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Os recursos genéticos florestais representam um dos repositórios mais importantes da diversidade biológica, 

constituindo um componente chave para a estabilidade dos ecossistemas. Devido à crescente pressão 

humana e às alterações ambientais, a gestão e conservação de espécies florestais é algo cada vez mais 

importante, no sentido de manter o seu valor produtivo, ambiental e socioeconómico. Deste modo, o 

estabelecimento de estratégias de conservação de recursos genéticos tem sido uma das prioridades a nível 

global e, várias iniciativas e instrumentos internacionais, regionais e nacionais têm vindo a ser 

desenvolvidos.  

Entre as espécies florestais mais importantes de Moçambique, a chanfuta (Afzelia quanzensis Welw.) ocupa 

um lugar cimeiro. Em termos ambientais, esta espécie desempenha um papel importante na estabilidade 

dos ecossistemas, apresentando ainda um elevado grau de tolerância à seca. Do ponto de vista 

socioeconómico, a chanfuta é umas das principais espécies madeireiras do país e constitui uma importante 

fonte de receitas de exportação, sendo igualmente utilizada pela população com propósitos múltiplos, tais 

como produção de lenha e materiais de construção, alimentação (folhas), medicina tradicional (raízes) e 

adereços (sementes). 

A única zona de conservação de chanfuta existente no país, considerada um “santuário de conservação” 

localiza-se em Michafutene (distrito de Marracuene, província de Maputo). Com uma área inicial de cerca de 

1000 hectares compostos por mais de 20 espécies florestais nativas e exóticas, esta plantação foi sofrendo 

ao longo dos anos os efeitos do ambiente e da precária manutenção, estando presentemente reduzida a 

cerca de 50 hectares, compostos quase exclusivamente por chanfuta, numa população presumivelmente 

constituída por diferentes clones. Por este motivo, e dada a degradação progressiva desta espécie verificada 

a nível nacional nos últimos anos, torna-se premente o desenvolvimento de estratégias que contribuam para 

o delineamento de programas de conservação que assegurem a preservação do património biológico 

existente. Neste sentido, integrado num estudo multidisciplinar, deu-se início ao desenvolvimento de 

marcadores moleculares ISSR e RAPD visando a caracterização da biodiversidade da Floresta de 

Michafutene. Espera-se assim, analisar o potencial genético disponível e, por conseguinte, contribuir para o 

delineamento de estratégias de preservação mais eficientes. 
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