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Resumo 

O Supergrupo Karoo (SGK) é uma das unidades geológicas mais importantes, 

da África Austral. Este compreende duas unidades estratigráficas distintas, uma unidade 

inferior, mais antiga, formada por rochas sedimentares de idade Carbonífero Superior-

Pérmico, e uma unidade superior e mais recente, constituída por rochas ígneas 

intrusivas e extrusivas e sedimentos do Jurássico inferior.  

Este trabalho foi desenvolvido na Bacia de Moatize-Minjova, esta é constituída 

por um conjunto de formações sedimentares de natureza clástica depositadas em 

ambiente continental onde se incluem várias camadas de carvão com grande interesse 

económico. 

Foram recolhidas amostras nas sondagens ETA 25 e ETA 135, efetuadas para 

caraterização dos níveis de carvão e num corte geológico realizado ao longo do Rio 

Murrongódgzi.  

As diferentes litologias analisadas nas sondagens ETA 25 e ETA 135 e no corte 

têm levantado dificuldades a nível estratigráfico e cronológico, no entanto, com este 

estudo, conseguiu-se estabelecer uma idade para a Formação Matinde que 

corresponde ao Pérmico superior, da fronteira do Wuchiapingiano/Changhsingiano. 

Com base nos palinomorfos, interpretaram-se os ambientes que existiam 

durante aquele período de tempo, tendo-se concluido que em ambas as sondagens 

existem variações significativas quer no número de pólenes, quer no número de 

esporos, quer nas percentagens dos diferentes grupos. No entanto, nota-se que há uma 

predominância de gimnospérmicas, (produtoras de pólenes) em relação às outras 

plantas, nomeadamente pteridófitas (produtoras de esporos) quer na sondagem ETA 25 

quer na sondagem ETA 135. 

 

 

Palavras chave: 

Karoo, Bacia de Moatize-Minjova, Moçambique, Palinologia, Reconstituição 

paleoambiental. 
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Abstract 

The Karoo Supergroup (SGK) is one of the most important geological units in 

Southern Africa. It comprises two distinct stratigraphic units, an older, lower unit formed 

by sedimentary rocks of the Upper-Permian Carboniferous age, and an upper and more 

recent unit, consisting of intrusive and extrusive igneous rocks and lower Jurassic 

sediments.  

This work was developed in the Moatize-Minjova Basin, which consists of a set 

of sedimentary formations of a clastic nature deposited in a continental environment that 

includes several layers of coal with great economic interest.  

Samples were collected in the ETA 25 and ETA 135 surveys, carried out to characterize 

the coal levels and in a geological section along the Murrongódzi River. 

The different lithologies analyzed in the ETA 25 and ETA 135 polling and cutting 

have raised difficulties at stratigraphic and chronological level, however, with this study, 

it was possible to establish an age for the Matinde Formation that corresponds to the 

Upper Permian, from the Wuchiapingiano/ Changhsingiano.  

Based on the palynomorphs, it was tried to interpret the environments that existed 

during that period of time, it was concluded that in both surveys there are significant 

variations in both the number of pollens, the number of spores and the percentages of 

the different groups. However, there is a predominance of pteridosperms (pollen 

producers) in relation to other plants, namely pteridophytes (spore producers) in both 

ETA 25 and ETA 135. 

 

Key-words: 

Karoo, Moatize-Minjova Basin, Mozambique, Paleoenvironmental reconstitution, 

Palynology. 
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Palinologia como ferramenta para a reconstituição da história geológica da Bacia Carbonífera de Moatize-Minjova 
                                                                                                                                            (Karoo, Moçambique) 

 
 

1. Introdução e objetivos 

O Supergrupo Karoo (SGK) é dividido em duas unidades litológicas, o Karoo 

Inferior e o Karoo Superior. Em Moçambique, o Karoo Inferior compreende, em idade 

ascendente, as Formações Vúzi, Moatize e Matinde. O Karoo Superior é constituído por 

formações que diferem entre bacias, sendo a única comum entre elas a Formação 

Cádzi. 

Neste país, os sedimentos do SGK depositaram-se em bacias e sub-bacias 

intracratónicas com estrutura em graben e semi-graben. Entre estas, destaca-se a Bacia 

de Moatize-Minjova, com uma história deposicional que teve início na sedimentação da 

Formação Vúzi, em paleodepressões da paisagem glacial inicial do Karoo (Vasconcelos 

& Achimo, 2010).  

Este trabalho foi desenvolvido na Bacia de Moatize-Minjova, que se localiza na 

Província de Tete, a SE da cidade de Moatize, em parte, com base em amostras 

recolhidas nas sondagens ETA 25 e ETA 135 e de um corte geológico realizado ao 

longo do Rio Murrongódgzi.  

As diferentes litologias analisadas nas sondagens e no corte têm levantado 

dificuldades a nível estratigráfico e cronológico para correlacionar as unidades 

litológicas dentro da mesma bacia e entre bacias diferentes. Nomeadamente a datação 

e correlação dos diferentes níveis de conglomerados e diamictitos identificados quer no 

subsolo quer em afloramentos. 

Recorrendo ao estudo palinostratigráfico das amostras recolhidas pretendeu-se 

determinar a idade dos estratos intersetados pelas sondagens e nos afloramentos ao 

longo do rio. Mais concretamente, determinar a idade dos conglomerados posicionados 

na base da sucessão do Karoo Inferior. 

Os principais objetivos deste trabalho são: 

- Estabelecer a datação palinostratigráfica e caraterizar rigorosamente a 

Formação Vúzi, no corte do Rio Murrongódgzi, base da sucessão estratigráfica do Karoo 

Inferior, permitindo estabelecer a idade do final da glaciação do Gondwana em 

Moçambique; 

- Estabelecer a datação palinostratigráfica das sequências intersetadas pelas 

sondagens ETA 25 e ETA 135; 

- Reconstruir a evolução da flora da bacia com base nas metodologias da 

palinologia e a história estratigráfica da Bacia de Moatize-Minjova. 
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Palinologia como ferramenta para a reconstituição da história geológica da Bacia Carbonífera de Moatize-Minjova 
                                                                                                                                            (Karoo, Moçambique) 

 
 

2. Enquadramento da Bacia Moatize-Minjova 

2.1 Enquadramento geográfico 

A região em estudo localiza-se em Moçambique (figura 1), país que se situa na 

costa sudeste do continente Africano, entre os paralelos 10º 27’ e 26º 52’ de latitude sul 

e os meridianos de 30º 12’ e 40º 51’ de longitude este. Ocupa uma área de 801 590 km2 

e a sua capital é Maputo. Faz fronteira a norte com a República Unida da Tanzânia e 

com o Malawi, a sul com a República da África do Sul (província de Natal), a sudoeste 

com a Suazilândia, a oeste com a Zâmbia, Zimbabué e África do Sul (província de 

Transval) e a este encontra-se limitado pelo Oceano Índico. 

Este país encontra-se dividido em 11 províncias sendo que, é na província de 

Tete que se encontram as sondagens e o afloramento em estudo. Esta província ocupa 

uma área de 98 417 Km2, dividida em 15 distritos e 4 municípios, entre os quais se 

destaca Moatize, distrito e município conhecido pelos seus recursos geológicos, 

nomeadamente o carvão.  

 

 

Figura 1: Localização de Moçambique e da região de Tete 
(http://www.questconnect.org/africa_Mozambique.htm). 
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2.2 Enquadramento geológico 

2.2.1 Supergrupo Karoo 

Em termos geológicos o território de Moçambique pode dividir-se em dois 

conjuntos distintos: o soco cristalino ou soco antigo, constituído por formações ígneas e 

metamórficas do Arcaico ao Câmbrico (4000-490 M. a.); e, a cobertura sedimentar 

fanerozoica, do Carbonífero ao Quaternário (358,9 M. a. – atualidade), onde estão 

presentes as formações pertencentes ao SGK (Vasconcelos & Achimo, 2010). 

O supercontinente Gondwana, constituído pelos continentes do hemisfério Sul, 

(figura 2) formou-se durante o Pré-Câmbrico por consecutivas orogenias. Durante a 

orogenia Pan-africana (Neoproterozoico – Paleozoico inferior), deu-se a colisão destes 

continentes o que levou à formação de cinturões tectónicos a circundar os cratões 

estáveis, terminando depois com a formação do Gondwana (Kröner & Stern, 2005). 

 

Figura 2: Reconstrução do supercontinente Gondwana com a posição das bacias onde existem evidências 
da glaciação do final do Paleozoico, no seu registo estratigráfico. (1) Posição da Bacia de Moatize-Minjova 
(adaptado de López-Gamundí & Buatois, 2010; Pereira et al., 2016). 

 

Este supercontinente sofreu 3 episódios de glaciação, ou seja, 3 avanços e 

recuos de massas de gelo, durante o Devónico Superior, o Carbonífero inferior e do 

Carbonífero superior ao Guadalupiano. Existem evidências destes 3 episódios na África 

do Sul, enquanto que em Moçambique existe apenas evidência de um, admitindo-se a 

idade deste episódio como Carbonífero superior ao Guadalupiano (Scheffler, 2004).  

No final dos episódios glaciares as massas continentais deslocaram-se para 

localizações mais a norte fazendo com que o clima se alterasse. As fácies sedimentares 

passaram a ser mais argilíticas e ricas em matéria orgânica, características de clima frio  
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e húmido, seguido de clima temperado e húmido até condições semiáridas a áridas. No 

Jurássico deu-se a fragmentação do Gondwana (Lopez-Gamundi & Buatois, 2010; 

Scheffler, 2004). 

O termo Karoo foi usado pela primeira vez para designar a sequência 

deposicional da Bacia Principal do Karoo na República da África do Sul (figura 3). Esta 

sequência tem cerca de 7000 metros de espessura e engloba formações sedimentares 

continentais, marinhas e rochas ígneas (Carvalho, 1977). Assim, do ponto de vista 

litológico, temos duas séries sedimentares e uma unidade de natureza ígnea: o Karoo 

Inferior, o Karoo Superior e as formações vulcanossedimentares. 

 

 

Figura 3: Bacias e afloramentos do Karoo em África (Fernandes, P. pers comum.). Este grupo compreende 
duas unidades distintas, uma unidade inferior, mais antiga, formada por rochas sedimentares de idade 
Carbonífero Superior-Pérmico, e uma unidade superior e mais recente, constituída por rochas ígneas 
intrusivas e extrusivas do Jurássico Inferior, e que se relacionam com o início da fase de rifting responsável 
pela fragmentação do supercontinente Gondwana.  

O SGK da Bacia Principal do Karoo na África do Sul foi dividido em 4 grupos 

fundamentais: Dwyka, Ecca, Beaufort e Stormberg (da mais antiga para a mais recente). 

O Grupo Dwyka carateriza-se pela presença de depósitos glaciogénicos, 

(diamictitos, conglomerados, cascalho fluvio-glacial e argilitos), com uma espessura 

entre 1 e 800 metros (Johnson et al., 1996). O baixo conteúdo fossilífero dificulta a 

datação precisa, mas admite-se, para esta unidade, uma idade Carbonífero superior 

(Scheffler, 2004). 

O Grupo Ecca (Cisuraliano - Guadalupiano) é subdividido em 3 unidades: Ecca 

Superior, Ecca Médio e Ecca Inferior. O Ecca Inferior contém sedimentos de natureza  
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fluvial ou fluvio-torrencial, resultantes da fusão das calotes glaciares. O Ecca Médio é 

composto por sedimentos ricos em matéria orgânica vegetal depositados em ambiente 

fluvio-lacustre associado ao clima temperado frio após regressão glacial. O Ecca 

Superior contém sedimentos fluviais e depósitos de planície de inundação caraterizados 

por argilitos negros intercalados com arenitos, surgindo ocasionalmente camadas de 

carvão (Afonso et al., 1998; GTK, 2006). 

O Grupo Beaufort, com uma espessura máxima de 5000 metros, carateriza-se 

por sedimentos depositados em condições semelhantes às do grupo Ecca, diferindo 

apenas no clima. Observam-se argilitos de cor vermelha, arenitos e por vezes 

conglomerados associados a condições áridas a semiáridas (GTK, 2006). 

O Grupo Stormberg, com uma espessura máxima de cerca de 2000 metros, é 

contemporâneo da fracturação do Gondwana e carateriza-se pela presença de argilitos 

e arenitos com níveis discretos de carvão sobrepostos por arenitos eólicos, o que 

pressupõem condições áridas. Contém, também, rochas basálticas (GTK, 2006). 

2.2.2 Karoo em Moçambique 

Em Moçambique, encontram-se 6 grandes bacias sedimentares (figura 4): Bacia 

do Médio Zambeze, Bacia do Baixo Zambeze, Bacia de Maniamba (formadas 

anteriormente à fragmentação do Gondwana), Bacia do Rovuma, Bacia de Moçambique 

(contemporâneas da fragmentação do Gondwana), e Bacia do Lago Niassa (formou-se 

durante a abertura do Rifte Este Africano). Em todas elas encontra-se o SGK embora 

na Bacia do Rovuma e na Bacia do Lago Niassa não esteja provada a existência do 

mesmo.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Diferentes bacias sedimentares de Moçambique (http://slideplayer.com.br/slide/8843760/). 
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Em Moçambique, a cobertura sedimentar do Fanerozoico compreende todas as 

litologias depositadas após a orogenia Pan-Africana. Esta cobertura compreende as 

formações do SGK e as sequências relacionadas com a abertura do Rifte Este Africano 

(GTK, 2006).  

O Karoo Inferior, em Moçambique é uma sequência sedimentar depositada 

desde o Carbonífero superior até ao Lopingiano (Vasconcelos & Achimo, 2010). É 

caraterizado pela ocorrência, na base, de depósitos de origem glaciar sobrepostos por 

sedimentos fluvio-glaciares, seguidos de sedimentos fluvio-límnicos (Paulino et al., 

2010). 

De acordo com a revisão da cartografia geológica de Moçambique (GTK, 2006), 

o Karoo Inferior, é dividido em 3 formações: Formação Vúzi (tilítica), Formação Moatize 

(margo-gresosa) e Formação Matinde (gresosa). 

O Karoo Superior, em Moçambique, é caraterizado pela continuação do 

preenchimento das bacias em ambiente essencialmente fluvial com muitas oscilações 

tectónicas durante o Triásico Superior e o Jurássico Inferior (Paulino et al., 2010). Estão 

presentes rochas magmáticas plutónicas e vulcânicas do Jurássico Inferior, fazendo 

parte da Província Ígnea do Karoo (figura 5) (GTK, 2006). 

 

Figura 5: Bacias com unidades do Karoo em Moçambique (GTK, 2006). Diferenciação entre litologias 
metassedimentares e ígneas. 
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Em Moçambique, não é possível estabelecer correlações sedimentares para as 

unidades do Karoo Superior visto que estas vão variando de bacia para bacia. A única 

formação correlacionável nas diferentes bacias é a Formação Cádzi (gresosa), que faz 

a transição entre o Karoo Inferior e o Karoo Superior, podendo mesmo a transição entre 

estes dois grupos ser no interior desta formação (Vasconcelos & Achimo, 2010). 

A orogenia Pan-Africana criou diversas fases tectónicas extensionais que 

originaram vários horsts e grabens. Nos grabens formaram-se as sub-bacias do Rio 

Zambeze (o que acontece com todas as bacias sedimentares do SGK ao longo deste 

rio). Estas bacias, encontram-se separadas por horsts, constituídos por rochas ígneas 

e rochas metamórficas de alto grau do Pré-Câmbrico, gabros e anortositos da Suite Tete 

do Mesoproterozoico, as rochas da Suite Guro e o Granito de Chacocoma do 

Neoproterozoico (GTK, 2006). Estas sub-bacias foram ainda sub-divididas em 

diferentes bacias: Chicôa – Mecúcoe, Sanângoe – Mefidézi e Moatize – Minjova 

(Kreuser, 1983). 

A Bacia Moatize – Minjova, apresenta uma grande extensão, indo desde a cidade 

de Tete até à fronteira com o Malawi. É uma bacia intracratónica que se desenvolveu 

longe das margens continentais ativas, ou seja, no interior de um cratão do Proterozoico. 

Estas bacias são amplas regiões de subsidência na crosta continental e que geralmente 

se situam afastadas das margens, ou distantes de regiões orogénicas (Klein, 1995). 

