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1. Introdução1 

A tracção animal é uma tecnologia com tradição em Angola, especialmente no Sul do 
País2.  

A maioria do rebanho bovino concentra-se nas províncias da Huíla, do Cunene, do 
Namibe e de Benguela3.  

Na zona Norte não há tradição no uso da tracção animal. Contudo, na Província de 
Malange existem zonas geográficas onde a tracção animal assume importância: no 
município de Cacuso (comuna do Lombe) e no município de Kalandula (comunas do Cota 
e do Cateco-Cangola).  

A Estação de Desenvolvimento Agrário (EDA) de Cacuso tem como áreas de intervenção 
as comunas: (i) Soqueco; (ii) Pungo Andongo; (iii) Quizenga; (iv) Sede.  

Através da implementação do Programa Nacional de Introdução de Tracção Animal na 
região Norte do País, em 2007, a direcção geral do IDA financiou e iniciou o processo de 
entrega de gado bovino na comuna do Soqueco. De acordo com o responsável da EDA, 
apenas na comuna do Soqueco existem camponeses receptivos à implementação e ao 
uso de tracção animal.  

Quando se aborda a questão da tracção animal na comuna do Soqueco estamos a 
reportar-nos, exclusivamente, à utilização do gado bovino. Dadas as suas condições 
específicas são o tipo de gado ideal para a execução desta tecnologia. Com efeito, estes 
animais desenvolvem um elevado esforço de tracção. Têm a característica de trabalhar 
bem em terreno irregular e macio e de executarem as tarefas de preparação do terreno 
de forma lenta. São pouco exigentes em alimentos.  

Os camponeses interessados em utilizar a técnica de tracção animal encontram algumas 
restrições, sobretudo financeiras. Actualmente, os pequenos agricultores ainda estão 
numa fase de dependência monetária de várias instituições, entre as quais se destaca o 
IDA. Uma alternativa que provou ser viável é a dos esquemas de finanças rurais baseados 
em grupos, apoiados por ONGs ou potencialmente pelas EDAS, com o crédito fornecido 
ou através de ONGs ou através das filiais provinciais dos bancos, e, paulatinamente, das 
próprias poupanças dos membros. 

                                                 
1 Este relatório foi elaborado com base na informação recolhida pela signatária nos inquéritos “Análise da 
introdução da tracção animal, em torno de experiências concretas nas aldeias”, Doc Nº 102/03-09, em 
conjunto com Ilídio Silva. 
2 A produção animal concentra-se ao sul, numa região de menor precipitação pluviométrica e menor 
densidade populacional. 
3 Segundo o relatório conjunto do MINADER e da FAO sobre a “Revisão do sector agrário e da estratégia 
de segurança alimentar para definição de prioridades de investimentos (TCP/ANG/2907) - Angola – 
Sistemas de Produção Pecuários”, datado de Dezembro de 2003. 
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Na opinião de técnicos angolanos, há uma grande necessidade de equipamentos de 
tracção animal (e animais), porque se prevê que a fonte principal de crescimento na 
produção agrícola durante o período vigente virá mais do aumento da área do que do 
aumento da produtividade, já que hoje o uso de inputs é irrisório.  

Segundo o responsável da Associação para o Desenvolvimento Rural e do Ambiente 
(ADRA) de Malange, F. Roque (em comunicação pessoal) aquela ONG opera sobretudo 
em quatro municípios pertencentes à Província de Malange: Cacuso, Kalandula, Kiwaba 
N’Zoge e Quela. Em Cacuso (comuna do Lombe) e em Kalandula (comunas do Cota e do 
Cateco-Cangola), a ADRA atribuiu micro-crédito a pequenos agricultores, residentes nas 
comunas do Lombe, do Cota e do Cateco-Cangola. 

Foi testado pela ADRA um sistema de crédito para aquisição de tracção animal que, 
provavelmente, funcionaria com mais eficácia se estivesse ligado a organizações de 
agricultores. Estes sistemas poderiam tornar-se um instrumento importante para a 
diversificação da agricultura (animais de pequeno porte, bovinos) e para o 
desenvolvimento de actividades de processamento em pequena escala. 

