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1. Introdução 

Em Angola, a tracção animal enquanto tecnologia agrícola tem sido tradicionalmente 
utilizada no Sul do país, sendo usado para o efeito apenas gado bovino, cujo efectivo se 
concentra principalmente nas províncias de Huíla, Benguela, Namibe e Cunene. 

Nas províncias do Norte do país não existe tradição no uso desta tecnologia. Na província 
de Malange existem alguns nichos geográficos onde o conhecimento antigo da utilização 
da tecnologia iniciou uma tradição que se manteve até à actualidade. É o caso das 
comunas de Cota e Kateco-Kangola, no município de Kalandula, e da comuna do Lombe, 
no município de Cacuso.  

Em 2004, o Ministério da Agricultura, através do IDA, implementou um Programa de 
Nacional de Fomento da Tracção Animal no Norte do País. Na província de Malange, o 
Governo Provincial financiou a aquisição de juntas de bois de tracção que foram 
entregues a Associações de Camponeses de aldeias localizadas em regiões com história 
de utilização desta tecnologia. De acordo com o Director da EDA de Cota foram 
distribuídas 15 juntas de bois a Associações de Camponeses de aldeias daquela comuna.  

O presente relatório tem por objectivo contribuir para um melhor conhecimento da 
história e importância actual da tracção animal na comuna do Cota e perspectivar as 
possibilidades de desenvolvimento e difusão desta técnica. 

 

2. Metodologia 

Foram entrevistados informadores qualificados, com base na Ficha de Inquérito “Análise 
da introdução da tracção animal em torno de experiências concretas nas aldeias” (Doc 
Nº 102/03-09), em duas aldeias da comuna seleccionadas pelo Director da EDA: Mandele 
e Caxingue 1º. As aldeias referidas pertencem à Regedoria de N’Gola M’Bandi onde o 
conhecimento e tradição do uso de tracção animal remontam ao período colonial e foi 
preservado até ao presente. 

De acordo com o Doc Nº 102/03-09 os informadores qualificados devem poder incluir-se 
em pelo menos um dos seguintes gupos: 

[1] Autoridade local tradicional 

[2] Autoridade local administrativa 

[3] Dirigente associativo 

[4] Dirigente religioso 

[5] Dirigente/quadro de ONG 
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[6] Quadro/técnico da Administração Pública 

[7] Não é agricultor, mas tem conhecimentos da tracção 

[8] É agricultor e não utiliza tracção, mas tem conhecimentos sobre tracção 

[9] É agricultor e utiliza na(s) sua(s) lavra(s) a tracção 

[10] Outra razão 

Com base nestes critérios, foram inquiridos o Director da EDA de Cota, Sr. Isaac Fernando 
Curijiquila, com base no critério [6], e quatro camponeses de cada uma das aldeias por 
ele indicadas. Os camponeses a inquirir foram seleccionados de forma consensual pelo 
Director da EDA de Cota e pela técnica residente Ana Paula Nogueira.  

Na aldeia de Mandele foram inquiridos: 

 Manuel Bravo Mufuma, com base nos critérios [9] e [10]: é um agricultor que usa 
tracção animal nas suas lavras e é, neste momento um dos responsáveis pelos 
bois da Associação.  

 Gaspar Tomás Gunza Francisco, com base nos critérios [9] e [10]: é um agricultor 
que usa tracção animal nas suas lavras e, neste momento, além de co-responsável 
pelos bois da Associação (em alternância com o inquirido anterior) é adestrador 
e operador dos animais. 

 António Gonga, com base nos critérios [1] e [8]: é um dos sobas da aldeia e, 
enquanto agricultor, não utiliza actualmente a tracção animal mas já a utilizou no 
passado tendo portanto conhecimentos do seu uso. 

 Figueira Gaspar com base no critério [8]: é um agricultor que actualmente não 
usa tracção animal nas suas lavras, mas tem conhecimentos sobre esta tecnologia 
porque já a utilizou no passado tendo possuído bois de sua propriedade. 

Na aldeia de Caxingue 1º foram inquiridos: 

 Daniel José, com base nos critérios [3], [9] e [10]: é actualmente o coordenador 
da Associação de Camponeses da aldeia, na qualidade de agricultor utiliza tracção 
animal nas suas lavras e tem ao seu cuidado os bois da Associação. 

