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1. Introdução 

Uma parte muito significativa da população rural de Angola tem como atividade 

essencial para a sua subsistência a agricultura. É uma agricultura realizada em 

pequenas lavras familiares ou coletivas, localizadas nas proximidades das aldeias que 

se espalham pelo território. Estes agricultores familiares são, ainda hoje, responsáveis 

pela maior parte do volume dos produtos agrícolas produzidos neste país, sobretudo 

daqueles que caracterizam a base da sua alimentação em parte muito significativa do 

território: mandioca, milho, feijão, batata (doce e rena) e algumas hortícolas. 

Numa fase do desenvolvimento de Angola em que é dada importância crescente à 

produção agrícola nacional, como forma de contribuir não só para o crescimento 

económico e para a segurança alimentar, como também para estimular o regresso ao 

campo das populações deslocadas para as cidades pela guerra, as alterações nos 

“modos de produzir” irão processar-se certamente em ritmo muito acelerado. 

Entendemos, pois, que seria oportuno descrever, com algum pormenor, o essencial da 

atividade e das tecnologias utilizadas por alguns agricultores familiares da região de 

Malanje, no âmbito das atividades do Projeto de Apoio ao Programa de 

Desenvolvimento Agrícola e Rural. 

A atividade do projeto, designada por “Acompanhamento a Agricultores Familiares” 

seguiu de perto, ao longo de uma campanha agrícola, o conjunto de actividades 

desenvolvidas por um grupo de agricultores nas respetivas lavras. Para o efeito, foram 

escolhidas as famílias dos seguintes agricultores: 

 Gaspar Tomás Gunza, residente na aldeia de Mandele, comuna do Cota, 

município de Kalandula; 

 Domingos Alberto Neto, residente na aldeia de Mandele, comuna do Cota, 

município de Kalandula;  
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 Francisco Pinto, residente na aldeia de Mufuma, comuna do Soqueco, 

município de Cacuso; 

 João António dos Santos II, residente na aldeia de Deia, comuna do Soqueco, 

município de Cacuso; 

 e Albano Dala, residente na aldeia de Muquixe, comuna do Muquixe, município 

de Caculama. 

A escolha destes cinco agricultores foi efetuada com base na localização das suas 

lavras, nas atividades agrícolas desenvolvidas e no tipo de tração utilizada, na procura 

de ilustrar a diversidade que se encontra na região de Malanje. 

Na descrição e caraterização dos agricultores, atividades agrícolas e respetivas 

tecnologias que aqui se apresentam, coexistem elementos muito objetivos – tais como 

o número e dimensão das lavras trabalhadas, culturas instaladas, mão-de-obra 

utilizada, operações culturais realizadas e tipo de tração, por exemplo – com outros 

mais subjetivos, como o são a leitura da análise que os próprios agricultores fazem à 

gestão das suas atividades, traduzida, por exemplo, naquilo que são as suas 

perspetivas de evolução e os principais constrangimentos que enfrentam. 

A informação utilizada na elaboração deste documento, foi recolhida ao longo das 

visitas realizadas às lavras1 dos agricultores escolhidos, durante a campanha agrícola 

2010/2011, com recurso a duas fichas de inquérito2. 

Nos capítulos 2 a 6, são apresentados os elementos essenciais de descrição e 

caraterização relativos a cada um dos cinco agricultores, sendo cada um deles 

estruturado em torno dos seguintes pontos (convenientemente subdivididos): 

                                                      
1 Lavras intervencionadas pelo agricultor durante a campanha agrícola 2010/11, compreendendo tanto 

as lavras instaladas durante a campanha agrícola 2010/11, como as lavras instaladas em campanhas 

anteriores, mas que exigiram cuidados do agricultor durante a campanha 2010/2011. 

2 Estas fichas de inquérito constituem os Doc Nº 131/05-10 e Doc Nº 132/05-10 do PAPDAR 
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 agregado familiar, 

 energia utilizada nas lavras, 

 terra trabalhada pela família e itinerários tecnológicos 

 produção vegetal na campanha agrícola 2010/2011 

 criação de gado 

 meios de produção e construções 

 principais constrangimentos à atividade agrícola 

 perspetivas futuras do agricultor 

Finalmente, no capítulo 7, salientam-se os aspetos essenciais que, em nosso entender, 

vale a pena reter desta tentativa de caraterização. Como se verá, não nos deteremos 

nos elementos de pormenor (que ficam registados, para memória, nos pontos 

anteriores), mas tentaremos, neste ponto, extrair aqueles que nos parecem ser os 

traços transversais mais relevantes para a compreensão da realidade existente e para 

a evolução que irá ocorrer no futuro próximo nas realidades observadas. 
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2. Acompanhamento ao agricultor Gaspar Tomás Gunza 

2.1. Agregado familiar 

O agricultor Gaspar Tomás Gunza, natural da aldeia de Massango, comuna do Cota 

(município de Kalandula), 39 anos, foi seleccionado por ser um agricultor que utiliza a 

tração animal nas suas lavras. O agregado familiar3 é constituído por 5 elementos: o 

chefe de família Gaspar Tomás Gunza, a esposa Angelina Figueira de 25 anos, a mãe do 

chefe de família Madalena Gunza de 53 anos e os dois filhos, Áurea Gaspar de 5 anos e 

Tomás Gaspar de 3 anos.  

O agricultor Gaspar Tomás Gunza fixou-se na aldeia de Mandele em finais de 2007, 

após estadia prolongada em Luanda. A partir da campanha agrícola 2007/08 o 

inquirido passou a dedicar-se à agricultura a tempo inteiro. Por esta altura, ainda não 

era chefe de família, e estava dependente do núcleo familiar da sua mãe. As lavras 

trabalhadas nessa campanha agrícola, pertenciam à então chefe de família. Na 

campanha agrícola 2008/09, o senhor Gaspar Gunza tornou-se chefe de família e 

começou a trabalhar as suas próprias lavras. De então para cá, as lavras do agregado 

familiar têm sido trabalhadas com recurso à tracção animal e, sempre que tal é 

necessário, à mão. O recurso à tração animal só é possível porque, em 2008/09 a junta 

de bois começou a ser treinada pelo próprio agricultor, cujos conhecimentos lhe 

haviam sido transmitidos pelo seu pai. Devido à necessidade de uma outra pessoa no 

apoio ao maneio do gado, o senhor Gaspar trabalha sempre com um ajudante, em 

regime de kixikila4.  

                                                      
3 O senhor Gaspar tem, efetivamente, duas esposas. A elaboração deste documento centra-se no 

agregado familiar constituído com a primeira esposa, no qual o agricultor é considerado chefe de família 

pela Associação de Camponeses de Mandele. Por tal motivo, considerar-se-ão apenas as lavras 

exclusivas do chefe de família e as lavras pertencentes à sua primeira esposa. 

4 Trabalho em entreajuda. 
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Até à campanha em análise, o agricultor trabalhou com uma junta de bois pertencente 

à Associação de Camponeses de Mandele. Desde a sua aquisição pela Associação, esta 

junta está sob a sua responsabilidade. No início da campanha agrícola 2010/11, a título 

particular, o agricultor adquiriu uma junta de bois ao Instituto de Desenvolvimento 

Agrário (IDA). O IDA comprou os animais a um produtor de gado do Lubango, 

revendendo-os ao senhor Gaspar por 128 mil kwanzas. Até à data, o agricultor ainda 

não procedeu ao pagamento de qualquer prestação. 

Nesta campanha, o trabalho de tração animal foi totalmente realizado apenas por uma 

junta de bois, dada a doença prolongada e posterior morte de um dos outros dois 

animais. Neste momento, o senhor Gaspar dispõe de 3 animais. 

 

2.2. Energia utilizada nas lavras 

A mão-de-obra utilizada nas lavras do agricultor Gaspar Tomás Gunza é fornecida 

essencialmente por 4 pessoas: o chefe de família, a sua primeira esposa (Angelina), o 

seu ajudante de tracção animal (Daniel) e a sua segunda esposa (Mingota). Todos se 

dedicam, exclusivamente, à actividade agrícola. O senhor Gaspar Tomás Gunza, para 

além de utilizar a tracção animal nas suas lavras, é também prestador de serviços desta 

tecnologia a terceiros. 

As lavras trabalhadas manualmente são da exclusiva responsabilidade da sua esposa 

Angelina. Estas lavras têm dimensões mais reduzidas e o agricultor não auxilia em 

quaisquer operações culturais. 
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2.3. Terra trabalhada pela família e itinerários tecnológicos 

2.3.1. Lavras realizadas na campanha agrícola 2010/11 

Na presente campanha agrícola, o agricultor preparou uma única lavra com a 

dimensão de 2 hectares, repartida em quatro partes de 0,5 hectares cada. Cada 

parcela pertence a cada um dos quatro elementos que compõem o “grupo cativo” de 

kixikila do chefe de família. Este terreno foi-lhe cedido pelo Soba Mandele, e trata-se 

de um terreno conhecido localmente como maxinde. Por seu lado, a esposa Angelina 

explorou, com recurso exclusivo a trabalho manual, 3 lavras: duas instaladas durante a 

campanha agrícola 2010/11 e outra, em que semeou ginguba, num terreno já 

trabalhado em anos anteriores. 

Os terrenos de maxinde podem-se dividir em dois tipos: (i) terrenos virgens; (ii) 

terrenos que estão em pousio há 10 ou mais anos. No caso da comuna do Cota, dada a 

elevada actividade agrícola no período colonial, os terrenos de maxinde 

predominantes são os do segundo tipo. Ao contrário dos terrenos virgens, estes 

terrenos não necessitam de uma destronca tão exigente (derruba). 

Neste caso, as operações de instalação de uma lavra, realizadas com recurso à tracção 

animal, são as seguintes: 

Queimada 

↓ 

Destronca 

↓ 

Limpeza 

↓ 

Queima 

↓ 

Cava 

↓ 
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Armação das mibanga 

↓ 

Plantação/sementeira 

↓ 

Sachas 

↓ 

Colheita 

 

Os trabalhos de preparação realizados na lavra instalada pelo senhor Gaspar na 

presente campanha agrícola estão sintetizados no seguinte quadro: 

 

Quadro 1 – Operações de preparação realizadas na lavra com recurso à tracção animal 

Operações  
Área 

considerada 
(ha) 

Época 
(mm/aa) 

Tempo 
de 

execução 
(dias) 

Mão-de-obra utilizada 
Instrumentos 

utilizados 
Junta de 
bois (nº) 

Tecnologia Nº de 
indivíduos 

Quem 
executa 

Tipo 

Queimada 

2 

09/10 
1 

2 Homem Kixikila 

    
Manual 

Destronca 7 
Catanas (1); 

Machados (1) 
  

Limpeza e 
queima 

10/10 4 Catanas (2) 

1 

Manual e 
animal 

Cava 11/10 15 

Charruas (2) Animal Armação 
das 

mibanga 
12/10 15 

 

A primeira operação após a queimada é a destronca. Ao contrário da derruba, 

efectuada em terrenos virgens, a destronca é um trabalho mais leve e exige apenas o 

corte da madeira que eventualmente subsista no terreno após a queimada. Os paus, 

cortados, são amontoados e posteriormente transportados “para casa”. Servem como 

lenha para a economia doméstica da família. 

A operação da limpeza é feita com a ajuda dos bois. Segundo o agricultor, a limpeza do 

terreno em causa demorou 4 dias. Esta operação consiste na remoção dos paus com 
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recurso à tração (por arrastamento). O material vegetal é, posteriormente, amontoado 

e queimado. 

Segue-se a cava do terreno, que inclui a lavoura e a gradagem. Com os recursos 

utilizados, 2 hectares demoraram 2 semanas a estar concluídos. No caso do senhor 

Gaspar Gunza, ambas as operações são executadas com recurso a charrua. Como o 

agricultor possui duas charruas, usou-as de forma alternada. Procede-se a uma 

primeira passagem (lavoura) designada localmente como 1ª cava. Posteriormente, a 

segunda passagem (gradagem), designada localmente como 2ª cava, é feita em 

sentido perpendicular à lavoura com o objectivo de desfazer os torrões formados 

aquando da primeira passagem. 

Depois armam-se os camalhões. Esta operação foi também realizada com recurso a 

duas charruas, tendo demorado, para a mesma área, 2 semanas a ficar concluída. 

Nas figuras seguintes, apresentam-se os registos fotográficos das referidas operações, 

efectuadas pelo chefe de família na lavra instalada em 2010/11. 

  

Figura 1 – Queimada da maxinde (esq.) e destronca do terreno (dir.) 
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Figura 2 – Remoção dos paus com recurso à tracção  

  

Figura 3 – Cava do terreno - lavoura e gradagem (esq.) e armação das mibanga com recurso à tracção 

animal (dir.) 

Após a preparação dos 2 hectares de terreno, o chefe de família procedeu à divisão de 

terras entre os membros do seu grupo de kixikila. O agregado familiar considerado 

para este documento ficou com uma parcela de 1 hectare. 

O esquema da figura 4, que a seguir se apresenta, traduz a ocupação do hectare 

pertencente ao agregado familiar.  
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Figura 4 – Esquema geral das parcelas pertencentes ao agregado familiar 

 

Como é possível observar, o hectare de terra foi dividido em duas parcelas de 0,5 

hectares cada, tendo a senhora Angelina, esposa do senhor Gaspar dividido em 3 

talhões a sua parcela. No talhão 4 consociou mandioca, batata-doce, milho, feijão 

ervilha e abóbora.   

A mandioca (variedades N’Gana Rico e Maria Diakota) foi plantada com um compasso 

de 1m x 1m nas cristas das mibanga. A batata-doce foi plantada nas cabeceiras das 

mibanga. O milho, dada a pouca disponibilidade em sementes e dado o período de 

sementeira tardio5, foi semeado em 7 fileiras de 12 metros de distância entre si. O 

método utilizado foi de 3 a 4 sementes por covacho. O feijão-ervilha foi semeado 

numa das laterais das mibanga com um espaçamento de 50 cm entre sementes, e com 

4 a 5 sementes por covacho. A abóbora foi semeada nas entrelinhas das mibanga (2 

                                                      
5 Segundo o agricultor, a sementeira de milho na 2ª época das chuvas é mais arriscada, dada a menor 

regularidade dos níveis de precipitação. 
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sementes/covacho). Foram semeadas 5 fileiras com 5 mibanga de intervalo entre si, e 

com 3 plantas na entrelinha, isto é, com um compasso de 5 m x 50 m. 

No talhão 3, a Angelina consociou mandioca (variedade N’Gana Rico) com batata rena. 

Ambas foram cultivadas nas cristas das mibanga, alternadamente, com um compasso 

de 1m x 1m. A Angelina tem por hábito plantar a mandioca de variedade N’Gana Rico 

pois, no seu entender, é uma variedade de “retorno rápido”: ao fim de 18 meses está 

pronta a ser colhida. Contudo, apodrece muito facilmente se não for colhida em tempo 

oportuno (máximo 2 anos). 

O quadro 2 simplifica a divisão de lavras efectuadas no seio do agregado familiar no 

que diz respeito à época de instalação das culturas.  

 

Quadro 2 – Culturas instaladas pelo agregado familiar na lavra com recurso à tracção animal 

Lavra 1 – não irrigada 

Área (ha) 
Tipo de 
terreno 

Culturas 
instaladas 

Variedades 

1 

0,32 

Maxinde 

Mandioca N’Gana Rico, Maria Diakota 

Batata-doce Cubana 

Milho Branco - 421 

Feijão Ervilha 

Abóbora Kassola, Kizamba  

Batata rena Acaba à força 

0,68 
Nesta área procedeu-se à destronca, à limpeza, à cava e à armação 
das mibanga. A sua plantação só ocorrerá em Outubro de 2011. 

 

Ficaram por plantar 0,68 ha: 0,18 ha pertencentes à senhora Angelina, e 0,50 ha 

pertencentes ao chefe de família, senhor Gaspar. Nos 0,18 ha não se instalaram 

quaisquer culturas por decisão da sua esposa. Os 0,50 ha do chefe de família ficaram 

em pousio dado que este foi solicitado por outros moradores da aldeia para a 
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prestação de serviço de tracção animal6. Ao todo, o agricultor prestou o serviço de 

tracção animal a 4 chefes de família, numa área total de 2 ha. 

O trabalho realizado pelo agregado familiar nos 0,32 ha de terra cultivada pode ser 

sintetizado no seguinte quadro: 

Quadro 3 – Trabalho realizado segundo as culturas instaladas na lavra com recurso à tracção animal 

Operações  Culturas 
Época 

(mm/aa) 

Tempo 
de 

execução 
(dias) 

Mão-de-obra utilizada 
Instrumentos 

utilizados Nº de 
indivíduos 

Quem 
executa 

Tipo 

Plantação/ 
sementeira 

Mandioca 
01/11 3 

1 
Mulher Familiar 

Catanas (1) 
Batata-

doce 
Sachos (1) 

Milho 02/11 1 
Catanas (1) Feijão  

03/11 
2 

Abóbora 
Batata 
rena 

3 Sachos (1) 

Sachas  (lavra)  03/11 3  1  Enxadas (1) 

Colheita 

Mandioca             
Batata-

doce 
 06/11 1 

1 Mulher Familiar 

Enxadas (1) 

Milho Faseada     
Feijão 06/11 1   

Abóbora 09/11 1   
Batata 
rena 

            

 

As operações culturais pós preparação do terreno foram da exclusiva responsabilidade 

da esposa do agricultor.  

A plantação da mandioca é feita com recurso da catana. As estacas de mandioca são 

colocadas no solo com uma inclinação de cerca de 45º, cortadas em pequenos troços. 

Cada troço tem aproximadamente 20 cm de comprimento, e tem 4 a 5 gomos.  

                                                      
6O chefe de família trabalhou para terceiros uma área de 2 ha. Por cada 0,5 ha trabalhado, o chefe de 

família cobrou 7 mil kwanzas. 
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Nos casos específicos do milho, do feijão e da abóbora, a sementeira é igualmente 

realizada com recurso à catana (abertura de pequenos covachos). 

Nos casos da batata-doce e da batata rena, foi colocada “uma rama” por cada covacho 

(nas cabeceiras das mibanga), e uma semente por cada covacho, respectivamente. 

Nestes casos a plantação/sementeira é feita com recurso à enxada. 

Foram despendidos 3 dias na plantação das culturas da mandioca e da batata-doce. 

Com efeito, num dos 3 dias foi feita a plantação simultânea das duas culturas. Nos 

restantes dias, apenas se procedeu à plantação da mandioca. O mesmo se passou 

relativamente à sementeira das culturas do feijão e da abóbora. Num dos dois dias 

destinados a esta operação, foram feitas as sementeiras simultâneas das culturas. No 

restante dia, a esposa do chefe de família dedicou-se exclusivamente à sementeira do 

feijão. 

A sementeira da batata rena demorou 3 dias, dado que o terreno já havia sido 

trabalhado há algum tempo. Houve necessidade de limpar o terreno (“tirar o capim”) e 

amontoar as mibanga. Este procedimento deve-se às necessidades de sementeira 

desta cultura: inexistência de infestantes competidoras e adequada profundidade de 

sementeira. A compactação do solo reduz a produtividade e dificulta a penetração 

radicular e a expansão dos tubérculos.  

No caso da batata rena, a chuva terminou antes da planta se desenvolver. Como 

consequência, “toda a produção apodreceu”. A esposa Angelina referiu que no início 

de Outubro de 2011, quando as chuvas começarem, as plantas de batata rena irão 

rebentar. Como tal, nesta campanha agrícola não se procedeu à colheita de batata 

rena.  

No caso específico do milho, o agregado familiar teve dificuldade em quantificar a 

produção obtida. Localmente, a colheita do milho é feita de forma faseada, isto é, as 

maçarocas vão sendo colhidas à medida das necessidades alimentares da família. O 

milho é sempre consumido em fresco (estado pastoso). Quando as maçarocas 
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começam a ficar demasiado secas, o agregado familiar aproveita os grãos e guardam-

nos para semente.  

