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Resumo  

O tema abordado neste trabalho é referente a Agricultura de Conservação Rumo a 

Sustentabilidade Social e Ambiental, culminou nas teorias e práticas no campo, onde foi 

um meio de despertar e disseminar as técnicas aos camponeses da comunidade de 

Mulelemane no interesse de perceberem a importância de cuidar do solo e o meio ambiente 

de modo que haja harmonia na natureza numa perspectiva sócio ambiental saudável, 

sustentável. O trabalho foi realizado no distrito de Magude na comunidade de Mulelemane, 

província de Maputo no ano 2018, consistindo em pesquisa-acção. Através da teoria, 

envolveu-se a comunidade com vista a compreender o quão entendem a cerca da AC e o seu 

impacto para a sustentabilidade sócio ambiental. E, a prática cingiu nas actividades realizadas 

juntos com a comunidade, explicando e demostrando as diversas técnicas da AC. Baseou-se 

nos seguintes procedimentos metodológicos: Estudo bibliográfico, que através do qual leu-se 

livros de acordo com o tema em pesquisa. Também o método histórico, a pesquisa-acção e o 

experimental. O intuito da introdução da prática da AC alinha-se a visão de reverter a 

situação da degradação do solo, fraca produção, preservação e conservação do solo, apoiando 

na preservação do meio ambiente e o ecossistema. Em fim, desta prática projectamos 

melhorar significativamente a produção e a qualidade do solo com vista a garantir a 

sustentabilidade sócio ambiental. 

Palavras-chave: Agricultura de Conservação, Sustentabilidade Social & Meio Ambiente. 
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Abstract  

The theme addressed in this work is related to Conservation Agriculture Towards Social and 

Environmental Sustainability, culminating in theories and practices in the field, where it was 

a means of awakening and disseminating the techniques to the peasants of the Mulelemane 

community in the interest of realizing the importance of caring of the soil and the 

environment so that there is harmony in nature from a healthy, sustainable socio-

environmental perspective. The work was carried out in the district of Magude in the 

community of Mulelemane, Maputo province in the year 2018, consisting of action research. 

Through the theory, the community was involved in understanding how they understand the 

fence around the AC and its impact on socio-environmental sustainability. And, the practice 

girded in the activities carried out together with the community, explaining and 

demonstrating the diverse techniques of the CA. It was based on the following 

methodological procedures: Bibliographic study, through which books were read according 

to the topic in research. Also the historical method, the research-action and the experimental. 

The intention of the introduction of the practice of AC is aligned with the vision of reversing 

the situation of soil degradation, poor production, preservation and conservation of the soil, 

supporting the preservation of the environment and the ecosystem. Finally, from this practice, 

we plan to significantly improve soil production and quality in order to guarantee socio-

environmental sustainability. 

Keywords: Conservation Agriculture, Social Sustainability & Environment. 
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1.1 Capítulo I- Introdução  

Para o presente trabalho, tem-se como tema Agricultura de Conservação Rumo a 

Sustentabilidade Social e Ambiental cujo estudo de caso realizou-se na Associação dos 

camponeses Kufhuna Mbeu no distrito de Magude na comunidade de Mulelemane, província 

de Maputo 2018. 

Em muitos distritos das regiões de Moçambique, principalmente distrito de Magude, 

apresentam um aspecto comum nas práticas agrícolas, caracterizado pelo uso irracional dos 

recursos naturais que ao longo dos anos têm mostrado dificuldades de produzir em grandes 

toneladas produtos de rendimento. Através da entrevista que foi feita ao régulo daquela 

comunidade, foi possível argumentar sobre o historial dos campos de produção, onde 

antigamente eles obtinham boa produtividade e para a obtenção dessa produtividade usavam 

alguns produtos químicos (fertilizantes) de modo que haja o aceleramento do ciclo de 

maturação e, o uso destes produtos químicos contribuiu no agravamento da degradação do 

solo e comprometeu severamente a própria produção.  

E, a comunidade de Mulelemane tem enfrentado seriamente problemas de chuvas, onde 

dificulta a própria produção, praticamente eles dependem 100% da chuva e dos rios para 

poder produzir, isso tudo por haver fraco maneio das práticas de Agricultura de Conservação. 