 Abreu João Zua, com base nos critérios [3] e [9]: é secretário da Associação de 
Camponeses da aldeia e é um agricultor que utiliza tracção animal nas suas lavras. 

 David Miguel, com base nos critérios [9] e [10]: é um agricultor que utiliza tracção 
animal nas suas lavras e possui um boi de sua propriedade. 
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 Rodrigues Camuíge com base no critério [8]: é um agricultor que não utiliza 
tracção animal nas suas lavras mas já tem conhecimentos do seu uso, uma vez 
que já a praticou no passado.  

 

3. Introdução e utilização da tracção animal na aldeia de Mandele 

 

Historial 

Na aldeia de Mandele a tracção animal começou a ser utilizada na década de 1970 por 
iniciativa de um agricultor, o Sr. Xavier (irmão do soba da aldeia, Sr. António Gonga) que 
aprendeu a técnica na aldeia vizinha de Caxingue 1º onde a tracção animal já era utilizada 
há cerca de uma década. O conhecimento foi transmitido a outros agricultores tendo-se 
formado novos operadores e a tracção animal foi prática comum até ao período da 
Guerra. 

A experiência actual iniciou-se com o Programa de Fomento da Tracção Animal no Norte 
do País, implementado pelo Ministério da Agricultura em 2004. No ano de 2005, o 
Governo Provincial financiou a aquisição de juntas de bois de tracção, provenientes do 
Sul do país (província da Huíla), e o IDA Provincial atribuiu à Associação de Camponeses 
da aldeia 3 juntas e respectivos equipamentos de tracção (charruas). No processo 
intervieram: (i) o Governo Provincial de Malange, nas pessoas do Governador Provincial 
(Dr. Cunha) e Director Provincial da Agricultura (Eng. Augusto Miguel), que aprovou e 
financiou a aquisição dos animais; (ii) o Instituto de Serviços Veterinários Provincial que 
foi responsável pela quarentena dos animais e (iii) o IDA Provincial nas pessoas do seu 
Director (Sr. Miguel Filho) e do então Director da EDA do Cota (Sr. Tomé Dias de Sousa) 
que definiram as aldeias/associações beneficiárias.  

Os animais foram entregues à Associação de Camponeses da aldeia na campanha de 
2005/2006. Foram treinados pelo Srs. Gaspar Tomás Gunza Francisco e Manuel Bravo 
Mufuma, tendo começado a laborar ao fim de 6 meses mas ainda em período de treino. 
O treino ficou completo ao fim de aproximadamente 1 ano. Das 3 juntas entregues à 
Associação, 2 animais morreram, segundo o Director da EDA devido uma provável falta 
de adaptação ao clima e/ou à alimentação.  

O gado de trabalho entregue à Associação foi oficialmente entregue ao cuidado do Sr. 
Manuel Bravo Mufuma. Neste momento essa responsabilidade é partilhada com o Sr. 
Gaspar Francisco. 

Existem actualmente na aldeia duas juntas propriedade de privados: a primeira, adquirida 
em 2007, foi treinada pelo Sr. Gaspar Francisco, e já se encontra em laboração; a segunda 
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foi adquirida em Julho de 2009 e vai iniciar ainda a fase de treino, a cargo também do Sr. 
Tomás Francisco. 

Existem ainda na aldeia 6 fêmeas e 7 crias o que perfaz um total de 21 cabeças. 

 

Meios de tracção disponíveis da aldeia 

Como atrás foi referido, existem actualmente na aldeia de Mandele 3 juntas em 
laboração, das quais 2 das Associação e uma pertença de um particular. Recentemente 
foi adquirida por outro privado mais uma junta de animais ainda não treinados e que, por 
isso, ainda não se encontra em laboração.  

Todos os animais são de raça “indígena”, também chamada “rústica”, tendo os machos 
de trabalho um peso vivo médio aproximado de 300 kg. 

Os meios de tracção actualmente existentes na aldeia são uma carroça de junta, 6 arados 
de junta e 1 semeador também de junta. A carroça, em muito mau estado de 
conservação, estava na altura do inquérito a ser reparada por alguns associados. De 
acordo com os inquiridos todos os equipamentos são adequados e trabalham de forma 
ajustada às capacidades dos animais, opinião partilhada pelo Director da EDA. 