Dada a ocupação simultânea da lavra com diversas culturas (sistema de consociação), 

a operação da sacha não é feita para cada uma das culturas individualmente. A mulher 

do agricultor procedeu à sacha da lavra (sacha conjunta de todas as culturas). Esta 

operação demorou 3 dias. 

Nas figuras seguintes, apresentam-se fotografias alusivas a algumas das operações 

culturais atrás referidas. 

 

Figura 5 – Batata-doce plantada nas cabeceiras das mibanga 

 

Figura 6 – Lavra de mandioca plantada em Janeiro de 2011  
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Figura 7 - Talhão 1: pousio (esq.) e Talhão 3: consociação mandioca x batata rena (dir.) 

 

Figura 8 - Divisão entre talhão 3 e talhão 4 

 

Figura 9 - Talhão 4: consociação mandioca x batata-doce x milho x abóbora x feijão 
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A senhora Angelina trabalhou à mão duas kavuzas: uma com a dimensão de 9 mibanga 

x 30 m e outra com a dimensão de 25 mibanga x 30 m. 

Neste caso, as operações realizadas à mão numa lavra do tipo kavuza foram as 

seguintes: 

Limpeza 

↓ 

Queima 

↓ 

Lambamento7 

↓ 

Armação das mibanga 

↓ 

Plantação/sementeira 

↓ 

Sachas 

↓ 

Colheita 

 

As operações de preparação “à mão” de um terreno do tipo kavuza são as seguintes: 

limpeza, queima, lambamento e armação das mibanga. A senhora Angelina demorou 1 

dia para realizar cada uma destas operações. A limpeza consiste na remoção dos restos 

culturais e do capim, que eventualmente subsistam no terreno. De seguida amontoa-

se este material e procede-se à sua queima. Seguem-se o lambamento e a armação 

das mibanga.  

                                                      
7 O lambamento corresponde à incorporação dos restolhos queimados no solo. 
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 Kavuza – 9 mibanga x 30 m: 

Nesta kavuza foi plantada a cultura da batata-doce em regime de monocultura. A 

cultura foi instalada na 1ª época das chuvas (Outubro de 2010), com um compasso de 

80 cm x 80 cm. 

 Kavuza – 25 mibanga x 30 m: 

Esta kavuza foi instalada em Outubro de 2010 e repartida em dois talhões: (i) talhão 1 

de 15 mibanga x 30 m; (ii) talhão 2 de 10 mibanga x 30 m. 

No talhão 1 a senhora Angelina consociou mandioca x batata rena x milho x batata-

doce. As culturas de mandioca, milho e batata rena foram instaladas nas cristas das 

mibanga. A mandioca (variedade N’Gana Rico) e a batata rena (variedade Acaba à 

força) foram instaladas com um compasso de 1 m x 1 m. O milho (variedade Branco) 

foi semeado nas 15 mibanga em 4 fileiras, com um intervalo de 10 m entre fileiras, 

com 3 a 4 sementes por covacho. A batata-doce foi plantada nas cabeceiras das 

mibanga. 

No talhão 2 foi instalada a consociação de mandioca (variedade N’Gana Rico e Maria 

Diakota) x feijão ervilha. A mandioca foi plantada na crista da mibanga com um 

compasso de 1 m x 1 m. O feijão ervilha foi semeado numa das laterais das mibanga 

com um espaçamento de 50 cm entre sementes, com 4 a 5 sementes por covacho. 

Foi realizada uma única sacha em cada uma das kavuzas, um mês após a instalação das 

culturas. O instrumento utilizado para a realização das sachas foi uma enxada 

pertencente ao agregado familiar.  

A colheita da batata-doce plantada na kavuza de 9 mibanga x 30 m foi realizada em 

Março de 2011. Relativamente à kavuza de 25 mibanga x 30 m, a colheita do feijão foi 

efectuada em Janeiro de 2011 e a colheita da batata-doce foi realizada em Março do 

mesmo ano. A colheita do milho foi feita de forma faseada, em função das 

necessidades de consumo do agregado. Por último, não houve colheita de batata rena 

porque “toda a produção perdeu-se”. 
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Figura 10 – Lavra preparada manualmente pela esposa Angelina 

  

Figura 11 – Lavra de Outubro de 2008 (esq.) e hastes de mandioca var. N’Gana Rico (dir.) 

Conforme mostrado na figura 10, o agricultor recolhe as hastes de propagação da 

cultura da mandioca numa lavra tida como boa produtora. De seguida, estas hastes 

são secas ao sol e amontoadas em feixes. O agricultor mencionou que a secagem do 

material de propagação serve para que a taxa de vingamento das plantas seja mais 

eficaz. Aquando da plantação, existe a necessidade de se cortarem as extremidades 

das hastes. 

De acordo com a experiência do agricultor, para se plantar uma lavra de 1 hectare são 

necessárias 4 carroças de estacas ou 20 feixes de 100 estacas cada (2 mil estacas por 

hectare). 

Por norma, a lavra utilizada para recolha da mandioca destinada ao consumo da 

família é, simultaneamente, a lavra fornecedora de material de propagação. Desta 

forma, e neste caso, a lavra da qual o agricultor está a retirar as estacas para instalar as 
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lavras de 2010/11 é a lavra trabalhada em Outubro de 2008 (primeira lavra trabalhada 

após se tornar chefe de família). 

2.3.2. Lavras realizadas em campanhas anteriores  

A ginguba foi semeada pela senhora Angelina em Outubro de 2010 numa lavra 

instalada em Fevereiro de 2010, que não pertence ao agregado familiar. Esta lavra de 

50 mibanga x 100 m pertence à 2ª esposa do chefe de família. Foi semeada ginguba 

em 12 mibanga x 50 m, tarefa na qual foi consumido 1 dia. As sementes foram 

colocadas nas laterais das mibanga de forma contínua, nos intervalos das plantas de 

mandioca. 

Foi ainda efetuada uma sacha, um mês após a sementeira. A colheita foi realizada em 

Fevereiro de 2011, tendo-se obtido 25 kg de ginguba com casca. Metade da produção 

destinou-se ao consumo pelo agregado familiar, e a outra metade destinou-se ao 

armazenamento das sementes. Estas são armazenadas em casa dentro de um 

“tambor”, como proteção contra o ataque dos ratos. 

 

 

Figura 12 – Lavra de mandioca sachada (lavra de Fevereiro de 2010)  
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Figura 13 – Colheita de mandioca para o consumo do agregado (lavra de Outubro de 2008)  

No Quadro 4 apresentam-se as principais características da ocupação das lavras em 

causa. 

Quadro 4 – Lavras instaladas em campanhas anteriores 

Lavras – 
não 

irrigadas 

Área 
(ha) 

Tipo de 
terreno 

Culturas 
instaladas 

 Variedades8 
Data de 

instalação 
das culturas 

Tecnologia 

1 0,5 Maxinde Mandioca Kalawenda, Maria 
Diakota, Kitanda 

Outubro de 
2008 

Animal 

2 0,4 Maxinde 

Mandioca N’Gana Rico, 
Maria Diakota Outubro de 

2009 

Animal 

Abóbora Kassola Manual 
Batata rena Acaba à força 

3 0,5 Maxinde 

Mandioca 
N’Gana Rico, 

Maria Diakota, 
Kitanda 

Fevereiro de 
2010 

Animal 
Abóbora Kassola 

Feijão Ervilha 

Quiabo   

Ginguba Makela 
Outubro de 

2010 

4 0,35 Maxinde Mandioca 
N’Gana Rico, 
Kalawenda 

Novembro 
de 2009 

Mecânica 

                                                      
8 As variedades de mandioca indicadas dividem-se em dois tipos: amargas e doces. As variedades 

N’Gana Rico e Kalawenda são amargas e as variedades Maria Diakota e Kitanda são doces. 
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A lavra 4 corresponde à parcela da “lavra da Associação”, mecanizada na 1ª época das 

chuvas de 2009. Nesta lavra o agricultor apenas instalou a cultura da mandioca. O 

pagamento do serviço de mecanização foi da responsabilidade do IDA. 

O chefe de família desloca-se a pé para as lavras, pois estas distam pouco da aldeia e 

entre si. Em média, o agricultor demora cerca de 30 minutos de casa até às lavras. 

 

2.3.3. Hortícolas, frutícolas e outras 

A horta é realizada em canteiro na época do Cacimbo (Maio a Setembro). Este trabalho 

é da exclusividade da esposa do agricultor. Normalmente, os canteiros trabalhados 

têm a dimensão de 5 m x 5 m. A esposa do chefe de família tem por hábito consociar 

cebola, alho e milho. O principal objectivo com a realização das hortas é a obtenção e 

armazenamento das sementes. A fracção destinada ao consumo é muito baixa. 

Na campanha agrícola 2010/11 foram instalados no mês de Junho 2 canteiros de 4 m x 

3 m cada, a saber: 

 Canteiro 1: monocultura de feijão ervilha; 

 Canteiro 2: consociação alho x cebola x milho. 

O agregado familiar não possui fruteiras. O agricultor justifica esta opção pelo facto de 

não ter nascido na aldeia e, como tal, não ter residência fixa. Como a fruteira é uma 

planta de carácter definitivo “se eu mudar de aldeia não vou deixar os frutos para os 

outros”.  
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2.4. Produção vegetal na campanha agrícola 2010/11 

A produção de mandioca que se apresenta no Quadro 5, refere-se à mandioca 

instalada em campanhas anteriores e colhida em 2010/11. A época de venda da 

mandioca e seus derivados corresponde à altura do Cacimbo. Normalmente, o 

agricultor apenas comercializa bombó (nesta região não existe a tradição da 

comercialização de fuba ou de mandioca fresca). Apesar de o Cacimbo ser a altura por 

excelência destinada à comercialização do bombó, se a família tiver alguma 

necessidade urgente, para a qual necessite de dinheiro, pode também comercializá-lo 

noutra altura. De igual forma, se existir a necessidade do agricultor se deslocar a 

Luanda, o produto poderá ser vendido nesta cidade, aproveitando o transporte. A 

explicação para o facto de o bombó ser comercializado sobretudo no Cacimbo, 

prende-se com a facilidade do processo de transformação da mandioca em bombó 

nesta altura do ano. É no tempo seco que se procede à morga9 da mandioca fresca. 

Esta tarefa, no caso deste agricultor, é realizada exclusivamente pela sua esposa. 

Durante a presente campanha agrícola, o agregado familiar produziu 58 sacos de 

bombó. Cada saco tinha a capacidade de 80 kg. Na aldeia, venderam 46 sacos por 3000 

kz cada. 

 

 

 

 

 
                                                      
9 A morga consiste na imersão da mandioca fresca em água com o objetivo de serem removidos das 

raízes tuberosas os glucósidos cianogénicos (presentes nas variedades amargas). Após 4 dias, o produto 

é removido da água e seco ao sol por um período de 3 dias. Desta forma obtém-se o bombó. 
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Quadro 5 – Produção vegetal 

Culturas 
Produção Comercialização Consumo Armazenamento  

Quantidade 
(kg) 

Quantidade 
(kg) Valor monetário (kz) Quantidade (kg) Quantidade (kg) 

 Mandioca (bombó) 4640 3680 138000 960   

Mandioca (fresca) 400 
  

400 
 

Milho  25      22 3  

Feijão 15      10  5 

Batata rena 
     

Batata-doce  60     60   

Ginguba (sem casca)  25     10 15 

Abóbora (pevide) 4      3,9 0,1  

Alho 7 
  

3,5 3,5 

Cebola 3   1,5 1,5 

 

Segundo o hábito do agricultor, e como já referimos, as produções obtidas pelo cultivo 

de culturas anuais destinam-se ao consumo da família e ao armazenamento de 

sementes para sua posterior utilização. De acordo com o próprio, todas as sementes 

por si utilizadas são obtidas e conservadas de umas campanhas para outras. No início 

da sua actividade alguns familiares cederam-lhe sementes. Até hoje, o agricultor nunca 

adquiriu sementes no mercado. 

Neste caso, como nos restantes observados, a produção agrícola está muito 

estreitamente relacionada com os hábitos alimentares da família, sendo estes 

determinantes no estabelecimento da ocupação das lavras. Por esta razão, vale a pena 

determos um pouco a nossa atenção sobre este aspeto. 

Como é hábito na região, o funge de bombó assume especial relevância na 

alimentação do agregado familiar. Após a instalação de uma unidade moageira na 

aldeia de Mandele (PAPDAR, 2010), a família recorre a este serviço para transformar o 

bombó em fuba. Em média, a esposa transforma 3 baldes de 10 litros de bombó (30 

kg) a cada 15 dias. Dado que o chefe de família possui uma segunda esposa, o 
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consumo de funge nesta casa varia entre 4 a 5 pessoas (o agricultor nem sempre toma 

as refeições juntamente com este agregado familiar). 

Quadro 6 – Hábitos alimentares do agregado familiar 

Hábitos alimentares 
 

Refeição 
 

 
Tipo 

Mata-bicho10 
Em casa, antes de ir para a 
lavra (toda a família) 

Funge11 com peixe seco12 ou funge com carne seca; funge 
com kizaka13; funge com pevides14 

Almoço Na lavra (esposas e ajudante) Batata-doce assada ou mandioca fresca com ginguba  

Jantar Em casa (toda a família) 
Funge com peixe seco ou funge com carne seca; funge com 
kizaka, com mengueleka15 ou com ibelevu16 

 

2.5. Criação de gado 

O agricultor possui 3 cabeças de bois. Dois dos animais pertencem ao agregado 

familiar (ainda não pagos ao IDA) e o outro pertence a uma associação de agricultores 

de uma aldeia vizinha. Este está a ser treinado pelo chefe de família. Estes animais são 

animais de trabalho, não se destinando à produção animal para fins de consumo 

alimentar. 

                                                      
10 A refeição do mata-bicho das crianças varia entre uma caneca de chá de caxinde ou chá de folha de 
abacateiro, uma porção de funge ou uma porção de arroz. 

11 Funge de bombó: principal alimento de Malanje obtido a partir da fuba de bombó (mandioca 
processada). 

12 Pode também ser peixe fresco (mais comuns são o carapau e a sardinha). Neste caso, o camponês 
grelha todo o peixe comprado e seca-o ao sol durante 2 dias. Este procedimento evita a deterioração do 
alimento. O procedimento é igual para a carne fresca. 

13 Folhas de mandioca pisadas com moamba de ginguba. É o principal acompanhamento do funge. 
Esporadicamente, o agregado familiar substitui a kizaka pela carne ou pelo peixe. 

14 Sementes de abóbora. 

15 Folhas de abóbora pisadas com moamba de ginguba. 

16 Folhas de feijão ervilha pisadas com moamba de ginguba. 
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Durante o ano, o agricultor não vendeu nem consumiu qualquer animal pertencente à 

sua criação (Quadro 7). 

 

Quadro 7 – Animais criados este ano na exploração 

Gado Unidade Próprio Kanvil17 

Bois  
  

  

Cabras 7 7   

Porcos       

Ovelhas       

Galinhas  3  3   

Patos       

Capolos 3   3   

Coelhos       

 

2.6. Meios de produção e construções 

O agricultor não dispõe de machados, sendo o machado utilizado na destronca 

emprestado. Nada pagou pela sua utilização. 

Em termos de construções, o agregado familiar apenas possui uma habitação e um 

anexo, que funciona como cozinha. É neste anexo que os produtos colhidos são 

armazenados. Ambas as construções são de adobe e estão em bom estado. A 

habitação principal é coberta por chapas de zinco e o anexo é coberto por capim.  

O agricultor não dispõe de qualquer curral. O gado de trabalho é amarado a uma 

árvore nas traseiras da sua casa, quando não está a trabalhar ou a pastar. O restante 

efetivo pecuário é criado à solta.  

 

 

                                                      
17 Gado criado em regime de parceria. 
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Quadro 8 – Meios de produção 

Meios de produção Tipo Unidades 
Estado de 

conservação 
Necessidades 

(unidades)  

Equipamentos 

Machados 4 

Enxadas 3 Razoável 5 

Catanas 2 Razoável 4 

Limas 3 

Sachos 1 Bom 2 
Charruas de 

tracção animal 
2 Razoável 

 

Carroças 1 Bom 
 

 

2.7. Principais constrangimentos à atividade agrícola 

Os maiores constrangimentos apontados pelo agricultor na sua actividade são os 

seguintes: 

 Grande incidência da infestante cenum: tipo de capim muito comum nas terras 

da comuna do Cota. É tido como um dos maiores entraves à plantação da 

cultura da mandioca. Dada a sua consistência muito fibrosa, tem tendência a 

penetrar nas raízes tuberosas, apodrecendo-as. Segundo o agricultor, não 

existem técnicas de combate a esta infestante. Nestes casos, os terrenos 

tornam-se improdutivos e são abandonados (Figura 14).  

 

Figura 14 – Mandioca atacada pelo cenum (tipo de capim infestante muito comum) 



PROJECTO DE APOIO AO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E RURAL DE ANGOLA 
 

PAPDAR 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

31 

 

 Abundância de toupeiras, de pacas e de perdizes: estas espécies são muito 

comuns nas lavras instaladas pelo agricultor. Com efeito, as duas primeiras 

atacam sobretudo a cultura da mandioca e as perdizes têm como preferência a 

ginguba e o milho. Para diminuir o ataque das perdizes a esposa do chefe de 

família coloca peças de roupa ao longo da lavra, simulando espantalhos. Em 

relação às toupeiras, o agricultor costuma aplicar troços de bassueira18 nos 

locais de ataque. 

  

Figura 15 – Ataque de uma toupeira na lavra do agricultor (esq.) e aspecto de uma mandioca atacada 

pelo mesmo mamífero (dir.) 

  

Figura 16 – Técnica de prevenção contra o ataque de perdizes (esq.) e vestígios de paca na lavra (dir.) 

 

                                                      
18 A bassueira é uma espécie de cana brava. 
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 Falta de meios de produção: o agricultor necessita de maior quantidade de 

instrumentos de trabalho, de sementes de batata rena e de adubos para aplicar 

nesta cultura, que considera ser uma cultura altamente rentável. 

 Sanidade animal: o agricultor tem sob a sua responsabilidade 3 bois. De início 

possuía 2 juntas. Contudo, um dos animais morreu. Segundo o chefe de família, 

a fraca assistência veterinária tem provocado a diminuição do efectivo pecuário 

na região. Este é um dos maiores constrangimentos apontados, dado que a sua 

produção agrícola assenta no uso da tracção animal. 

 Crédito de campanha 2010/11: o agricultor manifesta a ambição de, ano após 

ano, aumentar as suas áreas de produção. Para isso, deseja complementar o 

seu trabalho de tracção animal com os serviços de mecanização. O plano do 

agricultor seria instalar na lavra mecanizada batata-doce em regime de 

monocultura. Dados os atrasos verificados no crédito de campanha, o 

agricultor não conseguiu implementar esta actividade. 

 

2.8. Perspetivas futuras do agricultor 

 

No curto prazo o chefe de família ambiciona aumentar a sua área de cultivo. Como o 

próprio afirma: “este passo é essencial para que se dê a transformação do camponês 

em agricultor”. Para conseguir atingir este objectivo, o agricultor considera essencial, 

como atrás referimos, o acesso ao crédito de campanha, recentemente implementado 

pelo Governo, e uma assistência mais eficaz por parte dos serviços de veterinários ao 

gado existente na aldeia.  

Dado o atraso no arranque do crédito de campanha 2010/11, não foi possível trabalhar 

a área desejada. Contudo, o agricultor tem a esperança de poder aceder ao crédito de 

campanha para o ano agrícola de 2011/12. 
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Com o auxílio da EDA do Cota, no mês de Fevereiro foi reconstruída uma manga de 

vacinação de gado pelos residentes da aldeia de Mandele. Está prevista ainda a 

construção de um curral. No entender do agricultor estas são medidas essenciais ao 

controlo sanitário do gado bovino. 