A Formação Vúzi, compreende uma sequência de conglomerados de matriz 

suportada, arenitos feldspáticos, argilitos carbonosos, siltitos e camadas de carvão 

(Carvalho, 1969). Esta formação encontra-se depositada em paleodepressões da 

paisagem inicial do Karoo (GTK, 2006), em discordância com as rochas do Pré-

Câmbrico (Fernandes et al., 2015). É correlacionada com o Grupo Dwyka da Bacia 

Principal do Karoo da África do Sul devido à posição estratigráfica dos conglomerados 

e à sua semelhança litológica (Costa, 2015). Supondo-se, então que tenha a mesma 

idade que o grupo Dwyka, Carbonífero superior –Cisuraliano. Posteriormente, foi feita 

uma revisão palinológica dos depósitos da Formação Vúzi que indica que a idade é 

Cisuraliano – Guadalupiano (Lopes et al., 2014; Pereira et al., 2014) 

A Formação Moatize é uma unidade dominada por litologias argilo-gresosas, que se 

encontra suprajacente à Formação Vúzi ou sobre o soco cristalino de rochas ígneas e 

metamórficas do Pré-Câmbrico (GTK, 2006). No distrito de Moatize encontra-se definida 

a secção tipo desta formação, com uma espessura máxima de aproximadamente 340 

metros de sedimentos argilo-gresosos e orgânicos depositados em meio lacustre, com 

intercalações de sedimentos de origem fluvial e deltaica (GTK, 2006; Costa, 2015). Esta  
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formação é correlacionada com o Grupo Ecca Médio-Superior do SGK da África do Sul. 

Esta correlação obteve-se graças aos macro e microfósseis de plantas presentes nas 

rochas sedimentares que permitiram datar a Formação do Cisuraliano-Guadalopiano 

(Daber, 1984 in Fernandes et al., 2015). Contém 6 camadas de carvão (Complexos 

Carbonosos) intercaladas com arenitos e argilitos, da mais antiga para a mais recente: 

Sousa Pinto (14 m de espessura), Chipanga (36 m de espessura), Bananeiras (27 m de 

espessura), Intermédia (27 m de espessura), Grande Falésia (12 m de espessura) e 

André (1 m de espessura) (figura 6) (Afonso et al., 1998; Vasconcelos & Achimo, 2010).  

 

Figura 6: Nível de carvão André (Fotografia de Paulo Fernandes). 

 

Estas camadas tornaram conhecida a província de Tete, nomeadamente a 

região de Moatize. Esta região possui cerca de 489,8 milhões de toneladas estimadas 

de carvão (MICOA, 2002).  

Função do número de camadas de carvão reconhecidas, a Formação Moatize 

apresenta-se de diferente maneira nas 3 sub-bacias, na Bacia de Chicôa-Mecúcoè são 

identificadas 6 camadas de carvão, na Bacia Sanângoè-Mefidézi estão descritas 8 

camadas (Vasconcelos & Achimo, 2010) e na Bacia Moatize-Minjova a quantidade de 

camadas varia entre 3 e 6 (Costa, 2015). 

A Formação Matinde regista a transição de climas húmidos temperados para 

climas quentes e áridos (Afonso et al., 1998). Esta formação está presente nas bacias 

de Chicôa-Mecúcoè e Moatize-Minjova. Corresponde a uma espessa sequência de 

arenitos alternando entre granulometrias grosseiras a finas, que se intercalam com 

pelitos, siltitos e margas siltosas que podem conter troncos silicificados (figura 7), e 

camadas conglomeráticas com 2 a 5 metros de espessura (Vasconcelos & Achimo, 

2010). 
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Figura 7: Troncos silicificados da Formação Matinde (Fotografia de Paulo Fernandes). 

Esta unidade está correlacionada estratigraficamente com o Grupo Ecca 

Superior (figura 8), ou seja, com uma idade Cisuraliano-Guadalupiano (Silva et al., 

1967). No entanto, os estudos palinológicos realizados recentemente em sedimentos 

localizados perto do Rio Muarádzi em Moatize, revelam que os sedimentos desta 

formação podem prolongar-se até ao Lopingiano, tendo ainda os marcadores 

bioestratigráficos do limite Pérmico-Triásico sido identificados no topo desta formação 

(Pereira et al., 2016). 

A Formação Cádzi é constituída por arenitos arcósicos de cor avermelhada com 

granulometria média a grosseira, de diferentes espessuras onde foram registados restos 

de troncos silicificados (Costa, 2015). Possui também calcários e arenitos carbonatados 

intercalados (Vasconcelos & Achimo, 2010). 

Esta formação é correlacionável com o Grupo Beaufort da Bacia Principal do 

Karoo da África do Sul, sendo, portanto, considerada da transição entre o Paleozoico e 

o Mesozoico (figura 8).   

Na Bacia Moatize-Minjova a sequência estratigráfica termina com a Formação 

Cádzi, enquanto que nas Bacias Chicôa-Mecúcoè e Sanângoè-Mefidézi a sequência 

estratigráfica inclui mais duas unidades, a Formação Zumbo e a Formação Lualádzi.  

Estas formações ocorrem apenas na Província de Tete e são essencialmente 

areníticas (GTK, 2006; Vasconcelos & Achimo, 2010). 
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Na Bacia Moatize-Minjova, as formações vulcanossedimentares do Karoo 

Superior, não estão bem representadas. Porém, existem, unidades litológicas de 

natureza ígnea no topo da sucessão e intrusões filonianas que podem estar associadas 

ao início da fase de rifting que deu origem à fragmentação do Gondwana durante o 

Jurássico Inferior (Costa, 2015). 

  

Figura 8: Sequências estratigráficas das diferentes bacias do Karoo em Moçambique (in Vasconcelos, 2009, adaptado 
de Paulino, 2009). 
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2.3 Sondagens ETA 25, ETA 135 e Corte do Rio 

Murrongódzi 

Neste trabalho irão ser estudadas as amostras recolhidas nas sondagens ETA 

25 e ETA 135 (figura 9), e no corte geológico realizado ao longo do Rio Murrongódzi, 

onde afloram as formações do Karoo Inferior. As sondagens foram realizadas no âmbito 

de uma campanha para prospeção de carvão na Bacia de Moatize-Minjova, realizada 

pela empresa ETA STAR Moçambique S. A.. 

Figura 9: Localização das sondagens ETA 25 e ETA 135. Ambas se encontram nas rochas sedimentares 
do Karoo Inferior. 



13 
                                                                                              Faculdade de Ciências da Universidade do Porto 

Palinologia como ferramenta para a reconstituição da história geológica da Bacia Carbonífera de Moatize-Minjova 
                                                                                                                                            (Karoo, Moçambique) 

 
 

 

A sondagem ETA 25 (figura 11) atingiu a profundidade máxima de 

aproximadamente 200 metros. Na base apresenta o Soco Mesoproterozoico composto 

por gabros e anortositos da Suite de Tete. Segue-se um nível de cerca de 30 metros de 

espessura de diamictitos, acima deste encontra-se um cortejo sedimentar composto por 

argilitos intercalados com argilitos carbonosos e lentículas de carvão. Na base deste 

cortejo sedimentar encontram-se materiais clásticos mais grosseiros compostos por 

uma barra arenítica de cerca de 4 metros de espessura intruída por pequenas soleiras 

doleríticas. 

 

 
Figura 10:Mapa geológico simplificado com os locais de amostragem ao longo do vale do rio Murrongódzi. O local A corresponde às 
amostras de referência MGZ 1 a MGZ 6, o local B às amostras MGZ 7 a MGZ 13, o local C às amostras MGZ 14 a MGZ 20, o local D 
às amostras MGZ 21 a MGZ 23, o local E às amostras MGZ 24 e MGZ 25, o local F à amostra MGZ 26 e o local G à amostra MGZ 27. 
Extraído da Folha 1633, Tete, Série Geológica 1/250000, Direcção Nacional de Geologia, Moçambique, 2006. Coordenadas UTM dos 
pontos de amostragem: A – 36K 570154.15 E / 8227996.10 S; B – 36K 570667.99 E / 8227050.66 S; C – 36K 570385.78 E / 8226472.08 
S; D – 36K 570852.03 E / 8225921.49 S; E – 36K 570464.42 E / 8225595.00 S; F – 36K 570777.02 E / 8225186.43 S; G – 36K 
570428.58 E / 8223700.39 S. 
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Acima deste encontra-se uma sequência com cerca de 29 m de espessura formadas 

por arenitos com intercalações de camadas pouco espessas (< 30 cm) de argilitos e 

siltitos. Entre os 107 m e os 114 m de profundidade, ocorrem camadas de argilitos e 

argilitos carbonosos intercaladas com camadas de carvão com espessuras inferiores a 

1 metro. 

 

Dos 107 m aos 77 m encontram-se intercalações de argilitos e siltitos, no 

entanto, estes encontram-se intercalados por uma bancada de cerca de 10 m de argilitos 

e arenitos. Acima deste encontra-se uma camada de grande possança, cerca de 35 m, 

de intercalações de argilitos com argilitos carbonosos e níveis de carvão com 

espessuras inferiores a 1 metro. 

Dos 44 m de profundidade até aos 34 m encontra-se uma camada de argilitos 

intercalados com siltitos. Acima desta, e até à superfície, cerca de 30 m de espessura, 

encontra-se uma bancada de argilitos intercalados com argilitos carbonosos e níveis de 

carvão com espessuras inferiores a 1 metro.  

Nesta sondagem foram recolhidas 16 amostras para estudos palinológicos cuja 

localização se mostra na figura 13. 

  

 

 

Figura 11: Testemunhos da sondagem ETA 25 entre os 185 m e os 195 m de profundidade (Fotografia 
de Paulo Fernandes). 
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A sondagem ETA 135 (figura 12) atingiu a profundidade máxima de 81 metros. 

Na base intersetaram-se cerca de 3 m de anortositos da Suite de Tete do 

Mesoproterozoico, e logo acima um conjunto de diamictitos com 8 m de espessura.  

Dos 70 metros até aos 35 metros de profundidade a sucessão consiste em argilitos 

intercalados com argilitos carbonosos. Dos 35 m até aos 32 m encontram-se argilitos 

intercalados com níveis de carvão pouco espessos (< 30 cm). Dos 32 m de profundidade 

até à superfície a sucessão consiste em argilitos intercalados com siltitos, sendo apenas 

interrompido por uma camada de argilito carbonoso com 1 m de espessura aos 29 

metros de profundidade. Nesta sondagem foram recolhidas 24 amostras para estudos 

palinológicos cuja localização na sondagem está indicada na figura 13. 

  

Figura 12: Testemunhos da sondagem ETA 135 entre os 70 m e os 80 m de profundidade (Fotografia de 
Paulo Fernandes). 
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Figura 13:Logs das sondagens ETA 25 e ETA 135 com a localização das amostras recolhidas para estudos 
palinológicos. 
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O corte do Rio Murrongódzi inicia-se por um conjunto de argilitos negros a que 

se sobrepõe um diamictito de matriz suportado, com dropstones seguido de argilitos 

negros a siltitos intercalados por duas soleiras de dolerito (figura 14). 

 

 

Figura 14: Localização do local de recolha das amostras MGZ 1 e MGZ 2 (Fotografia de Paulo Fernandes). 

Imediatamente acima encontra-se um conjunto de cerca de 30 m de siltitos e 

argilitos negros a que se seguem intercalações métricas de diamictitos com clastos de 

grande dimensão (figura 15), siltitos e argilitos negros carbonosos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por cima deste conjunto aparecem intercalações de arenitos e siltitos com 

intrusões de doleritos, a que se sobrepõe um conjunto de níveis de diamictitos de matriz  

Figura 15: Diamictitos com clastos de grande dimensão no local de recolha das amostras MGZ 3, 4, 5 e 6 
(Fotografia de Paulo Fernandes). 



18 
 

 

e clasto suportados, com clastos de magnetite e hematite rolados, intercalados por um 

conjunto de argilitos negros carbonosos e no primeiro nível uma lentícula de carvão 

(figura 16). 

 

Figura 16: Afloramento onde foram colhidas as amostras MRG 9, 10, 11 e 12 (Fotografia de Paulo 
Fernandes). 

Segue-se um conjunto de argilitos intruídos por filões e soleiras de dolerito (figura 

17).  

 

Figura 17: Afloramento com soleiras e filões de dolerito onde foi colhida a amostra MGZ 13 (Fotografia de 
Paulo Fernandes). 
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No topo deste conjunto, encontra-se uma soleira espessa de dolerito a que se 

seguem alternâncias de argilitos, carvão, arenitos e uma camada de diamictitos (figura 

18). 

 

Figura 18: Afloramento com soleiras de dolerito e argilitos negros com a localização do local de recolha das 
amostras MGZ 14, 15, 16 e 18 (Fotografia de Paulo Fernandes). 

 

Até ao topo do perfil mantém-se o carácter de alternâncias de argilitos, siltitos e 

leitos de carvão intercalados por níveis de diamictitos.  

Para além da amostragem (total de 21 amostras) realizada no perfil descrito, 

foram, ainda, colhidas 6 amostras complementares noutros locais ao longo do mesmo 

rio. 

 

No total foram colhidas 67 amostras com a seguinte distribuição: 

 sondagem ETA 25 - 16 amostras; 

 sondagem ETA 135 - 24 amostras 

 corte do Rio Murrongódzi – perfil – 21 amostras mais 6 amostras. 
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3. Material e Métodos 

3.1 Recolha das amostras 

As amostras foram recolhidas nas sondagens ETA 25 e ETA 135 e no corte 

efetuado ao longo do Rio Murrongódzi, por P. Fernandes. A descrição litológica das 

sondagens e do corte foi feita no capítulo anterior. 

Na sondagem ETA 25, foram recolhidas 16 amostras (MZ 151, MZ 152, MZ 153, 

MZ 154, MZ 155, MZ 166, MZ 156, MZ 157, MZ 158, MZ 159, MZ 160, MZ 161, MZ 162, 

MZ 163, MZ 164 e MZ 165) entre os 22,5 m de profundidade na amostra MZ 151 e os 

192,82 m de profundidade na amostra MZ 165.  

Na sondagem ETA 135, foram recolhidas 24 amostras (MZ 167, MZ 168, MZ 

169, MZ 170, MZ 171, MZ 172, MZ 173, MZ 174, MZ 175, MZ 176, MZ 177, MZ 178, MZ 

179, MZ 180, MZ 181, MZ 182, MZ 183, MZ 184, MZ 185, MZ 186, MZ 187, MZ 188, MZ 

189 e MZ 190) entre os 6,52 m de profundidade na amostra MZ 167 e os 77,46 m de 

profundidade na amostra MZ 190. 

Em ambas as sondagens foi dado preferência aos níveis de argilitos carbonosos 

e cinzentos com pequenos leitos de carvão e camadas de arenitos de grão fino. 

No corte do rio foi efetuado o levantamento das unidades aflorantes e 

amostrados sistematicamente os níveis mais escuros de argilitos carbonosos. Foram 

recolhidas 27 amostras (Amostras MGZ 1, MGZ 2, MGZ 3, MGZ 4, MGZ 5, MGZ 6, MGZ 

7, MGZ 8, MGZ 9, MGZ 10, MGZ 11, MGZ 12, MGZ 13, MGZ 14, MGZ 15, MGZ 16, 

MGZ 17, MGZ 18, MGZ 19, MGZ 20, MGZ 21, MGZ 22, MGZ 23, MGZ 24, MGZ 25, 

MGZ 26 e MGZ 27). 
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3.2 Fracionamento físico 

São removidos da superfície da amostra, todos os locais que apresentem sinais 

e oxidação ou de alteração da rocha. De seguida, lava-se em água corrente. As 

amostras vão à estufa e são secas a uma temperatura de aproximadamente 30ºC. 

Depois de secas, as amostras são fragmentadas em pedaços mais pequenos, 

aproximadamente 1 cm3, e colocam-se em frascos de “teflon” devidamente 

identificados. 

 

3.3 Desmineralização 

Esta etapa, cujo objetivo é eliminar toda a fração mineral das amostras, consiste 

num conjunto de processos que envolve a utilização de ácidos. As amostras são sujeitas 

a um primeiro tratamento com ácido clorídrico (HCl) concentrado a 37 % durante cerca 

de 48 horas. Nesta fase os carbonatos são eliminados e o resíduo resultante é depois 

diluído, lavado e filtrado em água corrente. Depois de tratado com HCl, o resíduo é 

tratado com ácido fluorídrico (HF) concentrado a 48%, durante um período de 6 a 10 

dias e em banho-maria a 60ºC. O objetivo desta etapa é eliminar todos os silicatos 

existentes. Ao observar-se uma desagregação completa da amostra presente no frasco 

procede-se a várias neutralizações e decantações com água destilada. Depois do 

tratamento com os ácidos, o resíduo final pode ainda conter minerais secundários 

provenientes do primeiro tratamento. Assim, e para eliminar esses minerais, o resíduo 

é sujeito a mais um ataque com HCl a quente, mantendo a fervura durante 

aproximadamente 5 minutos, a amostra é depois diluída, lavada e filtrada. Para 

confirmar a existência ou não de matéria mineral, faz-se o controlo ao microscópio. Se 

ainda se observar matéria mineral faz-se novamente o tratamento com os dois ácidos.  

