
Congresso Internacional Saber Tropical em Moçambique: História, Memória e Ciência 
IICT- JBT, Palácio dos Condes da Calheta, Lisboa, 24-26 de Outubro de 2012 

________________________________________________________________________________________ 
 

IICT-IP - Instituto de Investigação Científica Tropical  
  

 CARACTERIZAÇÃO MOLECULAR DE RECURSOS GENÉTICOS FLORESTAIS DAS MATAS DE MIOMBO NA RESERVA 
NACIONAL DE NIASSA: DESENVOLVIMENTO DE CÓDIGO DE BARRAS E MARCADORES ISSR  
 

Ivete Maquia   
Centro de Biotecnologia 

Universidade Eduardo Mondlane, Maputo, Moçambique 
ivetemaquia@gmail.com  

Luís F. Goulão  
Instituto de Investigação Científica Tropical. BioTrop, Oeiras, Portugal 

goulao@iict.pt  
Natasha Ribeiro 

Faculdade de Agronomia e Engenharia Florestal 
Universidade Eduardo Mondlane, Maputo, Moçambique.  

joluci2000@yahoo.com  
Instituto de Investigação Científica Tropical. BioTrop, Oeiras, Portugal  

aribeiro@iict.pt  
 

 
Em Moçambique, as matas de miombo cobrem cerca de 2/3 do território nacional, representando o 

ecossistema de maior relevância social, económica e ambiental: cerca de 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 (materiais de construção). Do ponto de vista económico, o miombo é a fonte da 

maior parte das espécies madeireiras comerciais de exportação tais como Pterocarpus angolensis DC. (nome 

local: umbila) ou Millettia stuhlmannii Taub. (nome local: panga-panga). Do ponto de vista ambiental, o 

miombo desempenha um papel crucial para o balanço de carbono, água e energia. No entanto, a integridade 

deste ecossistema está permanentemente ameaçada devido à acção do clima, do Homem e dos animais.  

A Reserva Nacional de Niassa (RNN) é a maior e mais valiosa área de conservação da vegetação de miombo a 

nível nacional e regional. Um dos factores que mais compromete o equilíbrio ecológico da RNN é o fogo 

(antropogénico), que afecta principalmente a zona Este da reserva, onde existe maior concentração 

populacional. Neste sector tem vindo a observar-se ao longo dos últimos anos uma inversão na estrutura e 

composição da vegetação, com substituição de espécies típicas de miombo, como Julbernardia globiflora 

(Benth.) Troupin e Brachystegia spp., por espécies atípicas como Combretum spp. e Terminalia sericea 

Burch. Ex. DC. Deste modo, impõe-se a necessidade de implementação de um Programa de Gestão visando 

preservar a biodiversidade natural, vasta e única na região, promovendo em simultâneo o turismo 

sustentável e o desenvolvimento socio-económico das comunidades locais.   

Actualmente, o conhecimento da biodiversidade tornou-se a porta directa para a conservação e preservação 

das espécies uma vez que possibilita a selecção de ”genótipos de elite” (com um conjunto de características 

desejáveis), sendo imprescíndivel para o delineamento de programas de conservação de recursos genéticos 

in situ ou ex situ. Integrado nos objectivos da investigação da RNN e em complementaridade a outras áreas 

disciplinares, neste trabalho foram desenvolvidos i) marcadores moleculares do tipo ISSR (Inter-Simple 

Sequece repeats) para avaliação do grau de diversidade genética de 2 espécies típicas de miombo – Burkea 

africana Hook. f. e Brachystegia bohemii Taub.; e ii) marcadores moleculares taxonómicos – códigos de barra 

genéticos – para identificação de 5 espécies, nomeadamente B. bohemii, B. africana, T. sericea, P. angolensis 

e Pseudolachnostylis maprouneifolia. O estudo incidiu na comparação das zonas Este (com maior incidência 

de fogos) e Oeste da RNN, especificamente no efeito do fogo na biodiversidade e relações filogenéticas das 

espécies em estudo. Este trabalho constitui o primeiro estudo na área de biodiversidade do miombo na RNN, 
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assim como a nível nacional e do continente africano, tendo por isso alta relevância para a conservação das 

espécies típicas da região.  
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