Até ao final do ano em curso, com as receitas geradas pela comercialização do bombó, 

o chefe de família pretende pagar a carroça ao IDA. O valor da carroça é de 100 mil 

kwanzas. Para além disto, pretende rebocar a habitação e o anexo e colocar novas 

chapas de zinco em ambas as construções. 
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3. Acompanhamento do agricultor Domingos Alberto Neto  

3.1. Agregado familiar  

 

O agricultor Domingos Alberto Neto, natural da aldeia de Soquessa, comuna do Lombe 

(município de Cacuso), de 56 anos, foi seleccionado por ser um agricultor que utiliza 

como tecnologia a tracção animal e por ser um dos Sobas da aldeia de Mandele. O 

agregado familiar é constituído por 7 elementos: o chefe de família, a esposa 

Lembinha Luís Futa de 38 anos e os filhos Juliana Domingos Alberto de 13 anos, Helena 

Domingos Alberto de 11 anos, Alberto Domingos Alberto de 8 anos, Isabel Domingos 

Alberto de 6 anos e Luís Domingos Alberto de 5 anos. 

O agricultor Domingos Alberto Neto estabeleceu-se na aldeia de Mandele em 2007. 

Iniciou a sua actividade agrícola na campanha 2007/08, na 2ª época das chuvas 

(Fevereiro de 2008). A partir desta altura o inquirido passou a dedicar-se 

essencialmente à agricultura. Apesar de ter experiência e conhecimento no maneio do 

gado de tracção, o seu trabalho agrícola em Mandele começou por ser apenas manual.  

Na campanha agrícola 2008/09, o Soba Mandele começou a trabalhar com recurso à 

tracção animal. Foram-lhe confiadas pela EDA de Cota 2 juntas de bois não treinadas19. 

Ainda numa fase muito precoce, uma das juntas viria a morrer. A outra continua na 

posse do agricultor até aos dias de hoje. Contudo, este ainda não reembolsou qualquer 

prestação do valor ao IDA.  

Em 2009/10, o chefe de família tornou-se comerciante. Num anexo da sua casa abriu 

uma cantina. Por esta razão, grande parte do trabalho feito nas suas lavras é 

                                                      
19 O valor de cada junta de bois foi de 128 mil kwanzas. 
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executado com recurso a trabalho assalariado, seja com tracção animal, seja com 

tracção mecânica.  

 

3.2. Energia utilizada nas lavras 

 

A mão-de-obra utilizada nas lavras deste agricultor é bastante variável. Sempre que 

recorre à tracção animal, o Soba requer a ajuda de dois operadores da sua confiança 

residentes na aldeia (Domingos Gonga de 39 anos e Magalhães de 28 anos). O trabalho 

é executado diariamente das 06h00 às 12h00 e engloba a preparação de terras (cava e 

armação das mibanga). A plantação de mandioca é feita pelo Soba Mandele e pela sua 

esposa. As estacas de mandioca vão sendo plantadas à medida que as mibanga são 

armadas. Este agricultor não tem por hábito separar cronologicamente estas duas 

operações, antes optando pelo seu encadeamento. 

O pagamento é efectuado da seguinte forma: por cada lavra que é trabalhada para o 

Soba, os operadores têm direito a trabalhar nas suas terras uma área de igual 

dimensão. Para além deste facto, o soba dá o almoço aos operadores por cada dia de 

trabalho (funge com carne). 

Quando recorre à tracção mecânica, o trabalho do operador privado contratado 

resume-se à preparação de terras e à armação das mibanga. O pagamento é efectuado 

em dinheiro. Neste caso as operações de plantação/sementeira, de sacha20 e de 

colheita ficam a cargo da esposa Lembinha e das filhas Juliana e Helena. Não obstante 

a ajuda destas duas filhas, o grosso do trabalho desenvolvido nestas operações é 

assegurado pela esposa do chefe de família. As duas filhas acompanham a mãe até às 

lavras e complementam-na, de forma residual, nas actividades necessárias.  

                                                      
20 Quando a disponibilidade de mão-de-obra familiar não cobre as necessidades de sachas, o Soba 
Mandele recorre a mão-de-obra assalariada. Para sachar uma área de 30 mibanga x 40 m costuma pagar 
2 mil kwanzas. 
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3.3. Terra trabalhada pela família e itinerários tecnológicos 

3.3.1. Lavras realizadas na campanha agrícola 2010/11 

 

Na presente campanha agrícola o agricultor preparou e instalou três lavras, duas delas 

com recurso à tracção animal e uma recorrendo apenas a trabalho manual. Duas das 

lavras foram instaladas em terrenos de kavuza21 e a outra instalada em terrenos de 

maxinde: a primeira lavra foi numa kavuza trabalhada manualmente (lavra 1), a 

segunda lavra foi numa maxinde trabalhada com tracção animal (lavra 2) e a terceira 

lavra foi numa kavuza trabalhada com tracção animal. 

Como já foi referido, os terrenos de maxinde podem-se dividir em dois tipos: (i) 

terrenos virgens; (ii) terrenos que estão em pousio há 10 ou mais anos. No caso da 

comuna do Cota, dada a elevada actividade agrícola no período colonial, os terrenos 

de maxinde predominantes são os do segundo tipo. Estes terrenos, ao contrário dos 

terrenos virgens, não necessitam de uma destronca tão exigente. Em qualquer dos 

tipos de maxinde é frequente realizar-se a operação da queimada. A queimada é uma 

prática que visa a limpeza do terreno para o cultivo, com uso do fogo, de forma 

controlada, em toda a sua extensão. Esta operação não deve ser confundida com a 

operação da queima que consiste na incineração do material vegetal removido do 

terreno após limpeza (paus, capim, restolhos culturais, etc.). Este material é 

amontoado e queimado. 

As etapas de preparação de um terreno kavuza com recurso ao trabalho manual são as 

seguintes: 

Limpeza 

↓ 

Queima 

                                                      
21 Kavuza é um terreno já trabalhado em campanhas agrícolas anteriores recentes.  
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↓ 

Lambamento22 

↓ 

Armação das mibanga 

↓ 

Plantação/sementeira 

↓ 

Sachas 

↓ 

Colheita 

 

As etapas de preparação de um terreno maxinde (resultante de um pousio de longo 

prazo) com recurso à tracção animal são as seguintes: 

 

Queimada 

↓ 

Destronca 

↓ 

Limpeza 

↓ 

Queima 

↓ 

Cava 

↓ 

                                                      
22 O lambamento corresponde à incorporação dos restolhos culturais queimados no solo. 
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Armação das mibanga 

↓ 

Plantação/sementeira 

↓ 

Sachas 

↓ 

Colheita 

 

Já num terreno kavuza com recurso à tracção animal, as operações são as seguintes: 

 

Limpeza 

↓ 

Queima 

↓ 

Cava 

↓ 

Armação das mibanga 

↓ 

Plantação/sementeira 

↓ 

Sachas 

↓ 

Colheita 
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Nas figuras seguintes apresentam-se os registos fotográficos das operações efectuadas 

pelo chefe de família na lavra instalada em 2010/11. 

  

Figura 17 – Kavuza 1: escolha do terreno (esq.) e respectiva queima (dir.) 

 

Figura 18 – Lambamento da kavuza 

  

Figura 19 – Ginguba semeada em Janeiro de 2011 (esq.); sementeira de milho (6 sementes/cova) (dir.) 
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Figura 20 – Inhame (esq.) e quiabo (dir.) 

A atividade realizada nas lavras do agricultor Domingos Alberto, na presente 

campanha agrícola, pode ser sintetizada nos quadros que a seguir se apresentam: 

Quadro 9 – Operações de preparação realizadas na lavra 1  

Operações  Área 
(ha) 

Época 
(mm/aa) 

Tempo de 
execução 

(dias) 

Mão-de-obra utilizada 
Instrumentos 

utilizados Nº de 
indivíduos 

Quem 
executa 

Tipo 

Limpeza 

0,12 10/10 

1,5 

2 
Homem e 

mulher 
Familiar 

Enxadas (2) 

Queima 1 

Lambamento 
2,5 

Enxadas (2) Armação das 
mibanga 

 

As figuras que se seguem, ilustram alguma da informação atrás registada. 

  

Figura 21 – Sementeira de cebola nas altas (esq.) e exemplo de uma lavra não sachada (dir.) 
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Figura 22 – Aspecto geral das culturas instaladas na kavuza (esq.) e respectiva sacha (dir.) 

  

Figura 23 – Colheita da ginguba realizada por uma das filhas (esq.) e secagem da ginguba na lavra (dir.) 

 

Figura 24 – Ginguba seca pronta a descascar 

A lavra 1, com 0,12 ha de área utilizada, teve a ocupação traduzida no quadro 

seguinte: 
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Quadro 10 – Culturas instaladas na lavra 1  

Lavra 1 – não irrigada 

Área (ha) 
Tipo de 
terreno Culturas instaladas Variedades 

0,12 Kavuza 

Mandioca N’Gana Rico, Hoto, Kalawenda, Maria Diakota, Kitanda 
Batata rena Acaba à força 
Feijão  Ervilha 

Abóbora Kinzamba 

Ginguba Vermelha 

Milho  Branco – 421 e Amarelo – SAM 3 
 

A ocupação das culturas na lavra 1 pode ser ilustrada pelo seguinte esquema: 

 

Figura 25 – Esquema lavra 1 

Na plantação de mandioca, o agricultor optou por mistar numa mesma mibanga 

distintas variedades. O agricultor justificou este procedimento com a diferença dos 

ciclos culturais entre variedades. As variedades Hoto e Kalawenda têm um período de 

desenvolvimento mais longo, enquanto as variedades N’Gana Rico e Kitanda são mais 

precoces. Segundo o agricultor, a variedade N’Gana Rico é a mais vantajosa para quem 

está a iniciar a sua actividade agrícola em Malanje. “Nos tempos da fome é a variedade 

de mandioca mais amiga do camponês” (ciclo de 6 meses). 

A batata rena foi semeada nas cristas das mibanga com um espaçamento de 1 m entre 

sementes. O feijão foi semeado numa das laterais das mibanga com um espaçamento 
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de 50 cm entre covachos, tendo sido colocadas 4 sementes por covacho. A sementeira 

da ginguba foi uma operação realizada exclusivamente pela esposa do agricultor. Nas 

cristas das mibanga, estas sementes foram colocadas de forma contínua. Em cada 

covacho foi colocada apenas uma semente. À semelhança da sementeira da ginguba, a 

sementeira do feijão também foi assegurada exclusivamente pela senhora Lembinha. 

Para além das culturas de ocupação dominante representadas na figura anterior foram 

instaladas as culturas do milho e da abóbora. Dada a escassez de sementes, o milho foi 

semeado de forma ocasional e anárquica pela lavra nas cristas das mibanga. Foram 

colocadas 6 sementes por covacho. A abóbora foi semeada nas kajidi (entrelinhas) em 

quatro fileiras de 10 m de intervalo cada. Neste caso, colocaram-se 3 sementes por 

covacho. 

Nos Quadros 11 e 12 apresentam-se os registos das atividades desenvolvidas nas 

lavras 1 e 2 na campanha em causa. 

Quadro 11 – Trabalho realizado segundo as culturas instaladas na lavra 1 

Operações  Culturas 
Época 

(mm/aa) 

Tempo 
de 

execução 
(dias) 

Mão-de-obra utilizada 
Instrumentos 

utilizados Nº de 
indivíduos 

Quem 
executa 

Tipo 

Plantação/ 
sementeira 

Mandioca 

10/10 

1 
2 

Homem 
e mulher 

Familiar 

Catanas (2) 
Batata 
rena 1 Enxadas (2) 

Feijão 
1 

1 Mulher 

Sachos (1) 
Abóbora   
Ginguba 

11/10 1 
Sachos (1) 

Milho   
1ª Sacha 

(lavra) 

11/10 1 

4 Homem Assalariada Enxadas (4) 
2ª Sacha 12/10 2 
3ª Sacha 03/11 1 
4ª Sacha 06/11 1 

Colheita 

Mandioca             
Batata 
rena 01/11 2 

3 
Mulher e 

filhas 
Familiar 

Enxadas (2) 

Feijão   
Abóbora 06/11 1   
Ginguba 

02/11 
1   

Milho Faseada   
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Quadro 12 – Operações de preparação realizadas na lavra 2  

Operações  Área (ha) 
Época 

(mm/aa) 

Tempo 
de 

execução 
(dias) 

Mão-de-obra utilizada 
Instrumentos 

utilizados 

Junta 
de bois 

(nº) 
Tecnologia Nº de 

indivíduos 
Quem 

executa 
Tipo 

Queimada 

0,42 

                
Destronca                 
Limpeza 

10/10 

1 
1 

Homem 

Familiar 
Enxadas (1)   

Manual 
Queima 1     

Cava 3 

2 Assalariada Charrua (1) 1 Animal Armação 
das 

mibanga 
3 

 

 

A lavra 2 foi preparada durante a campanha 2009/10. Dada a programação da EDA de 

Cota para a mecanização de terras na área de Mandele, o chefe de família queimou e 

destroncou esta área durante a referida campanha. Contudo, o trabalho mecânico 

acabou por não ser realizado. Com efeito, a área já destroncada foi aproveitada apenas 

na campanha agrícola 2010/11. 

 

Quadro 13 – Culturas instaladas na lavra 2  

Lavra 2 – não irrigada 

Área (há) Tipo de 
terreno 

Culturas instaladas Variedades 

0,42 

0,21 

Maxinde 

Mandioca  Kitanda 

Batata-doce Cubana, Suola (nigeriana), Elimalete (nigeriana) 

Quiabo Branco 

Inhame  Branco e Vermelho 

Abóbora  Kinzamba 

0,21 

Mandioca  N’Gana Rico, Hoto, Kalawenda 

Ginguba Makela 

Milho   Branco – 421 e Amarelo –SAM 3 

Tomate Roma  

Cebola Madeira  
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Figura 26 – Esquema geral da repartição das culturas instaladas na lavra 2 

 

Na lavra 2, o agricultor optou por separar os dois tipos de mandioca. No talhão 1 

apenas foram plantadas variedades de mandioca doce, enquanto que no talhão 2 

foram plantadas variedades de mandioca amarga. 

No talhão 1, a batata-doce foi semeada nas cabeceiras das mibanga (2 ramas/cova). A 

abóbora foi semeada nas kajidi em onze fileiras de 10 m de intervalo cada, com 3 

sementes por covacho. Dada a pouca disponibilidade em sementes, o quiabo foi 

semeado de forma esparsa sem atender a qualquer tipo de compasso: na crista de 

algumas mibanga, a esposa do agricultor colocou 5 sementes por covacho num total 

de 7 covachos. À semelhança do quiabo, o inhame foi semeado nas cristas das 

mibanga sem um compasso definido. 

A ginguba, instalada no talhão 2, foi semeada pela esposa Lembinha no mês de 

Novembro. Neste talhão a esposa do agricultor semeou uma área correspondente a 14 
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mibanga de 40 m. A cebola foi semeada em 4 mibanga x 30m, no topo dos camalhões. 

O compasso utilizado foi de 20 cm entre plantas. O tomate foi semeado em 2 mibanga 

x 30 m, no topo dos camalhões. O compasso utilizado foi de 75 cm entre plantas. Ao 

contrário da cebola, as sementes de tomate são previamente semeadas em viveiro. 

Assim que a planta começa a foliar (5-6 folhas), procede-se ao seu transplante para o 

local definitivo. Esta prática é usual durante a época das chuvas. No Cacimbo, tanto o 

tomate como a cebola são cultivados apenas nas hortas. 

 

Quadro 14 – Trabalho realizado segundo as culturas instaladas na lavra 2 

 

Operações  Culturas 
Época 

(mm/aa) 

Tempo 
de 

execução 
(dias) 

Mão-de-obra utilizada 
Instrumentos 

utilizados Nº de 
indivíduos 

Quem 
executa 

Tipo 

Plantação/ 
sementeira 

Mandioca 

10/10 

2 2 
Homem e 

mulher 

Familiar 
 

Catanas (2) 
Batata-

doce 
Enxadas (2) 

Quiabo 
2 1 Mulher   

Abóbora 

Inhame 1 2 
Homem e 

mulher 
Enxadas (2) 

Ginguba 
11/10 2 

1 Mulher Sachos (1) 
Milho 

Tomate 
02/11 1 

Cebola 
1ª Sacha 

(lavra) 

11/10 1 

4 
Homem, 
mulher e 

filhas 
Enxadas (4) 

2ª Sacha 12/10 1 
3ª Sacha 02/11 2 
4ª Sacha 03/11 2 

Colheita 

Mandioca           

  

Batata-
doce 

03/11 1 

3 
Mulher e 

filhas 
Familiar 

Quiabo Faseada   
Abóbora 06/11 1 
Inhame 07/11 1 
Ginguba 02/11 1 

Milho Faseada 
  Tomate   

Cebola   
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Quadro 15 – Operações de preparação realizadas na lavra 3  

Operações  
Área 
(ha) 

Época 
(mm/aa) 

Tempo 
de 

execução 
(dias) 

Mão-de-obra utilizada 
Instrumentos 

utilizados 
Junta de 
bois (nº) 

Tecnologia Nº de 
indivíduos 

Quem 
executa 

Tipo 

Limpeza 

1 

10/10 
3 

1 Homem Familiar 
Enxadas (1)   

Manual 
Queima 1   

Cava 

03/11 

8 

2 Homem Assalariada Charrua (1) 1 Animal Armação 
das 

mibanga 
8 

 

O Soba Mandele refere que é necessário o terreno de kavuza não estar demasiado 

húmido antes de se fazer a cava, dado que com demasiada humidade a terra fica 

colada à charrua dificultando o trabalho dos operadores.  

Outra das técnicas apontadas pelo Soba para um bom trabalho de tracção animal é 

estimular os bois com sal antes do trabalho de campo. Se não se seguir este 

procedimento corre-se o risco dos “bois ficarem a pastar na lavra”. Segundo o Soba, o 

rendimento do trabalho da junta é mais baixo nesta situação. 

Durante a operação da cava, a etapa da gradagem é efectuada logo após a lavoura. Por 

norma, dois a três dias medeiam entre as operações da cava e da armação das 

mibanga. 

Quadro 16 – Trabalho realizado na lavra 3  

Lavra 3 – não irrigada 

Área (ha) 
Tipo de 
terreno 

Culturas 
instaladas 

Variedades 

1 Kavuza 

Mandioca N’Gana Rico, Kalawenda, Maria Diakota 

Batata rena Acaba à força 

Feijão  Ervilha 
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Figura 27 – Esquema lavra 3 

A batata rena foi semeada nas cristas das mibanga com um espaçamento de 1 m entre 

sementes. O feijão foi semeado numa das laterais das mibanga com um espaçamento 

de 50 cm entre covachos, tendo sido colocadas 4 sementes por covacho. 

  

Figura 28 – Preparação do terreno recorrendo à tracção animal (lavra 3) 

No Quadro 17 apresenta-se a informação relativa à atividade desenvolvida na lavra 

número 3. 
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Quadro 17 - Trabalho realizado segundo as culturas instaladas na lavra 3 

Operações  Culturas 
Época 

(mm/aa) 

Tempo 
de 

execução 
(dias) 

Mão-de-obra utilizada 
Instrumentos 

utilizados Nº de 
indivíduos 

Quem 
executa 

Tipo 

Plantação/ 
sementeira 

Mandioca 

03/11 

8 
2 Homem e 

mulher 

Familiar 

Catanas (2) 

Batata 
rena 

2 Enxadas (2) 

Feijão 1 3 
Mulher e 

filhas 

Sachos (2) 

1ª Sacha 
(lavra) 

06/11 3 
3 Enxadas (2) 

2ª Sacha 08/11 3 

Colheita 

Mandioca   
Batata 
rena 

06/11 
2 2 

Homem e 
mulher 

Familiar 
Enxadas (2) 

Feijão 2 3 
Mulher e 

filhas 
  

 

Dada a ocupação simultânea da lavra com diversas culturas (sistema de consociação), 

a operação da sacha não é feita para cada uma das culturas individualmente. Esta 

operação ficou a cargo da esposa e das filhas. O seu tempo de execução foi de 3 dias. 

