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O INVEJÁVEL POTENCIAL MINEIRO DE TETE 

A província de Tete, localizada na região do Vale do Zambeze e por sinal onde se 
encontra a sede do Gabinete do Plano do Zambeze é sem dúvidas a mais rica em 
recursos minerais deste belo Moçambique. As más línguas até adiantam que a cidade 
de Tete, sua capital e a Vila de Moatize, localizada a escassos 25 Quilómetros da 
primeira, foram construídas por cima de jazigos de carvão, e que um dia, quem sabe, 
num futuro bem próximo, essas urbes deixarão de existir para dar lugar ao 
desenvolvimento de prospecções e pesquisas mineiras. É caso para, de cabeça fria, 
analisar. 
  
Se de riqueza natural se pudesse ficar rico ou desenvolvido, Tete seria sem dúvidas, 
uma das províncias mais ricas, senão mesmo a mais rica, deste vasto Moçambique. 
Infelizmente em Africa a matriz não é essa. Pois em Tete podem ser encontradas os 
maiores jazigos de carvão mineral do país, esta “rocha sedimentar combustível 
formada a partir de restos vegetais em vários estágios de preservação por processos 
que envolvem a comparação do material soterrado em bacias, como a do Zambeze, 
inicialmente em profundidades moderadas”.  
As reservas do carvão de Moatize, na província de Tete, são estimadas em mais de 
dois biliões de toneladas métricas, quantidade suficiente para uma exploração num 
período aproximado a 50 anos, ou seja, tempo equiparado a uma vida humana inteira. 
Caso para dizer, é muita riqueza de facto.  
 
Mas não é apenas o carvão que abunda nesta parcela da bacia do grande rio 
Zambeze. Encontram-se igualmente aqui outros minerais como o ferro, a fluorite, a 
grafite, a tantalite as pedras preciosas e semi-preciosas para além das pedras 
ornamentais. Honestamente falando, não se explica que quem tem isto tudo seja 
pobre. 
 
Mais do que um pouco de tudo e menos nada que uma parcela deste planeta 
chamado Terra precisa para impulsionar o seu desenvolvimento económico e social 
está aqui. A riqueza já começou a ser pesquisada e explorada. Assiste-se actualmente 
a uma avalanche de empresas estrangeiras de prospecção e pesquisa mineira a 
digladiarem-se no espaço tetense. Esperemos que haja responsabilidade social por 
parte destas, para que os residentes desta parcela de Moçambique sintam o orgulho 
de terem tido a oportunidade impar por terem nascido ou estarem a viver aqui. 

 Avante Moçambique, avante Tete, pois os bons tempos chegarão. 

 
AQUELE ABRAÇO 

 
 

 EDITORIAL 
    Boletim Informativo do GPZ 

O VALE “on line”  

  

  

  

  

  

  

  

30 de Junho de 2008 ANO 3, Edição 3 

LEIA NESTA EDIÇÃO: 

• O QUE É O CARVÃO 
• IMPORTÂNCIA DA 

ACTIVIDADE MINEIRA DE 
PEQUENA ESCALA 

• 33 ANOS DA  
INDEPENDÊNCIA  
NACIONAL 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:ovaleonline@gpz.gov.mz


 

Quando se refere ao conceito 
CARVÃO, algumas questões se põem, 
a principal das quais é, se será o 
carvão uma rocha ou não. 
Quando se olha a definição de rocha, 
segundo Gary et el, que define 
qualquer material natural consolidado 
ou não, composto por dois ou mais 
minerais, ou ocasionalmente um 
mineral, com uma certa constância na 
s u a  c om po s i ç ão  q u ím i c a  e 
mineralógica, poderá dizer-se que o 
carvão não é uma rocha, uma vez que 
ele é constituído por matéria orgânica 
que, que por definição, não pode ser 
considerada mineral. 
 

Assim, um carvão não pode ser 
incluido na categoria de rocha. 
O carvão resulta da acumulação 
gradual e progressiva de matéria 
orgânica em regiões de água 
estagnada(pântanos) ,  matér ia 
orgânica essa que vai sofrendo 
afundamento e soterramento da 
diagénese: pressão e temperatura. 
Essa acção vai transformando a 
m a t é r i a  o r g a n i c a  f í s i c a  e 
químicamente para dar origem aos 
vários tipos de carvão, classificados 
em função do grau de transformaçào 
atingido. 
Durante este processo de acumulaçào 
de matéria orgânica, os processos 
naturais da Geodinâmica externa e 
interna vão introduzindo matéria 
inorgânica (mineral) nos pântanos, 
havendo por isso sempre mistura de 

matéria orgânica com matéria mineral. 
Uma vez que o carvão resulta de 
materiais e processos geológicos 
naturais e tem matéria mineral 
misturada, ele é considerado como 
rocha. Assim, a definição adoptada 
universalmente para o carvão preconiza 
que este é uma rocha sedimentar 
combustível formada a partir de restos 
vegetais em vários estágios de 
preservação por processos que 
envolvem a comparação do material 
soterrado em bacias, inicialmente em 
profundidades moderadas. 
 