 

3.4 Concentração de resíduo orgânico 

3.5 Oxidação 

A matéria orgânica das amostras das sondagens apresenta um grau de 

incarbonização moderado, quando estudada ao microscópio de luz transmitida, aspeto 

opaco e negro. Deste modo, para a sua melhor identificação, através das características 

morfológicas, recorrre-se a um processo de oxidação. Para tal, utiliza-se uma solução 

oxidante, Solução de Schullze (mistura de ácido nítrico (HNO3) com 2 a 5 gramas de 

clorato de potássio (KClO3), que atua sobre a superfície externa das paredes dos 

palinomorfos erodindo-a quimicamente para tornar evidentes as características dos  
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mesmos. Para cada amostra a reação de Schullze é feita no interior de um aparelho de 

filtração por vácuo, constituído por um funil de Buchner com filtro de porcelana acoplado 

a um kitasato de vidro (figura 19). 

Mistura-se a solução com a amostra, nesta fase faz-se um controlo muito grande 

em relação à cor e ao tempo de oxidação. Se o tempo de oxidação for excessivo os 

palinomorfos podem ficar totalmente destruídos ou até serem eliminados. Deste modo, 

esta etapa é realizada com várias interrupções periódicas, para controlo da cor dos 

palinomorfos. O tempo médio de oxidação da maioria das amostras estudadas foi de 

cerca de 1 minuto. As amostras que não continham matéria orgânica não foram 

oxidadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 Montagem e estudo das amostras 

Após a oxidação, as amostras são bem lavadas e filtradas através de um filtro 

de 15 µm em água corrente, ficando o resíduo em gobelés. Ao resíduo resultante, 

juntam-se duas ou três gotas de dispersante, hidroxietilcelulose, para dispersar as 

partículas na lamela. Faz-se a homogeneização da solução por agitação e depois, com 

a pipeta, coloca-se a solução nas lamelas de vidro. Põe-se a secar na estufa a uma 

temperatura de 25 a 30ºC. Depois de secas, as lamelas são montadas em lâminas  

 

Figura 19: Oxidação do resíduo orgânico com a solução de Schullze. 
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delgadas, com a ajuda de um meio de montagem, resina acrílica Entellan (figura 20). A 

resina seca em, aproximadamente, duas horas. 

 

No fim deste processo, as lâminas ficam prontas a ser observadas ao 

microscópio. Neste estudo foi usado um microscópio ótico Olympus BX40, equipado 

com uma câmara fotográfica digital. Em cada lâmina, procede-se à identificação e ao 

registo dos palinomorfos identificados. Cada palinomorfo é registado com as 

coordenadas da platina. Posteriormente, tudo o que foi identificado é fotografado para 

registo. As coleções de palinomorfos são arquivadas para uso futuro, encontrando-se 

nos arquivos do LNEG. 

  

Figura 20: Lamelas com o resíduo orgânico e dispersante a secar na estufa (à esquerda) e Lâminas com 
Entellan, resina acrílica, para fixar as lamelas (à direita). 
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4.Palinologia  

4.1. Introdução  

A Palinologia é a área científica que se ocupa do estudo de microestruturas e 

microrganismos fósseis ou contemporâneos, de paredes orgânicas quimicamente muito 

resistentes. Esta área, tem vindo a desenvolver-se como tema de importância crescente 

nas últimas décadas, tendo-se mostrado fundamental para a datação de sequências 

estratigráficas. 

O termo Palinologia deriva do grego palunein que significa pulverizar, estando 

também relacionado com a palavra latina pollen, que significa pó muito fino. Este termo 

foi criado por Hyde & Williams (Tschudy & Scott, 1969), e foi utilizado para designar o 

estudo de pólenes e esporos (fósseis e atuais), em resposta ao termo mais utilizado - 

análise polínica - aplicado sobretudo, ao trabalho desenvolvido em idades mais recentes 

(Jansonius & Mcgregor, 1996).  

Atualmente apresenta um sentido mais amplo, sendo considerada uma área 

científica que se ocupa do estudo de microestruturas e microrganismos fósseis ou 

contemporâneos, de paredes orgânicas quimicamente resistentes, que podem ser 

isoladas após maceração de rochas sedimentares (Jansonius & Mcgregor, 1996).   

Tschudy em 1961, apresentou o termo palinomorfo. Este, é o objeto de estudo 

da palinologia e compreende microrganismos ou estruturas de parede orgânica 

(normalmente composta por esporopolenina, quitina ou pseudoquitina) com dimensões 

aproximadas entre 5 e 500 µm. A esporopolenina é o principal componente das paredes 

dos palinomorfos e é, provavelmente, um dos compostos orgânicos naturais mais 

inertes. Designam-se coletivamente por palinomorfos, os acritarcas, algas prasinófitas, 

criptoesporos, esporos, pólenes, dinoflagelados, quitinozoários, foros internos de 

foraminíferos, escolecodontes e fungos.   

 

4.2 Morfologia, classificação taxonómica e 

sistemática 

4.2.1. Algas  

4.2.1.1. Algas verdes - Clorophyta  

  As algas verdes conhecidas no registo fóssil, pertencem à Divisão Clorophyta 

(Tappan, 1980; Guy-Ohlson, 1996; Colbath & Grenfell, 1995). No grupo dos  

palinomorfos, são conhecidos, desde o Paleozoico até aos tempos atuais,  
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representantes das três principais classes Chlorophyceae (Clorófitas), Prasinophyceae 

(Prasinófitas) e Zygnemaphycae (Zignematófitas).  

As algas prasinófitas correspondem ao grupo mais primitivo de algas verdes 

conhecidas (Colbath & Grenfell, 1995; Guy-Ohlson, 1996; Armstrong & Brasier, 2005), 

e são caraterizadas por apresentarem duas fases diferentes no seu ciclo de vida, uma 

fase móvel, e, uma fase não móvel, (fase de enquistamento) (figura 21). É precisamente, 

nesta última fase do seu ciclo de vida que são produzidos os quistos resistentes, 

designados por ficoma (phycoma), os quais podem ser preservados nos sedimentos por 

milhões de anos, devido às características químicas constituintes das suas paredes 

(Colbath & Grenfell, 1995; Guy-Ohlson, 1996; Armstrong & Brasier, 2005).  

As prasinófitas fósseis possuem maiores dimensões do que os acritarcas. No 

registo fóssil encontra-se essencialmente preservado o ficoma, uma forma esférica e 

perfurada, podendo possuir ornamentação nas suas paredes (Guy-Ohlson, 1996; 

Armstrong & Brasier, 2005).  

 

Figura 21: Ciclo de Vida de uma alga. (Adaptado de Lopes, 2013). 
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Nas prasinófitas incluem-se os géneros, Cymatiosphaera e Leiosphaeridia, entre 

outros. Do ponto de vista ecológico, estão presentes desde ambientes aquáticos (águas 

doces) a ambientes marinhos.  

Os representantes fósseis associados à classe Zygnemaphycae 

(Zignematófitas) são muito raros, pois não possuem paredes resistentes (Tappan, 

1980). Estas algas produzem zigósporos, de paredes resistentes, que podem ser 

encontrados nas preparações palinológicas. As espécies mais conhecidas de 

Zignematófitas, subdividem-se nos seguintes grupos morfológicos, - formas quadradas, 

onde se inclui o género Tetraporina; - formas compostas por dois hemisférios com uma 

ruptura equatorial, onde se inclui o género Peltacystia, e - formas esféricas a sub-

esféricas de parede faveolada.   

No registo fóssil, as zignematófitas encontram-se desde o Carbonífero até à 

actualidade. Do ponto de vista ecológico, estas algas estão presentes unicamente em 

ambientes de água doce (lagos e pântanos).  

Por fim, destacam-se ainda, as algas prováveis ou fungos, incluídos no grupo 

Reduviasporonites. A origem destas tem sido muito debatida na literatura científica. Em 

1999, Elsik estabeleceu formalmente o género Reduviasporonites. Muitos autores 

interpretam a presença de Reduviasporonites, como restos de fungos, semelhantes aos 

fungos atuais de Rhizoctonia. Reduviasporonites ocorre predominantemente em 

sedimentos de idade do Pérmico e Triásico, como é o caso de Moçambique. Atualmente, 

o género Reduviasporonites é considerado uma alga, do grupo das algas verdes e a 

sua ocorrência pode verificar-se noutras idades estratigráficas (Foster et al., 2002; Spina 

et al., 2014).  

 

Quadro 1. Organização sistemática e taxonómica da Divisão das Algas Verdes 

(segundo Colbath & Grenfell, 1996; Guy-Ohlson, 1996).  

ALGAS VERDES  

Divisão Clorófita (Chlorophyta) Pascher, 1914  

Classe Clorofícea (Chlorophyceae) Kutzing, 1843  

Ordem Clorocolales (Chlorococcales) Marchand, 1895  

Família Clorelacea (Chlorellaceae)Brunnthaler, 1913 

Família Hydrodictiacea (Hydrodictyaceae) (Gray) Dumortier, 1829  

Família Botriococacea (Botryococcaceae) Wille, 1909 

Família Oscitacea (Oocystaceae) Bohlin, 1901]  

Família Scenedesmacea (Scenedesmaceae) Oltmanns, 1904  
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Classe Prasinofícea (Prasinophyceae) Christensen, 1962 

Ordem Mamilales (Mamiellales) Moestrup, 1984  

Família Mamielacea (Mamiellaceae) Moestrup, 1984  

Ordem Clorodendrales (Chlorodendrales) Fritsch, 1917  

Família Halosfaeracea (Halosphaeraceae) Haeckel, 1894  

Família Mesostigmataceae (Mesostigmataceae) Fottex, 

Moestrup&Throndsen, 1988  

Família Clorodendraceae (Chlorodendraceae) Oltmanns, 1904  

Ordem Pterospermatales (Pterospermatales) Schiller, 1925  

Família Tasmantacea (TASMANITACEAE) Sommer, 1956  

Classe Zignemafícea (ZYGNEMAPHYCES) Round, 1971  

Ordem Zignematales (Zygnematales) Borge&Pascher, 1931  

   Família Zignematacea (Zygnemataceae) Kutzing, 1898  

    Género Peltacystia Balme & Segroves 1966 

 Espécie-tipo: Peltacystia venosa Balme & 

Segroves 1966 (estampa 25, figuras 1 a 3) 

  

4.2.2. Esporos  

  Os esporos trilete correspondem a estruturas reprodutoras produzidas ao longo 

do ciclo de vida de plantas inferiores (embriófitas e pteridófitas), possuindo dimensões 

inferiores a 150 μm (Playford & Dettmann, 1996; Armstrong & Brasier, 2005).  

O ciclo de vida destas plantas é composto por duas fases, a primeira fase, onde 

são produzidos gâmetas e, a segunda fase onde são produzidos esporos. São 

precisamente os esporos, as estruturas mais resistentes, que ficam preservados no 

registo fóssil (Playford & Dettmann, 1996; Traverse, 2007).  

A função primária dos esporos é dispersar e reproduzir as plantas que os 

produzem. A função secundária é a protecção do conteúdo protoplasmático, durante o 

transporte, antes da germinação (Lopes, 2013).  

Ao nível estrutural, o esporo é constituído por diversas camadas, a camada externa, a 

exina, e uma camada interna, a intina. Esta última e o conteúdo protoplasmático não 

fossilizam. Ao contrário da intina, a exina é preservada, graças à sua composição 

química (esporopolenina) (Playford & Dettmann, 1996; Pereira, 1997, Lopes, 2013). A 

exina encontra-se dividida em dois níveis, intexina e exoexina. Esta última apresenta, 

usualmente, ornamentações ou estruturas diversas (figura 22).   
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Figura 22: Esporos: Estrutura da exina (Traverse, 2007, Pereira, 1997). 

Uma das caraterísticas estruturais mais distintivas deste grupo é condicionada 

pelo modo de associação dos esporos na tétrada, resultante do contacto entre os grãos. 

Estes são produzidos por meiose da célula mãe, segundo dois processos, tetraédrico e 

tetragonal, originando respetivamente esporos triletes e monoletes. Para os esporos 

triletes, a cicatriz resultante, a principal marca presente no pólo proximal do esporo tem 

a forma de “Y”, indicando que se formaram 3 superfícies de contato resultantes da 

agregação desta célula a mais três células, devido à divisão celular ocorrida durante a 

meiose. Este tipo de arranjo celular promove a simetria radial nos esporos formados 

(Playford & Dettmann, 1996; Pereira, 1997; 1999, Traverse, 2007; Lopes, 2013) (figura 

23).  

Para os esporos monoletes, a fenda formada é resultado de cada unidade ter 

apenas estado ligada a mais duas células, designada por fenda monolete. Os esporos 

monoletes possuem, então, simetria bilateral. Quando não se verifica a existência de 

marca ou cicatriz, o esporo designa-se alete.  
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Figura 23: Meiose e produção de esporos com simetria radial e bilateral (Adaptado de Armstrong & Brasier, 
2005, Lopes, 2013). 

 

Os esporos fornecem dados referentes a plantas briófitas e pteridófitas desde o 

Ordovícico até à atualidade. Devido à sua natureza dispersa, as afinidades biológicas 

com as plantas que os produzem nem sempre são conhecidas. Assim, no que diz 

respeito ao estudo de esporos fósseis, a sua classificação sistemática resulta da 

descrição e análise de caracteres morfológicos como a forma, simetria, polaridade, a 

forma do contorno equatorial, a estrutura e ornamentação da exina, o contorno da área 

de contato, entre outros (Playford & Dettmann, 1996) (figura 24). Estas caraterísticas 

morfológicas são indispensáveis para a identificação e classificação dos esporos 

(Playford & Dettmann, 1996; Pereira, 1997; 1999; Armstrong & Brasier, 2005; Lopes, 

2013).  
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Figura 24: Morfologia e terminologia básica utilizada na descrição de esporos triletes (Adaptado de 
Armstrong & Brasier, 2005; Lopes, 2013). 

A terminologia morfológica dos esporos utilizada na descrição sistemática é 

baseada essencialmente no glossário de termos palinológicos recomendado pela 

Commission Internationale de Microflore du Paléozoique (CIMP) em Grebe (1971) e 

Balme (1988) e, para terminações multifurcadas, em Owens (1977). A terminologia em 

português segue os trabalhos de Pereira (1997), Glossário de Palinologia do LNEG e 

Lopes (2013). 

O sistema de classificação taxonómico utilizado segue o sistema supragenérico 

desenvolvido por Dettmann (1963).  

Do ponto de vista taxonómico segue-se a classificação supragenérica de 

pólenes de Potonié & Kremp (1954), Dettmann (1963) e Smith & Butterworth (1967) e 

que se apresenta seguidamente, até à sub-infraturma (Quadro 2). Os termos descritivos 

seguem as determinações d0 Glossário de Palinologia do LNEG e Punt et al. (2007).   

 

Quadro 2. Organização sistemática e taxonómica dos esporos 

Anteturma SPORINITES (Potonié) Ibrahim 1933  

Turma TRILETES (Reinsch) Dettmann 1963 (Esporos com simetria radial, simétricos)  

A. Suprasubturma ACAVATITRILETES Dettmann 1963 (Esporos com parede 

acavada)  

a. Subturma AZONOTRILETES Dettmann 1963 (Esporos com parede de 

espessura uniforme)  

Infraturma LAEVIGATI (Bennie & Kidston) Potonié 1956 (Esporos 

com parede levigada) 

Género Calamospora Schopf, Wilson & Bentall, 1944 
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Espécie-tipo: Calamospora hartungiana Schopf in 

Schopf, Wilson & Bentall, 1944 

Calamospora rugosa (Ibrahim) Schopf, Wilson & 

Bentall, 1944 

Calamospora sp. (estampa 1, figuras 3 e 4) 

Género Osmundacidites Couper, 1953 

Espécie tipo: Osmundacidites wellmanii Couper 

Osmundacidites senectus Balme 1970 (estampa 1, 

figuras 5 e 6) 

Infraturma RETUSOTRILETI  

 Género Retusotriletes Naumova emed. Streel 1964 

  Espécie-tipo: Retusotriletes 

diversiformis (Balme & Hennelly) Balme & Playford 1967 

  Retusotriletes crassus Clayton 1980 

(estampa 3, figura 4) 

Infraturma APICULATI (Bennie and Kidston) Potonié 1956  

Subinfraturma GRANULATI Dybová and Jachowicz 1957a  

Subinfraturma VERRUCATI Dybová and Jachowicz 1957   

 Género Verrucosisporites Ibrahim emend. Smith & 

Butterworth, 1967 

Espécie-tipo: Verrucosisporites verrucosus, 

Ibrahim 

  Verrucosisporites sp. 