  

Figura 29 – Lavra de Outubro de 2009 (esq.) e hastes de mandioca var. N’Gana Rico (dir.) 

A figura de cima mostra o aspeto de uma lavra cuja mandioca está apta a ser colhida. 

Quando a mandioca completa o seu ciclo de desenvolvimento, a lavra deixa de ser 

sachada e apresenta um aspecto de “abandono”. Contudo, estas lavras representam 
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um grande activo para as famílias camponesas. Para além da mandioca, que vai sendo 

colhida à medida das necessidades alimentares da família, estas lavras fornecem o 

material de propagação necessário à sustentabilidade da actividade camponesa. Para 

além deste facto, a venda das hastes de mandioca é considerado um bom negócio. Por 

campanha agrícola, o agricultor costuma vender cerca de 100 feixes de hastes. Cada 

feixe é composto por 70 a 100 hastes e é vendido a 150 kz. Segundo a experiência do 

Soba Mandele, 10 feixes são suficientes para plantar 0,5 ha. 

 

3.3.2. Lavras realizadas em campanhas anteriores  

 

O agricultor em questão utilizou nesta campanha agrícola uma das lavras que haviam 

sido preparadas em campanhas anteriores, de acordo com o quadro seguinte. 

Quadro 18 – Lavras instaladas em campanhas anteriores 

Lavras – 
não 

irrigadas 
Área (ha) 

Tipo de 
terreno 

Culturas 
instaladas 

Variedades 
Data de instalação 

das culturas 

Tecnologia 
(instalação 
da lavra) 

1 0,28 Maxinde 

Mandioca 
N’Gana Rico, Maria 

Diakota 

Outubro de 2009 
Animal 

Milho Branco – 421 

Gergelim   

Inhame  Branco e Vermelho 
Ginguba Makela Outubro de 2010 

2 0,38 Maxinde 
Mandioca 

N’Gana Rico, Maria 
Diakota Novembro de 2009 Mecânica 

Gindungo   

3 0,38 Maxinde 
Mandioca 

N’Gana Rico, 
Kalawenda, Maria 

Diakota  Outubro de 2009 Manual 

Feijão Ervilha 

 

A ginguba foi semeada em Outubro de 2010 na lavra preparada na 1ª chuva de 2009. 

Esta operação ficou a cargo do agricultor e da sua esposa. Dada a escassez em 
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sementes, o agregado familiar semeou 0,1 dos 0,28 hectares. A operação de 

sementeira demorou 1 dia. As operações da sacha e da colheita foram realizadas pela 

mulher do chefe de família e pelas duas filhas mais velhas do casal. Cada operação 

demorou 1 dia. A sacha foi efectuada em Novembro de 2010 e a colheita em Janeiro 

de 2011.  

O agricultor procedeu à consociação da ginguba com a mandioca, já instalada em 

Outubro de 2009. O chefe de família justificou a técnica de semear ginguba em lavras 

antigas com a falta de terras preparadas. Dado o diferente estado de desenvolvimento 

das duas culturas, o agricultor partiu as hastes mais altas da mandioca de modo a não 

ensombrar a ginguba (cultura rasteira). Este método também é frequentemente usado 

na consociação mandioca x batata rena. No caso do feijão é inviável, dado que se trata 

de uma cultura trepadeira. O feijão só pode ser consociado com a mandioca se as suas 

instalações forem simultâneas. 

O chefe de família desloca-se a pé para as lavras, demorando em média cerca de 90 

minutos de sua casa até às lavras. 

 

3.3.3. Hortícolas, frutícolas e outras 

 

Na presente campanha agrícola, no mês de Julho, a esposa do agricultor trabalhou 2 

canteiros com a dimensão de 3 m x 4 m cada. Em ambos consociou as culturas da 

cebola, do tomate e do feijão ervilha. As produções obtidas destinar-se-ão ao consumo 

familiar e ao armazenamento de sementes.  

Na aldeia do Soquessa (terra natal), o agregado familiar possui algumas variedades de 

fruteiras: mangueiras, abacateiros e bananeiras. As produções das fruteiras destinam-

se exclusivamente ao consumo. Na aldeia de Mandele, o agregado familiar não possui 

quaisquer fruteiras. A produção de fruta não é um objectivo da família. 
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3.4. Produção vegetal na campanha agrícola 2010/11 

 

No quadro seguinte, apresenta-se um resumo dos volumes de produção gerados pelos 

agregado familiar, bem como os seus principais destinos. 

 

Quadro 19 – Produção vegetal 

Culturas 
Produção Comercialização Consumo Armazenamento  

Quantidade 
(kg) 

Quantidade 
(kg) 

Valor 
monetário (kz) 

Quantidade 
(kg) 

Quantidade (kg) 

 Mandioca (bombó) 3360 1120 52000 2240 
 

Mandioca (fresca) 100 
  

100 
 

Milho 40 
  

30 10 

Feijão 30 
  

15 15 

Batata rena 275 100 9000 150 25 

Batata-doce 250   250  
Ginguba (com casca) 200 

  
50 150 

Abóbora (pevide) 3 
  

1,5 1,5 

Cebola 60 20 3000 10 30 

Tomate 
     

Quiabo 5 
  

4 1 

Inhame 130   105 25 

 

Na cultura da mandioca, os valores mencionados referem-se às quantidades 

contabilizadas pelo agregado familiar. O agricultor colheu alguns sacos de mandioca 

das lavras de Novembro de 2009 e de Outubro de 2009 (lavras 2 e 3 - vide quadro 18). 

Foram colhidos 42 sacos ensacados de 80 kg cada: 14 foram vendidos e 28 foram 

consumidos. O agregado familiar vendeu 10 sacos no mercado da Cangambo em 

Malanje, a 4000 kz/saco, e 4 sacos na aldeia a 3000 kz/saco. Da lavra de Outubro de 

2009 ainda não foram colhidas quaisquer quantidades. O mesmo acontece com as 
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lavras instaladas na presente campanha agrícola. Dado que se trata de uma planta de 

ciclo longo, não é possível aferir os valores relativos à produção nestas lavras. 

Ao contrário da mandioca, os volumes resultantes das restantes culturas indicadas no 

quadro 19, referem-se ao total das lavras desta exploração familiar.  

Nos casos particulares da mandioca doce consumida em fresco e do milho, o agricultor 

teve alguma dificuldade em indicar o valor das produções obtidas. Estas duas culturas 

destinam-se essencialmente ao autoconsumo familiar durante os períodos em que os 

membros do agregado estão a trabalhar nas lavras. Desta forma, a sua colheita é 

realizada de forma esporádica e faseada. 

A quantidade de feijão destinada ao armazenamento foi guardada em garrafões. De 

forma a evitar o ataque de pragas e doenças, o agricultor alternou camadas de 

sementes com camadas de cinza. 

A batata rena foi vendida pela esposa do agricultor no mercado da Cangambo, em 

Malanje. Foram vendidos dois sacos de 50 kg a 4500 kz/saco. Relativamente à 

quantidade armazenada, o agricultor mencionou a existência de duas práticas a seguir, 

consoante a época do ano. Nas chuvas, as sementes de batata rena têm de ser 

guardadas em casa de forma a evitar o seu apodrecimento. No Cacimbo, as sementes 

de batata rena podem ser guardadas na lavra, desde que sejam cobertas com capim. 

A produção de ginguba foi de 200 kg com casca. O agricultor referiu que a ginguba com 

casca só pode ser vendida se for fresca. Durante a presente campanha agrícola, não 

foram vendidas quaisquer quantidades deste produto. Depois de colhida, a ginguba é 

sujeita a uma primeira secagem. Na lavra, a ginguba é amontoada em molhos e 

depositada nas cristas das mibanga durante 2 semanas. Após este período, faz-se a 

separação das vagens do material vegetal (restolhos). Posteriormente, as vagens são 

sujeitas a uma segunda secagem no telhado das casas. Desde que devidamente seca, a 

ginguba pode ser consumida em qualquer altura mediante a dieta alimentar da família 

(ou em moamba, ou torrada). A ginguba destinada à obtenção de semente é 
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armazenada em sacos colocados em cima das árvores ou, mais raramente, em 

capoeiras. 

  

Figura 30 – Diferentes formas de armazenamento da ginguba: em cima das árvores (esq.) e em 

capoeiras (dir.) 

A família teve uma produção de 20 abóboras que renderam 3 kg de pevide (sementes). 

O agregado familiar não consome a polpa do fruto. Com excepção das pevides, a 

totalidade do fruto destina-se à alimentação animal. As pevides destinadas à obtenção 

de semente são secas e guardadas em frascos devidamente fechados. As pevides 

destinadas ao consumo servem para a confeção da moamba. 

Nesta campanha agrícola, o agregado familiar comprou tomates no mercado de 

Cangambo, em Malanje. O agricultor retirou as sementes dos frutos e deixou-as secar. 

Posteriormente, colocou-as num viveiro. Não foram colhidas quaisquer quantidades de 

tomate. A esposa do agricultor não efectuou a colheita desta cultura em tempo 

oportuno, pelo que todos os frutos secaram. 

Na cultura do inhame, 6 meses separam a sementeira da colheita. Contudo, o 

agregado familiar tem por hábito colher o inhame 9 meses após a sementeira. O 

agricultor justifica este procedimento com a necessidade que existe de prolongar o 

período de maturação dos tubérculos.  

Os hábitos familiares deste agregado, com uma influência decisiva na agricultura por 

ele praticada, vêm resumidos no quadro seguinte. 
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Quadro 20 – Hábitos alimentares do agregado familiar 

Hábitos alimentares 
Refeição Tipo 

Mata-bicho23 
Em casa, antes de ir para a 
lavra (toda a família) 

Quando consomem arroz a quantidade é cerca de 1 kg; contudo não 
comem todos dias; em alternativa comem pão com manteiga, ou 
consomem bombó assado.  

Almoço Em casa Arroz; funge com carne seca ou peixe seco. 

Jantar Em casa (toda a família) Funge com kisaka ou moamba de ginguba. 
 

Por norma o consumo de bombó é de 5 baldes (10 litros cada) por semana. O bombó é 

moído na unidade moageira instalada na aldeia (PAPDAR 2010). A fuba obtida serve 

apenas para o consumo familiar, não sendo comercializada. 

3.5. Criação de gado 

No quadro seguinte apresenta-se o efetivo pecuário propriedade da família na 

campanha em curso. 

Quadro 21 – Criação de gado 

Gado Unidade Próprio Kanvil 

Bois      

Cabras 12 12 
 

Porcos 
   

Ovelhas 
   

Galinhas 19 19 
 

Patos 
   

Capolos    
Coelhos  5  5   

 

Para além dos animais acima mencionados, o agregado familiar possui 3 cabeças de 

gado bovino. Este gado foi entregue ao Soba pela EDA de Cota. Apesar de estarem na 

sua posse, estes animais não são propriedade do agregado familiar. Até ao momento, 

                                                      
23 A refeição do mata-bicho das crianças é excepcionalmente leite, uma vez que este bem alimentar é 

bastante dispendioso. Podem também beber chá ou café. As crianças não comem funge de manhã. 
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o Soba Mandele não liquidou nenhuma prestação do valor total dos animais. Estes 

animais são destinados à tracção, e não à reprodução. 

 

3.6. Meios de produção e construções 

Os “meios de produção” detidos pela família aparecem identificados no quadro 

seguinte. 

Quadro 22 – Meios de produção 

Meios de produção Tipo Unidades 
Estado de 

conservação 
Necessidades 

(unidades)  

Equipamentos 

Machados 3 Bom 

Enxadas 4 Razoável 4 

Catanas 2 Razoável 2 

Limas 4 

Sachos 2 Mau 2 
Charruas de 

tracção animal 
1 Mau 2 

Carroças 1 Bom 
 

A nível de construções, o Soba possui duas habitações: uma onde se situam os quartos 

e a sala de estar e outra que funciona como cozinha. Para além destas construções, o 

agregado familiar possui uma cantina anexa à habitação dos quartos e dois anexos 

para albergar os coelhos e as galinhas. Todas as construções são feitas de adobe e 

cobertas por chapas de zinco, encontrando-se em estado de conservação bastante 

razoável. Não existem construções para recolher o gado caprino. 

Durante a época seca, o Diretor da EDA de Cota forneceu ao agricultor insecticida para 

aplicação na batata rena armazenada. 
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Figura 31 – Soba com o insecticida a aplicar na batata rena  

 

3.7. Principais constrangimentos à atividade agrícola 

 

Os maiores constrangimentos apontados pelo agricultor na sua actividade são: 

 Dificuldade na preparação de terras: o agricultor reconhece que um sistema 

produtivo em monocultura seria mais rentável. Na sua opinião, cada lavra 

trabalhada deveria ser ocupada por uma só cultura. Contudo, dado que não 

dispõe de recursos financeiros suficientes para trabalhar as áreas desejadas em 

cada época, o agricultor recorre frequentemente à consociação de culturas. 

 Dificuldade na aquisição de adubo para a batata rena: o sulfato de amónio é 

apontado como o composto ideal para a optimização de produção desta 

cultura. Contudo, a sua escassez nos serviços de extensão do IDA e a sua 

ausência nos mercados locais, tornam muito complicada a utilização deste 

adubo.  
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 Dificuldade na aquisição de sementes de batata rena: do ponto de vista 

comercial, esta é considerada pelo agricultor como a cultura complementar 

ideal ao bombó. O problema está na sua escassez nos mercados e no seu 

elevado preço de aquisição. 

 Dificuldade na aquisição de ramas de batata-doce: o agricultor coloca a batata-

doce no mesmo nível de importância da batata rena. O seu cultivo anual 

ajudaria na melhoria das condições de vida do agregado. 

 

3.8. Perspetivas futuras 

 

Dado o atraso no arranque do crédito de campanha 2010/11, o agricultor afirma não 

lhe ter sido possível trabalhar a área desejada. Contudo, manifestou a intenção de 

aceder ao crédito de campanha em 2011/12. Deseja aumentar a sua área de cultivo, 

sobretudo com a expansão do cultivo de batata rena. Considera que é uma cultura de 

ciclo curto e altamente rentável (75 dias). Pretende, igualmente, ter acesso a ramas de 

batata-doce oriundas do Cacuso. 

No curto prazo, o chefe de família tem como objectivo pagar a carroça adquirida ao 

IDA, com recurso às receitas geradas pela comercialização do bombó. O valor deste 

equipamento é de 100 mil kwanzas. 

No médio-prazo, pensa adquirir mais gado para tracção. Dada a sua experiência, 

considera esta tecnologia como a ideal para alcançar melhores índices de produção.  
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4. Acompanhamento do agricultor Francisco Pinto  

4.1. Agregado familiar  

 

O agricultor Francisco Pinto, natural da aldeia de Mufuma, comuna do Soqueco 

(município de Cacuso), de 42 anos, foi seleccionado por ser um agricultor que 

periodicamente recorre à mecanização do trabalho agrícola. O agregado familiar é 

constituído por 8 elementos: o chefe de família, a esposa Maria Luís Miguel de 27 anos 

e os filhos Pedro Francisco Pinto de 15 anos, Devoto Francisco Pinto de 11 anos, José 

Francisco Pinto de 7 anos, Ambrósio Francisco Pinto de 6 anos, Isabel Francisco Pinto 

de 3 anos e Joana Francisco Pinto de 2 anos. 

Para além de ser natural de Mufuma, o agricultor sempre desenvolveu a sua actividade 

nesta aldeia. À semelhança da maioria dos camponeses residentes em Mufuma, as 

suas lavras sempre foram trabalhadas manualmente. Não obstante, em Mufuma há 

tradição no uso da tracção animal. A tecnologia foi utilizada entre 1980 e 1991, por 

quatro camponeses: Costa Manuel António, Sabalo Hebo, Diogo Francisco e João José 

Jungo. Juntamente com o Soba Manuel Mufuma, estes camponeses adquiriram 

conhecimentos sobre tracção através de um parente do camponês Costa Manuel 

António. Em 2007 a técnica voltou a ser implantada na aldeia. Através do Programa de 

divulgação da técnica de uso de tracção animal na Região Norte, a direcção da 

Associação de Camponeses de Mufuma beneficiou da entrega de animais de tracção. 

Percebendo os benefícios do uso da tracção animal, o agricultor Francisco Pinto 

integrou o grupo de jovens da aldeia aprendizes desta tecnologia. Contudo, dada a 

existência de conflitos entre os membros da Associação de Camponeses de Mufuma, o 

chefe família de família nunca beneficiou desta tecnologia nas suas lavras.   
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Com o objectivo de aumentar as áreas de cultivo, frequentemente, o agricultor recorre 

à tracção mecânica. Em regra, beneficia desta tecnologia ano sim, ano não.  

 

4.2. Energia utilizada nas lavras 

 

A mão-de-obra empregue nas lavras do agregado é essencialmente familiar, embora o 

recurso a assalariados seja também frequente. Normalmente, o chefe de família e a 

sua esposa asseguram a maior parte do trabalho. Sempre que existem maiores 

necessidades, o agregado familiar recorre a mão-de-obra assalariada (sobretudo para 

as operações do lambamento e da armação das mibanga). Excepcionalmente, na 

presente campanha agrícola, para destroncar a área destinada à mecanização agrícola, 

o agricultor recorreu à ajuda do irmão e da cunhada, em regime de kixikila.  

Contudo, ao contrário do que estava inicialmente planeado, o agregado familiar não 

beneficiou da mecanização agrícola na presente campanha. O trabalho seria pago pelo 

IDA Malanje. Cada família iria beneficiar de 0,5 ha de terra mobilizados. Apesar do 

chefe de família ter efectuado a destronca da sua parcela, a maioria da população não 

o fez, o que levou o operador privado a negar-se a prestar tal serviço. Com efeito, em 

2010/11 nenhum dos agricultores da aldeia de Mufuma beneficiou da mecanização 

agrícola. 
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4.3. Terra trabalhada pela família e itinerários tecnológicos 

4.3.1. Lavras realizadas na campanha agrícola 2010/11 

 

Na presente campanha agrícola, o agricultor preparou e instalou quatro lavras 

(trabalho manual). Estas lavras foram instaladas em terrenos de kavuza. Por norma, o 

agricultor trabalha em terrenos de kavuza na 1ª chuva e em terrenos de maxinde na 2ª 

chuva. Excepcionalmente, na presente campanha agrícola, o agregado familiar não 

trabalhou na 2ª época das chuvas (a parcela a trabalhar destinava-se à mecanização 

agrícola que, como foi atrás referido, acabou por não ter lugar). 

As etapas de preparação de um terreno kavuza com recurso ao trabalho manual são: 

Limpeza 

↓ 

Queima 

↓ 

Lambamento 

↓ 

Armação das mibanga 

↓ 

Plantação/sementeira 

↓ 

Sachas 

↓ 

Colheita 
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Figura 32 – Armação das mibanga 

O agregado familiar tem por hábito plantar a mandioca à medida que se armam as 

mibanga. Normalmente, enquanto o chefe de família amontoa os camalhões, a esposa 

planta as estacas de mandioca em simultâneo.  

