrados. Isto não é de esperar uma vez que 

planas e animais são muito raramente preservados juntos, especialmente em ambiente ácido 

de pântano de carvão ou turfa.  

 

 

3. Descrição e identificação de plantas fósseis.  

 

Folhas de Glossopteris (Fig 3)  

 

Glossopteridales é um grande grupo de plantas que produzem semente com floresta de 

gimnospérmicas que era dominante no Gondwana durante o Pérmico e que foi extinto. As 

folhas destas plantas são em forma de lingueta e variam de alguns centímetros, até raramente 

80 cm de comprimento. Os exemplos recuperados da área proposta para a Mina de Estima 

atingem 25 cm de comprimento e 10 cm de largura, elípticas ovais ou lineares com 

extremidade arredondada e base aguçada (alguns grupos têm bases cordiforme ou sagitar mas 

estes grupos não estavam suficientemente bem preservados).   



As folhas têm uma nervação distincta que pode ser reconhecida em folhas fragmentadas. A 

partir da nervura central emergem nervuras secundárias mais pequenas até a margem num 

ângulo agudo à amplamente agudo. As nervuras secundárias são mais ou menos paralelas 

entre si, podem divergir ou entrecruzar apenas uma a poucas vezes ao longo do seu trajecto 

(Fig 4). As nervuras atingem toda a margem a mais ou menos ângulo recto. Existem muitas 

espécies de folhas de Glossopteris, até cerca de 200 segundo alguns autores, mas hoje em dia 

as pessoas tendem a usar uma abordagem mais conservadora e reconhecer complexos de 

espécies ou morfotipos (Adendorff, 2005; Prevec et al., 2009).      

 

 
 

Fig 3. Impressões de folhas de Glossopteris, várias delas dispostas aleatoriamente uma em 

cima da outra. As nervuras centrais são distintas mas as nervuras secundárias são mais difíceis 

de ver. O diâmetro da tampa de lente é de 5 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 4. Esboço duma reconstrução de uma planta de Glossopteris mostrando detalhes das 

várias partes. A, nervação da folha; B, toda a planta com aglomerados de folhas arranjados 

em espiral; C, Secção transversal da raiz mostrando cunhas (claras) de aerenchyma e madeira 

secundária. Redesenhado a partir de Stewart and Rothwell, 1993. 

 

 



 

Raízes de Vertebraria  (Fig 5).  
 
Uma vez que as raízes da planta de Glossopteris foram adaptadas para o crescimento em 
condições de alagamento de água, elas possuem uma série de cunhas contendo tecidos de 
aerenchyma (Fig 4) que eram moles e caíram na sepultura deixando uma característica de 
padrão similar às vértebras. Estes fósseis são comuns e representam um horizonte de solo nos 
depósitos de turfa.  
 

 
 
Figure 5. Raízes de Vertebraria (acima e abaixo) com diferenças na preservação 
 

 



Caules de Paracalamites (Figs 6-7)  

 

Caules do grupo de sphenophyte, Calamitales, eram largos com estrias pouco espaçadas ou 

cristas que representam pacotes vasculares na periferia dos caules ocos. Os nódulos ocorrem a 

um ângulo recto e representam as junções nas quais emergiam ramos, folha e raízes. Há duas 

taxa que ocorrem nesta área: uma tem internódulos muito curtos e estrias finas (Fig. 6) e a 

outra um tipo mais comum aqui tem internódulos longos e estrias longitudinais menos densas 

(Fig. 7). Ambas amostras aqui são de caules simples sem ramos, folhas ou raízes e entretanto 

ocorrem em forma de género Paracalamites.  O primeiro tipo tem 4 cm de largura e em média 

com espaçamento de 0,8 cm entre os nódulos e o segundo tipo tem largura de 11 cm e 12 cm 

entre os nódulos. Este grupo de plantas foi muito diversificado no passado com duas ordens e 

muitos géneros e espécies. Estas plantas com caules ocos mas articulados cresceram até 10 m 

de altura, ou eram pequenas e restritas aos ambientes alagados de  água, tal como a única 

espécie sobrevivente Equisetum. As formas maiores tornaram-se extintas no final do Pérmico.      

 

 
 

Fig 6. Caule de Paracalamites tipo 1 com internódulos curtos. 

 

 



 
 

Fig 7. Caule de Paracalamites tipo 2 com internódulos longos. 

 

 

Madeira silicificada (Fig 8.)  
 

Um fragmento de madeira silicificada foi encontrada saliente nas partes erodidas do topo da 

camada nº 6. Este deve ter sido uma madeira gimnospérmica e poderá ter sido tanto raiz ou 

caule. Poderá ter sido da planta Glossopteris ou de uma conífera. Para identificar a madeira 

devem ser feitas lâminas delgadas nos três planos: transversal, radial longitudinal e tangencial 

longitudinal, polindo-as e estudando-as em microscópio petrográfico. A principal característica 

usada para a identificação são os arranjos dos furos aureolados nas paredes traqueicas e o tipo 

e o número de furos em campos cruzados (Bamford and Philippe, 2001). 

    



 
 

Fig 8. Madeiras silicificadas de um gimnospérmico. Nenhuma estrutura celular foi preservada. 

 

 

 

Caules e folhas indeterminadas (Fig 9)  
 

A maioria dos fósseis encontrados nos argilitos caiem neste grupo, variando de diâmetro de 

alguns milímetro a 50 mm e até 45 cm de comprimento. Alguns destes têm um núcleo central 

fino ou nervura principal encontra-se vermelho escuro com manchas ferruginosas ou 

substância mineral similar. Não é possível identificar as plantas originais mas com base no seu 

tamanho pode-se confirmar que plantas florestais e arbustos de (1 - 2m  de altura) eram parte 

da vegetação.  

 

 



 
 

Fig 9. Folhas e caules indeterminados 
 

 
 

Fig 10. Caule indeterminado. 

 

 

 

 

 



Conclusões 

 
Foram apenas encontrados fósseis de plantas ao longo do leito do rio e são típicas da flora de 

carvão do Pérmico na África Austral. Infelizmente elas não são nem abundantes nem 

suficientemente bem preservadas para determinar a idade dos estratos com mais precisão. 

Análises palinológicas dos carvões poderão atingir este objectivo. Não foram encontrados 

nenhuns fósseis de vertebrados nem invertebrados durante o breve levantamento.  

 

No que diz respeito ao impacto da exploração, desenvolvimento de infraestruturas e 

operações mineiras no património paleontológico, espera-se que este seja mínimo. Contudo, 

Eu recomendo fortemente que o geólogo monitore as operações e recolha qualquer material 

fóssil bem preservado que seja descoberto. Este poderá ser avaliado por um paleontólogo 

qualificado e guardado ou exibido na mina ou num instituto de investigação em Moçambique 

para a educação do pessoal local ou outros interessados.  
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