Subinfraturma NODATI Dybová and Jachowicz 1957a  

Género Acanthotriletes Naumova ex Potonié & 

Kremp, 1954 

Espécie-tipo: Acanthotriletes 

tereteangulatus, Balme & Hennelly 

Acanthotriletes sp. (estampa 1, figuras 1 e 

2) 

     Género Apiculatisporis Potonié & Kremp 1956 

  Espécie-tipo: Apiculatisporis aculeatus 

(Ibrahim) Potonié 1956 

      Apiculatisporis sp. (estampa 1, figura 7 e 8) 

Subinfraturma BACULATI Dybová and Jachowicz 1957a   

 Género Horriditriletes Bharadwaj & Salujha,1964 
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  Espécie-tipo: Horriditriletes curvibaculosus 

Bharadwaj & Salujha 1964 

Horriditriletes tereteangulatus (Balme & 

Hennelly) Backhouse 1991 (estampa 1, figuras 10 

a 14; estampa 2, figuras 1 a 7)  

Horriditriletes uruguaiensis (Marques-

Toigo) Archangelsky & Gamerro 1979 (estampa 2, 

figuras 8 e 9) 

     Género Microbaculatispora Bharadwaj 1962 1965 

  Espécie-tipo: Microbaculatispora tentula 

Tiwari 1965 (estampa 2, figuras 10 a 12; estampa 

3, figuras 1 e 2) 

  Microbaculatispora trisina (Balme & 

Hennely) Anderson 1977 (estampa 3, figura 3)  

Infraturma MURORNATI Potonié and Kremp 1954   

Infraturma GULATI Smith and Butterworth 1967  

b. Subturma ZONOTRILETES Waltz 1935  

Infraturma AURICULATI (Schopf) Dettmann 1963  

Infraturma TRICRASSATI Dettmann 1963  

Infraturma CINGULATI (Potonié and Klaus) Dettmann 1963 

B. Suprasubturma LAMINATITRILETES Smith and Butterworth 1967  

a. Subturma AZONOLAMINATITRILETES Smith and Butterworth 1967  

Infraturma TUBERCULORNATI Smith and Butterworth 1967  

b. Subturma ZONOLAMINATRITRILETES Smith and Butterworth 1967   

Infraturma CRASSITI (Bharadwaj and Venkatachala) Smith and 

Butterworth 1967   

   Infraturma CINGULICAVATI Smith and Butterworth 1967   

Infraturma PATINATI Smith and Butterworth 1967  

c. Subturma PSEUDOSACCITITRILETES Richardson 1965  

Infraturma MONOPSEUDOSACCITI Smith and Butterworth 1967   

Infraturma POLYPSEUDOSACCITI Smith and Butterworth 1967   

C. Suprasubturma PERINOTRILETES Dettmann 1963   

Turma MONOLETES Ibrahim 1933   

A. Suprasubturma ACAVATOMONOLETES Dettmann 1963   

a. Subturma AZONOMONOLETES Luber 1935   
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Infraturma LAEVIGATOMONOLETI Dybová and Jachowicz 1957   

 Género Laevigatosporites Ibrahim, 1933 

 Espécie-tipo: Laevigatosporites vulgaris Ibrahim 1933 

(estampa 4, figuras 8 a 11) 

 Laevigatosporites flexus Segroves 1970 (estampa 4, figura 

7) 

 Laevigatosporites plicatus Kar 1968 (estampa 5, figuras 1 

e 2) 

Infraturma SCULPTATOMONOLETI Dybová and Jachowicz 1957   

  Género Polypodiisporites Potonié & Gelletich ex Potonié, 

1956 

   Espécie-tipo: Polypodiisporites favus Potonié 

Polypodiisporites mutabilis Balme 1970 (estampa 

5, figuras 3 a 5) 

Polypodiisporites sp. (estampa 5, figuras 7 e 8) 

    Género: Thymospora Wilson & Ventakatachala 1963 

 Espécie-tipo: Thymospora thyiessenii (Kosanke) 

Wilson & Ventakatachala 1963  

  Thymospora pseudothiessenii (Kosanke) Wilson & 

Venkatachala 1963 (estampa 4, figuras 1 a 6) 

b. Subturma ZONOMONOLETES Luber 1935  

B. Suprasubturma CAVATOMONOLETES  

 

Turma HILATES Dettmann 1963 (Esporos hilados)  

Turma ALETES (Esporos inaberturados)  

 

4.2.3. Pólenes  

Os grãos de pólen são células responsáveis pela reprodução nas plantas com 

semente (Jackson, 1928 in Kremp, 1965). São os elementos reprodutores masculinos 

onde se encontram os gâmetas que vão fecundar os óvulos, para produzir as sementes. 

A função dos grãos de pólen é assegurar o transporte do gametófito masculino até à 

estrutura reprodutora feminina para que possa ocorrer fertilização. Em determinados 

casos o transporte é efetuado por insetos ou outros animais e pelo vento.  

O tamanho dos grãos de pólen pode variar entre 6 e 200 μm, sendo que os mais 

comuns possuem entre 25 e 50 μm de diâmetro. Estruturalmente, os pólenes são  
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constituídos por um saco com uma parede externa, a exina, composta por 

esporopolenina e, no seu interior, os elementos protoplasmáticos. Estes são destruídos 

por oxidação, apenas fossilizando a camada externa ou exina. A exina dos pólenes está 

igualmente dividida em duas camadas, a ectexina e a endexina. A ectexina possui 

estruturas e ornamentações complexas. Assim, de fora para dentro, pode-se observar 

o tecto, normalmente, pouco espesso, a zona columelar ou alvéolar e o nível basal, por 

vezes, inexistente. A estrutura alvéolar da ectexina origina a formação de sacos, 

característicos dos pólenes, como por exemplo, na maior parte das Gimnospérmicas. A 

estrutura columelar é característica das Angiospérmicas. Contrariamente, a endexina é 

geralmente muito simples. Sobre o tecto, ou a partir de uma ectexina diferenciada, 

podem ocorrer ornamentações de diversos tipos (espinhos, báculas, estrias, canais, 

fóveas). Em vista equatorial, o grão de pólen pode apresentar um ou mais colpos, sulcos 

e ou poros (figura 25).  

 

 

Figura 25: Representação esquemática das principais características de um grão de pólen, em vista polar 
e equatorial (Traverse, 1988; Castro, 2006; Traverse, 2007). 

 

A exina pode apresentar perfurações de dois tipos: arredondadas (poros) e, 

alongadas (sulcos ou colpos). Os poros apresentam uma estrutura complexa em que 

coexistem vários tipos de abertura. Os sulcos são distais e os colpos transversais.  

Os critérios utilizados para definir os grupos morfológicos dos pólenes são muito 

variados.   
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Uma das classificações mais utilizadas recentemente é a de Traverse (1988, 

2007) que agrupa os pólenes de acordo com o tipo, número e posição das aberturas. 

Os pólenes de gimnospérmicas apresentam uma estrutura básica, incluindo a mesma 

estrutura da abertura e a superfície de ornamentação. Os pólenes variam de pequenos, 

simples, esféricos e inaperturados a largos dissacados e ornamentados, incluindo ainda 

formas estriadas. A variação morfológica é maior nos pólenes de angiospérmicas, 

podem surgir isolados (mónadas) agrupados em dois (díadas), agrupados em quatro 

(tétradas) ou em múltiplos de quatro (políadas).   

Os grãos de pólen individuais sacados designam-se por monossacados, 

dissacados ou polissacados, em função do número de sacos presentes. Os pólenes 

monossacados podem possuir simetria radial ou bilateral (figura 26). 

 

Figura 26: Pólenes monossacados (Stephenson, 2008). 

Os pólenes dissacados podem ser diploxilonoides (contorno dos sacos em vista 

polar é descontinuo em relação à forma do corpo) ou haploxilonoides (contorno do saco 

em vista polar é continuo em relação ao contorno do corpo, o pólen apresenta forma 

elipsoidal). (figura 27). 
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Figura 27: Pólenes dissacados (Stephenson, 2008). 

Os pólenes designam-se, consoante o número e tipo de aberturas, sem 

aberturas (inaperturados), por possuir um ou mais poros (monoporados, diporados, 

triporados, periporados e estefanoporados), aberturas ou colpos (monossulcados, 

trissulcados, estefanossulcados e perissulcados ou monocolpados, tricolpados, entre 

outros) ou possuírem a combinação entre poros e colpos (tricolporados, 

estefanocolporados, pericolporados). Os pólenes designam-se ainda por termos 

específicos, no que diz respeito à orientação dos sacos e presença de estrias (figura 

28).  

 

Figura 28: Termos específicos, no que diz respeito à orientação dos sacos e presença de estrias 
(Adaptado de Modie, 2007). 

 A ornamentação dos pólenes refere-se ao relevo externo que a exina apresenta 

e pode constituir mais um elemento para auxiliar a sua classificação. Do ponto de vista 

taxonómico segue-se a classificação supragenérica de pólenes de Potonié (1931), 

revista por Dettmann (1963) e Smith and Butterworth (1967), apresentada no Quadro 3.  
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Os termos descritivos seguem as determinações do Glossário de Palinologia LNEG 

(Pereira, 2002) e Punt et al. (2007).   

Quadro 3. Organização sistemática e taxonómica dos pólenes.  

Anteturma POLLENITES Potonié 1931   

Turma SACCITES Erdtman 1947  

Subturma MONOSACCITES (Chitaley) Potonié and Kremp 1954   

Infraturma ALETESACCITI Leschik 1955 

 Género Striomonosaccites Bharadwaj 1962   

 Espécie-tipo: Striomonosaccites ovatus Bharadwaj 

1962 (estampa 8, figura 2) 

  Striomonosaccites sp. (estampa 9, figura 1) 

Infraturma VESICULOMONORADITI (Pant) Bharadwaj 1956   

 Género: Potonieisporites Bharadwaj 1954 

  Espécie-tipo: Potonieisporites novicus Bharadwaj 

1954 (estampa 6, figura 1) 

  Potonieisporites sp. (estampa 6, figura 2) 

Infraturma TRILETISACCITI Leschik 1955   

  Género Cannanoropollis Potonié & Sah 1960 

   Espécie-tipo Cannanoropollis janakii 

Potonié & Sah  

Género Plicatipollenites Lele 1964 

   Espécie-tipo: Plicatipollenites indicus Lele 

1964 

  Plicatipollenites gondwanensis (Balme & Hennelly) 

Lele 1964 (estampa 7, figura 1) 

  Plicatipollenites sp. (estampa 7, figuras 2 e 3) 

1960 (estampa 7, figura 4; estampa 8, figura 1) 

Subturma DISACCITES Cookson 1947   

Infraturma STRIATITI Pant 1954   

  Género Protohaploxypinus Samoilovich emend. Morbey 

1975 

  Espécie-tipo: Protohaploxypinus latissimus Luber 

  Protohaploxypinus diagonalis Balme 1970 

(estampa 11, figura 4) 
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Protohaploxypinus goraiensis Potonié & Lele 1961 

(estampa 12, figura 1) 

  Protohaploxypinus limpidus (Balme & Hennelly) 

Balme & Playford 1967 (estampa 12, figura 2) 

  Protohaploxypinus sp. (estampa 12, figura 4) 

  Género Striatobieites Zoricheva & Sedova ex Sedova 

emend. Hart 1964 

  Espécie tipo: Striatobieites brickii Sedova 1956 

  Striatobieites multistriatus (Balme & Hennelly) Hart 

1964 (estampa 12, figura 5) 

  Género Striatopodocarpites Zoricheva & Sedova ex 

Sedova emend. Hart 1964 

  Espécie-tipo: Striatopodocarpites tojmensis 

Sedova 1956 

  Striatopodocarpites cancellatus (Balme & Hennelly) 

Hart 1963 (estampa 18, figuras 1 a 4) 

  Striatopodocarpites fusus (Balme & Hennelly) 

Potonié 1956 (estampa 18, figura 6; estampa 19, figuras 1 

e 2) 

  Striatopodocarpites pantii (Jansonius) Balme 1970 

(estampa 19, figura 3) 

  Striatopodocarpites sp. (estampa 19, figuras 4 a 6; 

estampa 20, figuras 1 a 3) 

 Género Guttulapollenites Goubin 1965 

  Guttulapollenites hannonicus Goubin 1965 

(estampa 14, 15; estampa 16, figuras 1 e 2) 

  Guttulapollenites sp. A (estampa 16, figuras 5 a 10; 

estampa 17, figuras 1 a 5) 

  Guttulapollenites sp. B (estampa 17, figura 6 a 10) 

Género Corisaccites 

  Espécie-tipo: Corisaccites alutas Venkatachala & 

Kar 1966 (estampa 13) 

Infraturma DISACCIATRILETI (Leschik) Potonié 1958  
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  Género Alisporites Daugherty 1941 emend. Jansonius 

1971 

   Espécie-tipo: Alisporites opii Daugherty 1941 

   Alisporites ovatus (Balme & Hennely) Foster 1975 

(estampa 10, figuras 1 a 4) 

  Alisporites potoniei (Lakhanpal, Sah & Dube) 

Somers 1968 (estampa 10, figura 6; estampa 11, figuras 1 

a 3) 

 Género Platysaccus  

  Espécie-tipo: Platysaccus papilionis Potonié & 

Klaus 1954 (estampa 20, figuras 4 a 7) 

 Infraturma SACCIZONATI  

Infraturma STRIASACCITI Bharadwaj 1962  

Subturma POLYSACCITES  

Turma PLICATES Naumova 1937,1939) Potonié 1962  

Subturma COSTATES Potonié 1970  

Infraturma COSTATI Jansonius 1962  

  Género Vittatina Luber ex Samoilovich emend. Wilson 

1962 

  Espécie-tipo: Vittatina subsaccata Samoilovich ex Wilson 

1962 

  Vittatina fasciolata (Balme & Hennelly) Bharadwaj 1962 

(estampa 21, figuras 1 e 2) 

  Vittatina sp. (estampa 21, figuras 3 a 5) 

 Género Weylandites 

  Espécie-tipo: Weylandites lucifer (Bharadwaj & Salujha) 

Foster 1975 (estampa 21, figuras 6 e 7; estampa 22, figuras 1 a 

3) 

  Weylandites magmus (Bose and Kar) Backhouse 1991 

(estampa 22, figura 4) 

Subturma STRIATICOLPATES Bose & Kar 1966  

 Género Pakhapites Hart 1965 

  Espécie-tipo: Pakhapites fasciolatus (Balme and Hennelly) 

Hart 1965 

  Pakhapites sp. A (estampa 22, figuras 5 a 7; estampa 23, 

figuras 1 a 3) 

  Pakhapites sp. B (estampa 23, figuras 4 a 6) 
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Subturma PRAECOLPATES Potonié and Kremp 1954   

Infraturma PRAECOLPALI Potonié and Kremp 1954   

 Género Gnetaceapollenites Thiergart 1938 

  Espécie-tipo: Gnetaceaepollenites ellipticus 

Thiergart 1938 

Gnetaceapollenites sinuosus (Balme & Hennelly) 

(estampa 24, figuras 2 a 7) 

Subturma POLYPLICATES  

Subturma MONOCOLPATES Potonié 1970   

Infraturma QUASILAEVIGATI Potonié 1970 

 Género Cycadopites Wodehouse 1933 

  Espécie-tipo: Cycadopites follicularis Wilson & 

Webster 1946 

  Cycadopites cymbatus Segroves 1970 (estampa 

24, figura 1) 
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5. Análise do conteúdo palinológico 

5.1 Introdução 

Neste capítulo, realiza-se o estudo dos palinomorfos a nível qualtitativo e 

quantitativo para uma interpretação biostratigráfica e paleoambiental/paleoclimática das 

amostras recolhidas nas sondagens ETA 25 e ETA 135 e no corte do Rio Murrongódzi 

realizadas na Bacia de Moatize-Minjova. Realizou-se este estudo com o intuito de 

identificar e classificar as associações palinológicas presentes na bacia, com base na 

análise da morfologia dos palinomorfos e nas distintas características de cada táxon, 

através da microscopia de luz transmitida. Neste estudo pretende-se estabelecer a 

datação palinostratigráfica e caraterizar rigorosamente a Formação Vúzi, no corte do 

Rio Murrongódgzi, visto que esta é a base da sucessão estratigráfica do Karoo Inferior, 

permitindo determinar a idade do final da glaciação do Gondwana em Moçambique. 