O trabalho realizado nas lavras instaladas pelo agricultor Francisco Pinto, na presente 

campanha agrícola, pode ser sintetizado nos seguintes quadros: 

Quadro 23 – Operações de preparação realizadas na lavra 1 

Operações  Área (ha) 
Época 

(mm/aa) 

Tempo de 
execução 

(dias) 

Mão-de-obra utilizada 
Instrumentos 

utilizados Nº de 
indivíduos 

Quem 
executa Tipo 

Limpeza 

0,02 12/10 

1 2 
Homem e 

mulher 

Familiar 

Catanas (2) 

Queima 1 1 

Homem  

  

Lambamento 

1 1 Enxadas (1) Armação das 
mibanga 

 

Quadro 24 – Culturas instaladas na lavra 1  

Lavra 1 – não irrigada 

Área (ha) Tipo de terreno Culturas instaladas Variedades 

0,02 Kavuza Batata-doce Kapele 
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Por tradição, nesta zona os camponeses costumam trabalhar a cultura da batata-doce 

em regime de monocultura. A batata-doce é uma das culturas de maior rendimento 

para os camponeses do Soqueco, dada a grande procura deste produto nos mercados 

de Malanje e de Luanda. Segundo o agricultor, a produtividade desta cultura é maior 

nas kavuzas. O chefe de família justifica esta afirmação com o facto de os terrenos de 

kavuza serem menos compactos que os terrenos de maxinde. Como o produto 

comercializável é a raiz tuberosa, os terrenos mais macios facilitam o desenvolvimento 

radicular. 

Quadro 25 – Trabalho realizado na lavra 1 

Operações  Culturas 
Época 

(mm/aa) 

Tempo de 
execução 

(dias) 

Mão-de-obra utilizada 
Instrumentos 

utilizados Nº de 
indivíduos 

Quem 
executa Tipo 

Plantação 
Batata-

doce 

12/10 1 1 

Mulher Familiar 
Enxadas 

tradicionais (1) Sacha 02/11 1 1 

Colheita 06/11 1 1   
 

 

  

Figura 33 – Monocultura de batata-doce: aspecto geral da lavra (esq.) e desenvolvimento do sistema 
radicular (dir.) 

 

Como é possível constatar na imagem da direita da Figura 33, o sistema radicular da 

batata-doce apresenta um bom desenvolvimento. De acordo com a experiência do 

agricultor, este facto é demonstrado pelo fendilhamento das mibanga. A batata-doce 



PROJECTO DE APOIO AO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E RURAL DE ANGOLA 
 

PAPDAR 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

64 

 

foi plantada nas cristas das mibanga com um compasso de 1 m x 1 m (2 

ramas/covacho). 

 

Nos quadros seguintes apresentam-se as operações realizadas na lavra 2 por este 

agricultor. 

Quadro 26 – Operações de preparação realizadas na lavra 2  

Operações  
Área 
(ha) 

Época 
(mm/aa) 

Tempo de 
execução 

(dias) 

Mão-de-obra utilizada 
Instrumentos 

utilizados Nº de 
indivíduos 

Quem 
executa 

Tipo 

Limpeza 

0,11 12/10 

5 2 
Homem 

e 
mulher 

Familiar 

Catanas (2) 

Queima 1 1 Homem   

Lambamento 

5 2 
Homem 

e 
mulher 

Enxadas (2) Armação das 
mibanga 

 

 

 

Quadro 27 – Culturas instaladas na lavra 2  

Lavra 2 – não irrigada 

Área (ha) 
Tipo de 
terreno 

Culturas instaladas Variedades 

0,11 Kavuza 

Mandioca Maria Diakota, N’Gana Rico, Kalawenda 

Feijão Ervilha, Macunde e Espera cunhado 

Ginguba  Branca 

Milho  Amarelo 

Abóbora Kinzamba 

Cebola Kimbundu 

Tomate  Roma 

Quiabo   
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As imagens que se seguem permitem ilustrar algumas operações e fases do ciclo 

cultural das plantas.  

  

Figura 34 – Feijão ervilha: sementeira (esq.) e germinação (dir.) 

  

Figura 35 – Feijão ervilha: sementeira nas laterais das mibanga (esq.) e estágio de desenvolvimento da 
planta antes da colheita (dir.) 
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Figura 36 – Feijão macunde: aspecto na lavra (esq.) e secagem após colheita (dir.) 

 

  

Figura 37 – Ginguba: colheita (esq.) e secagem na lavra (dir.) 

 

Figura 38 – Colheita da cebola 
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Figura 39 – Abóbora semeadas nas kajidi  

No quadro seguinte apresenta-se um resumo dos trabalhos realizados na lavra 2, ao 

longo da campanha agrícola em análise. 

Quadro 28 – Trabalho realizado segundo as culturas instaladas na lavra 2 

Operações  Culturas 
Época 

(mm/aa) 

Tempo 
de 

execução 
(dias) 

Mão-de-obra utilizada 
Instrumentos 

utilizados Nº de 
indivíduos 

Quem 
executa 

Tipo 

Plantação/ 
sementeira 

Mandioca 

12/10 

1 2 Homem e 
mulher 

Familiar 

Catanas (2) 
Feijão 1 2 

Ginguba 
2 1 Mulher 

Enxadas 
tradicionais 

(1) 
Milho 

  
Abóbora 1 2 

Homem e 
mulher 

Cebola 
2 

1 Mulher Enxadas (1) Tomate 
Quiabo 1 

1ª Sacha 
(lavra) 

02/11 2 
2 

Homem e 
mulher 

Familiar 
Enxadas 

tradicionais 
(2) 2ª Sacha 05/11 2 

Colheita 

Mandioca           

  

Feijão 
 03/11  

1 

1 Mulher  Familiar 

Ginguba 1 
Milho 1 

Abóbora  07/11  1 
Cebola 

03/11  
1 

Tomate 1 
Quiabo 1 
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A mandioca foi plantada uniformemente em toda a lavra nas cristas das mibanga com 

um compasso de 1 m x 1 m. As estacas de 20 cm são colocadas em posição oblíqua e 

na mesma direcção. O feijão foi semeado numa das laterais das mibanga (3 

sementes/covacho com um espaçamento de 30 cm entre plantas). A ginguba foi 

semeada nas laterais opostas às do feijão de forma contínua e entre as plantas de 

mandioca. O milho, a abóbora, a cebola, o tomate e o quiabo foram cultivados de 

forma irregular e disforme pela lavra, sem atender a qualquer critério de compasso. 

Destas culturas, à excepção da abóbora, semeada nas entrelinhas, as restantes foram 

semeadas nas cristas das mibanga. 

Dos quadros seguintes consta a informação relativa às diversas operações realizadas 

na lavra 3. 

Quadro 29 – Operações de preparação realizadas na lavra 3  

Operações  Área (ha) 
Época 

(mm/aa) 

Tempo 
de 

execução 
(dias) 

Mão-de-obra utilizada 
Instrumentos 

utilizados Nº de 
indivíduos 

Quem 
executa 

Tipo 

Limpeza 

0,03 10/10 

1 2 
Homem e 

mulher 

Familiar 

Catanas (2) 

Queima 1 1 Homem    
Lambamento 

1 2 
Homem e 

mulher 
Enxadas (2) Armação das 

mibanga 

 

Quadro 30 – Culturas instaladas na lavra 3  

Lavra 3 – não irrigada 

Área (ha) 
Tipo de 
terreno 

Culturas 
instaladas 

Variedades 

0,03 Kavuza 

Mandioca Maria Diakota 

Milho Amarelo 

Batata-doce Kapele 
 

 



PROJECTO DE APOIO AO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E RURAL DE ANGOLA 
 

PAPDAR 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

69 

 

À semelhança da batata-doce, a mandioca oriunda do Cacuso para consumo em fresco 

é bastante valorizada nos mercados de Luanda. Por este motivo, muitos camponeses 

optam por cultivar, em regime de monocultura, variedades de mandioca doce.  

 

A mandioca e o milho foram cultivados em toda a extensão da lavra. Foram colocadas 

3 a 4 sementes de milho por covacho nas cristas das mibanga. 

Quadro 31 - Trabalho realizado segundo as culturas instaladas na lavra 3 

Operações  Culturas Época 
(mm/aa) 

Tempo 
de 

execução 
(dias) 

Mão-de-obra utilizada 
Instrumentos 

utilizados Nº de 
indivíduos 

Quem 
executa Tipo 

Plantação/ 
sementeira 

Mandioca 

10/10 1 1 Mulher Familiar 

Catanas (1) 
Milho   

Batata-
doce Enxadas (1) 

1ª Sacha 
(lavra) 

12/10 1 
1 Mulher  Familiar 

Enxadas 
tradicionais 

(1) 2ª Sacha 01/11 1 

Colheita 

Mandioca           

  Milho 02/11 1 
1 Mulher Familiar Batata-

doce 
04/11 1 

 

Na lavra 3, a batata-doce foi apenas colocada nas cabeceiras das mibanga. 

 

Figura 40 – Lavra mandioca x milho x batata-doce 
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Nos quadros seguintes apresenta-se a informação relativa à lavra 4. 

 

Quadro 32 – Operações de preparação realizadas na lavra 4 

Operações  
Área 
(ha) 

Época 
(mm/aa) 

Tempo de 
execução 

(dias) 

Mão-de-obra utilizada 
Instrumentos 

utilizados Nº de 
indivíduos 

Quem 
executa 

Tipo 

Limpeza 

0,18 11/10 

1 2 
Homem e 

mulher 

Familiar 

Enxadas (2) 

Queima 1 1 Homem   

Lambamento 

1 2 
Homem e 

mulher 
Enxadas (2) Armação das 

mibanga 

 

 

Quadro 33 – Culturas instaladas na lavra 4  

 

Lavra 4 – não irrigada 

Área (ha) 
Tipo de 
terreno 

Culturas 
instaladas 

Variedades 

0,18 Kavuza 

Mandioca 

 Maria 
DiaKota, 

N’Gana Rico, 
Kalawenda  

Feijão Ervilha 

Batata-doce Kapele 

Tomate Roma 

Abóbora Kinzamba 

Quiabo   
 

 

De acordo com as diversas culturas praticadas, apresenta-se no quadro seguinte a 

discriminação das diversas operações culturais executadas pelo agricultor. 
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Quadro 34 - Trabalho realizado segundo as culturas instaladas na lavra 4 

Operações  Culturas 
Época 

(mm/aa) 

Tempo 
de 

execução 
(dias) 

Mão-de-obra utilizada 
Instrumentos 

utilizados Nº de 
indivíduos 

Quem 
executa 

Tipo 

Plantação/ 
sementeira 

Mandioca 

11/10 

2 2 
Homem e 

mulher 

Familiar 

Catanas (1) 
Feijão 1 1 

Mulher 

Batata-
doce 

1 1 Enxadas (1) 

Tomate 1 1   
Abóbora 1 1 Enxadas (1) 
Quiabo 1 1   

1ª Sacha 
(lavra) 

01/11 3 
2 

Homem e 
mulher  

Enxadas 
tradicionais 

(1) 2ª Sacha 02/11 3 

Colheita 

Mandioca           

  

Feijão 03/11 1 

1 Mulher Familiar 

Batata-
doce 

05/11 1 

Tomate 03/11 1 
Abóbora 07/11 1 
Quiabo 03/11 1 

 

A batata-doce foi plantada nas cabeceiras das mibanga. As restantes culturas foram 

dispostas de acordo com o mesmo critério utilizado na lavra 2.  

4.3.2. Lavras realizadas em campanhas anteriores  

No quadro seguinte, apresentam-se as duas lavras trabalhadas pela família em 

campanhas agrícolas anteriores.  

Quadro 35 – Lavras instaladas em campanhas anteriores 

Lavras – 
não 

irrigadas 
Área (ha) 

Tipo de 
terreno 

Culturas 
instaladas 

Variedades 
Data de 

instalação 
das culturas 

Tecnologia 
(instalação 
da lavra) 

1 0,4 Kavuza 

Mandioca 
N’Gana Rico, 

Maria Diakota Outubro de 
2009 

Manual  Feijão Ervilha 

Batata-doce Kapele 

2 0,5 Maxinde 
Mandioca Maria Diakota Abril de 

2010 
Mecânica 

Feijão Ervilha 
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Na kavuza de 0,4 ha houve a particularidade do agregado familiar ter recorrido a mão-

de-obra assalariada para as operações de lambamento e da armação das mibanga. 

Durante 2 dias, sete pessoas trabalharam a totalidade da área. O pagamento foi 

efectuado em natureza (uma porca, com valor estimado de 15 mil kz). 

 

  

Figura 41 – Lavra de Outubro de 2009 

À semelhança do que ocorre com outros camponeses, as lavras instaladas em 

campanhas agrícolas anteriores são, simultaneamente, a fonte de mandioca destinada 

ao autoconsumo do agregado familiar e a fonte do material de propagação (estacas) a 

utilizar nas lavras a instalar.  

A lavra trabalhada com recurso a tracção mecânica na campanha 2009/10 (campanha 

anterior à que foi acompanhada) foi preparada por operadores privados sedeados no 

município de Cacuso. Com efeito, o agricultor pagou 7000 kz pelas operações de 

lavoura e de gradagem (máquinas do operador General Xiaunde) e 3000 kz pela 

armação das mibanga (máquinas do operador Manuel Peixaria), para o total da área 

trabalhada (0,5 ha).  

O chefe de família desloca-se a pé para as lavras, demorando, em média, entre 20 e 45 

minutos de casa até às lavras. 
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4.3.3. Hortícolas, frutícolas e outras 

 

O chefe de família tem por hábito realizar hortas. Até à campanha 2008/09, a 

Associação de camponeses de Mufuma beneficiou da entrega de sementes de 

hortícolas pela EDA Cacuso, no âmbito do PEDR. Anualmente eram realizadas hortas 

nas baixas da aldeia com o apoio da EDA. As sementes distribuídas eram 

essencialmente: de cebola, de repolho, de couve tronchuda, de tomate, de alface e de 

beringela.  

Actualmente, o agricultor continua a produzir hortícolas com material seminal que 

guarda de uma campanha para a outra. As culturas trabalhadas são o tomate, a 

abóbora e o quiabo (nas altas) e a cebola e o alho, ambas da variedade kimbundu (nas 

baixas). 

A estratégia adoptada nas altas é consociar as hortícolas com as principais culturas 

(vide quadros anteriores). As hortícolas produzidas nas baixas são cultivadas em 

monocultura em canteiros com dimensões de 20 m x 50 m. O trabalho nas baixas é da 

exclusiva responsabilidade do casal. 

Relativamente à produção de frutícolas, o agregado familiar possui nas baixas: 4 pés de 

mangueiras, 6 pés de abacateiros, 53 caxinas de bananeiras e 7 pés de laranjeiras. 

Ainda nas baixas, o chefe de família costuma trabalhar a cana-de-açúcar, numa área de 

50 m x 50 m. 

Todo o trabalho das baixas é efectuado na época do cacimbo. 

O agregado familiar destina a produção das diferentes culturas ao autoconsumo e à 

venda dos excedentes.  
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4.4. Produção vegetal na campanha agrícola 2010/11 

No quadro seguinte, sintetiza-se a produção obtida pelo agricultor nesta campanha, 

bem como os respetivos destinos. 

Quadro 36 – Produção vegetal 

Culturas 
Produção Comercialização Consumo Armazenamento  

Quantidade 
(kg) 

Quantidade 
(kg) 

Valor monetário 
(kz) 

Quantidade 
(kg) 

Quantidade (kg) 

 Mandioca (bombó) 1330 630 22500 700 
 

Mandioca (fresca) 1330 980 42000 350 
 

Milho (em grão) 60 
  

54 6 

Feijão (Ervilha) 20 5 1000 13 2 

Feijão (Macunde) 1 
  

1 
 

Feijão (Espera cunhado) 30   29 1 

Batata-doce 700 490 17500 210 
 

Ginguba (sem casca) 25 15 3750 10 
 

Abóbora (pevide) 15 
  

12 3 

Cebola 15 
  

10 5 

Tomate 20 
  

19,9 0,1 

Quiabo 5   4,9 0,1 

 

O local de comercialização por excelência do agregado familiar é a aldeia. Todos os 

produtos comercializados foram vendidos na aldeia, à excepção da mandioca bombó 

que foi vendida no Cacuso pela esposa do chefe de família.   

Durante o último ano, o agricultor colheu 19 sacos de 70 kg cada de mandioca bombó: 

9 sacos foram vendidos e 10 consumidos. Cada saco foi vendido a 2500 kz. 

As variedades de mandioca doce para consumo em fresco são um dos produtos mais 

consumidos em Luanda. O agricultor costuma trabalhar variedades doces (sobretudo 

Maria Diakota). Segundo o próprio, no Soqueco estas variedades encontram as 

características ideais para a obtenção de um produto de qualidade. Para além deste 

aspecto, existe uma outra vantagem no cultivo deste produto. Para a sua 

comercialização não é necessário qualquer tipo de processamento, ao contrário do 
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que se verifica nas variedades amargas. O agregado familiar produziu 19 sacos de 

mandioca fresca de 70 kg cada: comercializou 14 (3000kz/saco) e consumiu 5 sacos. 

A produção de batata-doce no último ano foi de 10 sacos de 70 kg cada. O agricultor 

vendeu 7 sacos (2500 kz/saco). Os restantes 3 sacos destinaram-se ao consumo. 

O panorama de produção acima traçado tem influência e é influenciado pelos hábitos 

alimentares do agregado familiar, razão pela qual estes são descritos abaixo. 

Quadro 37 – Hábitos alimentares do agregado familiar 

Hábitos alimentares 
Refeição Tipo 

Mata-
bicho 

Casa (toda a família) 
Funge com peixe (seco ou congelado) ou carne 
abatida e kisaka e/ou mengueleka. As crianças podem 
tomar chá com pão, ou mandioca fervida ou arroz. 

Almoço Lavra  
Mandioca fresca, batata-doce, banana, ginguba, 
milho em fresco. 

Jantar Casa (toda a família) 
Funge com peixe (seco ou congelado) ou carne 
(abatida ou frango congelado) e kisaka e/ou 
mengueleka.  

 

 

4.5. Criação de gado 

O agregado familiar possui gado caprino, suíno, galinhas, capolos e coelhos. Todos os 

animais são propriedade do chefe de família. Há um ano, o agricultor possuía 10 

cabras: 3 matou (para consumo) e 2 perdeu. Relativamente ao gado suíno, há um ano 

tinha 9 porcos: 3 matou (para consumo). Por último, anteriormente possuía 33 

galinhas: 26 perdeu (roubo). Relativamente aos coelhos, o agregado familiar possui 6 

coelhos adultos e 12 crias.  
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Quadro 38 – Criação de gado 

Gado Unidade Próprio Kanvil 

Bois      

Cabras 5 5 
 

Porcos 6 6 
 

Ovelhas 
   

Galinhas 7 7 
 

Patos 
   

Capolos 2 2  
Coelhos 18 18   

 

4.6. Meios de produção e construções 

 

No quadro seguinte estão registados os diversos meios de produção que pertencem à 

família, evidenciando-se igualmente as situações de insuficiência identificadas pelo 

agricultor. 

Quadro 39 – Meios de produção 

Meios de produção Tipo Unidades 
Estado de 

conservação 
Necessidades 

(unidades)  

Equipamentos 

Machados 2 

Bom 
 
 

2 

Enxadas 5 2 
Enxadas 

tradicionais 
2 

 

Catanas 2 3 

Limas 2 4 

Sachos 2 
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Figura 42 – Enxada tradicional 

Em termos de construções, o agregado familiar possui três habitações: uma onde se 

situam os quartos e a sala de estar; outra que funciona como cozinha; e uma terceira 

que funciona como abrigo para as cabras. A habitação principal tem estrutura de 

adobe e é coberta por chapa de zinco. As restantes duas habitações são de adobe com 

cobertura de capim. As instalações estão em estado razoável. Neste momento, 

encontra-se em construção uma pocilga para os porcos.  

4.7. Principais constrangimentos da atividade agrícola 

Os maiores constrangimentos apontados pelo agricultor na sua actividade são: 

 Concentração do cultivo da ginguba na época das chuvas: o agricultor gostaria 

de estender o período de cultivo da ginguba ao cacimbo. Nesta época, a 

ginguba é cultivada nas nacas (hortas). Contudo, dada a elevada concentração 

de macacos nas baixas, o agricultor não considera viável o seu cultivo. 

