
Conservação e Fomento do 
Mwendje – Uma contribuição para a 

salvaguarda da Timbila no Distrito 
de Zavala



Breve Historial
• Muendje, ndzari ou árvore da timbila, 

(Ptaeroxylon obliquum) é uma espécie da família 
rutaceae, ocorre em abundancia na Africa 
Austral.

• Na Província de Inhambane, ela ocorre 
expontâneamente  e com maior frequência nos 
Distritos de Morrumbene, Massinga, e Vilanculos. 
Em Zavala, não ocorre espontaneamente as 
árvores lá existentes, na sua maioria, foram 
introduzidas por alguns praticantes de Timbila



Fomento do Mwendje 

• Salvaguardar e promovendo Timbila, 
fomentando a planta  Mwendje como forma 
de reduzir o risco de desaparecimento da 
tradição no distrito de Zavala



Características do Mwendje

• É  uma árvore com  
altura de um pouco mais 
de  16 metros, o tronco 
chega a atingir 30 a 40 
cm de diâmetro.

• A floração acontece 
normalmente em 
Novembro a Dezembro 

Mwendje plantada em 1978  Distrito de Zavala 



Características do Mwendje

• A sua propagação 
pode ser por via de 
semente; é lançado 
num alfobre e depois 
repicado nos vasos. 
Ao atingir 25 a 30 cm 
de altura pode se 
efetuar o plantio no 
local definitivo

Vasos contendo plantulas de Mwendje no 

viveiro de Inhamussua
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Utilidade do Mwendje
• A madeira de Mwendje para além de ser usada para 

fazer  o teclado de Timbila, também utiliza-se na 
construção de casas,  como lenha;

• a sua fumaça é usada como pesticida tradicional, 
para conservação de grãos;

• As folhas sao usadas no tratamento de feridas.

• A resina também é aplicada no tratamento de 
verrugas, é também adicionada a uma lavagem para 
tratamento de carraças  no gado



Utilidade do Mwendje

• Mwendje usado 
na produção do  
teclado de Timbila 
no Distrito de 
Zavala durante o 
processo de 
arumaçã

Madeira de mwendje usado na preparaço teclado de Timbila



Processo de produção de Teclado de 
Timbila

Preparação do teclado de Timbila no Distrito de  Zavala



Porque é que se deve conservar o 
Mwendje (a Arvore da Timbila)

• A conservação do Mwendje surge pela 
necessidade de preservar a cultura da Timbila. 
Uma vez que esta árvore não ocorre 
expontâneamente na região dos praticantes da 
Timbila (Distrito de Zavala); 

• programas de propagação e estabelecimento de 
plantações desta espécie estão sendo 
implementadas pela Direcção Provincial da Terra, 
Ambiente e Desenvovimento Rural de Inhambane 
em coordenacao com a Direcção Provincial da 
cultura e Turismo com apoio da UNESCO.
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