 

Maneio do gado de tracção 

O gado de tracção não se encontra estabulado. Nas épocas de trabalho nas lavras os 
animais trabalham no máximo 6 horas por dia. Geralmente iniciam o trabalho às 6 e 
terminam às 12h. Quando não está a trabalhar encontra-se em pastoreio, sempre 
acompanhado por um pastor. À noite recolhe à aldeia onde permanece num cercado 
construído de paus e bambus.  

Os meses em que o gado pastoreia menos coincidem com o período de mais trabalho nas 
lavras. Pastoreia mais tempo no período em que a abundância de pasto é menor e os 
animais têm de procurar alimento durante mais tempo, o que coincide com a época de 
menos trabalho nas lavras. Os animais da Associação pastam nos terrenos da aldeia e os 
animais pertença de privados pastam geralmente nos terrenos dos seus proprietários. 

O pastoreio faz-se em regime extensivo. Os animais pastam em terrenos que lhes estão 
destinados mas alimentam-se apenas da vegetação natural existente. Não existem na 
aldeia campos dedicados ao cultivo de alimentos orientados para o gado de tracção. Os 
animais também não recebem qualquer suplementação em termos de rações ou 
farinhas, sendo apenas suplementados com cerca de 100 g de sal por dia e mandioca 
fresca em quantidades variáveis consoante as disponibilidades.  
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A quantidade de pasto disponível bem como a sua qualidade variam com a época do ano. 
Na época das chuvas (Setembro a Abril), a quantidade e a qualidade do pasto evoluem 
de forma inversa. No início do ciclo, o capim é mais tenro mas é ainda pouco abundante; 
à medida que as plantas crescem aumenta a quantidade de pasto, atingindo-se a melhor 
relação qualidade/quantidade em Novembro-Dezembro. Até ao final das chuvas (Março) 
mantém-se a abundância de pasto mas a qualidade diminui porque as plantas ficam 
fibrosas (“canas”) e o animal tem dificuldade em comer. A partir de Abril as plantas 
começam a ficar “secas” e a quantidade de pasto diminui. As queimadas podem diminuir 
a área disponível para pastar. Assim, de Abril a Setembro-Outubro o pasto é escasso e de 
má qualidade. O período mais crítico coincide com os meses de Junho a Agosto. A 
observação visual por parte da técnica residente permitiu confirmar a opinião expressa 
pelos inquiridos. 

No que diz respeito ao aspecto sanitário, os animais foram vacinados apenas uma vez, 
em 2006 e os inquiridos queixam-se do facto de o plano anual de vacinação não ser 
cumprido e não serem efectuados banhos de desparasitação externa (banhos 
carracicidas).  

Contudo os animais encontram-se em estado sanitário considerado bom pelos 
agricultores e pelo Director da EDA e não estiveram doentes nos últimos 6 meses. 

 

Trabalho com o gado bovino 

Todos os animais da aldeia foram treinados pelo Sr. Gaspar Francisco (operador-mestre), 
com a ajuda dos agricultores Sr. Manuel Bravo Mufuma e Sr. Pedro Canda (actual 
ajudante do operador).  

Dado o interesse de diversos agricultores no uso da tracção animal tem sido feito o 
ensinamento de outros operadores, entre eles o Sr. Pedro Canda (actual operador-
ajudante). Foram também mencionados os agricultores Francisco Fernando, Domingos 
Bagi, Carlitos Pedro, Tomás Pedro e Júlio Magalhães. No processo de aprendizagem, a 
primeira é a habituação do animal à presença do operador, nomeadamente ao seu 
cheiro, pelo que o aprendiz começa por iniciar o contacto com os animais fora do terreno 
de trabalho. Posteriormente, o mais comum é o aprendiz acompanhar o operador-
mestre na fase de amansamento do animal e depois na fase de treino para as operações 
de preparação do terreno. 

Nos trabalhos de preparação do terreno o operador principal traça a primeira linha para 
orientar o percurso dos animais. O operador trabalha atrás da junta manuseando a alfaia 
e o ajudante trabalha à frente conduzindo os animais de acordo com as orientações dadas 
pelo operador principal. 
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As operações de preparação do terreno iniciam-se logo após as primeiras chuvas. A 
preparação completa inclui uma lavoura para reviramento do solo e remoção dos 
resíduos culturais e/ou da vegetação espontânea. Após uma semana, quando os resíduos 
já se encontram em fase avançada de decomposição e os torrões menos compactos, 
efectuam-se 2 gradagens com objectivo de esmiuçar o terreno. A última operação, 
localmente denominada abertura de regos, consiste na armação do terreno em 
camalhões onde vão ser plantadas as estacas e pode ser feita logo após a gradagem. 
Todas as operações são efectuadas com o arado. 