 Carência de instrumentos de trabalho: o agregado familiar dispõe de poucos 

instrumentos de trabalho (vide quadro 39). Para além de precisar de mais 

instrumentos para trabalhar as lavras, o agricultor considera necessária a 

aquisição de ancinhos e de regadores para trabalhar as hortas (principal 

actividade do agregado familiar na época do cacimbo).  
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 Existência de pragas: as principais pragas mencionadas pelo chefe de família 

que constituem ameaças são: os catengos (Agriotes sp.) – praga do milho, o 

gorgulho – praga do feijão, e o salalé e as toupeiras – pragas da batata-doce e 

da mandioca. 

  

Figura 43 – Feijão ervilha: praga (esq.) e aspecto da folha após ataque (dir.) 

 

Figura 44 – Aspecto da folha do milho após ataque dos alfinetes 

 Falta de sementes de batata rena: juntamente com a produção de mandioca 

em fresco e com a produção de batata-doce, o chefe de família considera a 

batata rena como uma cultura de grande rendimento. Contudo, não dispõe das 

quantidades de sementes necessárias para a instalação de uma lavra de batata 

rena em regime de monocultura. 

 Comercialização: dada a falta de um meio de transporte próprio, o chefe de 

família comercializa a grande maioria dos seus produtos na aldeia. Das raras 

vezes que se desloca ao mercado de Cacuso tem de pagar grandes margens aos 

candongueiros (custo da passagem e custo da carga transportada). A opção de 
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vender na aldeia acaba por ser a mais viável. No entanto, o agricultor considera 

que a extrema dependência face às quitandeiras que compram na aldeia não é 

favorável ao rendimento da família. 

 

4.8. Perspetivas futuras do agricultor 

 

O agricultor pretende comprar um meio de transporte próprio (motorizada) como 

forma de agilizar a sua deslocação da lavra para casa e da aldeia para os mercados de 

Cacuso e de Malanje. Segundo a mesma fonte, um meio de transporte próprio 

permitiria uma maior flexibilização na comercialização dos produtos e uma menor 

dependência das quitandeiras que compram na aldeia.  

O chefe de família considera que a sua actividade só é viável se anualmente contar 

com os serviços de mecanização agrícola, por via do IDA ou por contratação de 

privados. Na presente campanha agrícola, as suas intenções sofreram um revés dado 

que o terreno de maxinde destroncado não chegou a ser mecanizado. O agricultor 

pretende aumentar as áreas trabalhadas de modo que com as vendas dos excedentes 

agrícolas possa criar um fundo que lhe permita anualmente beneficiar de mecanização 

agrícola, sem depender de terceiros (outros habitantes da aldeia). 

A produção de hortícolas é uma das actividades prioritárias para o agregado familiar. 

Por estímulo da EDA Cacuso, em campanhas anteriores, a população do Mufuma 

costumava trabalhar hortas comunitárias. Contudo, desde há 2 anos esta prática tem 

vindo a ser abandonada por falta de apoio da EDA Cacuso (deixou de distribuir 

sementes de hortícolas). O chefe de família considera estas culturas importantes 

fontes de vitaminas e de minerais para alimentação da sua família. Para além disso, 

são as culturas que representam maior rendimento para o camponês durante o 

cacimbo. Tendo em vista a aquisição de sementes de hortícolas, o agricultor concentra 

a sua estratégia na adesão ao crédito de campanha 2011/12.  
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5. Acompanhamento do agricultor João António dos Santos II  

5.1. Agregado familiar  

 

O agricultor João António dos Santos II de 58 anos natural da aldeia de Deia, comuna 

do Soqueco (município de Cacuso) tem o seguinte agregado familiar: a esposa, Maria 

Manuel João de 37 anos e os filhos, José João de 10 anos, Manuela João de 6 anos, 

Adilson João de 4 anos, Vunge João de 2 anos e Catarina João de 2 meses.  

Recentemente, o agricultor assumiu algum protagonismo na comunidade local. Foi 

coordenador da Associação de camponeses de Deia entre o início de 2009 e o início de 

2010. 

Com o objectivo de aumentar as áreas de cultivo, o agricultor recorre frequentemente 

aos serviços de privados para a mecanização das suas terras. Este foi o motivo da 

inclusão deste agricultor nesta actividade do Projecto.  

 

5.2 Energia utilizada nas lavras 

A mão-de-obra empregue nas lavras do agregado familiar é composta exclusivamente 

pelo chefe de família e pela sua esposa.  

Durante a campanha agrícola 2010/11, o agricultor assegurou na íntegra a gestão e a 

execução de todas as actividades agrícolas. Por motivos de doença, a esposa não 

trabalhou durante todo o ano. Por norma, os terrenos de kavuza são trabalhados pela 

mulher. A confirmar esse facto, em 2010/11, o agricultor trabalhou uma lavra única 

em terrenos de maxinde. 
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5.3 Terra trabalhada pela família e itinerários tecnológicos 

5.3.1. Lavras realizadas na campanha agrícola 2010/11 

Na presente campanha agrícola o chefe de família preparou e instalou uma única lavra. 

Esta lavra foi instalada em terrenos de maxinde. 

Como foi referido a propósito dos agricultores anteriores, os terrenos de maxinde podem-se 

dividir em dois tipos: (i) terrenos virgens; (ii) terrenos que estão em pousio há 10 ou mais anos. 

Na comuna do Soqueco predominam os do primeiro tipo. Nesta área abundam matas 

fechadas, designadas localmente como muxitos. Dada a elevada densidade da vegetação, estes 

terrenos necessitam de uma destronca exigente.  

 

Figura 45 – Destronca do terreno 

As etapas de preparação de um terreno maxinde com recurso à tracção mecânica são: 

Queimada 

↓ 

Destronca 

↓ 
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Queima 

↓ 

Lavoura 

↓ 

Gradagem 

↓ 

Armação das mibanga 

↓ 

Plantação/sementeira 

↓ 

Sachas 

↓ 

Colheita 

  

Figura 46 – Tracção mecânica: armação das mibanga feitas pelo tractor  

 

O chefe de família tem o cuidado de utilizar material de propagação de boa qualidade. 

A mandioca doce é uma das principais culturas trabalhadas pelo agricultor, dada a sua 

elevada rentabilidade (económica e produtiva) na comuna do Soqueco. A selecção do 

material vegetativo envolve dois critérios: (i) selecção de plantas boas produtoras; (ii) 

Recurso a tracção 

mecânica 
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selecção de plantas saudáveis. A figura 47 mostra as estacas utilizadas na lavra única 

realizada em 2010/11. Para plantar a totalidade da área, o agricultor necessitou de 

utilizar 70 feixes com 50 estacas de 1 metro cada. 

 

 

Figura 47 – Feixes de estacas de mandioca a utilizar na plantação 

 

A plantação da mandioca doce é uma das operações mais delicadas para o camponês. 

O chefe de família não abdica de realizar esta operação. Segundo o próprio: “a 

plantação da mandioqueira doce é muito importante. Não posso dar a outro. O outro 

não vai ter cuidado.” 

No quadro seguinte, resumem-se as operações realizadas na lavra em questão, e no 

quadro 41 a respetiva ocupação cultural. 
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Quadro 40 – Operações de preparação realizadas  

Operações  
Área 
(ha) 

Época 
(mm/aa) 

Tempo 
de 

execução 
(dias) 

Mão-de-obra utilizada 
Instrumentos 

utilizados Nº de 
indivíduos 

Quem 
executa 

Tipo 

Queimada 

1,3 

12/10 1 

1 Homem Familiar 

  

Destronca 
12/10 a 
02/11 

60 
Machados 

(2); catanas 
(2) 

Queima  02/11 1   
Lavoura 

03/11 2  1 
Operador 
privado 

Assalariada   
Gradagem 
Armação 

das 
mibanga 

 

Quadro 41 – Culturas instaladas  

Lavra única – não irrigada 

Área (ha) 
Tipo de 
terreno 

Culturas 
instaladas Variedades 

1,3 Maxinde 

Mandioca Maria Diakota 

Feijão Ervilha 

Batata rena Acaba à força 
 

Por cultura, foram realizadas as operações que se caracterizam no quadro abaixo. 

Quadro 42 - Trabalho realizado segundo as culturas instaladas  

Operações  Culturas Época 
(mm/aa) 

Tempo 
de 

execução 
(dias) 

Mão-de-obra utilizada 
Instrumentos 

utilizados Nº de 
indivíduos 

Quem 
executa Tipo 

Plantação/ 
sementeira 

Mandioca 

03/11 

15 

1 
Homem Familiar 

Catanas (1) 
Feijão 1 
Batata 
rena 1 Enxadas (1) 

1ª Sacha 
(lavra) 

04/11 3 
1 Enxadas (1) 

2ª Sacha 10/11 3 

Colheita 

Mandioca           

  Feijão 05/11 1 
1 Homem Familiar Batata 

rena 
06/11 1 
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O chefe de família recorreu à contratação de privados para a mecanização das terras 

trabalhadas na presente campanha agrícola (1,3 ha). Dado o seu fraco poder negocial 

individual, o agricultor formou um pequeno grupo de interesse com outros 

camponeses residentes na aldeia de Deia para a contratação dos serviços de 

mecanização. O operador privado contratado foi um funcionário da empresa 

“Gesterra” (implantada na sede do município do Cacuso). O valor pago por cada 

camponês foi de 30 mil kwanzas/ha. Não obstante a formação deste pequeno grupo, 

cada produtor ficou encarregue de destroncar a sua parcela.  

De seguida, apresenta-se o esquema da ocupação da lavra trabalhada. 

 

Figura 48 – Esquema geral das culturas instaladas na lavra única 

A ocupação da lavra não foi uniforme. O agricultor utilizou 2 sistemas produtivos 

distintos: monocultura e consociação. Num talhão de 30 mibanga x 10 m, o camponês 

semeou a cultura da batata rena em regime estreme. A sementeira foi feita nas cristas 

das mibanga com um compasso de 1 m x 1 m. Num outro talhão (14 mibanga x 100 m) 

consociou a mandioca com o feijão. A estratégia adoptada pelo camponês foi a de 

semear feijão em apenas uma das laterais das mibanga (2 sementes/covacho com um 

compasso de 30 cm entre plantas). Segundo o próprio, esta prática deve-se ao cuidado 

que é necessário ter para que as plantas de mandioca não fiquem abafadas pelas de 
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feijão (planta trepadeira). Para além deste facto, este talhão exigiu outro cuidado 

complementar. Quotidianamente, o agricultor teve de proceder a um controlo muito 

rigoroso, dado o ataque de macacos ao feijão. Na restante área, cultivou a mandioca 

nas cristas das mibanga em regime de monocultura (compasso 1 m x 1 m). A técnica 

de plantação de mandioca consiste na colocação das estacas de 20 cm no terreno com 

um ângulo de 45º.  

Ao contrário de outras campanhas agrícolas, o chefe de família não trabalhou as 

culturas do milho e da ginguba. O agricultor opta sempre por trabalhar estas culturas 

em terrenos de kavuza. Na sua opinião, o rendimento do milho e da ginguba é maior 

nestas terras. Contudo, dada a doença da sua esposa, estas sementeiras não se 

realizaram este ano.  

5.3.2. Lavras realizadas em campanhas anteriores 

De seguida, apresenta-se o quadro com a esquematização das lavras instaladas pelo 

agregado familiar em campanhas agrícolas anteriores. 

Quadro 43 – Lavras instaladas em campanhas anteriores 

Lavras – 
não 

irrigadas 

Área 
(ha) 

Tipo de 
terreno 

Culturas 
instaladas 

Variedades 
Data de 

instalação 
das culturas 

Tecnologia 
(instalação da 

lavra) 

1 0,72 Maxinde 
Mandioca 

Maria 
Diakota,  Abril de 2009 Mecânica 

Feijão Ervilha 

2 0,4 Kavuza 

Mandioca 
Kalawenda, 

Maria 
Diakota 

Outubro de 
2009 

Manual Ginguba Makela 

Milho Amarelo 

Batata rena 
Acaba à 

força 

3 0,15 Maxinde 

Mandioca Quinzela 

Abril de 2010 Manual 
Batata rena 

Acaba à 
força 
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Ao contrário do que normalmente sucede, na campanha agrícola 2009/10, o agricultor 

não teve as terras trabalhadas com tracção mecânica. A justificação para este facto 

residiu nos constrangimentos económicos sentidos pelo agregado familiar. Por esse 

motivo, a área trabalhada nessa campanha foi menor do que em outras campanhas.  

Ao contrário de 2009/10, na campanha 2008/09, o agregado familiar trabalhou uma 

única lavra. Esta lavra foi trabalhada com recurso às máquinas da “Mecanagro”. Não 

obstante o trabalho da empresa pública, o camponês assumiu o pagamento da 

prestação de serviço. 

As estacas utilizadas na plantação de 2010/11 foram retiradas da lavra de 2008/09. O 

bombó e a mandioca consumidos pelo agregado familiar também têm origem nesta 

lavra. 

 

Figura 48 – Lavra não sachada de Abril de 2009 

 

O chefe de família adquiriu uma motorizada durante esta campanha agrícola. Desde a 

sua aquisição, este é o seu meio de transporte para a lavra. O trajecto demora cerca de 

5 minutos. Para além de meio de transporte, o agricultor utiliza a motorizada para 

transporte de produtos da lavra para casa. 
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5.3.3. Hortícolas, frutícolas e outras 

 

Por norma, a actividade das baixas está a cargo da sua esposa. Excepcionalmente, em 

2010/11 a produção de hortícolas, frutícolas e outras foi assumida pelo chefe de 

família.  

Na presente campanha agrícola trabalhou nas nacas 4 canteiros: um canteiro de 

cenoura de 2 m x 3 m; um canteiro de couve de 4 m x 3 m; um canteiro de tomate de 

30 m x 10 m; um canteiro de cebola de 10 m x 10 m. As sementes foram adquiridas a 

um conhecido de forma gratuita. Os quatro canteiros foram instalados no mês de 

Junho. Durante este mês ocorreu a sementeira das quatro culturas. Em Julho, o chefe 

de família sachou os quatro canteiros. A colheita da totalidade das hortícolas ocorreu 

em Setembro. 

Para além dos canteiros de hortícolas, o chefe de família trabalhou um canteiro de 

cana-de-açúcar com a dimensão de 30 m x 20 m. 

O agregado familiar possui igualmente algumas variedades de fruteiras: 2 mangueiras, 

6 abacateiros, 15 bananeiras, 2 mamoeiros e 10 laranjeiras. Contudo, o agregado 

familiar, à excepção das bananeiras, não confere muita importância às restantes 

espécies frutícolas. 

 

5.4. Produção vegetal na campanha agrícola 2010/11 

No quadro 44 sintetizam-se as produções obtidas na exploração agrícola em causa, 

bem como os respetivos destinos. 
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Quadro 44 – Produção vegetal 

Culturas 
Produção Comercialização Consumo Armazenamento  

Quantidade 
(kg) 

Quantidade 
(kg) 

Valor 
monetário (kz) 

Quantidade 
(kg) 

Quantidade (kg) 

 Mandioca (bombó) 1360   1360  
Mandioca (fresca) 10400 8000 300000 2400 

 
Feijão 15 

  
15 

 
Batata rena 320 160 10000 40 120 

Cebola 30 
   

30 

Tomate 30 
  

30 
 

Couve 30 (cabeças)   30 (cabeças)  
Cenoura 10 

  
10 

 
Banana 20 (cachos) 10 (cachos) 20000 10 (cachos) 

 
Cana-de-açúcar 

250 
(unidade) 

200 
(unidade) 

10000 50 (unidade) 
 

 

Do ponto de vista da comercialização dos excedentes agrícolas, o agregado familiar 

privilegia as culturas da mandioca (bombó e fresca) e da batata rena. Nesta campanha 

agrícola, o agricultor não comercializou mandioca bombó. Este produto é obtido 

através de um processo tradicional designado por morga (trabalho específico da sua 

esposa). Dada a sua indisponibilidade, o agricultor não comercializou este produto. 

Apenas morgou a quantidade necessária para o consumo de sua casa (17 sacos de 80 

kg).  

As receitas do agregado familiar foram obtidas com a venda de mandioca fresca e de 

batata rena. A mandioca fresca foi vendida na aldeia (3000 kz/saco de 80 kg) e a batata 

rena foi vendida no Cacuso a retalho (em montes). A venda desta cultura rendeu 10 

mil kz.  

A banana e a cana-de-açúcar representaram importantes encaixes financeiros para o 

agricultor. A banana foi comercializada a 2000 kz/cacho e a cana a 50kz/unidade. 

Ambas as operações ocorreram na aldeia. Não obstante, o bananal e o canavial 

ficaram queimados no final da época do Cacimbo. Este facto ficou a dever-se a 

queimadas mal controladas por parte de alguns vizinhos do agricultor. 
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Com as receitas obtidas, o agricultor conseguiu melhorar a sua condição de vida. 

Adquiriu a motorizada que utiliza como meio de transporte (68 mil kz) e conseguiu 

equipar a sua habitação com um televisor (15 mil kz) e com um gerador (10 mil kz). 

O padrão do consumo familiar vem traduzido no quadro seguinte. 

Quadro 45 – Hábitos alimentares do agregado familiar 

Hábitos alimentares 
 

Refeição 
 

 
Tipo 

Mata-bicho 
Em casa, antes de ir para a lavra 
(toda a família) 

Funge com kisaka ou com carne (seca) ou com 

peixe (seco ou congelado), ginguba, mandioca 

doce fervida, arroz e banana. 

Almoço Em casa 

Funge com kisaka ou com carne seca ou peixe 

seco. 

Jantar Em casa (toda a família) 
Funge com kisaka ou com carne (seca ou 
congelada) ou peixe (seco ou congelado). 

 

Por norma, o consumo de bombó em casa ronda os 2-3 baldes de 10 litros cada por 

semana. O bombó é moído na unidade moageira instalada na aldeia de Holeca 

(PAPDAR 2010). A fuba obtida serve apenas para o consumo familiar. 

 

5.5. Criação de gado 

Durante o ano, o agricultor não vendeu nem consumiu qualquer animal pertencente à 

sua criação. No passado, o agregado familiar possuía porcos, galinhas e coelhos. Desde 

que aderiu à Igreja Adventista do 7º dia, o agricultor deixou de criar porcos e coelhos. 

Por seu lado, toda a criação avícola foi roubada. Desde então, o agricultor já “não 

aceita criar galinhas”. 
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Quadro 46 – Criação de gado 

Gado Unidade Próprio Kanvil 

Bois  
  

  

Cabras 4 4 
 

Porcos 
   

Ovelhas 
   

Galinhas    
Patos 

   
Capolos 

   
Coelhos 

  
  

 

 5.6. Meios de produção e construções 

Os meios de produção utilizados pelo agricultor vêm identificados no quadro seguinte. 

Quadro 47 – Meios de produção 

Meios de produção Tipo Unidades 
Estado de 

conservação 
Necessidades 

(unidades)  

Equipamentos 

Machados 2 1 bom; 1 mau 

Enxadas 3 Bom 

Catanas 2 Bom 

Limas 1 Razoável 2 

Sachos 1 
Charruas de 

tracção animal    

Carroças    
Em termos de construção, o agregado familiar apenas possui uma habitação e um 

anexo que funciona como cozinha. É neste anexo que os produtos colhidos são 

armazenados. Ambas as construções são de adobe e estão em bom estado. A 

habitação principal é coberta por chapas de zinco e o anexo é coberto por capim.  

O agricultor não dispõe de qualquer curral. De noite, as cabras são recolhidas e 

permanecem na sua cozinha.   
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5.7. Principais constrangimentos à atividade agrícola 

 

Os maiores constrangimentos apontados pelo agricultor na sua actividade são: 

 Dificuldade na destronca: o agricultor reconhece que esta operação é muito 

melindrosa para o camponês. A destronca exige um elevado esforço físico. Nas 

últimas campanhas agrícolas tem trabalhado sozinho o que dificulta ainda mais 

esta operação. 