O presente relatório tem como objectivo o estudo da sensibilidade e da receptividade 
dos camponeses à tracção animal, em duas aldeias na comuna do Soqueco: Mufuma e 
Deia.  

 

2. Metodologia utilizada 

Para estudar os casos de utilização de tracção animal existentes na comuna do Soqueco 
foram realizadas entrevistas em duas aldeias, com base no documento “Análise da 
introdução da tracção animal, em torno de experiências concretas nas aldeias”, Doc Nº 
102/03-09. 

As aldeias seleccionadas pelo Director da EDA de Cacuso para estudar os casos existentes 
de tracção animal foram Mufuma e Deia (comuna do Soqueco, município de Cacuso). As 
razões da escolha das aldeias e dos inquiridos foram distintas: 

 No caso da aldeia de Mufuma as razões da escolha prenderam-se com o facto de 
existirem, concretamente, camponeses que dominam e trabalham com a técnica 
tracção animal. Além disso, apurou-se no terreno que, quanto à abordagem da 
tecnologia, é possível distinguir dois grupos de camponeses: (i) antigos 
operadores (mestres) e (ii) aprendizes da técnica4. 

                                                 
4 Do primeiro grupo fazem parte quatro camponeses: Costa Manuel Antóniol, Sabalo Hebo, Manuel 
Mufuma e António Sabalo. Do segundo grupo fazem parte cinco camponeses: Manuel João Mateus, 
Francisco Pinto, João da Costa, Sebastião Fragoso e João Francisco Rasga. 
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 No caso da aldeia de Deia as razões da escolha prenderam-se com os seguintes 
factos: (i) em 2008, a direcção da Associação de Camponeses beneficiou da 
entrega de animais de tracção por parte da EDA de Cacuso; (ii) esta aldeia é um 
local onde existem alguns camponeses interessados em aplicar a tecnologia em 
causa.  

Na aldeia de Mufuma foram entrevistados dois camponeses, Costa Manuel António e 
Manuel Mufuma, tendo sido inquiridor o responsável da EDA de Cacuso, Sr. Ilídio Silva.  

O camponês Costa Manuel António foi inquirido por ser um camponês que utiliza nas 
suas lavras tracção animal.  

Na campanha agrícola 2007/2008, o inquirido realizou três lavras. Duas foram 
trabalhadas manualmente e uma foi trabalhada por tracção animal. A área total 
trabalhada foi de 1,10 hectares. O trabalho de tracção animal foi feito pelos bois da 
Associação que estão na aldeia, não tendo sido efectuado qualquer pagamento. O 
agregado familiar constituído por seis membros, uma criança e cinco adultos, dedica-se 
somente à actividade agrícola, no âmbito da economia da família. Dos cinco adultos, 
somente o inquirido e o cônjuge trabalham exclusivamente nas lavras. 

O inquirido Manuel Mufuma é o Soba da aldeia, além de ser um camponês, com 
conhecimentos sobre tracção, embora não a utilize. É um antigo operador de tracção 
animal. 

 Na campanha agrícola 2008/2009, o inquirido realizou três lavras trabalhadas 
manualmente. A área total trabalhada foi de 0,57 hectares. O agregado familiar 
constituído por dois membros dedica-se exclusivamente à actividade agrícola, no âmbito 
da economia da família.  

Em Deia foram escolhidos dois camponeses para serem entrevistados, João António dos 
Santos II e Ramos Quifumbo. No inquérito ao camponês João António dos Santos II foi 
inquiridor o Director da EDA de Cacuso, Sr. Ilídio Silva. O inquérito ao camponês Ramos 
Quifumbo foi acompanhado pela técnica Helena Pinto tendo sido inquiridor o 
extensionista da comuna do Soqueco, Sr. Domingos Quiaúla. 

O camponês João António dos Santos II foi escolhido para ser entrevistado por ser o 
Coordenador da Associação de Camponeses de Deia e por ter manifestado interesse, no 
“Questionário às famílias”, Doc Nº 111/04-09, em adquirir uma junta de bois, para poder 
ter terra trabalhada por tracção animal.  