Pretende-se, ainda, estabelecer a datação palinostratigráfica das sequências 

intersetadas pelas sondagens ETA 25 e ETA 135 e correlacionar com estudos anteriores 

para reconstruir a evolução da flora da Bacia de Moatize-Minjova. 

De seguida, apresentam-se as descrições das amostras das sondagens e do 

corte do Rio Murrongódzi relativamente à identificação dos diferentes grupos 

palinológicos nelas identificados, sendo apresentada a respetiva coluna litostratigráfica 

detalhada (no caso das sondagens), tal como a indicação das 67 amostras recolhidas, 

tendo em conta as amostras positivas e negativas. Deve ter-se em conta que as 

amostras negativas são amostras que não possuem palinomorfos identificáveis. 

No estudo palinológico, estabeleceu-se para cada amostra um valor máximo de 

contagem de 250 palinomorfos, pois é considerado representativo do conjunto total de 

palinomorfos, caso não se consiga este valor fixa-se um valor máximo para cada 

amostra. 

De notar que esta análise foi efetuada em resíduos oxidados com uma breve 

oxidação para salientar as estruturas morfológicas e permitir melhorar a identificação 

dos géneros e espécies.  

Posteriormente calculou-se a abundância relativa de cada um dos seguintes 

grupos: PDNT- Pólenes dissacados não taeniados, PDT – Pólenes dissacados 

taeniados, PM – Pólenes monossacados, PC – Pólenes colpados, ET – Esporos 

triletes, EM – Esporos monoletes e Algas. Calcularam-se também as percentagens 

individuais de cada espécie que são apresentadas para cada sondagem na tabela 1, 2 

e 3. Para o efeito do cálculo de cada espécie, de cada uma das amostras, adotou-se a 
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seguinte terminologia (adaptado de Balme, 1970): A-Abundante (>10%); C-Comum (1,1-

10%) e R-Raro (<1%). 

 

Sondagem ETA 25 

Entre as 16 amostras recolhidas nesta sondagem, 5 revelaram-se positivas (MZ 

154, MZ 166, MZ 160, MZ 161 e MZ 162) e 11 revelaram-se negativas ou estéreis (MZ 

151, MZ 152, MZ 153, MZ 155, MZ 156; MZ 157; MZ 158, MZ 159; MZ 163; MZ 164 e 

MZ 165) (figura 29). 

As amostras estudadas nesta sondagem apresentavam os palinomorfos 

bastante degradados, sendo que, em 4 das 5 amostras positivas não foi possível 

contabilizar um número representativo de palinomorfos. 

Na amostra MZ 162 observaram-se apenas 22 palinomorfos sendo a sua maioria 

pólenes colpados; na amostra MZ 161 contabilizaram-se 44 palinomorfos, em que a sua 

maioria eram pólenes dissacados taeniados; na amostra MZ 160 foram contabilizados 

190 palinomorfos, em que metade da sua população era constituída por pólenes 

dissacados taeniados; na amostra MZ 166 foi observada a quantidade mais elevada de 

palinomorfos, num total de 500 espécimenes essencialmente pólenes dissacados 

taeniados; na amostra MZ 154 contabilizaram-se 27 palinomorfos sendo 

essencialmente esporos monoletes. 

A abundância relativa dos palinomorfos identificados ao ao longo desta 

sondagem sofrem algumas variações, nomeadamente no que diz respeito às 

percentagens de esporos e pólenes. Os esporos triletes encontram-se nas 5 amostras, 

sendo que os seus valores variam entre 3% e 39%, sendo a sua maior parte 

representados pela espécie Calamospora rugosa (figura 29). Pelo contrário, os esporos 

monoletes encontram-se em 4 amostras (MZ 161, MZ 160, MZ 166 e MZ 154) sendo 

que têm uma grande expressão na amostra MZ 154 atingindo valores de 76%. Este 

grupo de esporos encontra-se essencialmente representado por Laevigatosporites 

flexus, Laevigatosporites vulgaris e Laevigatosporites sp.. 

Os pólenes encontram-se igualmente presentes e por vezes melhor preservados 

que os esporos. Os pólenes colpados encontram-se em 4 das amostras (MZ 162, MZ 

161, MZ 160 e MZ 166) estudadas e em concentrações que variam entre 3% e 44%. 

Entre estes encontram-se Cycadopites cymbatus, Gnetaceapollenites sinuosus, 

Vittatina sp. e Weylandites lucifer. Os pólenes dissacados taeniados, Guttulapollenites 

hannonicus, Guttulapollenites sp., Striatopodocarpites cancellatus, Stiatopodocarpites 

fusus e Striatopodocarpites sp., encontram-se nas mesmas 4 amostras e variam entre 

10% e 52%. Os pólenes dissacados não taeniados observaram-se nas 5 amostras 

sendo que variam entre 4% a 30%. Este grupo apresenta uma elevada percentagem de  
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Alisporites ovatus e Alisporites sp. e pontuais Platysaccus papilionis. O grupo dos 

pólenes monossacados é aquele que se encontra com menor expressão, observou-se 

apenas em duas amostras (MZ 161 e MZ 160) e com valores entre 1% e 3%. 

Identificaram-se neste grupo apenas Cannanoropollis janakii e Striomonosaccites sp. 
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Figura 29: Log da sondagem ETA 25 com as amostras positivas a vermelho, à esquerda; e gráficos 
circulares com as abundâncias relativas de cada grupo PDNT- Pólenes dissacados não taeniados, PDT – 
Pólenes dissacados taeniados, PM – Pólenes monossacados, PC – Pólenes colpados, ET – Esporos 
triletes, EM – Esporos monoletes e Algas, à direita e em frente à sua amostra respetiva. 
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Sondagem ETA 135 

Nesta sondagem foram recolhidas 24 amostras, sendo que 9 se revelaram 

positivas (MZ 167, MZ 168, MZ 169, MZ 170, MZ 171, MZ 176, MZ 177, MZ 182 e MZ 

186) (figura 30). As amostras estudadas nesta sondagem apresentavam um nível 

bastante acentuado de degradação dos palinomorfos, sendo que, em nenhuma das 

amostras positivas foi possível contabilizar um número representativo de palinomorfos. 

Nas amostras MZ 186 e MZ 182 contabilizaram-se apenas 6 e 17 palinomorfos, 

respetivamente, sendo a sua maior parte pólenes monossacados e pólenes dissacados 

não taeniados. A amostra MZ 177 revelou-se, tal como as duas anteriores, pouco rica 

em palinomorfos, com apenas 6 palinomorfos, essencialmente, pólenes dissacados não 

taeniados. Pelo contrário, a amostra MZ 176 foi aquela em que se contabilizaram mais 

palinomorfos, 174, sendo que o grupo dos pólenes dissacados não taeniados foi aquele 

que mais expressão teve, 73% (figura 30). Na amostra MZ 171 notou-se um decréscimo 

acentuado de pólenes dissacados não taeniados e um aumento de pólenes dissacados 

taeniados com um total de 73 elementos analisados. Esta relação mantém-se nas 

seguintes amostras MZ 170, MZ 169, MZ 168 e MZ 167 em que se identificaram, 

respetivamente, 69, 110, 70 e 102 palinomorfos. 

A abundância relativa dos palinomorfos identificados ao ao longo desta 

sondagem sofrem algumas variações, nomeadamente no que diz respeito às 

percentagens de esporos e pólenes. 

Os esporos triletes encontram-se em 8 amostras, sendo que os seus valores 

variam entre 1% e 24%, não estando presentes na amostra MZ 177. Neste grupo 

destaca-se a presença de Calamospora rugosa, Calamospora sp., Microbaculatispora 

tentula, Microbaculatispora trisina, Microbaculatispora sp. Horriditriletes brevis, 

Horriditriletes curvibaculosus, Horridiriletes ramuosus e Horriditriletes sp.. Pelo 

contrário, os esporos monoletes encontram-se em apenas 5 amostras (MZ 167, MZ 169, 

MZ 170, MZ 176 e MZ 182) e os seus valores variam entre 1% e 12%. Neste grupo 

encontra-se predominantemente Laevigatosporites flexus, Laevigatosporites vulgaris, 

Laevigatosporites sp., Polypodiisporites mutabilis e Puncatisporites sp.. 

Os pólenes colpados encontram-se em 6 das 9 amostras (MZ 167, MZ 168, MZ 

169, MZ 170, MZ 171 e MZ 176) e os valores variam entre 2% e 25%. Entre estes 

encontram-se Cycadopites cymbatus, Gnetaceapollenites sinuosus, Pakhapites sp. e 

Weylandites lucifer. Os pólenes dissacados taeniados encontram-se em todas as 

amostras exceto nas amostras MZ 182 e MZ 186. Este grupo encontra-se bem 

representado pelas seguintes espécies: Corisaccites alutas, Guttulapollenites  
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hannonicus, Guttulapollenites sp., Protohaploxypinus limpidus, Protohaploxypinus sp., 

Striatopodocarpites cancellatus, Stiatopodocarpites fusus e Striatopodocarpites sp.. Os 

pólenes dissacados não taeniados, Alisporites landianus, Alisporites maximus, 

Alisporites ovatus, Alisporites plicatus, Alisporites sp. e Platysaccus papilionis, 

observaram-se em 8 amostras sendo que variam entre 12% e 73%. Este grupo não se 

encontra representado na amostra MZ 182. O grupo dos pólenes monossacados é o 

único grupo que se encontra representado nas 9 amostras positivas, com valores entre 

2% e 70%. Identificaram-se, neste grupo, Cannanoropollis janakii, Plicatopollenites sp., 

Striomonosaccites ovatus e Striomonosaccites sp.. 
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Figura 30: Log da sondagem ETA 135 com as amostras positivas a vermelho, à esquerda; e gráficos 
circulares com as abundâncias relativas de cada grupo PDNT- Pólenes dissacados não taeniados, PDT – 
Pólenes dissacados taeniados, PM – Pólenes monossacados, PC – Pólenes colpados, ET – Esporos 
triletes, EM – Esporos monoletes e Algas. 

. 
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Corte do Rio Murrongódzi 

 Neste corte recolheram-se 27 amostras, em que apenas 3 se revelaram positivas 

(MRG 1, MRG 14 e MRG 20). Quer na sondagem ETA 25, quer na ETA 135, os 

palinomorfos encontravam-se em melhor estado de preservação, assim, em nenhuma 

das amostras positivas foi possível contabilizar um número representativo de 

palinomorfos. 

 Na amostra MRG 20 contabilizaram-se 81 palinomorfos, sendo que foi a amostra 

com maior número de elementos neste corte. A maior parte destes palinomorfos 

pertence ao grupo dos pólenes dissacados não taeniados, essencialmente Alisporites 

landianus, Alisporites maximus, Alisporites ovatus, Alisporites plicatus e Alisporites sp.. 

Na amostra MRG 14 registaram-se 75 palinomorfos que se encontram divididos, 

principalmente, em 3 grupos: Pólenes monossacados, 40%, Cannanoropollis janakii; 

Algas, 29% e Pólenes dissacados não taeniados, 28%, Alisporites landianus, Alisporites 

maximus, Alisporites ovatus, Alisporites plicatus e Alisporites sp. (figura 31). Na amostra 

MRG 1 contabilizaram-se apenas 25 palinomorfos, na sua maioria pólenes dissacados 

não taeniados, nomeadamente, Alisporites ovatus, Alisporites plicatus e Alisporites sp.. 

 

Figura 31: Abundância relativa de cada grupo morfológico de palinomorfos nas diferentes amostras 
positivas no corte do Rio Murrongódzi. 
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5.2. Interpretação das associações palinológicas estudadas 

Sondagem ETA 25 

Os dados estudados na sondagem ETA 25 mostram associações de 

palinomorfos relativamente pobres e mal preservadas, no entanto são consistentes com 

os dados obtidos da sondagem ETA 135. As associações estudadas, em ambas as 

sondagens, estão de acordo com as associações descritas para o Pérmico Superior na 

região (Pereira et al., 2016). 

A sondagem ETA 25 é essencialmente representada por uma associação com 

maior número de pólenes do que de esporos. Entre os esporos triletes destaca-se a 

espécie Calamospora rugosa e Calamospora sp., quanto aos esporos monoletes 

destacam-se Laevigatosporites flexus e Laevigatosporites vulgaris e Polypodiisporites 

mutabilis, esporo caraterístico do Pérmico superior (tabela 1). Nesta sondagem, devido 

ao baixo grau de preservação, a variedade de esporos identificáveis é bastante baixa, 

resumindo-se a cerca de 12 espécies. 

Quanto aos pólenes, a associação é caraterizada, na maior parte, por pólenes 

colpados, essencialmente representados por Cycadopites cymbatus, 

Gnetaceapollenites sinuosus, Vittatina sp. e Weylandites lucifer e por pólenes 

dissacados taeniados como Guttulapollenites hannonicus, Guttulapollenites sp., 

Striatopodocarpites cancellatus, Stiatopodocarpites fusus e Striatopodocarpites sp.. 

Foram registados taxa com elevada relevância biostratigráfica, como 

Corisaccites alutas, Gnetaceapollenites sinuosus, Guttulapollenites hannonicus e 

Weylandites lucifer. Estas espécies caraterísticas do Pérmico superior relevam-se, 

assim, muito importantes para a datação da sequência intercetada por esta sondagem. 

 Tabela 1:  Esporos, algas e pólenes identificados na sondagem ETA 25 e abundância relativa de 
cada táxon: A-Abundante (>10%); C-Comum (1.1-10%) e R- Raro (<1%). 
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Sondagem ETA 135 

Os palinomorfos desta sondagem apresentam-se melhor preservados do que os 

identificados na sondagem ETA 25, o que se pode confirmar pela variedade e número 

de palinomorfos identificados. 

Ao contrário da sondagem anterior, esta encontra-se essencialmente 

representada por esporos triletes como Calamospora rugosa, Calamospora sp., 

Microbaculatispora tentula, Microbaculatispora trisina, Microbaculatispora sp., 

Horriditriletes brevis, Horriditriletes curvibaculosus, Horridiriletes ramuosus, 

Horriditriletes tereteangulatus e Horriditriletes sp.. Os esporos monoletes são raros e 

são principalmente Laevigatosporites flexus, Laevigatosporites vulgaris, 

Laevigatosporites sp. e Polypodiisporites mutabilis (tabela 2). 

Quanto aos pólenes, a sondagem é caraterizada por pólenes dissacados 

taeniados Corisaccites alutas, Guttulapollenites hannonicus, Guttulapollenites sp., 

Protohaploxypinus limpidus, Protohaploxypinus sp., Striatopodocarpites cancellatus, 

Stiatopodocarpites fusus e Striatopodocarpites sp. e pólenes dissacados não taeniados 

Alisporites landianus, Alisporites ovatus, Alisporites plicatus, Alisporites potoniei, 

Alisporites sp. e Platysaccus papilionis, sendo que há um aumento relativo de pólenes 

monossacados, nomeadamente Cannanoropollis janakii, em relação à sondagem ETA 

25.  

Tal como na sondagem anterior, foram registados taxa com elevada relevância 

biostratigráfica, como Corisaccites alutas, Gnetaceapollenites sinuosus, 

Guttulapollenites hannonicus e Weylandites lucifer. Estas espécies são típicas do 

Pérmico superior, relevando-se, assim, muito importantes para a datação da sequência 

intercetada por esta sondagem. 

Tabela 2: Esporos, algas e pólenes identificados na sondagem ETA 135 e abundância relativa de cada 

táxon: A-Abundante (>10%); C-Comum (1.1-10%) e R- Raro (<1%). 
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Corte do Rio Murrongódzi 

O corte do Rio Murrongódzi mostra associações bastante degradadas, assim, as 

poucas espécies encontradas foram de difícil identificação e classificação. 

A associação apresenta, em maior abundância pólenes dissacados não 

taeniados Alisporites landianus, Alisporites ovatus, Alisporites plicatus, Alisporites 

potoniei e Alisporites sp. apresenta, também uma grande diversidade de pólenes 

monossacados Cannanoropollis janakii e Striomonosaccites sp. (tabela 3). 

Neste corte não se obteve nenhuma informação clara ou tão evidente acerca das 

idades das associações como nas sondagens, devido à ausência de espécies guia ou 

marcadores biostratigráficos. 

Tabela 3: Esporos, algas e pólenes identificados na Corte do Rio Murrongódzi e abundância relativa de 

cada táxon: A-Abundante (>10%); C-Comum (1.1-10%) e R- Raro (<1%). 

 

 

5.3. Interpretação palinoflorística e paleoambiental/ paleoclimático 

Ao longo do estudo efetuado sobre estas sondagens observaram-se marcadas 

diferenças na abundância e número de alguns grupos morfológicos de palinomorfos. 

