
Boas Práticas de Gestão 

Sustentável da Terra (GST) na 

Província do Huambo, Extensívo a 

Outros Locais do País 

 

Projecto ELISA 

Huambo, Julho 2011 



Esta apresentação é resultado de uma investigação sobre as “Boas 
Práticas de GST na Província do Huambo, Extensívo a Outros 
Locais do País 

São apresentados os resultados principais do relatório final da 
investigação.  

Os resultados são apresentados na seguinte sequência: 

1. Introdução 

2. Degradação do solo e a gestão sustentável da terra 

3. Dados geográficos da Província do Huambo 

4. Degradação do solo e gestão sustentável das florestas  

5. Degradação do solo e agricultura sustentável 

6. Degradação do solo e a pecuária 

7. Conclusões chaves 

Objectivo & conteúdo da apresentação 



1. Introdução 

 
 O objectivo desta apresentação é a analise de boas praticas na 

GST a nível da província do Huambo, principalmente em relação a 

prevenção da degradação do solo. 

 O estudo feito foi no sentido de dar uma visão geral sobre a 

problemática e identificar futuras acções 

 As futuras acções para a prevenção da degradação do solo a nível 

da província terão de contar com as contribuições de varias 

instituições e especialistas nas áreas da agricultura, demografia, 

sociologia, ambiente e outras 

 



2. Degradação do solo e a gestão sustentável da terra 

 
 A degradação do solo pode ser definida como um processo que baixa a 

capacidade actual e futura do solo para produzir bens. De maneira 

generalizada, podem ser identificadas duas categoriais de degradação do 

solo.  

 1. Erosão: Deslocamento de materiais do solo, por exemplo pela água ou 

pelo vento 

 

 

 

 

 

 

 A velocidade de erosão depende 

de muitos factores, incluindo 

factores climáticos como 

quantidade e intensidade da 

precipitação, temperatura, 

velocidade dos ventos e frequência 

de tempestades. Os factores 

geológicos incluem o tipo da rocha 

de mãe, a sua porosidade e 

permeabilidade e o declive da 

terra.  

 

 

 

 



2. Degradação do solo e a gestão sustentável da terra 

(cont.) 

 
 

 2. Perca de nutrientes: principalmente ligada à agricultura sem aplicação 

de métodos de manutenção de nutrientes ou fortes chuvas em áreas com 

solos que têm fraca capacidade de retenção de água. 

 

 

 

 

 



2. Degradação do solo e a gestão sustentável da terra 

(cont.)  

 

 Apesar da própria degradação do solo ser um processo físico e 

químico, as causas da degradação e a sua prevenção são ligadas a 

processos políticos, económicos e sociais numa certa área 

geográfica. (por exemplo politicas de conservação ambiental, 

negocio de carvão) 

 

 Nesta perspectiva, a análise da gestão das florestas, os métodos da 

agricultura e as práticas actuais da pecuária devem incluir a 

dimensão social, económica e política.   

 



3. Algumas características importantes da província do 

Huambo em relação a GST 

 Densidade populacional: A Província do Huambo tem uma das densidades 

populacionais mais altas de Angola, resultando numa pressão grande sobre 

terrenos férteis para fins agrícolas.  

 

 Solos ferraliticos: Este tipo de solo, predominantes na Província do 

Huambo, é relativamente fraco em termos de retenção de nutrientes,  

sofrendo  constante erosão de nutrientes devido à fortes chuvas que esta 

região regista.  

 

 Precipitação: as fortes chuvas contribuem para a erosão e perca de 

nutrientes 

 

 Estes são  factores importantes que contribuem para a as  causas da 

degradação do solo na província.  

 



4.  Degradação do solo e gestão sustentável das 

florestas 

 

1. Floresta Miombo 

 As florestas miombo 

cobrem uma área 

vasta do centro-sul  

da África Sub-

sahariana. 

Aproveitamento: 

 Produção de 

madeira: Mussive, 

Girassonde, Pau 

Preto e Pau Ferro 

 Fonte de energia, 

material de 

construção  

 

 

 



4.  Degradação do solo e gestão sustentável das 

florestas 

 
Principal ameaça: produção de carvão 

 A produção de carvão na província do Huambo (e em outras regiões 

da África Austral) tem um impacto enorme 

 Para muitos residentes em áreas rurais, o rendimento do carvão é 

mais seguro e imediato que o rendimento obtido através da 

agricultura.  

 Por outra, existe uma demanda enorme de carvão principalmente 

nos centros urbanos do país (Huambo, Benguela, Lobito, Luanda 

etc.)  

 Esta demanda tem as suas origens no dificil acesso à outras fontes 

de energia (por exemplo gás em áreas peri-urbanas ) e o modo de 

vida, como por exemplo a preparação de grelhados 

 

 

 

 



4.  Degradação do solo e gestão sustentável das 

florestas 

 
2. Florestas de espécie exótica 

 As espécies exóticas são, no 

caso angolano,  arvores 

plantadas (introduzidas) no país 

no tempo colonial.  

 Principalmente Pinho, Eucalipto, 

Cedro 

 Aproveitamento:  

 Produção de papel (tempo 

colonial) 

 Locomotivas a vapor (tempo 

colonial e pós) 

 Valor madeireiro 

 Ameaça principal: corte não 

sustentável 

 

 

 

 



4.  Degradação do solo e gestão sustentável das 

florestas 

 
3. Florestas de montanha 

 O habitat mais ameaçado de Angola que é‘Sobreviventes’ de um tempo 

climatico anterior 

 Na província do Huambo, ocorrem em poucos fragmentos isolados nas 

zonas altas. Um dos exemplos é a área do Morro do Moco, Município de 

Londuimbali.   