Na campanha agrícola 2008/2009, o inquirido realizou três lavras. Duas foram 
trabalhadas manualmente e uma foi trabalhada por tracção mecânica. A área total 
trabalhada foi de 1,40 hectares. O agregado familiar constituído por oito membros, 
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quatro crianças e quatro adultos, dedica-se somente à actividade agrícola, no âmbito da 
economia da família, sendo que os quatro adultos, incluindo o inquirido e o cônjuge, 
trabalham nas lavras exclusivamente. 

O inquirido Ramos Quifumbo foi escolhido para ser entrevistado por ser uma autoridade 
religiosa, por ser um camponês que tem conhecimentos sobre tracção, embora não 
utilize e por ter manifestado interesse, no “Questionário às famílias”, Doc Nº 111/04-09, 
em adquirir uma junta de bois, para poder ter terra trabalhada por tracção animal. O 
camponês entrevistado conhece e utilizou tracção animal quando residia na sua aldeia 
natal N’Gola M’Bandi (comuna do Cota, município de Kalandula). Desde que foi 
transferido (em missão religiosa) para a aldeia de Deia, não voltou a utilizar tracção 
animal. Aquele inquirido poderia desempenhar várias funções: (i) tratador; (ii) pastor; (iii) 
treinador; (iv) castrador de animais.  

Na campanha agrícola 2008/2009, o inquirido realizou cinco lavras. Quatro foram 
trabalhadas manualmente e uma foi trabalhada por tracção mecânica. A área total 
trabalhada foi de 1,45 hectares. O agregado familiar é constituído por seis membros, 
quatro crianças e dois adultos. Somente o cônjuge trabalha exclusivamente nas lavras. 
Dois dos filhos ajudam, por vezes, no trabalho das lavras.  

O Director da EDA de Cacuso foi inquirido, Sr. Ilídio Silva, enquanto técnico do IDA no 
município.  

 

 

3. Introdução e utilização da tracção animal em Mufuma 

 

Historial 

Em Mufuma há tradição no uso da tracção animal. A tecnologia foi utilizada entre 1980 a 
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 
António5. 

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. Assim, a direcção 
                                                 
5 Os conhecimentos sobre tracção foram adquiridos através do tio do inquirido Costa Manuel António, 
Diogo Francisco. 
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geral do IDA contactou a direcção do IDA Provincial de Malange para determinar quais 
seriam as zonas onde existiriam camponeses receptivos à utilização de tracção animal. 
Os camponeses de Mufuma, informados pelo responsável da EDA de Cacuso do Programa 
do Governo e interessados em utilizar a tecnologia em causa, solicitaram o pedido de 
entrega de gado bovino na aldeia à direcção do IDA Provincial. O gado de tracção, oriundo 
do Sul do País, ficou em quarentena na aldeia de Mukonso (comuna do Lombe, município 
de Cacuso). 

Para a aldeia vieram sete animais, não treinados, dos quais, actualmente, existem 
somente 3. Dois dos sete animais, morreram por motivos de doença6, e os restantes dois 
foram entregues na regedoria de Kirimba Dambe. Os animais estão a cargo da Associação 
de Camponeses de Mufuma. Os membros da direcção determinaram que dois 
operadores, Sabalo Hebo e Costa Manuel António, deveriam cuidar dos animais.  

Durante a campanha agrícola 2007/2008, os bois foram treinados pelo camponês Costa 
Manuel António e acabaram por realizar o campo de demonstração da EDA (25 m x 20 
m). No campo de demonstração foram colocadas estacas de mandioca e foi utilizado 
adubo, nesse terreno. Nessa mesma campanha agrícola, o camponês Costa Manuel 
António elaborou uma primeira lavra nos seus terrenos recorrendo à tracção animal.  