Evidentemente que as técnicas 
modernas de investigaçào e análise de 
carvões evoluiram imenso desde 1963 e 
p o r  i s s o ,  m u i t o s  o r g a n i s mos 
Internacionais que lidam com a matéria 
estão a estudar uma definição mais 
actual e correcta para o conceito de 
carvão. 
Uma vez que o carvão tem origem em 
matéria orgânica, com maior ou menor 
quantidade de matéria mineral à 
mistura, os seus constituintes são 
completamente diferentes dos minerais.  

Esses constituintes que levam o nome 
de macerais, são de vários tipos 
consoante o composto vegetal de que 
são  or ig inár ios e do  t ipo  de 
transformação que sofreram, tais como 
a lenhina, celulose, resinas, cutículas, 
esporos, pólens, algas, fungos entre 
outros. 
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Fonte imprescendível de receitas para muitos 

países do globo, única até para alguns deles, e 

fornecedora de grande parte da matéria-prima, a 

actividade mineira é sem dúvida um dos mais 

importantes ramos da economia. 
 

Quando exactamente, terá surgido a procura e 

aproveitamento dos recursos minerais,  não é 

sabido exactamente. Indícios há porém, de que o 

homem muito cedo se ocupou dessa importante 

actividade. 

Segundo testemunhos históricos a exploração 

mineira teria já existido nos remotos tempos da 

idade da pedra, onde os homens teriam extraído 

pedra de sílex em escavações pouco profundas, 

para a fabricação de armas para a caça e 

utensílios diversos da época. Os escassos metros 

de escavação em rocha, regra geral pouco dura, 

representavam um enorme desafio para os nossos 

antepassados, que genialmente se serviam de ramos 

e troncos de árvores para descerem aos poços, 

sendo os chifres, ossos e pedras como instrumentos 

de escavação, bem como cipós e recipientes 

rudimentares para a elevação dos produtos minerais 

ou fragmentos rochosos à superfície. 
 

Até agora não existe um consenso sobre uma 

definição exacta do que seja uma exploração mineira 

de pequena escala, portanto esta definição tem que 

se adequar ao nível de tradições da 

indústria mineira de cada país, seu 

desenvolvimento tecnológico, 

características específicas dos 

jazigos, seu enquadramento 

geopolítico e outros parâmetros. 
 

Contudo, de um modo geral, as 

explorações mineiras de pequena 

escala caracterizam-se pela 

utilização de tecnologias simples 

com uso intensivo de mão de obra, 

normalmente em jazigos de 

pequena dimensão aflorantes ou 

ocorrendo a pequenas 

profundidades. Tradicionalmente 

exploram jazigos de minerais de alto valor, tais 

como os metais preciosos e as gema. O pequeno 

mineiro normalmente possui poucos conhecimentos 

técnicos e de gestão, fraca capacidade financeira, 

embora possua grande motivação praticando quase 
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Vista geral, duma exploração artesanal de pequena escala num campo pegmatítico  



 

sempre lavra selectiva. O sector mineiro de pequena escala além de representar um grande 

contributo para a economia de diversos países, quer subdesenvolvidos, quer altamente 

industrializados, é também grande empregador de mão de obra, particularmente nos casos do 

Brasil, India e o nosso país, contribuindo assim para  a descoberta de novos jazigos, que podem 

revelar-se de dimensões e importância económica consideráveis como testemunham os casos 

dos conglomerados de Witwatersrand, na África do Sul, “Copperbelt” na Zâmbia e outros que 

foram descobertos por pequenos prospectores. Este sector tem um grande impacto rural 

podendo constituir, grandes focos de desenvolvimento  e de combate à pobreza, nas áreas, onde 

se encontra inserido. 

O sector de pequena escala surge como uma alternativa para os países carentes de grandes 

investimentos, poderem explorar os seus recursos minerais e promover progressivamente o 

empresariado local, factor fundamental para um efectivo desenvolvimento harmonioso, das 

economias nacionais. 

Moçambique, desde os tempos mais remotos é conhecido pela riqueza da variedade dos seus 

recursos minerais, quer no domínio dos minerais metálicos, quer no respeitante aos minerais 

não metálicos, realçando-se também a abundância de rochas ornamentais e presença 

significativa de pedras preciosas e semi-preciosas, bem como do gás natural e águas minerais e 

termais. 
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Extracção de tantalite, executada por garimpo, sendo uma das formas de combate a pobreza  



 

O grau de conhecimento geológico, até agora atingido, mostra que de todos os recursos 

minerais considerados valiosos, apresentam perspectivas favoráveis para sua exploração, o 

carvão, o ouro, as rochas ornamentais, as pedras preciosas e semi-preciosas, as tantalites, os 

minérios das areias pesadas, o gás natural, bem como a grande gama de minerais não-metálicos 

industriais e águas minerais e termais. 
 

