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A província de Maputo, no Sul de Moçambique, está integrada no Mosaico Regional de Tongaland-

Pondoland segundo a classificação florística de White e do Centro de Endemismo de Maputaland segundo 

Van Wyk e Smith. O território compreende maioritariamente terras baixas atingindo no entanto 801 m de 

altitude no monte M’Ponduine, a norte de Namaacha, nos montes Libombos, na fronteira com a Swazilândia 

e a República da África do Sul. 

A área é coberta por formações herbáceas e arbustivas com manchas de floresta aberta indiferenciada com 

Afzelia quanzensis (chanfuta), Sclerocarya birrea, Androstachys johnsonii (sândalo) e Trichilia emetica 

(mafurreira) nas regiões mais elevadas. Nas dunas litorais ocorrem balcedos e nas regiões sublitorais de 

solos arenosos desenvolvem-se formações de savana com muitas espécies lenhosas com frutos comestíveis, 

espécies introduzidas e espécies extra-tropicais como Entandrophragma caudatum. Nas regiões mal 

drenadas da zona costeira do distrito de Matutuíne desenvolve-se savana edáfica com elementos arbóreos 

destacando-se Hyphaene natalensis. Nos estuários dos rios desenvolve-se mangal, o mesmo acontecendo no 

chamado Saco na ilha de Inhaca. Nas margens e ilhotas arenosas dos rios ocorrem comunidades de 

Phragmites australis e Typha latifolia e pequenas árvores. 

A pressão antrópica faz-se sentir em localidades próximas da capital, provocando a destruição da vegetação 

natural e diminuição de algumas espécies, apesar de protecção por legislação governamental. Verifica-se em 

alguns locais, nomeadamente no sopé dos montes Libombos, nas regiões de Boane e Moamba, áreas de 

intensa actividade agrícola, o desenvolvimento de savana secundária por destruição da floresta densa 

costeira. Numerosas espécies são utilizadas pelas populações locais quer na alimentação, quer como 

materiais de construção, combustível, materiais para artefactos ou na medicina tradicional. 

Faz-se referência aos principais exploradores botânicos cujas colheitas contribuíram para o conhecimento da 

flora e da vegetação, através de várias publicações entre elas a Flora Zambesiaca e Flora de Moçambique. 
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