Contudo na campanha agrícola seguinte, 2008/2009, Costa Manuel António não 
trabalhou com tracção animal. Esta decisão ficou a dever-se a um conflito na 
comunidade. Com efeito, dado o seu conhecimento no uso desta tecnologia, a população 
de Mufuma manifestou interesse no trabalho do camponês. A proposta apresentada foi 
a total responsabilização do camponês pelo gado em troca da sua prestação de serviços 
nas lavras individuais dos associados, sem custos para estes. Dado que a proposta não foi 
aceite, a comunidade acordou que não fazia sentido que os bois continuassem a 
trabalhar, exclusivamente, nas lavras do inquirido Costa Manuel António. 

 

Meios de tracção disponíveis na aldeia 

Actualmente existem três cabeças de gado bovino de trabalho. Os três animais são 
machos, de raça indígena, com peso vivo de 300 kg por cabeça. Contudo, Costa Manuel 
António é da opinião que deveria existir um maior número de juntas de gado de tracção, 
manifestando interesse em possuir fêmeas para efeitos de reprodução. 

Quanto aos meios de tracção disponíveis na aldeia, as opiniões dos inquiridos não são 
consensuais. Segundo o Director da EDA de Cacuso e o Soba da aldeia, a Associação de 
                                                 
6 Desconhece-se qual a causa da morte dos animais. 
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Camponeses de Mufuma possui três arados, uma grade e um semeador de adubo, por 
junta7. Contudo, na opinião do camponês Costa Manuel António existem oito arados, 
uma grade e um semeador de adubo, por junta.  

Recentemente, por intermédio do Director da EDA de Cacuso8, foi atribuída uma carroça 
à Associação de Camponeses de Mufuma, que está a ser restaurada por alguns 
associados. 

 

O maneio do gado de tracção  

O gado só se encontra estabulado no período nocturno. Durante o período diurno, o gado 
pastoreia, em terras comuns da aldeia, acompanhado pelo pastor. Os camponeses não 
adquirem no mercado rações/farinhas para dar ao gado. São dadas diariamente cerca de 
100 gramas de sal e mandioca fresca, em quantidade indefinida. Como foi mencionado 
atrás, o gado de tracção está sob a responsabilidade dos camponeses Costa Manuel 
António e Sabalo Hebo.  

A prática de pastoreio faz-se em sistema extensivo. A qualidade e a quantidade dos pastos 
não são iguais ao longo do ano. Inclusivamente, os animais fazem uma selecção do pasto 
que consomem, não existindo na aldeia campos dedicados ao cultivo de alimentos. 
Segundo os camponeses entrevistados, o pasto é mais abundante no início da segunda 
época das chuvas (Fevereiro-Março) até ao mês de Junho (início da época das 
queimadas). O Director da EDA acrescentou, ainda, que na época do Cacimbo o pasto 
cresce bastante e é pouco palatável, devido ao elevado teor em fibras. Durante essa 
época, o gado pastoreia mais tempo. No entanto, de Outubro a Maio, o gado pastoreia 
menos tempo. Segundo, o responsável da EDA, na segunda quinzena do segundo mês, 
após o início das chuvas, existe maior quantidade de pasto de melhor qualidade já que 
apresenta um menor teor em fibras. 

Em termos sanitários, os animais, quando chegaram à aldeia, encontravam-se vacinados. 
O gado de tracção, em Mufuma, nos últimos seis meses adoeceu, não tendo sido tratado. 

Actualmente, o efectivo bovino encontra-se em bom estado sanitário apesar do notório 
emagrecimento. Tal facto deve-se à escassez de pasto, na opinião dos inquiridos, típica 
da época do Cacimbo. 

 

                                                 
7  O semeador de adubo foi uma aquisição recente para a aldeia. O responsável da EDA de Cacuso, em 
2008, entregou este equipamento à direcção da Associação de Camponeses de Mufuma. 
8 A atribuição de uma carroça, na aldeia, foi realizada no passado mês de Outubro de 2009. 
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Trabalho com o gado bovino 

Em Mufuma existem dois grupos distintos de camponeses quanto à abordagem no uso 
da tracção animal: (i) antigos operadores (mestres) e (ii) aprendizes da técnica. Segundo 
a experiência dos camponeses utilizadores de tracção animal, apurou-se no terreno que, 
antes de iniciar as operações de preparação da terra, o operador do gado traça a primeira 
linha para adestrar o animal. Assim, na parte da frente da junta de bois, geralmente, está 
o aprendiz e na parte de trás da junta encontra-se o operador do gado, com a finalidade 
de manusear a alfaia correspondente ao tipo de operação em causa, segundo o inquirido 
Costa Manuel António, nos trabalhos práticos9, a primeira linha é elaborada por este. 