 

Agricultores que tiveram terras trabalhadas por tracção animal 

Na aldeia de Mandele foram identificados 10 agricultores que tiveram terras trabalhadas 
por tracção animal nas campanhas de 2007/2008 e/ou 2008/2009. Foi ainda preparada 
uma parcela colectiva da Associação (Quadro 1). 

 

Quadro 1 - Terra trabalhada por tracção animal na aldeia de Mandele na campanha de 
2008/2009 

Agricultor Área (ha) Nº de dias Pagamento 

Associação 3 14 não 

Manuel Bravo Mufuma 2,25 30 não 
Gaspar Tomás Gunza Francisco 3,1 35 não 
Isabel Manuel (Infeliz Manuel) 0,25 5 sim 

Isabel Canda 0,25 5 sim 
António Sola 0,5 6 sim 

António Carlos 0,6 6 sim 
Manuel Gunza 0,5 6 sim 

José Cruz Kimzumbi 0,25 5 sim 
Joaquim Cambulo (*) 0,5 12 não 

Pedro Canda 1 8 não 
(*) Este agricultor teve terra trabalhada por tracção animal apenas em 2007/2008 

Os agricultores Manuel Bravo Mufuma, Gaspar Tomás Gunza Francisco e Pedro Canda 
não efectuaram qualquer pagamento pela utilização dos bois da Associação uma vez que 
dão o seu contruibuto através da manutenção dos animais e do trabalho que efectuam 
com eles. 
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O Sr. Joaquim Cambulo utilizou tracção animal apenas no ano de 2007/2008 e não teve 
de efectuar qualquer pagamento porque treinou os bois de um agricultor de outra aldeia 
que lhe permitiu trabalhar sem ter de efectuar qualquer pagamento. 

Os restantes agricultores referidos tiveram de pagar pela utilização dos animais da 
Associação a taxa estipulada pela Associação que é de 10 mil kwanzas (valor estipulado 
para uma área máxima de 1 ha). Embora se trate de uma taxa fixa, os inquiridos 
afirmaram que alguns agricultores que trabalham áreas pequenas, da ordem dos 0,25 ha 
terão pago valores mais baixos da ordem dos 6000 kwanzas.  

 

4. Introdução e utilização da tracção animal na aldeia de Caxingue 1º 

 

Historial 

As entrevistas realizadas indicam que foi na aldeia de Caxingue 1º que ocorreu a 
introdução da tracção animal como tecnologia agrícola, na comuna de Cota, tendo-se 
difundido a partir daí para outras aldeias da região. A história da utilização da tracção 
animal nesta aldeia remonta à década de 1960, ainda no período colonial. A iniciativa da 
introdução desta tecnologia pertenceu a um agricultor natural desta aldeia, o Sr. Nicolau, 
que trabalhou grande parte da sua vida numa fazenda colonial no sul do país onde 
aprendeu a utilizar a tracção animal. Terminada a sua actividade como assalariado, 
regressou à sua aldeia de origem levando consigo o conhecimento que transmitiu a 
outros agricultores, que decidiram adoptar esta tecnologia cuja utilização se foi 
mantendo ao longo dos anos, interrompendo-se durante o período da guerra. Alguns dos 
actuais habitantes da aldeia referem ter utilizado a tracção animal nas suas lavras até à 
década de 1980.  

Antes do início da experiência actual os agricultores que, nesta aldeia, possuíam 
conhecimentos de tracção animal e de treino de bois de tracção eram os Srs. Rodrigues 
Camuíge, Daniel José, Salvador Domingos que aprenderam e já utilizavam a tracção 
animal antes da guerra, tendo o Sr. Rodrigues Camuíge possuído animais de sua pertença. 
Era também conhecedor desta tecnologia o Sr. Casimiro dos Santos que adquiriu o 
conhecimento através do pai, um agricultor da região possuidor de extensas áreas de 
cultivo e um grande número de animais de tracção1. Actualmente a maioria dos 
agricultores da aldeia sabe utilizar a tracção animal. 