Estas disparidades podem ser interpretadas como o resultado de preservação 

relacionada com tipo de fácies litológicas, com as condições de deposição na bacia ou 

condições climáticas locais. A produção e preservação da matéria orgânica depende de 

vários fatores, tais como o clima, alterações no nível freático, a tectónica, ou a diagénese 

(Mugabe, 1999). 
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Na sondagem ETA 25, com 5 amostras positivas, MZ 162, MZ 161, MZ 160, MZ 

166 e MZ 154, contabilizaram-se nas 4 primeiras amostras, MZ 162, MZ 161, MZ 160, 

MZ 166, 200 elementos, enquanto que se contabilizaram 60 na amostra MZ 154. 

Nas 9 amostras positivas da sondagem ETA 135, contabilizaram-se 200 

elementos nas amostras MZ 167, MZ 168, MZ 169, MZ 170 e MZ 171, e 60 elementos 

nas amostras MZ 176, MZ 177, MZ 182 e MZ 186). 

  Procedeu-se, posteriormente, à análise qualitativa dos grupos de palinomorfos 

definidos percorreu-se toda a lâmina, identificando cada palinomorfo encontrado, 

sempre que possível. Esta análise teve como objetivo diferenciar os palinomorfos em 6 

grupos (PDNT- Pólenes dissacados não taeniados, PDT – Pólenes dissacados 

taeniados, PC – Pólenes colpados, EM – Esporos monoletes e ET – Esporos 

triletes). 

Calculou-se a abundância relativa para que posteriormente se pudessem 

comparar e relacionar os valores entre diferentes grupos. 

Para melhor interpretação destes resultados, realizaram-se dois gráficos 

ilustrativos, um para cada sondagem (ETA 25 - figura 32 e ETA 135 – figura 33). Nestes 

gráficos, diferenciaram-se os sete elementos de microflora, a sua distribuição e variação 

percentual ao longo das sondagens estudadas.  

O primeiro grupo  PM  -  Pólenes monossacados, grupo geralmente associado a 

coníferas (Hochuli, 2016),  inclui os géneros Cannanoropollis e Striomonosaccites; o 

segundo grupo PDNT – Pólenes dissacados não taeniados, grupo que inclui os  géneros 

Alisporites e Platysaccus, este grupo está também associado a coníferas e a alguns 

grupos de gimnospérmicas (Hochuli, 2016); o terceiro grupo PDT – Pólenes dissacados 

taeniados, usualmente associado a gimnospérmicas (Hochuli, 2016), inclui os géneros 

Corisaccites, Guttulapollenites, Protohaploxypinus e Striatopodocarpites; o quarto grupo 

PC – Pólenes colpados, grupo que inclui Cycadopites, Gnetaceapollenites, Pakhapites, 

Vittatina e Weylandites e que está associado a algumas ordens das gimnospérmicas; o 

quinto grupo EM - grupo dos esporos monoletes que inclui os géneros Laevigatosporites 

e Polypodiisporites e que sugere uma flora rica em pteridófitas (Hochuli, 2016); o sexto 

grupo ET – é o grupo dos esporos trilete e inclui essencialmente os géneros 

Calamospora, Microbaculatispora e Horriditriletes, este grupo está associado a 

licópsidas. Introduziram-se, também, as seguintes espécies guia do Pérmico superior 

(Gotz, et al., 2017; Pereira et al., 2016) utilizadas no presente trabalho (ver ponto 5.4.), 

Guttulapollenites hannonicus e Weylandites lucifer para o caso dos pólenes, e 

Polypodiisporites mutabilis e Thymospora pseudothiessenii para os esporos. Realizou- 
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se o gráfico da razão Esporos/Pólenes (E/P) para a definição da caraterização 

ambiental. 

Sondagem ETA 25 

Nesta sondagem podem-se distinguir 3 ambientes (figura 32).  

Durante o ambiente 1 há um aumento brusco, passando de 14% para 52%, de 

pólenes dissacados taeniados, como Striatopodocarpites cancellatus, 

Stiatopodocarpites fusus e Striatopodocarpites sp.. Por sua vez, há um decréscimo 

acentuadode pólenes colpados, de cerca de 24%, principalmente, Cycadopites 

cymbatus, Gnetaceapollenites sinuosus, Vittatina sp. e Weylandites lucifer e de esporos, 

nomeadamente esporos triletes, aproximadamente 18%, como o género Calamospora 

e Horriditriletes. O que significa que neste ambiente havia uma provável predominância 

de gimnospérmicas de onde provêm os pólenes dissacados taeniados em relação às 

outras plantas (Hochuli, 2016). A vegetação durante o Pérmico superior é caraterizada 

por estes tipos de plantas, verificando-se que os dados desta sondagem corroboram as 

informações apresentadas por Schneebeli-Hermann (2015). 

No ambiente 2 há um decréscimo do número de palinomorfos do grupo dos 

pólenes dissacados não taeniados de cerca de 14%, nomeadamente, o género 

Alisporites, e dos pólenes colpados, de cerca de 17%, estando aqui incluídas as 

espécies Cycadopites cymbatus, Gnetaceapollenites sinuosus, Vittatina sp. e 

Weylandites lucifer. Nesta associação, os esporos triletes, nomeadamente o género 

Calamospora e Horriditriletes, vão atingir o seu pico máximo, o que sugere um ligeiro 

aumento da humidade e consequentemente das licópsidas (divisão das pteridófitas), 

pois estas têm parte do seu ciclo de vida na água e originam grande parte dos esporos 

triletes (Hochuli, 2016). Com o provável aumento das licópsidas dá-se um decréscimo 

quer das coníferas quer das gimnospérmicas, o que é corroborado pelo decréscimo do 

número de pólenes dissacados não taeniados e taeniados. Neste ambiente encontram-

se as 4 espécies guias referidas acima, sendo que todas surgem pela primeira vez na 

sondagem. 

No ambiente 3, há um decréscimo de todos os grupos com exceção do grupo 

dos esporos monoletes, essencialmente o género Laevigatosporites que aumenta 

bruscamente, passa de uma percentagem de 9 % para uma percentagem de 76% na 

última amostra estudada. A razão E/P, neste ambiente, sugere um ambiente muito mais 

húmido que nos dois anteriores, devido a um provável aumento brusco do número de 

pteridófitas. 
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Com a análise polínica realizada, pode inferir-se uma transição gradual de um 

ambiente de sedimentação de tipo leque aluvionar proximal, associada à deposição dos 

conglomerados intrabasinais, possivelmente relacionados com fases tectónicas 

extensionais da bacia, com domínio claro de vegetação de gimnospérmicas, domínio de 

pólenes, indicando uma flora de zonas de “upland” da bacia (na base da sondagem). 

Esta associação passa gradualmente a um ambiente fluvial, provável de delta lacustre, 

associadas a uma sedimentação, relativamente calma, que permitiu a deposição dos 

complexos carbonosos (na parte superior da sondagem) e de camadas de carvão. A 

existência de água abundante e fraca drenagem, possibilitaria o crescimento de plantas 

do tipo pteridófitas com domínio de esporos. 

 

Sondagem ETA 135 

Na sondagem ETA 135 conseguem-se identificar 4 tipos de ambientes distintos 

(figura 33).  

O primeiroambiente é caraterizado por um aumento brusco de 37% de pólenes 

monossacados, nomeadamente a espécie Cannanoropollis janakii, o que sugere um 

aumento do número de coníferas. Por sua vez existe a diminuição de esporos triletes,  

Figura 32: Interpretação ambiental, análise qualitativa de pólenes e esporos selecionados na sondagem ETA 25. PM- Pólenes 
Monossacados, PDNT- Pólenes dissacados não taeniados, PDT- Pólenes dissacados taeniados, PC- Pólenes colpados, EM- Esporos 
monoletes, ET – Esporos triletes, EM – Esporos monoletes e Algas. 
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de cerca de 7%, como os géneros Calamospora, Horriditriletes e Microbaculatispora e 

até mesmo o desaparecimento de pólenes dissacados não taeniados como por exemplo 

Alisporites landianus, Alisporites ovatus, Alisporites plicatus, Alisporites potoniei, 

Alisporites sp. e Platysaccus papilionis,e taeniados Corisaccites alutas, 

Guttulapollenites hannonicus, Guttulapollenites sp., Protohaploxypinus limpidus, 

Protohaploxypinus sp., Striatopodocarpites cancellatus, Stiatopodocarpites fusus e 

Striatopodocarpites sp.. Mesmo assim o aumento do número de pólenes monossacados 

fez com que existissem, na totalidade, mais pólenes que esporos, sugerindo, assim, 

uma diminuição da humidade. 

No segundo ambiente há um decréscimo de pólenes monossacados, 

Cannanoropollis janakii, e de esporos, levando mesmo ao desaparecimento dos 

esporos triletes, géneros Calamospora, Horriditriletes e Microbaculatispora. Enquanto 

isso, há um aumento de 50% de pólenes dissacados não taeniados, Alisporites 

landianus, Alisporites ovatus, Alisporites plicatus, Alisporites potoniei, Alisporites sp. e 

Platysaccus papilionis e um aumento de 17% de pólenes dissacados taeniados 

Corisaccites alutas, Guttulapollenites hannonicus, Guttulapollenites sp., 

Protohaploxypinus limpidus, Protohaploxypinus sp., Striatopodocarpites cancellatus, 

Stiatopodocarpites fusus e Striatopodocarpites sp.. Estes dados sugerem que houve a 

transição de um ambiente mais húmido, primeiro ambiente, para um ambiente menos 

húmido com a flora a ser provavelmente dominada por gimnospérmicas. 

No ambiente três há uma diminuição de pólenes monossacados, 

Cannanoropollis janakii, cerca de 28%, e pólenes dissacados não taeniados, cerca de 

14%, géneros Alisporites e Platysaccus. Por conseguinte, há um aumento de pólenes 

dissacados taeniados (Corisaccites alutas, Guttulapollenites hannonicus, 

Guttulapollenites sp., Protohaploxypinus limpidus, Protohaploxypinus sp., 

Striatopodocarpites cancellatus, Stiatopodocarpites fusus e Striatopodocarpites sp.), de 

aproximadamente 8%; pólenes colpados (Cycadopites cymbatus, Gnetaceapollenites 

sinuosus, Pakhapites sp., Vittatina sp. e Weylandites lucifer) sensivelmente 13%; e 

esporos triletes cerca de 16%. É neste ambiente que a quantidade de Guttulapollenites  

hannonicus e Weylandites lucifer atinge o seu picomáximo. No entanto, há uma clara 

predominância de pólenes sobre os esporos, e um claro predomínio de pólenes 

dissacados taeniados sendo assim sugerido que a flora seja dominada por 

gimnospérmicas.  

Por fim, no ambiente quatro há um aumento momentâneo de pólenes 

monossacados, Cannanoropollis janakii, que atinge os 15% seguido de uma diminuição  
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até aos 2%, o mesmo acontece com os pólenes colpados, Cycadopites cymbatus, 

Gnetaceapollenites sinuosus, Pakhapites sp., Vittatina sp. e Weylandites lucifer, em que 

atinge um pico de 25% passando depois para 3%. Existe um aumento de pólenes 

dissacados taeniados, Corisaccites alutas, Guttulapollenites hannonicus, 

Guttulapollenites sp., Protohaploxypinus limpidus, Protohaploxypinus sp., 

Striatopodocarpites cancellatus, Stiatopodocarpites fusus e Striatopodocarpites sp., de 

cerca de 4% e de esporos, quer triletes, géneros Calamospora, Horriditriletes e 

Microbaculatispora, quer monoletes, géneros Laevigatosporites e Polypodiisporites, de 

cerca de 11%. Tal como no ambiente anterior, verifica-se um predomíniode pólenes 

dissacados taeniados, sugerindo-se que a flora dominante sejam as gimnospérmicas. 

Deste modo, verifica-se um domínio claro de vegetação de gimnospérmicas 

(coníferas), com predominância de pólenes, associado a um nível freático baixo, 

associados a ambientes sedimentares de leque aluvionar proximal a médio, marcados 

pela deposição de conglomerados intrabasinais, arenitos e argilitos. Estando estas 

fácies sedimentares, muito provavelmente, relacionadas com uma fase de tectónica 

extensional da bacia. 

 

 

Figura 33: Interpretação ambiental, análise qualitativa de pólenes e esporos selecionados na sondagem ETA 135. PM- 
Pólenes Monossacados, PDNT- Pólenes dissacados não taeniados, PDT- Pólenes dissacados taeniados, PC- Pólenes 
colpados, EM- Esporos monoletes, ET- Esporos triletes. 
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5.4. Interpretação biostratigráficadas sondagens ETA 25 e ETA 35 

As zonações palinoestratigráficas caraterísticas da transição Pérmico-Triássico 

(P-T) foram estabelecidas para os depósitos do Karoo na região de África do Sul por 

Falcon (1984) e Steiner et al. (2003); na Zâmbia por Nyambe & Utting (1997); na região 

de Madagáscar por Wright & Askin (1987); e, mais recentemente, para Moçambique por 

Pereira et al. (2016). 

O primeiro indicador de idade, relativo ao Pérmico terminal corresponde a 

abundância de pólenes dos géneros Alisporites spp., Protohaploxypinus spp. e 

Striatopodocarpites spp., que de um modo geral, dominam as associações em ambas 

as sondagens estudadas. Completam as associações as seguintes espécies 

diagnósticas Calamospora rugosa, Microbaculatispora tentula, Microbaculatispora 

trisina, Microbaculatispora sp., Horriditriletes brevis, Horriditriletes curvibaculosus, 

Horridiriletes ramuosus, Horriditriletes tereteangulatus, Horriditriletes sp., 

Laevigatosporites vulgaris, Polypodiisporites mutabilis, Cycadopites cymbatus, 

Gnetaceapollenites sinuosus, Vittatina sp., Weylandites lucifer, Guttulapollenites 

hannonicus, Guttulapollenites sp., Striatopodocarpites cancellatus e Stiatopodocarpites 

fusus. 

Os taxa caraterísticos do Pérmico superior com maior importância estratigráfica 

são os seguintes Thymospora pseudothiessenii, Polypodiisporites mutabilis, 

Corisaccites alutas, Weylandites lucifer e Guttulapollenites hannonicus, sendo que todos 

eles se encontram nas sondagens estudadas, em maior ou menor quantidade (figura 

28).  

Assim, a idade estabelecida para a Formação Matinde, nas sondagens ETA 25 

e ETA 135, corresponde ao Pérmico superior, na fronteira do 

Wuchiapingiano/Changhsingiano e é definida do ponto de vista palinológico, com base 

na presença comum das espécies G. hannonicus e W. lucifer, complementada pela 

presença de Corisaccites alutas, e das espécies de esporos Polypodiisporites mutabilis 

e Thymospora pseudothiessenii (figura 34).  

A espécie Lunatisporites pellucidus assinalada na figura 34 é considerada por 

Pereira et al. (2016) como um marcador estratigráfico importante para definir a base do 

Triássico na bacia de Moatize-Minjova em Moçambique.  
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Figura 34: Distribuição estratigráfica das espécies selecionadas estudadas nas sondagens ETA 25 e 135. 
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6. Considerações finais e trabalhos futuros  

As amostras estudadas pertencem a duas sondagens e a um corte realizados 

na Bacia Moatize-Minjova. O preenchimento sedimentar desta bacia é dominado pelas 

sucessões de SGK, unidade geológica de grande relevância na África Austral. Do ponto 

de vista litológico, encontra-se dividido em duas unidades distintas: Karoo Inferior- mais 

aintiga e constituída por rochas sedimentares; Karoo Superior- mais recente e 

constituída por rochas ígneas. As unidades litológicas estudadas pertencem ao Karoo 

Inferior. 

Entre os objetivos deste trabalho destacam-se as datações palinostratigráfica 

das sequências intersetadas pelas sondagens ETA 25 e ETA 135. Nestas sondagens 

foi possível identificar e descrever associações caraterísticas do Pérmico superior, onde 

se destacam as espécies Calamospora rugosa, Microbaculatispora tentula, 

Microbaculatispora trisina, Microbaculatispora sp., Horriditriletes brevis, Horriditriletes 

curvibaculosus, Horridiriletes ramuosus, Horriditriletes tereteangulatus, Horriditriletes 

sp., Laevigatosporites vulgaris, Polypodiisporites mutabilis, Cycadopites cymbatus, 

Gnetaceapollenites sinuosus, Vittatina sp., Weylandites lucifer Alisporites spp., 

Protohaploxypinus spp., Guttulapollenites hannonicus, Guttulapollenites sp., 

Striatopodocarpites cancellatus e Stiatopodocarpites fusus.  