As operações de preparação de terreno são a lavoura (1 passagem) e a gradagem (2 
passagens) e são realizadas logo após o início das chuvas. O número de dias que medeia 
entre a primeira e a segunda operação é, geralmente, de 8 dias. Tal procedimento deve-
se ao facto de, após esse período, os restos culturais anteriores ou ervas daninhas serem 
enterrados, melhorando a infiltração de água no terreno, fazendo com que o terreno se 
torne mais fácil de trabalhar, por apresentar uma consistência fofa e macia. Após a 
lavoura, o solo pode ainda conter muitos torrões o que dificulta a emergência das 
sementes e o estabelecimento das culturas. Com a passagem de uma grade, os torrões 
são desfeitos e a superfície do solo torna-se mais uniforme. Entre aquela operação e a 
abertura de regos (última operação), os camponeses demonstraram opiniões divergentes 
no que diz respeito ao tempo que medeia entre uma e outra operação. Alguns 
consideram que a abertura de regos pode ser realizada de imediato, isto é, logo após a 
conclusão da segunda operação de preparação de terras (no mesmo dia), outros afirmam 
que a abertura de regos é realizada 2 dias após a gradagem. O instrumento que se utiliza 
para aquela operação é a charrua. São feitas duas passagens.  

 

Agricultores cujas terras foram trabalhadas pela tracção animal 

Apesar de na aldeia existirem quatro operadores de gado bovino de tracção, somente um 
operador é que teve terra trabalhada por tracção animal. 

Foi realizada uma lavra com recurso à tracção animal no terreno do inquirido Costa 
Manuel António, de 80 mibangas por 80 m (0,64 hectares). O trabalho foi feito com os 
animais da Associação. Como o camponês Costa Manuel António é mestre, operador e 
adestrador do gado de tracção, não foi efectuado qualquer pagamento.  

 

                                                 
9 Durante os trabalhos práticos são dados os ensinamentos aos operadores inexperientes. 
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4. Introdução e utilização da tracção animal em Deia 

 

Historial 

Na aldeia de Deia não há tradição no uso de tracção animal. No entanto, através do 
Programa Nacional de Introdução de Tracção animal, na Região Norte do País, alguns 
técnicos do IDA Provincial de Malange, Sr. Domingos Maiato, Supervisor das EDAS de 
Malange (até Janeiro de 2009), Sr. Ilídio Silva, Director da EDA de Cacuso, e Sr. Domingos 
Quiaúla, extensionista da comuna do Soqueco, entregaram, no dia 30 de Dezembro de 
2008, cinco juntas de bois à direcção da Associação de Camponeses de Deia. O processo 
foi financiado pelo IDA Geral.  

Os animais de tracção são oriundos da Província da Huíla, no Sul do País.  

Segundo o inquirido, Ramos Quifumbo, o gado não veio treinado e, actualmente, não 
está a ser utilizado para trabalhar a terra. Os animais encontram-se, neste momento, na 
fase de adaptação, a fase seguinte será de instrução/treinamento e a última fase será a 
utilização da tracção animal no terreno. Nesta aldeia existe somente um camponês que 
sabe utilizar a tecnologia em causa. De forma a debelar os constrangimentos apontados, 
o responsável da EDA de Cacuso tem vindo a expressar o interesse em atribuir ao 
camponês Ramos Quifumbo o cargo de responsável pelo gado. 

Dos dez animais recebidos, actualmente existem seis na aldeia, os restantes quatro 
morreram por motivo de doença pulmonar. Os animais estão sob a responsabilidade dos 
associados. Cada associado, diariamente, fica encarregue de tratar do gado, isto é, de 
levar os animais ao pasto, de dar água, de dar sal e de os amarrar para não saírem.  

