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A Missão Botânica de Moçambique (MBM) foi criada com o 
objectivo de realizar o reconhecimento fitogeográfico de 
Moçambique. 

Publicada em 1948, baseou-se nos estudos das duas 
primeiras expedições da MBM. Identifica 11 tipos principais 
de vegetação.

Desertos e  estepes salgadas
Mangais de Rizophora mucronata, Burguiera gymnorrhiza e Avicennia marina.
Savanas de gramíneas altas
Savanas com dominância de Themeda, Panicum e Setaria, e parques de Acacia pallens
Mato aberto, com gramíneas de pequena estatura
Mato secundário, incluíndo diversas comunidades hidrófilas dos pântanos e lagoas, e savanas sem arbustos nem árvores das planícies inundáveis.
Mato aberto decíduo com dominância de Acacia spp., Sterculia spp., Adansonia digitata
Floresta aberta decídua de Brachistegia-Berbinia-Combretum; inclui povoamentos esclerófilos das altitudes médias; savanas; savanas secundárias 
Maquia sempre verde litoral
Florestas mistas com dominância de elementos sempre verdes
Florestas cerradas sempre verdes de estatura elevada, das grandes altitudes, na zona de nevoeiros
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Herbário

Cadernos de campo

Da MBM resultou um vasto espólio documental e científico, 
incluindo colecções de Herbário, álbum fotográfico, 
cadernos de campo e publicações científicas.

A MBM contribuiu 
para a descrição de 
25 novas espécies 
de plantas para a 
ciência.

Estudo das razões que levaram à criação da MBM, e do 
contributo que esta deu para o conhecimento botânico da 
região oriental de África.

Nos cadernos de campo encontram-se referências a usos 
medicinais para 72 espécies, cinco das quais nunca foram 
referidos anteriormente. 

As 3 campanhas da MBM 
percorreram mais de 70000 km e 
produziram 7600 exemplares de 
herbário, que estão a ser 
disponibilizadas online através da 
Global Biodiversity Information
Facility (GBIF) e ACTD.

Todos os 
recursos 
estarão 
disponíveis a 
partir de 
Janeiro de 2013 
no portal 
maerua.iict.pt.

Referências nos cadernos de campo relativas à 
utilidade das espécies:

Construção, carpintaria, marcenaria – 60; 
Madeira boa para tornear, marcenaria – 16;
Artefactos, vestuário – 2; 
Agri-horticultura – 21. 