                                                 
1 Foi referido pelo Director da EDA, Sr. Isaac Fernando que o pai do Sr. Casimiro dos Santos possuía na 
década de 80 mais de 20 juntas de bois. 
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Diferentemente do que se observou em Mandele, em Caxingue 1º a fase actual de 
tracção animal começou por uma iniciativa privada do Sr. Casimiro dos Santos que no ano 
de 2003 comprou a junta de bois para uso nas suas lavras e alguma prestação de serviços 
a terceiros.  

Na campanha de 2005/2006, a Associação de Camponeses da aldeia recebeu do IDA 
Provincial 2 juntas de bois de tracção, no âmbito do Programa de Nacional de Fomento 
da Tracção Animal no Norte do País, anteriormente mencionado. Mais tarde recebeu 
uma terceira junta, proveniente da aldeia de Quingongo onde os animais que lhe foram 
destinados não eram desejados. Os animais provenientes de Quingongo morreram pouco 
tempo depois e mais tarde veio a morrer um outro animal da Associação que, na data do 
inquérito, possuía assim 3 animais. 

Posteriormente o Sr. Casimiro dos Santos adquiriu mais animais possuíndo, à data do 
inquérito, 3 juntas para uso próprio e prestação de serviços a terceiros. 

Já no ano de 2009, o jovem agricultor David Miguel comprou um boi de tracção, que está 
a ser treinado pelo próprio, e referiu ser sua intenção aumentar o efectivo até pelo menos 
2 juntas. 

Assim, na data do inquérito existiam na aldeia 10 animais bovinos de tracção. 

A primeira junta adquirida pelo Sr. Casimiro dos Santos foi comprada em Malange, sendo 
os animais provenientes da província de Benguela. Todos os outros animais tiveram como 
proveniência a província de Huíla. 

O processo foi financiado de forma diferentes consoante os casos. As juntas de bois 
entregues à associação foram financiadas pelo Governo Provincial, seguindo o protocolo 
descrito anteriormente para o caso da aldeia de Mandele. A primeira junta do Sr. 
Casimiro dos Santos e o boi do agricultor David Miguel foram adquiridos através de 
autofinanciamento, as juntas adquiridas mais recentemente pelo Sr, Casimiro dos Santos 
foram financiadas através de microcrédito concedido pela ONG Associação para o 
Desenvolvimento Rural e Ambiente (ADRA) de Malange. Para conseguir este crédito, o 
Sr. Casimiro criou e registou uma Associação de nome N’Gona, constituída por 31 
elementos da sua família (esposas, filhos maiores, irmãos e outros). Este processo teve 
como interlocutores os Srs. Marco e Luca do Espírito Santo. 

Ao contrário do que sucedeu em Mandele, em Caxingue 1º a aceitação dos animais de 
tracção concedidos pelo IDA não foi pacífica, uma vez que, aquando da recepção dos 
animais, nenhum agricultor da aldeia aceitou a incumbência de os tomar ao seu cuidado. 
Na altura a Mecanagro operava na aldeia, no âmbito do PEDR, sem encargos para os 
agricultores e estes temeram que, se ficassem com os bois, deixariam de usufruir dos 
serviços de tracção mecânica.  Por outro lado, consideravam que cuidar dos bois era uma 
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responsabilidade e um trabalho desnecessários, porque os tractores faziam a preparação 
do terreno mais rapidamente e sem trabalho para os agricultores. Perante este impasse, 
o Sr. Daniel José, agricultor e coordenador da Associação, decidiu tomar a seu cargo a 
responsabilidade dos animais para evitar que estes fossem retirados da aldeia2. Os 
animais foram treinados pelo próprio Sr. Daniel José, com a ajuda do Sr. Casimiro dos 
Santos. Actualmente o Sr. Daniel José considera ter tomado a melhor decisão ao aceitar 
ficar com os animais. 

Os animais dos privados, Casimiro dos Santos e David Miguel foram ou estão a ser 
treinados pelos próprios. 

Ultrapassado o impasse inicial com os bois da Associação, devido apenas a uma questão 
de responsabilidade, a introdução da tracção animal nesta aldeia tem sido fácil e 
continuará a sê-lo uma vez que grande parte (segundo os inquiridos, a maior parte) dos 
agricultores tem conhecimentos de tracção. A receptividade para a tracção animal e a 
vontade de a utilizar tem aumentado sobretudo devido às más experiência tidas com as 
empresas de mecanização que, frequentemente, não terminam os trabalhos contratados 
ou nem sequer os iniciam. Nestas condições os agricultores apontam como principal 
motivo para a vontade de utilizar tracção animal a possibilidade de cultivar mais área e 
obter mais produção e, como segundo motivo, a possibilidade de utilizar carroça para o 
transporte de produtos e materiais.  