 

 

 

 



4.  Degradação do solo e gestão sustentável das 

florestas 

 
 

 Principal Ameaça: 

Agricultura 

 

 Bird Life 

International & 

Ecovisão têm 

projecto em curso 

para salvaguardar  

a flora e fauna 

das florestas de 

montanha (www. 

mountmoco.org 

 

 Grande potencial 

turístico 

 

 

 



5. Degradação do solo e agricultura sustentável 

Agricultura e degradação do solo 

 Na produção agrícola, as plantas aproveitam os nutrientes do 

solo para o seu crescimento 

 Para manter a sua produtividade, o solo deve ser ‘reabastecido’ 

com nutrientes 

 Exemplo de um processo natural: por resíduos orgânicos  

 Exemplo de um processo artificial: adubação 

 Plantação de milho por exemplo, sem aplicação de métodos para 

melhorar a qualidade do solo resulta na rápida perca de 

fertilidade do solo (perca de nutrientes). 

 

 

 

 



5. Degradação do solo e agricultura sustentável (cont.) 

Como prevenir a degradação do solo pela agricultura? 

 

Três abordagens: 

1. Aplicação de boas praticas de agricultura para manter a fertilidade 

do solo 

2. Extensão rural para a divulgação das boas praticas 

3. Organização comunitária para melhor aproveitamento dos recursos 

disponíveis (associações & cooperativas) 

 

 



5. Degradação do solo e agricultura sustentável (cont.) 

 Extensão rural 

 Boas praticas precisam ser divulgadas nas comunidades: 

importância da extensão rural 

 Instituições e actividades de extensão rural devem ser reforçadas 

 

Criação de cooperativas e associações 

 A criação de cooperativas ou associações agrícolas tem várias 

vantagens. Por exemplo, ajuda os associados a comercializar seus 

produtos.  

 A divulgação de boas praticas é mais fácil em comunidades 

organizadas onde existam cooperativas ou associações 

 

 

 

 

 

 



4.  Degradação do solo e gestão sustentável das 

florestas 

 
 Resumo: existem três tipos de florestas e cada um possui desafios 

específicos em termos de degradação e GST. 

 

 

 

 

  

 

 

Tipo de floresta Tipo de ameaca Possíveis 

soluções 

Miombo Carvão  Promover / 

subsidiar o gás 

Espécie exótica Cortes não 

sustentáveis 

Controlo & 

repovoamento 

Floresta de 

montanha 

Agricultura Conservação 

(protecção 

completa) 



6. Degradação do solo e a pecuária 

 

 

 

O gado bovino na província do Huambo 

 O gado bovino era muito mais comum durante o tempo colonial.  

 Em1973, existiam cerca de 450.000 cabeças de gado bovino 

registado nas 9000 fazendas portugueses e ainda um numero maior 

nas comunidades locais a nível da província. 

 Em geral, o clima e a vegetação do planalto são muito favoráveis a 

criação do gado (Em media, uma cabeça de gado bovino no 

Huambo precisa de cerca 2.5 hectares de pasto, porquanto uma 

cabeça de gado bovino no Cunene precisa de 4 até 6 hectares.) 

 Em 1995 resistaram-se apenas uns 1000 

 Números recuperaram de maneira rápida desde 2002, estando os 

números hoje fixados em cerca de 80.000 cabeças de gado bovino 

registado a nível provincial 

 

 



6. Degradação do solo e a pecuária (cont.)  

 
O pasto e a erosão do solo 

 A erosão do solo nos pastos normalmente resulta da má gestão do 

pasto, deixando o gado pastar o forragem até no próprio solo.  

 Os caminhos utilizados pelo gado, especialmente em declives mais 

acentuados, podem virar canais de escoamento de água 

aumentando a erosão nestes áreas. 

 

 

 

 De alto risco em geral 

são áreas ao longo de 

vias de água, 

especialmente quando 

servem como única 

fonte de água potável 

para o gado.  

 

 

 



6. Degradação do solo e a pecuária (cont.)  

 
 A degradação do solo pela pecuária ainda não é ainda muito 

acentuada a nível do Huambo, comparada com a magnitude do 

problema de desflorestamente e degradação do solo por 

actividades agrícolas 

 

 Mas com aumento do gado, a pressão sobre áreas de pasto vai 

aumentar,  principalmente próximo de assentamentos humanos 

 

 

 



6. Degradação do solo e a pecuária (cont.)  

 

 A gestão do pasto numa 

ou noutra forma de 

rotação é bastante 

comum e muito mais 

eficiente que o pasto 

continuo, especialmente 

em fazendas mais 

pequenas. Este forma de 

pasto permite a 

regeneração da 

forragem. 

 

 

 

Exemplo de uma abordagem para prevenir a degradação do solo; 

Gestão do pasto e da forragem 

 

 Aspecto fundamental para a pecuária.  

 

 



7. Conclusões chaves 

 

1. Florestas Miombo – abordagem holística e aproveitamento de 

experiências regionais 

2. Florestas de espécies exóticas – reforçar a implementação de 

políticas existentes, sobretudo o reflorestamento 

3. Florestas de montanha – conservação (protecção) 

4. Agricultura  

 – introdução de métodos de conservação do solo 

 – reforçar a extensão rural 

 – facilitar a criação de cooperativas agrícolas 

5. A degradação do solo pela pecuária – incluir abordagens contra 

erosão na promoção de boas praticas 

 



 

 

 

FIM DA APRESENTAÇÃO 

 

 

OBRIGADO 

 