 

Meios de tracção disponíveis na aldeia 

Actualmente, existem seis cabeças de gado bovino de trabalho. Os seis animais são 
machos, de raça indígena, com peso vivo de 300 kg por cabeça. 

A aldeia não possui equipamentos de tracção. 

 

O maneio do gado de tracção  

O gado só se encontra estabulado no período nocturno. Durante o período diurno, o gado 
pastoreia em terras comuns da aldeia, acompanhado pelo pastor. Acontece, muitas 
vezes, o gado ficar amarrado às árvores existentes na aldeia (mamoeiros e/ou 
mangueiras). Os camponeses não adquirem no mercado rações/farinhas para dar ao 
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gado. Apenas são dadas diariamente cerca de 100 gramas de sal. A despesa do bem 
alimentar referido está a cargo de cada associado. Como foi mencionado atrás, 
diariamente, cada associado fica com a responsabilidade de cuidar dos animais, dando-
lhes sal ou levando-os ao pasto, por exemplo.  

A prática de pastoreio faz-se em sistema extensivo. A qualidade e a quantidade dos pastos 
não são iguais ao longo do ano. Inclusivamente, os animais fazem uma selecção do pasto 
que consomem. No entanto, na aldeia não existem campos dedicados ao cultivo de 
alimentos. Segundo os inquiridos, o pasto é mais abundante no início da segunda época 
das chuvas (Fevereiro-Março) até ao mês de Junho (início da época das queimadas). O 
Director da EDA acrescentou, ainda, que na época do Cacimbo o pasto cresce bastante e 
é pouco palatável, devido ao elevado teor em fibras. Durante essa época, o gado 
pastoreia mais tempo. No entanto de Outubro a Maio, o gado pastoreia menos tempo. 
Segundo, o responsável da EDA, na segunda quinzena do segundo mês, após o início das 
chuvas, existe maior quantidade de pasto, de melhor qualidade já que apresenta um 
menor teor em fibras. 

Apesar do que foi mencionado pelos inquiridos, de ambas as aldeias, no que diz respeito 
à abundância e qualidade dos pastos, C. Diniz refere que, “no município de Cacuso o tipo 
de vegetação dominante corresponde a uma comunidade vegetal típica de savana com 
arbustos10. Este tipo de vegetação constitui a formação clímax, relacionada com clima 
tropical sub-húmido húmido ou sub-húmido seco e de solos fersialíticos dominantes. A 
cobertura graminosa, pela sua composição variada, engloba-se na categoria dos pastos 
mistos, mantendo-se os capins com características de palatabilidade durante a maior 
parte do ano” (Diniz, 2006).   

Em termos sanitários, os animais, quando chegaram à aldeia encontravam-se vacinados, 
contudo quatro cabeças de gado encontravam-se num estado de saúde débil, acabando, 
mais tarde, por morrer devido a problemas pulmonares. Numa das visitas dos técnicos à 
aldeia a população reclamava o facto de nenhum técnico do I.S.V. (Instituto dos Serviços 
de Veterinária) se ter deslocado até à aldeia para tratar dos animais.  

Actualmente, o efectivo bovino encontra-se em bom estado sanitário, apesar do notório 
emagrecimento. Tal facto deve-se à escassez de pasto, na opinião dos inquiridos, típica 
da época do Cacimbo. 

 

 

                                                 
10 Segundo Diniz, A. Castanheira, Zona Agrícola 13/14 Planalto de Malange. “Características Mesológicas 
de Angola”. 
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Trabalho com o gado bovino 

Em Deia, os animais não estão a ser utilizados para trabalhar nas lavras, nem para 
transportar produtos e/ou pessoas.  