 Carência de sementes de batata rena: o chefe de família é um grande produtor 

de batata rena. Tem conhecimento e privilegia a produção desta cultura. O 

maior entrave é a dificuldade na aquisição de grandes quantidades destas 

sementes. Tem por hábito adquirir sementes no mercado do Cota. A variedade 

Acaba à força é muito rentável e está perfeitamente adaptada aos solos do 

Soqueco. 

 Falta de sementes de hortícolas e de uma motobomba: o chefe de família 

considera que a produção de hortícolas é muito vantajosa, quer pelo aspecto 

nutricional, quer pelo aspecto financeiro. Este acredita que a aquisição de uma 

motobomba e uma maior facilidade na obtenção de sementes poderiam 

contribuir para o aumento dos níveis de produção. O agricultor deixaria de 

produzir para a subsistência e passaria para a produzir para a comercialização.  

 Ataque de macacos: a elevada densidade de macacos na área do Soqueco é um 

forte entrave à expansão das áreas de cultivo do feijão e da ginguba. 
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5.8. Perspetivas futuras do agricultor 

 

O agricultor João António dos Santos II é um acérrimo defensor da tracção mecânica. 

Acredita que esta tecnologia é a única solução para o aumento das áreas de cultivo e 

para o aumento das produções dos camponeses. O chefe de família aponta o seu caso 

como exemplo da relação existente entre a mecanização agrícola e a melhoria das 

condições de vida. 

Este produtor considera desejável a continuação da estratégia levada a cabo na 

presente campanha agrícola, isto é, a constituição de pequenos grupos de interesse 

como forma de viabilizar a contratação de serviços de mecanização. 

No curto-prazo, com o auxílio da sua esposa, o agricultor considera essencial uma 

agricultura mecanizada virada para o mercado, com enfoque na combinação mandioca 

doce x batata rena x hortícolas.  
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6. Acompanhamento do agricultor Albano Joaquim Dala  

 

6.1. Historial e caracterização do agregado familiar  

 

O agricultor Albano Joaquim Dala, natural da aldeia de Damba, comuna do Muquixe 

(município de Caculama), de 54 anos, foi selecionado por ser um agricultor que 

trabalha as suas lavras exclusivamente à mão. O agregado familiar é constituído por 8 

elementos: o chefe de família, a esposa Joana Salvador Damba de 47 anos, os filhos 

Helena Albano Joaquim de 13 anos, Filomena Albano Joaquim de 9 anos, Bonito 

Albano Joaquim de 17 anos, a nora Eva Domingos Joaquim de 18 anos e os netos 

Albano Joaquim de 5 anos e Joaquim Dala de 2 meses. 

Dada a existência de alguns problemas na aldeia de Damba, o agricultor decidiu mudar 

a sua residência para a aldeia do Muquixe. Chegou a este bairro no dia 02 de Fevereiro 

de 2008, a tempo de iniciar a sua atividade agrícola na 2ª época das chuvas daquele 

ano.  

Para além de trabalhar exclusivamente à mão e de nunca ter recorrido a qualquer tipo 

de tração animal ou mecânica, o agregado familiar é conhecido localmente pela sua 

capacidade de trabalho, o que, de acordo com o próprio, tem gerado conflitos e inveja 

no seio da comunidade. O facto de não ser natural da aldeia do Muquixe contribui 

igualmente para esta situação. 

Apesar de não ser natural da aldeia do Muquixe, o agricultor tem facilidade no acesso 

a terras por ser familiar do Regedor Muquixe (cunhado). Contudo, este apenas lhe 

cede terrenos de maxinde, mais difíceis de trabalhar, dadas as grandes exigências 

físicas nas operações de preparação de terras. 
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6.2. Energia utilizada nas lavras 

 

A mão-de-obra utilizada nas lavras do agregado é essencialmente familiar. Em 

campanhas de maior área trabalhada, o chefe de família recorre a mão-de-obra 

assalariada (sobretudo para as operações do lambamento e da armação das mibanga).  

O seu filho mais velho já possui as suas próprias lavras, não obstante continuar a 

residir na habitação do chefe de família. Desde que esta situação se verifica, 

esporadicamente, o agricultor e o seu filho trabalham em regime de kixikila. O chefe 

de família refere que o seu filho tem “pouca experiência e pouco interesse nos 

trabalhos do campo”. 

Na presente campanha agrícola as lavras foram trabalhadas exclusivamente pelo chefe 

de família e pela sua esposa. O número elevado de óbitos na família no início da 

campanha agrícola “descapitalizou” o agricultor. Por este facto, o agregado familiar 

não recorreu a mão-de-obra assalariada e, à excepção de outras campanhas agrícolas,  

o maior volume de trabalho na fase de preparação do terreno concentrou-se no mês 

de Dezembro. 

 

6.3. Terra trabalhada pela família e itinerários tecnológicos 

 

6.3.1. Lavras realizadas na campanha agrícola 2010/11 

 

Na presente campanha agrícola, o agricultor preparou e instalou três lavras, todas em 

regime manual. Duas lavras foram instaladas em terrenos de kavuza e a outra em 

terrenos de maxinde. Os terrenos de maxinde, na zona de Muquixe, não exigem uma 
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destronca tão severa como as terras virgens de outras zonas da província, pela menor 

densidade da vegetação natural existente. 

As etapas de preparação de um terreno kavuza com recurso ao trabalho manual são: 

Limpeza 

↓ 

Queima 

↓ 

Lambamento 

↓ 

Armação das mibanga 

↓ 

Plantação/sementeira 

↓ 

Sachas 

↓ 

Colheita 

 

Figura 49 – Aspecto do terreno kavuza antes do início da campanha 
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Figura 50 – Terreno lambado 

As etapas de preparação de um terreno maxinde com recurso ao trabalho manual são: 

Queimada 

↓ 

Destronca 

↓ 

Limpeza 

↓ 

Queima 

↓ 

Lambamento 

↓ 

Armação das mibanga 

↓ 

Plantação/sementeira 

↓ 

Sachas 

↓ 

Colheita 
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A preparação de terras (que inclui o lambamento e a armação das mibanga) é dividida 

da seguinte forma: enquanto a esposa lamba, o agricultor amontoa. O agregado 

familiar também tem por hábito plantar a mandioca à medida que se armam as 

mibanga. 

 

Figura 51 – Mibanga formadas à mão e plantadas com estacas de mandioca 

 

Apesar do grande desgaste físico que o trabalho manual implica, o agricultor Albano 

afirma que esta forma de trabalhar tem as suas vantagens na fase da armação das 

mibanga.  

Segundo o próprio, as mibanga feitas manualmente são mais largas e mais altas do 

que as mibanga obtidas com recurso à tracção mecânica ou animal. Esta é uma das 

operações que exige maior cuidado por parte do agregado familiar. No seu entender, 

“mibanga grande vai dar mais à frente maior e melhor produto”. 

O trabalho realizado nas lavras instaladas pelo agricultor Albano Dala na presente 

campanha agrícola pode ser sintetizado nos seguintes quadros: 
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Quadro 48 – Operações de preparação realizadas na lavra 1 

Operações  Área (ha) 
Época 

(mm/aa) 

Tempo de 
execução 

(dias) 

Mão-de-obra utilizada 
Instrumentos 

utilizados Nº de 
indivíduos 

Quem 
executa 

Tipo 

Limpeza 

0,15 12/10 

2 2 
Homem e 

mulher 

Familiar 

Catanas (2); 
enxadas (1) 

Queima 1 1 Homem   

Lambamento 

2 2 
Homem e 

mulher 
Enxadas (2) Armação das 

mibanga 

 

 

Quadro 49 – Culturas instaladas na lavra 1  

Lavra 1 – não irrigada 

Área (ha) 
Tipo de 
terreno 

Culturas 
instaladas 

Variedades 

0,15 Kavuza 

Mandioca Chico Diakombe 

Milho  Amarelo 

Feijão 
Ervilha, 
Manteiga 

Inhame  Branco 

Abóbora 
Kinzamba, 
Menina 

 

O agricultor prefere trabalhar as variedades amargas de mandioca, especialmente a 

variedade Chico Diakombe (ciclo vegetativo de 18 meses). Para além de mais 

resistente ao ataque de pragas e à deterioração no solo, o agricultor refere que esta 

variedade é que tem um mercado mais amplo nesta área da província.  

Por estes motivos, o agregado familiar privilegia a produção de mandioca para 

transformação em bombó. Já as variedades doces “não são tão rentáveis nesta área do 

Muquixe”. 
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Quadro 50 – Trabalho realizado na lavra 1 

Operações  Culturas 
Época 

(mm/aa) 

Tempo 
de 

execução 
(dias) 

Mão-de-obra utilizada 
Instrumentos 

utilizados Nº de 
indivíduos 

Quem 
executa 

Tipo 

Plantação/ 
sementeira 

Mandioca 

12/10 3 
2 

Homem 
e mulher 

Familiar 

Catanas (2) 
Milho   
Feijão Catanas (2) 
Inhame 

Enxadas (2) 
Abóbora 

1ª Sacha 
(lavra) 

02/11 2 
2ª Sacha 05/11 2 

Colheita 

Mandioca             
Milho Faseada   

2 
Homem 
e mulher Familiar   

Feijão 03/11 1 
Inhame 08/11 1 
Abóbora 06/11 1 

 

Na lavra 1, o agricultor consociou mandioca, milho, feijão, inhame e abóbora. O 

agricultor referiu que os terrenos de kavuza são os mais apropriados para a 

sementeira do milho, dado que não necessitam de adubos: “as nossas kavuzas são 

terras já adubadas”. O milho foi semeado com a mandioca nas cristas das mibanga, em 

sistema alternado e com 4 sementes por covacho.  

 

Figura 52 – Maçaroca de milho amarelo: origem do material seminal 

O feijão foi semeado com um compasso de 40 cm entre plantas numa das laterais das 

mibanga. O inhame e a abóbora foram semeados aleatoriamente por toda a lavra nas 
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cristas das mibanga. O agricultor costuma cultivar estas espécies com a finalidade de 

complementar o consumo da família.  

Por norma, o produtor trabalha a cultura da ginguba nestes terrenos. Porém, 

especificamente nesta lavra, o produtor referiu que a produção de ginguba era 

inviável, dados os problemas com as formigas ginzeu (grande praga desta cultura). 

 

Figura 53 – Aspecto de um formigueiro ginzeu 

Foram despendidos 3 dias na plantação da mandioca. Com efeito, num dos 3 dias 

foram efectuadas as sementeiras do milho, do feijão, do inhame e da abóbora. As 

sementeiras foram simultâneas à plantação da mandioca. Estas operações ficaram a 

cargo do chefe de família e da sua esposa.  

 

Quadro 51 – Operações de preparação realizadas na lavra 2  

Operações  
Área 
(ha) 

Época 
(mm/aa) 

Tempo de 
execução 

(dias) 

Mão-de-obra utilizada 
Instrumentos 

utilizados Nº de 
indivíduos 

Quem 
executa Tipo 

Limpeza 

0,48 12/10 

5 2 
Homem 

e 
mulher 

Familiar 

Catanas (2); 
enxadas (1) 

Queima 1 1 Homem   

Lambamento 

5 2 
Homem 

e 
mulher 

Enxadas (2) Armação das 
mibanga 
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Quadro 52 – Culturas instaladas na lavra 2  

Lavra 2 – não irrigada 

Área (ha) 
Tipo de 
terreno 

Culturas 
instaladas 

Variedades 

0,48 Kavuza 

Mandioca 
Chico Diakombe, Kitanda, 
Mata capim24 

Batata-doce Cubana 

Abóbora Kinzamba, Menina 

Tomate  Roma 

 

Nesta lavra, o agregado familiar “mistou” a sua variedade favorita de mandioca (Chico 

Diakombe) com as variedades doces Kitanda e Mata capim. A variedade foi plantada 

em maior proporção que as variedades doces. Geralmente, estas variedades destinam-

se exclusivamente ao consumo do agregado familiar. O agricultor mencionou que as 

variedades de mandioca doce tendem a crescer mais na horizontal do que em altura, o 

que dificulta a operação das sachas. Para além disso, as variedades de mandioca doce 

são menos importantes para o agregado familiar por 3 razões: (i) dificuldade de 

escoamento; (ii) elevado ataque de toupeiras; (iii) difícil conservação no solo 

(“armazém do camponês”). O compasso utilizado na mandioca foi de 1 m x 1 m nas 

cristas das mibanga. Não existiu qualquer critério para “mistar” a mandioca. Nalgumas 

áreas da lavra, as variedades doces e a variedade amarga foram plantadas na mesma 

mubanga. A batata-doce foi plantada nas cabeceiras das mibanga.  

A abóbora foi semeada nas kajidi em quatro fileiras de 10 m de intervalo cada (3 

pevides/cova). O agricultor tem o hábito de “estrumar” a cultura da abóbora. Esta 

prática consiste na incorporação/sideração de restolhos queimados e de dejectos de 

caprinos junto das plantas instaladas.  

                                                      
24 Em outros locais, esta variedade é designada de Maria Diakota. 
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O tomate foi semeado em 3 mibanga x 60 m (cimo dos camalhões). O compasso 

utilizado foi de 50 cm entre plantas. 

 

Figura 54 – “Estrume” usado no cultivo da abóbora 

 

Quadro 53 – Trabalho realizado segundo as culturas instaladas na lavra 2 

Operações  Culturas 
Época 

(mm/aa) 

Tempo 
de 

execução 
(dias) 

Mão-de-obra utilizada 
Instrumentos 

utilizados Nº de 
indivíduos 

Quem 
executa 

Tipo 

Plantação/ 
sementeira 

Mandioca 

12/10 5 2 
Homem 
e mulher 

Familiar 

Catanas (2) Batata-
doce 
Tomate 

Enxadas (2) 
Abóbora 

1ª Sacha 
(lavra) 

01/11 2 2 
2ª Sacha 05/11 2 2 

Colheita 

Mandioca             
Batata-
doce 

05/11 1  
2 

Homem 
e mulher 

Familiar   
Tomate 03/11 1 
Abóbora 07/11 1 

 

Foram empregues 5 dias na plantação da mandioca. Com efeito, em dois dos cinco dias 

o agregado familiar também procedeu às plantações/sementeiras das culturas de 

batata-doce, de abóbora e de tomate (esta última durou apenas um dia).  
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Quadro 54 – Operações de preparação realizadas na lavra 3  

Operações  Área (ha) 
Época 

(mm/aa) 

Tempo de 
execução 

(dias) 

Mão-de-obra utilizada 
Instrumentos 

utilizados Nº de 
indivíduos 

Quem 
executa 

Tipo 

Queimada 

0,24 

09/10 

1 

1 Homem 

Familiar 

 

Destronca 4 
Machados (1); 

catanas (2) 

Limpeza 

10/10 

5 2 
Homem e 

mulher 
Catanas (2); 
enxadas (1) 

Queima 1 1 Homem    

Lambamento 
5 

2 
Homem e 

mulher 
Enxadas (2) Armação das 

mibanga 

 

Não obstante o terreno de maxinde ter sido preparado durante a 1ª época das chuvas, 

as culturas só foram instaladas durante a 2ª época das chuvas, contrariando o que é 

hábito no trabalho agrícola do agregado familiar (proceder à plantação da mandioca à 

medida que se armam as mibanga).  

Quadro 55 – Culturas instaladas na lavra 3  

Lavra 3 – não irrigada 

Área (ha) Tipo de terreno Culturas instaladas Variedades 

0,24 Maxinde 

Mandioca Chico Diakombe, Mata capim 

Feijão Ervilha,  

Batata-doce Cubana 

 

A mandioca foi plantada uniformemente em toda a lavra nas cristas das mibanga com 

um compasso de 1 m x 1 m. As estacas de 20 cm são colocadas em posição oblíqua e 

na mesma direcção. O feijão foi semeado numa das laterais das mibanga (3 

sementes/covacho com um espaçamento de 40 cm entre plantas). As sementes foram 
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adquiridas a uma das esposas do Regedor Muquixe. O agricultor adquiriu 3 kg de 

sementes a 200 kz/kg. 

A batata-doce foi plantada nas cabeceiras das mibanga (2 ramas/covacho). 

Quadro 56 - Trabalho realizado segundo as culturas instaladas na lavra 3 

Operações  Culturas 
Época 

(mm/aa) 

Tempo 
de 

execução 
(dias) 

Mão-de-obra utilizada 
Instrumentos 

utilizados Nº de 
indivíduos 

Quem 
executa 

Tipo 

Plantação/ 
sementeira 

Mandioca 

02/11 

3 

2 
Homem e 

mulher 
Familiar 

Catanas (2) 
Feijão 2   

Batata-
doce 

1 
Enxadas (2) 1ª Sacha 

(lavra) 
03/11 1 

2 
2ª Sacha 07/11 1 

Colheita 

Mandioca           

  Feijão 05/11 1 
2 

Homem e 
mulher 

Familiar Batata-
doce 

09/11 1 

 

 

Figura 55 – Lavra 3: instalação das culturas (aspecto geral) 
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Esta lavra foi instalada num dos locais preferidos do agricultor. Nestes terrenos o 

agricultor possui 4 pés de cafeeiro da variedade ginga (variedade tradicional de café 

que o casal de produtores consome aos domingos antes da missa).  

 

6.3.2. Lavras realizadas em campanhas anteriores  

 

No quadro seguinte, identificam-se as lavras instaladas em anos anteriores. Uma das 

lavras (lavra 2) foi igualmente explorada na campanha em análise. A exploração desta 

lavra deveu-se essencialmente à sementeira de batata rena consociada com a 

mandioca (Outubro de 2010).  

Quadro 57 – Lavras instaladas em campanhas anteriores 

Lavras – 
não 

irrigadas 
Área (ha) 

Tipo de 
terreno 

Culturas 
instaladas 

Variedades 

Data de 
instalação 

das 
culturas 

Tecnologia 
(instalação 
da lavra) 

1 0,24 Kavuza 

Mandioca 

Chico 
Diakombe, 

Mata 
Capim 

Outubro 
de 2009 

Manual 

 Feijão Ervilha 
Inhame Branco 
Milho Amarelo 

Abóbora Kinzamba, 
Menina 

2 0,09 Maxinde 
Mandioca 

Chico 
Diakombe 

Fevereiro 
de 2010 

Batata 
rena 

Acaba à 
força 

Outubro 
de 2010 

3 0,22 Maxinde 
Mandioca 

Chico 
Diakombe, 

Mata 
Capim, 
Kitanda 

Fevereiro 
de 2010 

 Feijão Ervilha 

4 0,05 Maxinde Mandioca 
Chico 

Diakombe 
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As práticas agrícolas adotadas no cultivo da lavra foram idênticas às utilizadas nas 

culturas instaladas durante a campanha 2010/11.  

Com efeito, 2 foi instalada a cultura da batata rena em consociação com a mandioca. 

Esta lavra fica situada num terreno de encosta, perto do rio Lufe. A estratégia utilizada 

foi alternar a batata rena e a mandioca nas cristas das mibanga, conforme demonstra 

a seguinte figura. Esta operação demorou 2 dias. Um mês após a sementeira, foi 

efectuada uma sacha (2 dias). A colheita da batata rena ocorreu em Janeiro de 2011 (1 

dia). Todas as operações executadas nesta lavra foram da exclusiva responsabilidade 

do chefe de família.   

 

Figura 56 – Sementeira da batata rena (consociação mandioca x batata rena) 

 

As lavras instaladas em campanhas agrícolas anteriores são, simultaneamente, a fonte 

de mandioca destinada ao autoconsumo do agregado familiar e a fonte do material de 

propagação (estacas) a utilizar nas lavras a instalar.  
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Figura 57 – Lavra antiga de mandioca não sachada (esq.) e material de propagação utilizado (dir.) 

 

O chefe de família desloca-se a pé para as lavras. Em média, o agricultor demora 40 

minutos de casa até às lavras. Não possui qualquer meio de transporte para se 

deslocar até ao local de produção. 