A agricultura de conservação pode ajudar a minimizar situações que a comunidade tem 

enfrentado, e essa técnica de AC é sinérgica porque contribui para zelar a área ambiental, 

sustentabilidade social e a restruturação do solo para que as futuras gerações tenham 

benefício dos solos.  

Através da pesquisa-acção feita naquela comunidade, a Associação dos camponeses Kufhuna 

Mbeu do distrito de Magude, está a praticar o sistema de Agricultura de conservação e dos 

seus princípios através das acções que foram feitas e deixadas as técnicas que poderão 

melhorar as condições de vida das famílias comunitária e haverá a sustentabilidade social e 

dos recursos lá existentes.  

Estruturalmente trabalho compõe a seguinte sequencial por capítulo: o primeiro capítulo 

contém introdução, delimitação do tema, formulação do problema, objectivos, hipóteses, 

perguntas de pesquisa e justificativa. O segundo capítulo tem a revisão da literatura, terceiro 

metodologia, no quarto capítulo apresentação e discussão de dados e no quinto capítulo 

conclusões e sugestões. 
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1.2 Delimitação do tema: Agricultura de conservação rumo a sustentabilidade social e 

Ambiental. Estudo do caso: Associação dos camponeses Kufhuna Mbeu no distrito de 

Magude na comunidade de Mulelemane, província de Maputo ano 2018. 

1.3 Formulação de problema: Fraco maneio do sistema de agricultura de conservação no 

distrito de Magude, comunidade de Mulelemane. 

1.3.1 Problematização 

O problema que foi diagnosticado e caracterizado pelo fraco maneio da Agricultura de 

Conservação, foi pelo facto do fraco conhecimento, fraco informe das boas práticas agrícolas, 

falta de capacitações, falta de iniciativas e a falta de acompanhamento de técnicos agrónomos 

locais. E, após de ser diagnosticado o problema em estudo constatou-se que os camponeses                   

têm enfrentado situações por usarem a agricultura convencional (tradicional) que tem como   

consequências a destruição da estrutura do solo e contribuem para o declínio da fertilidade do 

solo, causando a erosão, empobrecimento do solo, a fome e a baixa esperança de vida. 

Portanto, o deficiente maneio de agricultura de conservação e as condições do fraco 

conhecimento do sistema de Agricultura de Conservação, o desconhecimento de boas 

técnicas agrícolas, fraca sensibilização, são os principais determinantes para o surgimento do 

fraco maneio de agricultura de conservação. 

1.4 Objectivo geral 

 Fortalecer o maneio do sistema de agricultura de conservação no distrito de Magude, 

comunidade de Mulelemane 

1.4.1 Objectivo Especifico 

 Identificar os factores que influenciam no fraco maneio do sistema de agricultura de 

Conservação. 

 Explicar a importância dos micros organismos na conservação do solo. 

 Estabelecer estratégias que possam promover práticas sustentáveis de agricultura de 

conservação 

1.4.2 Hipóteses 

 A identificação dos principais factores que influenciam o fraco maneio do sistema de 

agricultura de conservação facilitará na resolução do problema identificado. 
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1.4.3 Perguntas da pesquisa 

 Porquê a comunidade de Mulelemane não usa o sistema de Agricultura de 

Conservação? 

1.5 Justificativa 

A escolha do tema deveu-se pelo facto de que os camponeses da comunidade de 

Magude estão a praticar uma agricultura insustentável por falta de técnicas apropriadas para 

uma agricultura sustentável para poder ajudar a reverter a situação, foi necessário intervir 

para disseminar o sistema de AC, aplicando técnicas para poder modificar a situação dos 

camponeses da comunidade de Mulelemane. 

Neste caso de acordo com os resultados almejados poderá ajudar a reverter a situação para a 

melhoria das condições socioeconómicas e ambientais. Os camponeses estarão actualizados 

dos benéficos e vantagens da prática de agricultura de conservação de uma forma sustentável, 

de uma certa parte contribuirá para o desenvolvimento local a sustentabilidade social e 

ambiental, olhando para os objectivos do desenvolvimento sustentável esse tema enquadra-se 

no segundo objectivo que tem como a meta de Acabar com a fome, alcançar a segurança 

alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável, sabendo que até 

2030 o sistema de sustentabilidade em agricultura deve ser implementado sem nenhuma 

dificuldade, para que haja o aumento da produtividade e a melhoria do ecossistema para que 

minimize as alterações climáticas, as condições meteorológicas extremas, seca, inundações e 

outros desastres e que os solos fiquem férteis e produtivos. 