O gado bovino não veio treinado e, actualmente, não está a ser adestrado. Um dos 
inquiridos, Ramos Quifumbo, sabe treinar o gado, contudo, referiu não estar disposto a 
treinar os animais da Associação sem antes ter a sua própria junta de bois. Aquele 
inquirido não quer trabalhar com o gado da Associação, embora esteja disponível para 
ensinar camponeses interessados em aprender a técnica de uso da tracção animal. O 
camponês Ramos Quifumbo acrescentou que existem pelo menos quatro camponeses 
em Deia que expressaram interesse em aprender a técnica. São eles: João António dos 
Santos I, João António dos Santos II, Eliseu Futa e Marco Soladi. O mesmo entrevistado 
mencionou que, no futuro, gostaria de adquirir 2 ou 3 juntas de bois, dado que necessita 
de aumentar a área de cultivo. Este inquirido, juntamente com o cônjuge, é o único 
camponês que domina o uso desta tecnologia na aldeia.  

O inquirido, João António dos Santos II, apesar de não considerar como uma solução 
prioritária para o futuro, a utilização de tracção animal, para ajudá-lo no trabalho da lavra, 
referiu que gostaria de trabalhar com o gado da Associação sem obter quaisquer 
encargos monetários. Aquele entrevistado mostrou, apenas, disponibilidade para cuidar 
dos animais, oferecendo sal e comprando cordas. 

 

5. Conclusões 

Para analisar a introdução de tracção animal em Deia e em Mufuma foram realizados seis 
inquéritos, com base no documento “Análise da introdução da tracção animal, em torno 
de experiências concretas nas aldeias”, Doc Nº 102/03-09.  

Em 2007 e em 2008 foram distribuídas nas duas aldeias um total de 17 cabeças de gado 
que ficaram sob alçada das respectivas Associações de Camponeses. 

Foi possível concluir com a aplicação destes inquéritos que nas duas comunidades 
existem pessoas com conhecimentos concretos no uso de tracção animal. 

De entre os mais capacitados e com condições de fomentar a aplicação desta tecnologia 
em prol das duas populações há, contudo, a noção de que a implementação de tracção 
animal como prática agrícola está muito longe de ser uma realidade. O fraco movimento 
associativo camponês e os conflitos gerados pela inveja são os dois grandes motivos 
apontados nas duas aldeias para explicar o fracasso que até agora tem vindo a ser o 
processo de introdução de tracção em ambos os locais. Outro dos motivos, sobretudo 
em Mufuma, é o desejo que grande parte da população mantém em trabalhar com 
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recurso à tracção mecânica. Não obstante, estas pessoas encaram a tracção animal como 
uma boa solução para o transporte dos produtos da lavra para a aldeia. 

O processo de introdução de tracção animal em Deia terá de ser feito de modo mais 
gradual do que em Mufuma, uma vez que: 

i. Não existe tradição no uso de tracção animal; 
ii. Na comunidade existe unicamente um camponês capacitado para trabalhar 

com o gado; 
iii. Os animais distribuídos pelo IDA não estão adestrados. 

Em contraponto, na aldeia de Mufuma: 

i. Existe tradição no uso de tracção animal; 
ii. Existem quatro operadores de tracção animal; 
iii. Os animais distribuídos já foram, entretanto, adestrados por um dos 

operadores. 

Dada a fraca adesão à iniciativa de introdução desta tecnologia, a solução passará por 
retirar os animais da alçada das duas Associações de Camponeses e transferi-los para a 
responsabilidade de um operador que queira assumir a sua gestão. O caso poderá atingir 
maiores constrangimentos em Deia se o único camponês com conhecimento no uso de 
tracção se recusar a ficar com o gado de tracção pelas razões já apresentadas. 

A totalidade dos inquiridos referiu que na época do Cacimbo há escassez de pasto o que 
leva ao emagrecimento dos animais.  

Segundo o Director da EDA de Cacuso, a tracção animal é uma boa alternativa à utilização 
do tractor nos locais onde existe tradição e/ou conhecimento no seu uso, como é o caso 
das duas aldeias em estudo. 

O papel de intermediário que tem vindo a ser assumido pelas EDAS deixará de vigorar. 
Em 2009/2010 está previsto que os camponeses, a título particular, e/ou as direcções das 
Associações de Camponeses assumam contractos de aquisição de gado directamente 
com o IDA. De acordo com a opinião dos operadores mais qualificados, o valor justo de 
compra será, para uma junta de bois treinada, 320 mil kwanzas, e para uma junta não 
treinada, 160 mil kwanzas.  
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