 

Meios de tracção disponíveis da aldeia 

Como já foi referido, na aldeia existiam, na data do inquérito, 10 animais de tracção, 
todos machos bovinos de raça “indígena” com aproximadamente 300 kg de peso vivo. 
Destes, 3 foram atribuídos à Associação sendo os restantes propriedade de privados.  

Os meios de tracção existentes na aldeia são uma carroça de junta, 3 arados de junta e 
um semeador também de junta, todos propriedade do Sr. Casimiro dos Santos, com 
excepção de uma charrua que é propriedade da Associação e que não está funcional. 

De acordo com os inquiridos todos os equipamentos são adequados e trabalham de 
forma ajustada às capacidades dos animais, opinião partilhada pelo Director da EDA.  

 

Maneio do gado de tracção 

                                                 
2 O inquirido Daniel José referiu que nesta decisão teve grande peso a opinião expressa pelo seu 
sobrinho, Sr. Casimiro dos Santos que o aconselhou a ficar com os bois ao seu cuidado. 
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O maneio do gado é feito da mesma forma que em Mandele. Os animais não se 
encontram estabulados e ficam na pastagem quando não estão a trabalhar, sempre 
acompanhados por um pastor. Os animais da Associação pastam em terrenos da família 
do Sr. Daniel José e os bois pertença de privados pastam nas terras dos respectivos donos. 
Durante a noite são recolhidos à aldeia onde permanecem simplesmente presos por uma 
corda a uma árvore. 

Tal como em Mandele, em Caxingue 1º o pastoreio também se faz em regime extensivo, 
sendo a vegetação natural o único alimento dos animais, que são suplementados 
unicamente com cerca de 100 g de sal por dia. Não existem campos dedicados ao cultivo 
de alimentos orientado para o gado de tracção e não se utilizam rações ou farinhas.  

Dada a proximidade das aldeias, a vegetação dominante é a mesma nos dois casos pelo 
que a quantidade e a qualidade do pasto variam da mesma forma que foi descrita para 
Mandele: durante as primeiras chuvas aumenta a quantidade de pasto que mantém uma 
boa qualidade, a partir das segundas chuvas o pasto, embora abundante, é de menor 
qualidade devido ao endurecimento do capim e no final das chuvas o pasto torna-se 
menos abundante e de má qualidade. No entanto, como nesta época os animais não têm 
trabalho nas lavras podem dedicar mais tempo à procura de alimento.    

No que diz respeito ao aspecto sanitário, os animais foram vacinados pela última vez em 
2007 e submetidos a um banho carracicida em 2008. Apenas o boi do agricultor David 
Miguel, comprado há poucos meses, ainda não foi vacinado. 

 

Trabalho com o gado bovino 

Os animais existentes na aldeia foram ou estão a ser treinados pelos respectivos donos 
ou agricultores que os têm a seu cargo: Srs. Casimiro dos Santos, David Miguel e Daniel 
José, todos operadores mestres. Para além destes é também operador mestre o Sr. 
Rodrigues Camuíge.  

Tal como em Mandele, tem sido feito o ensinamento a outros operadores, seguindo um 
procedimento idêntico. Foram citados como novos operadores (trabalham com os 
animais mas não os treinam nem ensinam novos operadores) os agricultores Abreu João 
Zua, Ananias Rodrigues e Adão Casimiro. Segundo foi referido, são aprendizes grande 
parte dos jovens da aldeia, tendo sido mencionados os seguintes: José Domingos Damião, 
Afonso Daniel José, Alberto Baptista, Carlos Domingos, António Miguel e os filhos/as do 
Sr. Casimiro (José Casimiro, Francisca Casimiro, Maria Casimiro, Madalena Casimiro, 
Vunge Casimiro, Gunza Casimiro, etc.). Alguns dos aprendizes já realizam trabalho de 
ajudante de operador, casos de José Domingos Damião e Afonso Daniel José. 
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A utilização dos animais nos trabalhos de preparação do terreno faz-se com descrito no 
caso de Mandele. 