Olhando positivamente para o tema podemos observar que os recursos naturais 

principalmente o solo pode-se garantir a sustentabilidade das futuras gerações, possibilitando 

o pousio ou a manutenção do mesmo recurso através do uso do sistema de AC, usando as 

práticas apropriadas como a produção de compostos orgânicos, a rotação e consorciação de 

culturas, o terraqueamente, a cobertura morta e viva, possibilitando que os solos fiquem 

produtivos, ricos em nutrientes e que haja uma sustentabilidade e um ambiente saudável. 

Através dos campos de CDRs permitirá a promoção da AC, na prática, isso motiva a eles a 

fazerem o bom uso das práticas agrícolas principalmente o sistema de AC.  

 

 



 

 
4 

Capítulo II- Revisão da Literatura 

No presente capítulo farei a conceptualização das teorias e modelos científicos 

apresentados pelos autores dos conceitos-chaves. Agricultura, agricultura de conservação, 

Meio ambiente. Estas abordagens dos autores servirão de base para a análise e a compreensão 

da agricultura de conservação no seu todo de uma forma sustentável. Portanto, para a 

realização do presente trabalho foi necessário recorrer a leitura de diversas obras relacionados 

com as seguintes matérias:  

2.1 Agricultura 

Segundo GILBANK, (1992:5). Agricultura consiste na artificialização pelo homem do 

meio natural com o fim de tornar mais apto ao desenvolvimento de espécies vegetais e 

animais, elas próprias melhoradas. 

Segundo BATOUXAS & VIEGAS, (1998:9). Agricultura é uma actividade que associa o 

homem com a terra de forma sistémica e metódica com o objectivo de produzir alimentos. 

Portanto com esta definição podemos dizer que a agricultura é actividade que tem como 

objectivo a exploração de recursos do solo a fim de satisfazer as necessidades humanas. 

Pode-se dizer também que é uma ciência que estuda as características das plantas e dos solos 

para melhorar as técnicas agrícolas e agronómicas. 

2.2 Agricultura de Conservação 

 Agricultura de conservação segundo ALBERINA, (1997-2012), é um sistema agrícola 

que utiliza um conjunto de técnicas agrícolas que têm como função proteger o solo da erosão, 

melhorar a fertilidade do solo, aumentar a sua rentabilidade, contribuindo para a protecção do 

meio ambiente, melhorando deste modo a sustentabilidade social,  

Segundo o GRABOWSKI e MOUZINHO (2013); AC é considerada como a melhor maneira 

de gerir o ecossistema agrícola para melhorar a produtividade rentável dos agricultores, com 

benéficos no fornecimento de alimentos  

Neste caso podemos perceber que a agricultura de conservação é um sistema que vem para 

poder responder os problemas que o solo enfrenta através da acção humana, e esse sistema 

ajuda mais para poder fortificar os solos e manter fértil, mantendo os microorganismos vivos, 

mantendo o solo totalmente húmido e rico em nutrientes.  
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2.3 Meio Ambiente 

É definido Meio Ambiente segundo PEDRO (2017 apud FARIA 2013:3) “como um 

conjunto de condições, leis, influências e interacções de ordem física, química e biológica, 

que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas”. 

Para IBAMA (1994 apud WATANABE, 2011:16, PEDRO, 2017),“Meio Ambiente é o 

conjunto de elementos naturais e sociais que interagem provocando alterações no espaço e no 

tempo.” Epistemologicamente aplicam este terno neste trabalho no sentido de Meio ambiente 

ser o espaço físico que envolve os seres vivos e não vivos que se inter-relacionam entre si. 

O meio ambiente é diversificado porque ele é rodeado de vários seres vivos, e para que haja a 

sobrevivência dos seres vivos deve manter o meio ambiente saudável. Neste caso manter os 

solos ricos em nutriente contribui para que os microorganismos realizem a sua função e as 

plantas estejam saudável de modo a realizar a fotossíntese. 