 

6.3.3. Hortícolas, frutícolas e outras 

 

A horticultura é uma das atividades mais importantes para o agregado familiar. No 

passado, o chefe de família foi capataz na fazenda do antigo Governador da província 

de Malanje, Sr. Flávio Fernandes. Para além do cultivo do milho e da batata rena, a 

fazenda estava vocacionada para a produção de hortícolas. Nos dias de hoje, o 

agricultor continua a trabalhar o milho e a batata rena nas baixas, juntamente com as 

hortícolas.  

Estes terrenos ficam situados junto das margens do rio Lufe. De forma a evitar a 

escassez de água nas cacimbas durante o período seco, o agricultor empenha-se na 

abertura de valas e na construção de sistemas de irrigação alternativos, conforme se 

constata na figura 58. 
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Figura 58 – Canais de irrigação das nacas 

Em 2010/11, o agricultor instalou 3 canteiros de 100 m x 20 m cada. As culturas 

trabalhadas foram: a cebola, o repolho, o tomate, a batata rena e o milho. Não 

obstante a instalação de canteiros de dimensão razoável, o agregado familiar não 

conseguiu instalar os 3 canteiros dada a escassez de sementes disponíveis. O chefe de 

família considera que este é o grande entrave ao seu trabalho no cacimbo: “nas baixas 

não há maka de terras, a maka é a falta de sementes”. 

Na aldeia da Damba (terra natal), o agregado familiar possui um pomar com algumas 

variedades de fruteiras: 2 pés de mangueiras, 30 pés de abacateiros, 50 pés de 

bananeiras e 5 pés de limoeiros. Na aldeia de Muquixe, o agregado familiar possui 

apenas 15 pés de ananás. As produções das fruteiras destinam-se exclusivamente ao 

consumo. No passado, quando tinha boleia para a Damba vendia alguns excedentes de 

frutícolas. Presentemente, dada a distância, o agricultor referiu que o pomar instalado 

na Damba está abandonado.  

 

Figura 59 – Pé de ananás 
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6.4. Produção vegetal na campanha agrícola 2010/11 

 

No quadro seguinte apresentam-se as produções obtidas na campanha 2010/2011, e 

respetivos destinos. 

Quadro 58 – Produção vegetal 

Culturas 
Produção Comercialização Consumo Armazenamento  

Quantidade 
(kg) 

Quantidade 
(kg) 

Valor 
monetário (kz) 

Quantidade 
(kg) 

Quantidade (kg) 

 Mandioca (bombó) 2560 960 36000 1625 
 

Mandioca (fresca) 300 
  

300 
 

Milho (em grão) 185 60 3000 120 5 

Feijão (Ervilha) 
75 

  
65 10 

Feijão (Manteiga) 

Batata rena 150   100 50 

Batata-doce 300 
  

300 
 

Inhame 200 50 2000 150 
 

Abóbora 65 (unidades) 
  

35 
(unidades) 

30 (unidades) 

Cebola 20 
  

17 3 

Tomate 20 
  

15 5 

Repolho 10 (cabeças) 
  

10 
(cabeças)  

 

O local de comercialização de excelência do agregado familiar é a estrada junto à 

aldeia. Durante o último ano, o agricultor colheu 32 sacos de 80 kg cada de mandioca 

bombó: 12 sacos foram vendidos e 20 consumidos. Cada saco foi vendido a 3000 kz. 

O milho é colhido em “picas”. Grande parte da colheita destina-se ao consumo 

familiar. Contudo, o agricultor referiu que “quando temos excedentes também 

podemos colocar algumas picas em banheiras à beira da estrada para vender”.  



PROJECTO DE APOIO AO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E RURAL DE ANGOLA 
 

PAPDAR 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

111 

 

A produção de feijão obtida resultou do conjunto das colheitas de duas variedades 

distintas: ervilha e manteiga. O agricultor não se mostrou capaz de discriminar os 

valores obtidos para cada uma das espécies. 

À semelhança do bombó e do milho, o inhame foi vendido junto à estrada nacional 

que passa próximo da aldeia. Foram vendidas duas banheiras de 25 kg por 1000 kz 

cada. 

No quadro seguinte apresenta-se o padrão de consumo familiar, com relações 

determinantes para as escolhas de produção. 

Quadro 59 – Hábitos alimentares do agregado familiar 

Hábitos alimentares 
Refeição Tipo 

Mata-
bicho 

Casa (toda a família) 

Funge ou arroz com peixe (seco ou congelado) ou 
carne abatida ou kisaka e feijão. As crianças não 
tomam leite. Aos domingos o chefe de família e a 
esposa tomam café. 

Almoço Lavra  Mandioca fresca, batata-doce, milho em fresco. 

Jantar Casa (toda a família) 
Funge com peixe (seco ou congelado) ou carne 
(abatida ou frango congelado) e kisaka e/ou 
mengueleka.  

 

6.5. Criação de gado 

O agregado familiar possui gado caprino, galinhas e coelhos. Todos os animais são 

propriedade do chefe de família. Há um ano, o agricultor possuía 2 cabras mãe e 3 

cabritos. Presentemente tem 1 cabra mãe e 2 cabritos. Uma cabra mãe foi roubada e 

um dos cabritos foi atropelado. 
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Quadro 60 – Criação de gado 

 

 

 

 

 

 

6.6. Meios de produção e construções 

 

No quadro seguinte apresentam-se os principais meios de produção utilizados pelo 

agricultor nesta campanha. 

Quadro 61 – Meios de produção 

Meios de produção Tipo Unidades 
Estado de 

conservação 
Necessidades 

(unidades)  

Equipamentos 

Machados 1 Bom 2 

Enxadas 4 Bom 
Enxadas 

tradicionais    

Catanas 2 Mau 3 

Limas 4 

Sachos 
 

Ao nível de construções, o agregado familiar possui uma habitação principal e um 

anexo que funciona como cozinha. A habitação principal tem estrutura de adobe e é 

coberta por chapa de zinco. A cozinha é feita de adobe com cobertura de capim. As 

instalações estão em estado razoável. Não existem quaisquer infraestruturas para o 

Gado Unidade Próprio Kanvil 

Bois  
  

  

Cabras 3 3 
 

Porcos    
Ovelhas 

   
Galinhas 12 12 

 
Patos 

   
Capolos 

   
Coelhos 16 16   
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gado caprino e restantes animais. A cozinha serve de abrigo ao conjunto dos animais 

possuídos pelo agregado familiar.  

 

6.7. Principais constrangimentos à atividade agrícola 

 

Os maiores constrangimentos apontados pelo agricultor na sua actividade são: 

 Falta de instrumentos de trabalho: o agregado familiar dispõe de poucos 

instrumentos de trabalho. Para além de precisar de mais instrumentos para 

trabalhar as lavras, o agricultor considera necessária a aquisição de 

motobombas para trabalhar as hortas (actividade muito valorizada pelo 

agregado familiar).  

 Abundância de pragas: as principais pragas mencionadas pelo chefe de família 

que constituem ameaças são: os catengos (Agriotes sp.) – praga do milho, a 

formiga ginzeu – praga da ginguba e algumas pragas não especificadas da 

abóbora.  

  

Figura 60 – Problemas fitossanitários na abóbora (esq.) e no milho (dir.) 

 Carência de sementes de batata rena e de hortícolas: o chefe de família 

considera a batata rena e as hortícolas culturas de grande rendimento. 
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Contudo, as quantidades de sementes que anualmente dispõe não cobrem as 

suas necessidades. 

 Escassez de fertilizantes: o agricultor aponta o sulfato de amónio e os adubos 

compostos 12:24:12 como essenciais às culturas da batata rena e das 

hortícolas. Adquiriu conhecimentos no uso destes fertilizantes quando 

trabalhava como capataz de fazenda. Contudo, os mercados rurais locais não 

dispõem destes produtos à venda. 

 

6.8. Perspetivas futuras do agricultor 

 

O agricultor tem como principal objectivo o aumento das áreas de cultivo. Com efeito, 

espera poder beneficiar da mecanização agrícola no âmbito do crédito de campanha 

2011/12. Na sua opinião, só assim poderá ter recursos financeiros para equipar a sua 

casa, para comprar um meio de transporte próprio e para pagar a educação dos seus 

filhos.  

 

Figura 61 – Área a trabalhar na 1ª época das chuvas 2011 (ao fundo) 
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O meio de transporte próprio será fundamental para que o agricultor se desloque até à 

aldeia de Damba onde está instalado o seu pomar (possível fonte de rendimento 

alternativa).  

Outra intenção manifestada pelo agregado familiar é a de os dois elementos serem 

substituídos nos cargos que ocupam na gestão da moagem instalada na aldeia – 

PAPDAR 2010 – (a esposa exerce a função de coordenadora e o chefe de família 

coadjuva o trabalho da esposa e do operador). No entender do agricultor, a 

responsabilidade acrescida pelo trabalho no moinho subtrai tempo e mão-de-obra às 

atividades agrícolas. 

No âmbito do aumento da área trabalhada, o agricultor deseja poder contar com mais 

apoio por parte do IDA na instalação de culturas rentáveis e complementares à 

mandioca bombó: batata rena e hortícolas. Este apoio passaria pelo acesso a sementes 

de qualidade e a adubos que complementem a fertilidade dos solos existentes no 

Muquixe.  

Ao nível do efetivo pecuário, o agregado familiar tem a intenção de passar a possuir 

exclusivamente gado suíno. Segundo o chefe de família, os porcos são mais facilmente 

domesticáveis e menos atingidos pelos roubos.  
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7. Conclusão 

 

Neste ponto gostaríamos de resumir os aspetos que consideramos mais relevantes das 

atividades agrícolas, das tecnologias e dos sistemas de produção que caraterizam a 

agricultura praticada pelos agricultores acompanhados ao longo da campanha agrícola 

2010/11, e que nos capítulos anteriores foram descritos. 

Recorde-se que os cinco produtores exercem a sua actividade na zona planáltica de 

Malanje. Esta confluência geográfica traduz-se num conjunto de fatores que são 

comuns às práticas agrícolas usadas e que orientam a realidade da economia familiar 

dos cinco chefes de família, não obstante a adoção de diferentes formas de gestão dos 

seus sistemas de cultivo. 

Existem três aspetos essenciais que, numa primeira leitura, são transversais às 

explorações agrícolas dos agricultores acompanhados. São eles:  

i. Extrema preponderância da mandioca nos sistemas de produção 

acompanhados; 

ii. Utilização da consociação entre diferentes espécies vegetais como sistema de 

cultivo mais eficaz e racional; 

iii. Itinerância da agricultura familiar. 

É nos três pontos acima identificados que os camponeses assentam a sua estratégia de 

produção em cada campanha agrícola. Analisemos cada um deles com maior detalhe. 

Em Malanje, a mandioca produzida em regime de consociação, é a forma considerada 

ideal para que cada agregado familiar consiga garantir a sua sustentabilidade 

económica, social e cultural. De facto, a mandioca é a principal cultura das explorações 

da agricultura familiar de Malanje, e um dos maiores (se não mesmo o maior) ativos 

das famílias rurais desta região. A sua importância advém das especificidades únicas 
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que a planta encontra na província. As famílias optam quase sempre por mistar a 

plantação de variedades amargas e doces, tendo em vista a otimização das suas 

colheitas. As variedades doces são plantas altamente produtivas e rentáveis e não 

necessitam de transformação para serem consumidas na alimentação. As variedades 

amargas são mais resistentes ao ataque de pragas e de doenças (ex: vírus do mosaico) 

e têm maior poder de conservação no solo, embora necessitem de uma maior 

transformação para servirem de alimento às populações. Qualquer um dos dois tipos 

de variedades é bastante resistente à seca.  

O seu cultivo é, como já referimos, predominantemente feito em regime de 

consociação. Com efeito, a mandioca é quase sempre a cultura principal, 

complementada, nas entrelinhas, por algumas culturas anuais, tais como o milho, a 

ginguba ou o feijão. 

A prática da consociação está profundamente enraizada nos sistemas de produção dos 

agricultores familiares de Malanje. Esta técnica traduz a forma ideal para o 

aproveitamento das terras preparadas, pois permite: 

 Uma maior eficiência no aproveitamento da mão-de-obra disponível (evidente 

no caso das sachas), fator que funciona como claro limitador da expansão das 

áreas cultivadas de cada família; 

 Diminuir a superfície agrícola ocupada, o que é essencial para reduzir a mão-de-

obra necessária (especialmente significativa na preparação das lavras), 

reduzindo o impacto do fator limitante atrás referido; 

 Aumentar a diversidade das culturas, essencial para o cabaz alimentar, sem 

necessidade de expandir a superfície agrícola ocupada (afrouxando desta forma 

a restrição relativa à necessidade de mão de obra para aumentar a área 

cultivada). 

O cultivo da mandioca em regime de consociação assenta num outro conceito básico 

da agricultura familiar de Malanje, que é a sua itinerância. Esta traduz-se na conquista 
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de novos terrenos, permitindo que solos já trabalhados anteriormente recuperem os 

seus níveis de fertilidade. De acordo com o panorama atual do uso do solo na região, a 

disponibilidade de terras não constitui um fator limitante para a atividade agrícola de 

cariz familiar. Para estes agricultores, e como já atrás referimos, o grande obstáculo à 

“expansão” da sua atividade é a preparação de terras, sobretudo a operação da 

destronca necessária à conquista de novas lavras (operação manual altamente 

exigente em mão de obra). 

De uma forma geral, os produtores consideram que a melhoria das suas condições de 

vida passa pelo aumento das suas produções e não pelo aumento da produtividade da 

terra (uma vez que este fator não apresenta escassez). Existe, pois, uma clara relação 

entre o aumento da produção e o aumento das áreas de cultivo, apenas travada pela 

escassez da mão-de-obra familiar. 

Neste contexto, a tração mecânica, utilizada exclusivamente nas operações que 

permitem colocar uma nova lavra em produção, apresenta-se como a tecnologia 

considerada ideal para garantir o aumento das áreas de cultivo e, consequentemente, 

o aumento da produção, uma vez que tal “inovação” liberta quantidades consideráveis 

de mão-de-obra necessária para as restantes operações culturais. 

Para além do aumento das áreas de cultivo, e associado a este, a tração mecânica 

permite: 

 Diminuição do esforço humano; 

 Libertação da mão-de-obra braçal para outras actividades complementares; 

 Maior rapidez na execução das operações de preparação de terras (lavoura, 

gradagem e armação das mibanga). 

Independentemente da tecnologia utilizada na preparação de terras, os agregados 

familiares assumem sempre a execução das operações da plantação/sementeira e da 
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colheita, ao contrário de outras operações que podem ser concessionadas a terceiros, 

tais como a armação das mibanga e a sacha. 

A agricultura praticada pelos cinco produtores é completamente orgânica, não 

existindo a aplicação de adubos sintéticos ou de fitofármacos. Para além do 

desconhecimento generalizado da função e do uso destes compostos, a sua aquisição 

é praticamente inacessível aos agricultores familiares desta região. Contudo, alguns 

consideram muito vantajosa a aplicação de fertilizantes em culturas muito específicas, 

como são os casos da batata rena e das hortícolas. Nestes casos, verifica-se a produção 

e utilização de composto natural nas lavras (composto por restolhos e dejetos de 

animais), utilizado depois em adubações orgânicas. 

As duas grandes motivações dos camponeses para a concretização do objectivo do 

aumento de áreas trabalhadas (e, consequentemente dos volumes de produção 

alcançados) são o acesso permanente aos vários inputs (nos quais se incluem os 

adubos químicos) e à mecanização da preparação de terras. Estes dois aspectos são os 

grandes anseios das famílias acompanhadas, e estão na génese da organização 

comunitária e do associativismo rural na província. 

Um dos factores que mais condiciona a actividade camponesa na província de Malanje 

é desarticulação ou a baixa funcionalidade dos mercados rurais locais, seja ao nível da 

cadeia dos inputs, seja ao nível da comercialização dos produtos agrícolas. A este 

fenómeno não são alheios alguns aspectos, tais como:  

 Mau estado da maioria das vias de acesso entre as aldeias e os principais 

mercados locais; 

 Grande informalidade dos circuitos comerciais existentes;  

 Grande dependência dos produtores em relação a intermediários 

(candongueiros e/ou quitandeiras); 

 Inexistência de sistemas de supervisão e regulação dos preços de bens agrícolas 

(factores de produção e produtos). 
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Um caso paradigmático que traduz a enorme desarticulação dos mercados rurais é 

aquilo que se passa coma batata rena. A generalidade dos agricultores deseja cultivar 

batata rena, pois esta cultura, para além da elevada procura nos mercados de Malanje, 

possui uma elevada capacidade de adaptação às condições edafo-climáticas da região. 

Contudo, a oferta de sementes a nível local é muito escassa e, muitas vezes, desfasada 

no tempo da época de sementeira adequada. Esta realidade é extensível às sementes 

de hortícolas e aos instrumentos de trabalho, essencialmente distribuídas pelo Estado 

no âmbito de programas de desenvolvimento rural. 

Se os mercados rurais assentam a sua existência na insuficiência do seu 

funcionamento, os serviços de extensão rural também não têm conseguido dar 

resposta aos anseios dos agricultores. A falta de recursos humanos, as fracas condições 

de trabalho dos extensionistas, a desarticulação entre os vários sectores da sociedade 

civil, a ausência políticas estratégicas que definam o contacto com as populações rurais 

e a colagem a modelos de extensão utilizados noutros países, têm conduzido ao 

crescente fosso entre os agricultores familiares e as várias formas institucionais de 

apoio à sua atividade. 

A par do funcionamento deficiente dos mercados e dos serviços de extensão rural, 

surge mais recentemente uma outra via de apoio à actividade agrícola: o crédito de 

campanha. Para além do estímulo à organização comunitária (com a formação de 

grupos de 10 produtores), do fomento da agricultura familiar e do fomento da 

produção local, os agricultores familiares ainda acreditam que este é o modelo mais 

fácil e eficaz para acederem à aquisição dos vários inputs e à mecanização da 

preparação de terras. No entanto, apesar de recente, este modelo não tem tido muito 

sucesso na província de Malanje. De entre as razões que podem ajudar a explicar o seu 

aparente insucesso, apontam-se factores como: 

 Fraca concertação entre os vários agentes económicos – prestadores de 

serviços/fornecedores de inputs, bancos, camponeses, administração 

pública/IDA/UNACA; 
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 Morosidade na aprovação dos projectos (a burocracia dos bancos conduz ao 

desajuste da calendarização agrícola); 

 Período de tempo para reembolsos desfasado do ciclo da principal cultura, a 

mandioca, com um ciclo vegetativo alongado; 

 Preços muito elevados dos inputs (os fornecedores atuam, muito 

frequentemente, como especuladores);  

 Fraca qualidade das sementes distribuídas; 

 Fraca capacidade de resposta dos operadores de mecanização agrícola 

existentes. 

Terminamos dando nota dos lentos mas visíveis progressos que a agricultura familiar 

tem registado nos últimos 10 anos, período de paz consolidada. Como nos mostra a 

história do desenvolvimento rural nas diversas partes do mundo, é na agricultura 

familiar que este desenvolvimento terá que assentar, percorrendo um caminho que 

não andará longe de ser balizado, entre outros, pelos seguintes marcos: 

 Melhoria da organização dos mercados de fatores e de produtos, e promoção 

de facilidades de acesso dos agricultores a esses mercados; 

 Criação de excedentes de tesouraria resultantes do aumento das vendas no 

mercado; 

 Intensificação dos níveis de mecanização das tecnologias utilizadas e aumento 

da dimensão média das explorações familiares; 

 Aumentos de produtividade da terra, resultantes de uma intensificação no uso 

da generalidade dos fatores de produção (nos quais a água de rega poderá 

assumir papel preponderante em certas regiões de Angola); 
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 Aumento nível de organização/cooperação entre agricultores familiares, 

permitindo o acesso aos mercados em melhores condições (nomeadamente 

com o estabelecimento de relações comerciais com outros agentes das fileiras). 

Resta-nos trabalhar para que a transição que se avizinha seja feita evitando alguns dos 

erros já cometidos noutras regiões do mundo. 