Tem sido até agora característica do pequeno mineiro, manter o seu interesse exclusivamente, 

pelos minerais de alto valor comercial, nomeadamente os metais preciosos e as gemas. Contudo 

a nível mundial, a produção e o valor dos minerais não metálicos é superior aos minerais 

metálicos, incluindo os preciosos. Para além disso os metais preciosos são utilizados 

normalmente para  a exportação, não contribuindo, portanto, efectivamente para o 

desenvovimento industrial local. Por outro lado, os minerais não metálicos são normalmente 

utilizados na indústria local, o que representa significativa poupança de divisas para o país, e 

contribuindo decisivamente para o desenvolvimento local, ajudando a criar, micro-empresas a 

nível dos distritos e localidades. 

ANO 3, Edição 3 Página 5 

Exploração de carvão, em pequena escala, numa mina, situada na região de Moatize  



 

Falar dos 33 anos da independência de 
Moçambique, para muitos moçambicanos que 
ainda não atingiram esta idade, é História. 
Esta é a visão do Dr. Sérgio Vieira, Director 
Geral do Gabinete do Plano do Zambeze por 
ocasião da passagem de mais um aniversário 
da independência do nosso belo Moçambique. 
Falar dos 33 anos da independência é falar do 
cartão indígena que antes era usado e 
obrigado a ter, passar depois para o cartão 
de identidade, e hoje o moçambicano já pode 
ser trabalhador, dirigente, empresário, 
académico, etc. 
 
Do antes para o depois, e até à data, houve 
uma grande mudança. Embora no ensino 
exista aquela que ainda não se considera a 
qualidade desejada, há que recordar que 
antes da independência havia apenas 400 mil 
moçambicanos a estudar, e hoje são quatro 
milhões, na proporção de 1 em cada 4 
moçambicanos estar a estudar. 
 
No entanto há que recordar situações que 
fizeram com que o desenvolvimento tivesse 
um retrocesso, tendo em conta que o nosso 
País só teve praticamente paz efectiva em 
1992. 
Temos agora a reconstrução da ponte dona 
Ana, da linha-férrea e da construção da ponte 
de Caia, no Vale do Zambeze. 
Com uma expectativa de ver os comboios a 
circular na linha férrea de Moatize num 
período a curto prazo, os camponeses já 
poderão escoar a mapira, o milho, o gergelim 
e todos outros produtos para outros pontos 
do país e do mundo a preços mais 
competitivos, comparativamente ao que se 
vive actualmente que é feito a partir dos 
transportes rodoviários, o que acarreta custos 
mais elevados em consequência da subida 
constante dos combustíveis. 
 
Sérgio Vieira fez a comparação de lá para cá 

do ensino na Província de Tete dizendo “Eu 
nasci e cresci aqui, e em toda província de 
Tete havia apenas uma Escola Primária, a 
actual Escola 3o Congresso, na altura Escola 
Oficial Baptista Coelho. Baptista Coelho foi 
ministro 23 dias e depois veio para cá como 
Governador-geral por 3 anos nos anos 
20,...não havia Escola Secundária aqui e 
nem na Beira, só em Lourenço Marques; na 
Beira só apareceu nos anos 50 o Colégio 
Maristas, hoje temos a Escola Superior de 
Economia, Instituto Superior de Geologia e 
Minas, A Universidade Católica de 
Moçambique, vamos ter o Politécnico aqui e 
no Songo. Temos hoje 5 Universidades, o 
que faz uma grande diferença...” 
 
Para continuar neste ritmo é preciso que haja 
muito trabalho porque o desenvolvimento 
depende do trabalho. Vemos por exemplo nas 
zonas rurais onde a grande parte do trabalho é 
executado pela mulher.  
Há necessidade de haver uma cultura, uma 
filosofia de trabalho, o que para Sérgio Viera 
ainda não há no seio dos moçambicanos, com 
excepção da época das calamidades, onde todos 
se desdobram em esforços.  
 
Por outro lado lamentou o facto de se fazer 
queimadas descontroladas para caçar ratos e 
ratazanas, em detrimento do pasto do gadoo 
qual como consequência acaba tendo um peso e 
qualidade da carne não ideal. 
Não basta ter riqueza, é importante ter o 
conhecimento para explorar os recursos naturais 
existentes, o ouro, o carvão, as pedras preciosas 
e semi-preciosas, etc.  
É preciso combinar a inteligência com as mãos, 
pôr as crianças a estudar e a formarem-se para 
poderem trabalhar melhor no que temos para o 
desenvolvimento do nosso Pais, se não 
continuaremos a ver outros a fazerem e nós a 
ficarmos para trás. Por isso, digamos de viva 
voz, parabéns Moçambique. 

UM OLHAR À VOLTA DOS 33 ANOS 
DA INDEPENDÊNCIA NACIONAL  
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