Confirmando-se, assim, que a idade estabelecida para a Formação Matinde, nas 

sondagens ETA 25 e  ETA 135, corresponde ao Pérmico superior, da fronteira do 

Wuchiapingiano/Changhsingiano. 

Observou-se, ainda, que em ambas as sondagens existem variações 

significativas quer no número de pólenes, quer no número de esporos, quer nas 

percentagens dos diferentes grupos. No entanto, nota-se que há uma predominância de 

gimnospérmicas, (produtoras de pólenes) em relação às outras plantas, nomeadamente 

pteridófitas (produtoras de esporos) quer na ETA 25 quer na ETA 135. 

Deste modo, a sequência atravessada pela sondagem ETA 25 foi depositada na 

transição gradual de um ambiente de “upland”, associada a uma fase tectónica, com 

domínio de vegetação de gimnospérmicas, passando a um ambiente fluvial, 

provavelmente um delta lacustre, durante a deposição dos complexos carbonosos e do 

carvão. A existência de água abundante e fraca drenagem, posibilitaria o crescimento 

de plantas do tipo pteridófitas com domínio de esporos, num ambiente em que a 

instalação da subsidência, em que se verifica um aumento significativo de erosão e 

consequentemente uma elevada degradação do material depositado. 
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Na sondagem ETA 135, verifica-se um domínio claro de vegetação de 

gimnospérmicas (coníferas), associado à fase de “upland” da bacia e claramente 

relacionado a uma fase tectónica, com deposição de grande carga sedimentar. 

Este estudo contribuiu para o melhor conhecimento da palinoestratigrafia da 

bacia de Bacia de Moatize-Minjova, sendo os resultados apresentados uma contribuição 

para aprofundar o conhecimento geológico e a datação da Formação Matinde.  

Estudos futuros de palinoestratigrafia, poderão estabelecer correlações mais 

detalhadas e definir uma estratigrafia de alta resolução do SGK de Moçambique.  
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Anexo I: Lista de taxa 

Acanthotriletes sp. 

Alisporites landianus 

Alisporites maximus 

Alisporites ovatus 

Alisporites plicatus  

Alisporites potoniei 

Alisporites sp. 

Apiculatisporis sp. 

Calamospora rugosa 

Calamospora sp. 

Cannanoropollis janakii 

Corisaccites alutas 

Cycadopites cymbatus 

Gnetaceapollenites sinuosus 

Guttulapollenites hannonicus 

Guttulapollenites sp. A 

Guttulapollenites sp. B 

Horriditriletes brevis 

Horriditriletes curvibaculosus 

Horriditriletes ramosus 

Horriditriletes sp. 

Horriditriletes tereteangulatus 

Horriditriletes uruguaiensis 

Laevigatosporites flexus 

Laevigatosporites plicatus 

Laevigatosporites sp. 

Laevigatosporites vulgaris  

Leiospaheridia sp. 

Microbaculatispora sp. 

Microbaculatispora tentula 

Microbaculatispora trisina 

Osmundacidites senectus 

Pakhapites sp. A 

Pakhapites sp. B 

 



 
 

Peltacystia sp. 

Peltacystia venosa 

Platysaccus papilionis 

Plicatipollenites gondwanensis 

Plicatipollenites sp. 

Polypodiisporites mutabilis 

Polypodiisporites sp. 

Potonieisporites novicus 

Potonieisporites sp. 

Protohaploxypinus diagonalis 

Protohaploxypinus goraiensis 

Protohaploxypinus limpidus 

Protohaploxypinus sp. 

Retusotriletes crassus 

Striatobieites multistriatus 

Striatopodocarpites cancellatus 

Striatopodocarpites fusus 

Striatopodocarpites pantii 

Striatopodocarpites sp. 

Striomonosaccites ovatus 

Striomonosaccites sp. 

Thymospora pseudothiessenii 

Verrucosisporites sp. 

Vittatina fasciolata 

Vittatina sp. 

Weylandites lucifer 

Weylandites magmus 

 

  



 
 

  
 

Anexo II: Estampas ilustrativas de palinomorfos 

Nas estampas que se seguem, encontram-se, os espécimes selecionados de 

cada género e espécie identificada do Pérmico superior.  Nas estampas de 1 a 5 estão 

ilustrados espécimenes de esporos; nas estampas de 6 a 24 encontram-se ilustrados 

os espécimes de pólenes, na estampa 25 encontram-se espécimenes de algas e na 

estampa 26 encontra-se representado um fungo e uma hifa de fungo. 

Cada espécime está identificado com a informação relativa à sondagem (nome 

da sondagem e número da amostra), o número da lâmina e as coordenadas do 

microscópio.  



 
 

Estampa 1 

1. Acanthotriletes sp., Sondagem ETA 135, amostra MZ 171, lâmina 2, 147-1228. 

2. Acanthotriletes sp., Sondagem ETA 135, amostra MZ 171, lâmina 2, 136-1239. 

3. Calamospora sp., Sondagem ETA 25, amostra MZ 160, lâmina 1, 176-1262. 

4. Calamospora sp., Sondagem ETA 25, amostra MZ 166, lâmina 1, 98-1439. 

5. Osmundacidites senectus Balme 1970, Sondagem ETA 135, amostra MZ 170, 

lâmina 1, 121-1370. 

6. Osmundacidites senectus Balme 1970, Sondagem ETA 135, amostra MZ 170, 

lâmina 1, 215-1275. 

7. Apiculatisporis sp., Sondagem ETA 25, amostra MZ 166, lâmina 1, 120-1422. 

8. Apiculatisporis sp., Sondagem ETA 135, amostra MZ 171, lâmina 2, 139-1421. 

9. Horriditriletes ramosus (Balme & Hennelly) Bharadwaj & Salujha 1964, 

Sondagem ETA 135, amostra MZ 167, lâmina 1, 111-1405. 

10. Horriditriletes tereteangulatus (Balme & Hennelly) Backhouse 1991, Sondagem 

ETA 135, amostra MZ 171, lâmina 2, 75-1099. 

11. Horriditriletes tereteangulatus (Balme & Hennelly) Backhouse 1991, Sondagem 

ETA 135, amostra MZ 171, lâmina 1, 94-1250. 

12. Horriditriletes tereteangulatus (Balme & Hennelly) Backhouse 1991, Sondagem 

ETA 135, amostra MZ 171, lâmina 1, 102-1294. 

13. Horriditriletes tereteangulatus (Balme & Hennelly) Backhouse 1991, Sondagem 

ETA 135, amostra MZ 171, lâmina 1, 139-1208. 

14. Horriditriletes tereteangulatus (Balme & Hennelly) Backhouse 1991, Sondagem 

ETA 135, amostra MZ 171, lâmina 1, 143-1208. 

  



 
 

  
 

 

  



 
 

Estampa 2 

1. Horriditriletes tereteangulatus (Balme & Hennelly) Backhouse 1991, Sondagem 

ETA 135, amostra MZ 171, lâmina 2, 73-1110. 

2. Horriditriletes tereteangulatus (Balme & Hennelly) Backhouse 1991, Sondagem 

ETA 135, amostra MZ 171, lâmina 2, 131-1498. 

3. Horriditriletes tereteangulatus (Balme & Hennelly) Backhouse 1991, Sondagem 

ETA 135, amostra MZ 171, lâmina 2, 165-1467. 

4. Horriditriletes tereteangulatus (Balme & Hennelly) Backhouse 1991, Sondagem 

ETA 135, amostra MZ 171, lâmina 1, 118-1123. 

5. Horriditriletes tereteangulatus (Balme & Hennelly) Backhouse 1991, Sondagem 

ETA 135, amostra MZ 171, lâmina 1, 153-1220. 

6. Horriditriletes tereteangulatus (Balme & Hennelly) Backhouse 1991, Sondagem 

ETA 135, amostra MZ 169, lâmina 1, 139-1495. 

7. Horriditriletes tereteangulatus (Balme & Hennelly) Backhouse 1991, Sondagem 

ETA 135, amostra MZ 169, lâmina 1, 177-1355. 

8. Horriditriletes uruguaiensis (Marques-Toigo) Archangelsky & Gamerro 1979, 

Sondagem ETA 135, amostra MZ 170, lâmina 1, 83-1423. 

9. Horriditriletes uruguaiensis (Marques-Toigo) Archangelsky & Gamerro 1979, 

Sondagem ETA 135, amostra MZ 171, lâmina 1, 72-1163. 

10. Microbaculatispora tentula Tiwari 1965, Sondagem ETA 135, amostra MZ 171, 

lâmina 1, 139-1323. 

11. Microbaculatispora tentula Tiwari 1965, Sondagem ETA 135, amostra MZ 171, 

lâmina 1, 172-1221. 

12. Microbaculatispora tentula Tiwari 1965, Sondagem ETA 135, amostra MZ 171, 

lâmina 1, 111-1147. 

  



 
 

  
 

 

  



 
 

Estampa 3 

1. Microbaculatispora tentula Tiwari 1965, Sondagem ETA 135, amostra MZ 171, 

lâmina 2, 69-1484. 

2. Microbaculatispora tentula Tiwari 1965, Sondagem ETA 135, amostra MZ 171, 

lâmina 2, 138-1387. 

3. Microbaculatispora trisina (Balme & Hennely) Anderson 1977, Sondagem ETA 

135, amostra MZ 171, lâmina 2, 129-1134. 

4. Retusotriletes crassus Clayton 1980, Corte do Rio Murrongódzi, amostra MRG 

20, lâmina 1, 151-1178. 

5. Esporo trilete A, Sondagem ETA 135, amostra MZ 168, lâmina 1, 50-1468. 

6. Esporo trilete B, Corte do Rio Murrongódzi, amostra MRG 1, lâmina 1, 121-1440. 

7. Esporo trilete C, Sondagem ETA 135, amostra MZ 168, lâmina 1, 118-1220. 

  



 
 

  
 

 

  



 
 

Estampa 4 

1. Thymospora pseudothiessenii (Kosanke) Wilson & Venkatachala 1963, 

Sondagem ETA 25, amostra MZ 166, lâmina 1, 57-1169. 

2. Thymospora pseudothiessenii (Kosanke) Wilson & Venkatachala 1963, 

Sondagem ETA 25, amostra MZ 166, lâmina 1, 223-1402. 

3. Thymospora pseudothiessenii (Kosanke) Wilson & Venkatachala 1963, 

Sondagem ETA 25, amostra MZ 166, lâmina 1, 180-1397. 

4. Thymospora pseudothiessenii (Kosanke) Wilson & Venkatachala 1963, 

Sondagem ETA 25, amostra MZ 166, lâmina1, 157-1140. 

5. Thymospora pseudothiessenii (Kosanke) Wilson & Venkatachala 1963, 

Sondagem ETA 25, amostra MZ 166, lâmina 1, 223-1405. 

6. Thymospora pseudothiessenii (Kosanke) Wilson & Venkatachala 1963, 

Sondagem ETA 25, amostra MZ 166, lâmina 1,79-1137. 

7. Laevigatosporites flexus Segroves 1970, Sondagem ETA 25, amostra MZ 166, 

lâmina 1, 196-1413. 

8. Laevigatosporites vulgaris (Ibrahim) Ibrahim 1933, Sondagem ETA 25, amostra 

MZ 154, lâmina 1, 102-1205. 

9. Laevigatosporites vulgaris (Ibrahim) Ibrahim 1933, Sondagem ETA 25, amostra 

MZ 166, lâmina 1, 125-1436. 

10. Laevigatosporites vulgaris (Ibrahim) Ibrahim 1933, Sondagem ETA 135, amostra 

MZ 167, lâmina 1, 218-1250. 

11. Laevigatosporites vulgaris (Ibrahim) Ibrahim 1933, Sondagem ETA 135, amostra 

MZ 167, lâmina 1, 53-1209. 

  



 
 

  
 

 

  



 
 

Estampa 5 

1. Laevigatosporites plicatus Kar 1968, Sondagem ETA 25, amostra MZ 166, 

lâmina 1, 54-1240. 

2. Laevigatosporites plicatus Kar 1968, Sondagem ETA 135, amostra MZ 176, 

lâmina 1, 198-1354. 

3. Polypodiisporites mutabilis Balme 1970, Sondagem ETA 25, amostra MZ 166, 

lâmina 1, 64-1369. 

4. Polypodiisporites mutabilis Balme 1970, Sondagem ETA 25, amostra MZ 166, 

lâmina 1, 48-1205. 

5. Polypodiisporites mutabilis Balme 1970, Sondagem ETA 25, amostra MZ 166, 

lâmina 1, 160-1417. 

6. Polypodiisporites cf. mutabilis Balme 1970, Sondagem ETA 25, amostra MZ 160, 

lâmina1, 147-1235. 

7. Polypodiisporites sp., Sondagem ETA 25, amostra MZ 166, lâmina 1, 206-1378. 

8. Polypodiisporites sp., Sondagem ETA 25, amostra MZ 166, lâmina 1, 167-1150. 

9. Esporo monolete sp. A, Sondagem ETA 135, amostra MZ 167, lâmina 1, 78-

1334. 

  



 
 

  
 

 

  



 
 

Estampa 6 

1. Potonieisporites novicus Bharadwaj 1954, Sondagem ETA 135, amostra MZ 167, 

lâmina 1, 119-1377. 

2. Potonieisporites sp., Sondagem ETA 135, amostra MZ 169, lâmina 1, 132-1439. 

3. Potonieisporites? sp., Sondagem ETA 135, amostra MZ 176, lâmina 1, 115-1199. 

  



 
 

  
 

 

  



 
 

Estampa 7 

1. Plicatipollenites gondwanensis (Balme & Hennelly) Lele 1964, Sondagem ETA 

135, amostra MZ 171, lâmina 2, 110-1132. 

2. Plicatipollenites sp., Sondagem ETA 135, amostra MZ 176, lâmina 1, 70-1217. 

3. Plicatipollenites sp., Sondagem ETA 135, amostra MZ 176, lâmina 1, 123-1312. 

4. Cannanoropollis janakii Potonié & Sah 1960, Corte do Rio Murrongódzi, amostra 

MRG 20, lâmina 1, 193-1274. 

  



 
 

  
 

 

  



 
 

Estampa 8 

1. Cannanoropollis janakii Potonié & Sah 1960, Sondagem ETA 135, amostra MZ 

171, lâmina 1, 175-1100. 

2. Striomonosaccites ovatus Bharadwaj 1962, Sondagem ETA 135, amostra MZ 

176, lâmina 1, 190-1200. 

3. Striomonosaccites cf. incrassatus Playford & Dino 2000, Sondagem ETA 135, 

amostra MZ 171, lâmina 2, 90-1501. 

  



 
 

  
 

 

  



 
 

Estampa 9 

1. Striomonosaccites sp., Corte do Rio Murrongódzi, amostra MRG 20, lâmina 1, 

143-1380. 

2. Playfordispora? sp., Sondagem ETA 25, amostra MZ 166, lâmina 1, 143-1439. 

3. Pólen monossacado sp. A, Sondagem ETA 135, amostra MZ 171, lâmina 2, 31-

1442. 

4. Pólen monossacado sp. B, Sondagem ETA 135, amostra MZ 171, lâmina 2, 150-

1135. 

  



 
 

  
 

 

  



 
 

Estampa 10 

1. Alisporites ovatus (Balme & Hennely) Foster 1975, Sondagem ETA 135, amostra 

MZ 171, lâmina 2, 183-1396. 

2. Alisporites ovatus (Balme & Hennely) Foster 1975, Sondagem ETA 135, amostra 

MZ 169, lâmina 1, 80-1445. 

3. Alisporites ovatus (Balme & Hennely) Foster 1975, Corte do Rio Murrongódzi, 

amostra MRG 20, lâmina 1, 185-1451. 

4. Alisporites ovatus (Balme & Hennely) Foster 1975, Sondagem ETA 135, amostra 

MZ 171, lâmina 1, 84-1221.  

5. Alisporites cf. plicatus Jizba 1962, Sondagem ETA 135, amostra MZ 171, lâmina 

1, 190-1166. 

6. Alisporites potoniei (Lakhanpal, Sah & Dube) Somers 1968, Sondagem ETA 135, 

amostra MZ 171, lâmina 1, 91-1414. 

  



 
 

  
 

 

  



 
 

Estampa 11 

1. Alisporites potoniei (Lakhanpal, Sah & Dube) Somers 1968, Sondagem ETA 135, 

amostra MZ 176, lâmina 1, 156-1370. 

2. Alisporites potoniei (Lakhanpal, Sah & Dube) Somers 1968, Corte do Rio 

Murrongódzi, amostra MRG 20, lâmina 1, 86-1342. 

3. Alisporites potoniei (Lakhanpal, Sah & Dube) Somers 1968, Corte do Rio 

Murrongódzi, amostra MRG 20, lâmina 1, 156-1048. 

