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Introdução

Objectivos

 As matas de miombo, ecossistemas florestais dominados por espécies arbóreas do género Brachystegia e
afins (família Fabaceae), são consideradas de elevada importância na África Austral, e em Moçambique em
particular. As matas de miombo cobrem 70% da fito-região Sudano-Zambeziaca, com mais de 8500 espécies
vegetais, 50% das quais são endémicas.
 Em Moçambique, as matas de miombo cobrem cerca de 2/3 do território, constituindo uma importante
fonte de rendimento e contribuindo fortemente para a economia. Estima-se que 90% da população rural e
cerca de 50% da população urbana dependem deste ecossistema para satisfazer as suas necessidades
alimentares, de saúde, energia e habitação. O miombo é também fonte da maior parte das espécies
madeireiras comerciais de exportação, como o Pterocarpus angolensis.
 Do ponto de vista ambiental, o miombo assume um papel preponderante nos balanços de energia, água e
carbono. No entanto, a degradação a que está sujeito este ecossistema devido à sobre-exploração dos seus
componentes e ao uso excessivo e descontrolado das queimadas, compromete seriamente a sua
sustentabilidade (Ribeiro, 2007)

Este trabalho está inserido no projecto “Gestão sustentável da vegetação do miombo na Reserva Nacional do
Niassa, norte de Moçambique: abordagem integrada e multidisciplinar para o estudo da resistência às
queimadas”*, que incide sobre os seguintes aspectos:
1 - Monitorização e melhoria das práticas de queimadas.
2 - Análise genética e fenotípica de espécies arbóreas chave do miombo.
3 - Avaliação da frequência das espécies seleccionadas e contribuição para a conservação da diversidade
vegetal (in situ e ex situ).
Os resultados apresentados dizem respeito a esta última actividade. Pretende-se obter informação base
sobre a germinação de espécies arbóreas da região, e conservá-las em banco de sementes.

Reserva Nacional do Niassa
(RNN)
▪ Localizada no extremo Norte de
Moçambique, estende-se por uma área de
mais de 42 000 Km2
▪ A RNN é uma das maiores áreas de
conservação da vegetação de miombo do
mundo, constituindo um local estratégico
para identificar medidas adequadas de
conservação/gestão
face
aos
riscos
actuais.

Dois aspectos da mata de miombo na Reserva Nacional de Niassa, à esquerda zona recentemente ardida.

Material e métodos
 Foi estudada a germinação de sementes de quatro espécies florestais do miombo
Moçambicano:

Foram efectuados os seguintes tratamentos:
 T. sericea – i) escarificação química (ácido sulfúrico
96% durante 40 min.), ii) escarificação mecânica (remoção
de uma lasca de revestimento da semente), iii) calor seco
(110 ºC durante 10 min.) e iv) testemunha;
 B. africana – i) escarificação mecânica (lixa), ii)
testemunha;

Burkea africana

(Djembe, Nkalati)

Fabaceae/Caesalpinoideae

 P. angolensis – i) Sementas retiradas de frutos que
sofreram passagem pelo fogo, ii) sementes de frutos não
sujeitos a fogo;

Pterocarpus angolensis
(Umbila, Tumbati),

Fabaceae/Caesalpinoideae

A germinação decorreu numa câmara de germinação (Aralab,
S600 PLH) em placas de Petri com 10 cm Ø contendo agar a 1 %,
à temperatura de 25 ºC e fotoperíodo de 12 h.
O registo da germinação foi feito de dois em dois dias, até aos
dois meses. No caso da T. sericea, a percentagem máxima de
germinação foi comparada entre tratamentos pelo teste de
Kruskal-Wallis. Não foi efectuada análise estatística para as
outras espécies devido à dimensão das amostras ser demasiado
pequena.

 D. kirkii – i) sem pré-tratamento.
O número de sementes por repetição, bem como o número
de repetições foi limitado pela disponibilidade das mesmas
(Tabela 1).

Diospyros kirkii
Terminalia sericea

Ebenaceae

T. sericea – sementes após

(Tchizu)

escarificação mecânica (remoção de
uma lasca do revestimento).

Combretacea

Resultados e discussão
 Na T. sericea foram registadas taxas de germinação muito baixas

(0-6%) e os pré-tratamentos não tiveram efeito significativo
(Kruskal-Wallis, H(3,n=16)=6,61, p=0,085) (Tab. 1). Estes valores muitos
baixos são referidos por outros autores para esta espécie (Likoswe
et al., 2008), cuja capacidade germinativa é fortemente influenciada
pelo grau de maturação das sementes na altura da colheita. O facto
de os frutos terem sido colhidos tardiamente poderá ter influenciado
os resultados.

Tabela 1. Percentagem média de germinação de T. sericea, B. africana, P.
angolensis e D. kirkii.
Tratamento

T. sericea

 No caso do P. angolensis verificou-se que a percentagem de
germinação foi mais elevada nas sementes provenientes de frutos não
queimados. A baixa tolerância das sementes de P. angolensis ao calor
foi referida por Banda et al. (2006). No entanto, o número de
sementes testadas foi muito baixo e são necessárias mais
experiências para confirmar estes resultados.

 Na B. africana, a escarificação mecânica foi essencial para a

germinação das sementes, tal como referido para a maioria das
espécies desta família (Terry et al., 2003)

B. africana

Testemunha
Escarificação química
Escarificação mecânica
Calor seco
Testemunha
Escarificação mecânica

6,25 ±
6,25 ±
6,25 ±
0,00 ±

4,79
2,50
4,79
0,00

NR*

NS/R**

4
4
4
4

20
20
20
20

0,00 ± 0,00
23,53 ± 0,00

2
2

20
17

Frutos não queimados

55,00 ± 7,07
80,00

2
1

10
10

Testemunha

93,75 ± 6,29

4

20

P. angolensis Frutos queimados

D. kirkii

Germinação
%
(média ± d.p.)

T. sericea – sementes
germinadas.

Conclusões e
perspectivas futuras
 Os resultados obtidos, são de carácter preliminar e apontam para
a necessidade de aprofundar a investigação sobre novos métodos
para melhorar a germinação de T. sericea e B. africana.
 A informação sobre a germinação, colheita e manuseamento, de
sementes para conservação a logo prazo em espécies arbóreas
tropicais é ainda escassa. Contudo, esta informação é fundamental
para a gestão das colecções num banco de sementes.
 Um maior conhecimento sobre a influência do fogo na germinação
das sementes do miombo permitirá elucidar os mecanismos
subjacentes às recentes alterações na vegetação, causadas pela
alteração do regime de fogos. A identificação de espécies em risco
de extinção local devido à baixa tolerância das sementes ao fogo
poderá fornecer informação relevante para a conservação e gestão
deste ecossistema.

 A percentagem de germinação mais elevada verificou-se para as
sementes de D. kirkii (94%), para as quais não foi necessário
recorrer a pré-tratamentos para promover a germinação.
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