Agricultores que tiveram terras trabalhadas por tracção animal 

Na aldeia de Caxingue 1º foram identificados 6 agricultores que tiveram terras 
trabalhadas por tracção animal na campanha de 2008/2009. Foi ainda preparada uma 
parcela colectiva da Associação (Quadro 2).  

Ao contrário do que sucede em Mandele, a utilização dos bois da Associação não está 
sujeita ao pagamento de qualquer taxa. No entanto, dada a situação que levou o Sr. 
Daniel a tomar a seu cargo a responsabilidade dos bois, a Associação não possui um 
operador para efectuar os trabalhos nas lavras dos associados. Deste modo, a utilização 
dos animais obriga a que o interessado contrate os serviços de um operador ou seja ele 
próprio operador.  

O agricultor David Miguel não utilizou os bois da Associação nas suas lavras porque 
aqueles não se encontravam disponíveis, tendo contratado o serviço de um agricultor de 
outra aldeia que possui bois de sua propriedade. 

 

 

Quadro 2 - Terra trabalhada por tracção animal na aldeia de Caxingue 1º na campanha 
de 2008/2009 

Agricultor Área (ha) Nº de dias Pagamento 

Associação 2,4 10 não 

Manuel Bravo Mufuma 2 10 não 

Abreu João Zua 0,6 8 não 

José Domingos Damião 1 8 não 

Afonso Daniel josé 1 8 não 

David Miguel (*) 0,6 8 30000 kz/ha 

Casimiro dos Santos 7 60 não 
(*) Este agricultor não utilizou bois próprios nem os da associação, contratou o serviço a 
um privado. 

 

4. Conclusões e perspectivas 
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A informação recolhida nas entrevistas, tanto em resposta aos inquéritos como em 
conversa informal, indicou que, nestas aldeias, onde existe tradição de tracção animal, 
esta apresenta-se como uma boa alternativa ao uso do tractor. Particularmente os 
informadores qualificados que têm conhecimento de tracção animal consideram esta 
tecnologia mais vantajosa do que o uso do tractor, principalmente porque envolve um 
risco muito menor. Por outro lado, os casos de sucesso de agricultores que utilizam 
exclusivamente a tracção animal também aumentam o interesse pela tecnologia e a 
vontade de a utilizar. 

Foi também quase sempre referida a importância dos animais de tracção para o 
transporte de pessoas e produtos, função que não é cumprida pelo tractor. 

No contexto actual, as principais limitações apontadas à utilização da tracção animal 
foram: 

Em Mandele: (i) a taxa cobrada pela Associação que a maioria dos agricultores não está 
disposta a pagar ou não tem possibilidades de o fazer e (ii) o reduzido número de animais 
não permite a satisfação de todas as solicitações 

Em Caxingue 1º: o reduzido nº de animais da Associação, francamente insuficiente para 
fazer face à demanda de todos os que gostariam de utilizar a tracção animal. 

Em ambos os casos há também limitações ao nível dos equipamentos de tracção, que são 
escassos, caros e de má qualidade. 

Os agricultores entrevistados na qualidade de informadores qualificados manifestaram 
de um modo geral o desejo de possuir 2 ou 3 juntas de bois de sua propriedade, sendo 
as restrições financeiras o principal impedimento à concretização desta vontade. O 
próprio responsável da ADRA de Malange F. Roque (comunicação pessoal) considera que, 
em muitos casos, seria preferível a atribuição de crédito a agricultores individuais do que 
às Associações das aldeias. Justificou afirmando que esta opção implicaria uma maior 
responsabilização dos envolvidos e reduziria alguns conflitos ao nível das comunidades 
relacionados com pagamentos de taxas às associações, privilégios dos agricultores que 
têm o gado ao seu cuidado ou mesmo os critérios utilizados para satisfação das 
solicitações dos associados. 

No entanto o recurso ao crédito é ainda muito limitado e a aquisição por 
autofinanciamento está ao alcance apenas de uma minoria muito restrita, pelo que os 
organismos estatais, como o IDA, deverão continuar a ser um suporte importante para o 
acesso à tracção animal. 
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O responsável da EDA de Cota é de opinião que o conhecimento, a tradição e a vontade 
de utilizar a tracção animal, juntamente com os casos de sucesso conhecidos, justificam 
o incentivo e um apoio efectivo ao uso desta tecnologia pelos agricultores da região.    

 