4. Protohaploxypinus diagonalis Balme 1970, Sondagem ETA 135, amostra MZ 

170, lâmina 1, 171-1447. 

  



 
 

  
 

 

  



 
 

Estampa 12 

1. Protohaploxypinus goraiensis Potonié & Lele 1961, Sondagem ETA 135, 

amostra MZ 169, lâmina 1, 64-1384. 

2. Protohaploxypinus limpidus (Balme & Hennelly) Balme & Playford 1967, 

Sondagem ETA 135, amostra MZ 176, lâmina 1, 69-1280. 

3. Protohaploxypinus cf. limpidus (Balme & Hennelly) Balme & Playford 1967, 

Sondagem ETA 135, amostra MZ 171, lâmina 1, 135-1223. 

4. Protohaploxypinus sp., Sondagem ETA 135, amostra MZ 169, lâmina 1, 148-

1399. 

5. Striatobieites multistriatus (Balme & Hennelly) Hart 1964, Sondagem ETA 135, 

amostra MZ 169, lâmina 1, 186-1178. 

6. Striatobieites cf. multistriatus (Balme & Hennelly) Hart 1964, Sondagem ETA 

135, amostra MZ 171, lâmina 2, 95-1389. 

  



 
 

  
 

 

  



 
 

Estampa 13 

1. Corisaccites alutas Venkatachala & Kar 1966, Sondagem ETA 25, amostra MZ 

161, lâmina 2, 173-1430. 

2. Corisaccites alutas Venkatachala & Kar 1966, Sondagem ETA 25, amostra MZ 

160, lâmina 1, 176-1100. 

3. Corisaccites alutas Venkatachala & Kar 1966, Sondagem ETA 135, amostra MZ 

170, lâmina 1, 120-1298. 

4. Corisaccites alutas Venkatachala & Kar 1966, Sondagem ETA 135, amostra MZ 

168, lâmina 1, 137-1112. 

5. Corisaccites alutas Venkatachala & Kar 1966, Sondagem ETA 25, amostra MZ 

166, lâmina 2, 177-1128. 

6. Corisaccites alutas Venkatachala & Kar 1966, Sondagem ETA 135, amostra MZ 

170, lâmina 1, 56-1281. 

7. Corisaccites alutas Venkatachala & Kar 1966, Sondagem ETA 135, amostra MZ 

169, lâmina 1, 125-1489. 

8. Corisaccites alutas Venkatachala & Kar 1966, Sondagem ETA 135, amostra MZ 

169, lâmina 1, 79-1438. 

9. Corisaccites alutas Venkatachala & Kar 1966, Sondagem ETA 135, amostra MZ 

169, lâmina 1, 145-1426. 



 
 

  
 

 

  



 
 

Estampa 14 

1. Guttulapollenites hannonicus Goubin 1965, Sondagem ETA 135, amostra MZ 

169, lâmina 1, 185-1058. 

2. Guttulapollenites hannonicus Goubin 1965, Sondagem ETA 135, amostra MZ 

169, lâmina 1, 152-1248. 

3. Guttulapollenites hannonicus Goubin 1965, Sondagem ETA 135, amostra MZ 

170, lâmina 1, 198-1364. 

4. Guttulapollenites hannonicus Goubin 1965, Sondagem ETA 135, amostra MZ 

169, lâmina 1, 144-1294. 

5. Guttulapollenites hannonicus Goubin 1965, Sondagem ETA 135, amostra MZ 

169, lâmina 1, 94-1100. 

6. Guttulapollenites hannonicus Goubin 1965, Sondagem ETA 135, amostra MZ 

170, lâmina 1, 122-1268. 

7. Guttulapollenites hannonicus Goubin 1965, Sondagem ETA 135, amostra MZ 

169, lâmina 1, 73-1289. 

8. Guttulapollenites hannonicus Goubin 1965, Sondagem ETA 135, amostra MZ 

168, lâmina 1, 122-1098. 

  



 
 

  
 

 

  



 
 

Estampa 15 

1. Guttulapollenites hannonicus Goubin 1965, Sondagem ETA 25, amostra MZ 166, 

lâmina 1, 92-1435. 

2. Guttulapollenites hannonicus Goubin 1965, Sondagem ETA 135, amostra MZ 

170, lâmina 1, 84-1379. 

3. Guttulapollenites hannonicus Goubin 1965, Sondagem ETA 135, amostra MZ 

176, lâmina 1, 150-1245. 

4. Guttulapollenites hannonicus Goubin 1965, Sondagem ETA 135, amostra MZ 

168, lâmina 1, 37-1171. 

5. Guttulapollenites hannonicus Goubin 1965, Sondagem ETA 135, amostra MZ 

170, lâmina 1, 82-1303. 

6. Guttulapollenites hannonicus Goubin 1965, Sondagem ETA 25, amostra MZ 166, 

lâmina 1, 96-1112. 

7. Guttulapollenites hannonicus Goubin 1965, Sondagem ETA 135, amostra MZ 

168, lâmina 1, 29-1442. 

8. Guttulapollenites hannonicus Goubin 1965, Sondagem ETA 25, amostra MZ 166, 

lâmina 1, 69-1218. 

  



 
 

  
 

 

  



 
 

Estampa 16 

1. Guttulapollenites hannonicus Goubin 1965, Sondagem ETA 25, amostra MZ 160, 

lâmina 1, 192-1325. 

2. Guttulapollenites hannonicus Goubin 1965, Sondagem ETA 25, amostra MZ 166, 

lâmina 1, 108-1297. 

3. Guttulapollenites cf. hannonicus Goubin 1965, Sondagem ETA 25, amostra MZ 

166, lâmina 1, 169-1267. 

4. Guttulapollenites cf. hannonicus Goubin 1965, Sondagem ETA 135, amostra MZ 

169, lâmina 1, 97-1460. 

5. Guttulapollenites sp. A, Sondagem ETA 135, amostra MZ 168, lâmina 1, 37-

1171. 

6. Guttulapollenites sp. A, Sondagem ETA 25, amostra MZ 166, lâmina 1, 65-1218. 

7. Guttulapollenites sp. A, Sondagem ETA 25, amostra MZ 166, lâmina 1, 76-1132. 

8. Guttulapollenites sp. A, Sondagem ETA 25, amostra MZ 166, lâmina 1, 219-

1242. 

9. Guttulapollenites sp. A, Sondagem ETA 25, amostra MZ 166, lâmina 1, 98-1282. 

10. Guttulapollenites sp. A, Sondagem ETA 25, amostra MZ 166, lâmina 1, 100-

1142. 

  



 
 

  
 

 

  



 
 

Estampa 17 

1. Guttulapollenites sp. A, Sondagem ETA 135, amostra MZ 169, lâmina 1, 80-

1454. 

2. Guttulapollenites sp. A, Sondagem ETA 25, amostra MZ 160, lâmina 1, 40-1174. 

3. Guttulapollenites sp. A, Sondagem ETA 25, amostra MZ 166, lâmina 1, 153-

1342. 

4. Guttulapollenites sp. A, Sondagem ETA 25, amostra MZ 166, lâmina 1, 132-

1443. 

5. Guttulapollenites sp. A, Sondagem ETA 25, amostra MZ 166, lâmina 1, 130-

1393. 

6. Guttulapollenites sp B., Sondagem ETA 25, amostra MZ 166, lâmina 1, 165-

1425. 

7. Guttulapollenites sp. B, Sondagem ETA 135, amostra MZ 169, lâmina 1, 107-

1500. 

8. Guttulapollenites sp. B, Sondagem ETA 25, amostra MZ 160, lâmina 1, 47-1325. 

9. Guttulapollenites sp. B, Sondagem ETA 25, amostra MZ 160, lâmina 1, 154-

1132. 

10. Guttulapollenites sp. B, Sondagem ETA 25, amostra MZ 160, lâmina 1, 121-

1235. 

  



 
 

  
 

  



 
 

Estampa 18 

1. Striatopodocarpites cancellatus (Balme & Hennelly) Hart 1963, Sondagem ETA 

135, amostra MZ 171, lâmina 1, 158-1314. 

2. Striatopodocarpites cancellatus (Balme & Hennelly) Hart 1963, Sondagem ETA 

135, amostra MZ 176, lâmina 1, 233-1333. 

3. Striatopodocarpites cancellatus (Balme & Hennelly) Hart 1963, Sondagem ETA 

135, amostra MZ 171, lâmina 1, 142-1273. 

4. Striatopodocarpites cancellatus (Balme & Hennelly) Hart 1963, Sondagem ETA 

135, amostra MZ 171, lâmina 2, 101-1473. 

5. Striatopodocarpites cf. cancellatus (Balme & Hennelly) Hart 1963, Sondagem 

ETA 135, amostra MZ 168, lâmina 1, 248-1206. 

6. Striatopodocarpites fusus (Balme & Hennelly) Potonié 1956, Sondagem ETA 

135, amostra MZ 167, lâmina 1, 110-1390. 

  



 
 

  
 

 

  



 
 

Estampa 19 

1. Striatopodocarpites fusus (Balme & Hennelly) Potonié 1956, Sondagem ETA 

135, amostra MZ 167, lâmina 1, 110-1390. 

2. Striatopodocarpites fusus (Balme & Hennelly) Potonié 1956, Sondagem ETA 

135, amostra MZ 167, lâmina 1, 110-1430. 

3. Striatopodocarpites pantii (Jansonius) Balme 1970, Sondagem ETA 135, 

amostra MZ 169, lâmina 1, 77-1420. 

4. Striatopodocarpites sp., Sondagem ETA 135, amostra MZ 171, lâmina 2, 63-

1274. 

5. Striatopodocarpites sp., Sondagem ETA 135, amostra MZ 171, lâmina 2, 188-

1449. 

6. Striatopodocarpites sp., Sondagem ETA 135, amostra MZ 167, lâmina 1, 103-

1417. 

  



 
 

  
 

 

  



 
 

Estampa 20 

1. Striatopodocarpites sp., Sondagem ETA 135, amostra MZ 167, lâmina 1, 27-

1268. 

2. Striatopodocarpites sp., Sondagem ETA 135, amostra MZ 167, lâmina 1, 48-

1330. 

3. Striatopodocarpites sp., Sondagem ETA 135, amostra MZ 170, lâmina 1, 185-

1343. 

4. Platysaccus papilionis Potonié & Klaus 1954, Corte do Rio Murrongódzi, amostra 

MRG 20, lâmina 1, 263-1210. 

5. Platysaccus papilionis Potonié & Klaus 1954, Sondagem ETA 135, amostra MZ 

167, lâmina 1, 138-1424. 

6. Platysaccus papilionis Potonié & Klaus 1954, Sondagem ETA 135, amostra MZ 

167, lâmina 1, 213-1130. 

7. Platysaccus papilionis Potonié & Klaus 1954, Sondagem ETA 135, amostra MZ 

167, lâmina 1, 199-1132. 

  



 
 

  
 

 

  



 
 

Estampa 21 

1. Vittatina fasciolata (Balme & Hennelly) Bharadwaj 1962, Sondagem ETA 135, 

amostra MZ 171, lâmina 2, 170-1473. 

2. Vittatina fasciolata (Balme & Hennelly) Bharadwaj 1962, Sondagem ETA 135, 

amostra MZ 168, lâmina 1, 65-1137. 

3. Vittatina sp., Sondagem ETA 135, amostra MZ 169, lâmina 1, 140-1339. 

4. Vittatina sp., Sondagem ETA 135, amostra MZ 169, lâmina 1, 75-1122. 

5. Vittatina sp., Sondagem ETA 135, amostra MZ 176, lâmina 1, 159-1296. 

6. Weylandites lucifer (Bharadwaj & Salujha) Foster 1975, Sondagem ETA 25, 

amostra MZ 161, lâmina 1, 138-1424. 

7. Weylandites lucifer (Bharadwaj & Salujha) Foster 1975, Sondagem ETA 135, 

amostra MZ 169, lâmina 1, 60-1378. 

  



 
 

  
 

 

  



 
 

Estampa 22 

1. Weylandites lucifer (Bharadwaj & Salujha) Foster 1975, Sondagem ETA 25, 

amostra MZ 161, lâmina 2, 200-1266. 

2. Weylandites lucifer (Bharadwaj & Salujha) Foster 1975, Sondagem ETA 135, 

amostra MZ 169, lâmina 1, 183-1166. 

3. Weylandites lucifer (Bharadwaj & Salujha) Foster 1975, Sondagem ETA 25, 

amostra MZ 166, lâmina 1, 91-1215. 

4. Weylandites magmus (Bose and Kar) Backhouse 1991, Sondagem ETA 25, 

amostra MZ 160, lâmina 1, 73-1273.  

5. Pakhapites sp. A, Sondagem ETA 135, amostra MZ 167, lâmina 1, 129-1440. 

6. Pakhapites sp. A, Sondagem ETA 135, amostra MZ 168, lâmina 1, 131-1432. 

7. Pakhapites sp. A, Sondagem ETA 135, amostra MZ 169, lâmina 1, 59-1373.  



 
 

  
 

 

  



 
 

Estampa 23 

1. Pakhapites sp. A, Sondagem ETA 135, amostra MZ 169, lâmina 1, 156-1175. 

2. Pakhapites sp. A, Sondagem ETA 135, amostra MZ 170, lâmina 1, 92-1105. 

3. Pakhapites sp. A, Sondagem ETA 135, amostra MZ 171, lâmina 1, 144-1318. 

4. Pakhapites sp. B, Sondagem ETA 135, amostra MZ 171, lâmina 1, 42-1384. 

5. Pakhapites sp. B, Sondagem ETA 135, amostra MZ 171, lâmina 2, 186-1264. 

6. Pakhapites sp. B, Sondagem ETA 135, amostra MZ 171, lâmina 2, 59-1373. 

  



 
 

  
 

 

  



 
 

Estampa 24 

1. Cycadopites cymbatus Segroves 1970, Sondagem ETA 25, amostra MZ 160, 

lâmina 1, 217-1193. 

2. Gnetaceapollenites sinuosus (Balme & Hennelly), Sondagem ETA 25, amostra 

MZ 166, lâmina 1, 99-1050. 

3. Gnetaceapollenites sinuosus (Balme & Hennelly), Sondagem ETA 25, amostra 

MZ 160, lâmina 1, 143-1421. 

4. Gnetaceapollenites sinuosus (Balme & Hennelly), Sondagem ETA 25, amostra 

MZ 166 lâmina 1, 200-1415. 

5. Gnetaceapollenites sinuosus (Balme & Hennelly), Sondagem ETA 135, amostra 

MZ 168, lâmina 1, 135-1204. 

6. Gnetaceapollenites sinuosus (Balme & Hennelly), Sondagem ETA 135, amostra 

MZ 168, lâmina 1, 127-1469. 

7. Gnetaceapollenites sinuosus (Balme & Hennelly), Sondagem ETA 135, amostra 

MZ 168, lâmina 1, 159-1279. 

  



 
 

  
 

 

  



 
 

Estampa 25 

1. Peltacystia venosa Balme & Segroves 1966, Sondagem ETA 135, amostra MZ 

169, lâmina 1, 144-1466. 

2. Peltacystia venosa Balme & Segroves 1966, Sondagem ETA 135, amostra MZ 

171, lâmina 2, 145-1430. 

3. Peltacystia venosa Balme & Segroves 1966, Corte do Rio Murrongódzi, amostra 

MRG 20, lâmina 1, 169-1167. 

4. Alga indiferenciada, Sondagem ETA 135, amostra MZ 171, lâmina 1, 132-1135. 

5. Alga indiferenciada, Corte do Rio Murrongódzi, amostra MRG 14, lâmina 1, 78-

1353. 

6. Alga indiferenciada, Corte do Rio Murrongódzi, amostra MRG 14, lâmina 1, 92-

1330. 

7. Alga indiferenciada, Corte do Rio Murrongódzi, amostra MRG 14, lâmina 1, 143-

1471. 

8. Alga indiferenciada, Corte do Rio Murrongódzi, amostra MRG 14, lâmina 1, 105-

1460. 

9. Alga indiferenciada, Corte do Rio Murrongódzi, amostra MRG 14, lâmina 1, 72-

1337. 

10. Alga indiferenciada, Corte do Rio Murrongódzi, amostra MRG 14, lâmina 1, 149-

1121. 

  



 
 

  
 

 

  



 
 

Estampa 26 

1. Reduviaspoonites sp., Sondagem ETA 135, amostra MZ 170, lâmina 1, 174-

1384. 

2. Hifa de fungo, Sondagem ETA 135, amostra MZ 167, lâmina 1, 93-1086. 

  



 
 

  
 

 

 

 