3.1 Agricultura de conservação 

“Produzir em harmonia com a natureza” 

Sabendo que numa floresta, o solo é coberto naturalmente com uma de matéria 

orgânica permanente que sobressai através das folhas e dos galhos das árvores. 

O solo é rico em matéria orgânica e geralmente tem muita minhoca e outros organismos. 

Sabendo que para houver a decomposição dessa matéria orgânica depende mais dos 

organismos que lá existem, e esses organismos realizam uma mistura do solo com os resíduos 

vegetais e juntamente com as raízes das plantas, promovem uma importante reciclagem de 

nutrientes. 

3.1.1 Agricultura de conservação tem três princípios básicos ligados entre si: 

Distúrbio mínimo possível do solo; Manter o solo coberto; Misturar ou consorciar e 

fazer a rotação das culturas; 

3.1.2 Distúrbio mínimo possível do solo 

Na agricultura convencional ou tradicional, os agricultores lavram ou cavam com 

enxada para melhorar a estrutura do solo e controlar as ervas. Mas a longo prazo, na verdade 

eles destruem a estrutura do solo e contribuem para o declínio da fertilidade do solo. 
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Na AC, a lavoura se limita a abertura das linhas de sementeira ou abertura de covachos para 

as sementes. O ideal é plantar ou semear directo sem lavrar. 

3.1.3 Manter o solo coberto 

No sistema convencional ou tradicional, os agricultores removem, queima os restos das 

culturas ou misturam-nas/incorporam no solo com a enxada. O solo é mantido descoberto e 

por isso fácil de ser lavado e arrastado pela chuva ou transportado pelo vento. 

Na AC, os agricultores mantem os restos das culturas no campo, mulching e culturas de 

cobertura especiais, protegem o solo da erosão e limitam o crescimento de ervas daninhas ao 

longo do ano. 

3.1.4 Misturar ou consorciar e fazer a rotação das culturas  

No sistema convencional ou tradicional, a mesma cultura é algumas vezes plantada se 

multipliquem, resultando em rendimentos baixos.  

Na AC, isto é minimizado plantando uma mistura correcta de culturas no mesmo campo, e 

rotacionando/alterando as culturas de época para época. Isto permite também manter a 

fertilidade do solo. 

O uso desses três princípios tem a vantagem de fazer o controlo do solo e sabermos como 

cuidar e fazer perceber que quando fizermos diferente dos princípios pode causar danos ao 

solo que culminara na baixa produtividade e aumento da fome nas comunidades. 

Segundo CALEGARI, (2005:16-29) traz em si as vantagens e desvantagens de Agricultura de 

Conservação.  

3.1.5 As vantagens de uso de agricultura de conservação 

 Promove a conservação e recuperação dos solos; 

 Consegue uma diversificação com menores riscos de ataque de doenças e pragas; 

 Promove melhor a humidade do solo e diminui a frequência de rega; 

 Melhora a redistribuição- aproveitamento e equilíbrio dos nutrientes; 

 Melhora a capacidade produtiva do solo; 
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3.1.6 Desvantagens de uso da Agricultura de Conservação 

Em relação as desvantagens desta agricultura em comparação com outros tipos, 

observa-se o seguinte: 

 Mantem os solos em pousio por muito tempo; 

 Demora na produção; 

 Requer muitos custos para a produção de matéria orgânica; 

3.1.7 Estratégia para envolver a comunidade na promoção de agricultura de 

conservação 

Para o envolvimento da comunidade na promoção de AC, esta mais para poder ajudar a 

minimizar os problemas que eles tem enfrentado na sua produção e através desse 

envolvimento irá consistir em acções e respostas que sejam aceitáveis. 

Mobilização comunitária, Palestras, Comunicação de mudanças de comportamento, Realizar 

as práticas agrícolas junto com a comunidade. 

Usando essas estratégias para a promoção da AC, permite obter altos rendimentos ao passo 

que reduz os custos de produção, mantem a fertilidade do solo e conserva água. É uma via de 

conseguir uma agricultura sustentável e melhorar o bem-estar da população. 

3.1.8 Impacto de AC no meio ambiente  

O uso de AC para o nosso quotidiano tem uma valia para o meio ambiente, isso porque 

o AC permite a restruturação do solo, melhorando produtividade, o ecossistema e mantem os 

microorganismos que vivem debaixo do solo. Para poder equilibrar o meio ambiente depende 

da agricultura, sabendo que através da agricultura pode-se criar uma floresta, exemplo 

concreto: agro-florestal. 

3.1.9 Agro-florestal é um sistema que reúne as culturas de importância agronómica em 

consórcio com a floresta. Um sistema agro-florestal é um sistema de plantio de alimentos que 

é sustentável e ainda faz recuperação de uma floresta de modo a equilibrar o meio ambiente. 
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Capítulo III- Procedimentos metodológicos  

Neste capítulo será feita a breve descrição da área do estudo, será definido o tipo de 

pesquisa e serão apresentados o universo e a amostra seleccionados assim como os sujeitos 

que forneceram dados utilizados na pesquisa. 

4.1 Descrição da área de estudo 

O distrito de Magude esta situado na zona norte da província de Maputo, e a sua sede é 

a vila de Magude, e tem limites geográficos a norte com distrito de Massingir da província de 

Gaza, a leste com os distritos de Chókwè e Bilene-Macia da província de Gaza, sudoeste com 

o distrito da Manhiça, a sul com o distrito de Moamba e oeste é limitado por uma linha de 

fronteira sul-Africana de Mpumalanga
1
. 

4.1.1 Culturas 

O distrito de Magude tem um potencial nas diversas culturas como o repolho, cebola, 

alho, milho, pimenta, couve e alface 

4.1.2 Educação 

De acordo com os dados fornecidos a partir do Serviço Distrital da Educação, 

Tecnologia e Juventude do distrito de Magude (dados de 2017), o distrito de Magude conta 

com mais de 62 escolas das quais 2 são do ensino técnico profissional, 1 escola secundaria e 

as restantes são escolas primárias.  

4.1.3 Economia 

Quanto a economia de Magude, eles estão mais focados em comércio, produção 

agrícola e produção pecuária. 

4.1.4 Habitação/Infra-estruturas 

Pode-se observar que no âmbito das infra-estruturas, o material principal usado é 

convencional, implicando expressar que nesta área, apresenta-se uma melhoria e seguridade 

aos moradores e utentes. 

                                                           
1https://www.cgcmc.gov.mz/attachments/article/191/PLA%20_DISTRITO%20DE%20MAG

UDE.pdf a cessado em 2/17/19. 

 

https://www.cgcmc.gov.mz/attachments/article/191/PLA%20_DISTRITO%20DE%20MAGUDE.pdf
https://www.cgcmc.gov.mz/attachments/article/191/PLA%20_DISTRITO%20DE%20MAGUDE.pdf
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4.1.5 Saúde 

O distrito conta com (1) um centro de saúde, (1) um posto de saúde, (11) onze postos de 

socorro, com as seguintes doenças mais frequentes: diarreias, malária, HIV/SIDA e DTS.      

E há fraco atendimento para os pacientes por falta de medicamentos. 

4.2 Abordagem metodológica 

Para MARCONI e LAKATOS (2003:82) afirma-se que todas as „ciências caracterizam-

se pela utilização de métodos científicos; em contrapartida, nem todos os ramos de estudo 

que empregam estes métodos são ciências. Neste caso temos que perceber que a metodologia 

não procura soluções, mas escolhe as maneiras de encontra-las, integrando os conhecimentos 

a respeito dos métodos em vigor nas diferentes disciplinas científicas. 

A pesquisa de campo, a pesquisa bibliográfica, método experimental, a observação 

participativa, o método comparativo e o uso de inquéritos com abordagem qualitativa e 

quantitativa foram os métodos usadas para tornar este trabalho uma realidade. 

As duas formas de pesquisa- quantitativa e qualitativa são frequentemente retratadas como 

paradigmas distintos e incompatíveis em investigação educacional. Os dois tipos de análise 

são úteis pois se dirigem a diferentes abordagens. Logo neste trabalho foram utilizadas as 

duas formas de inquéritos que são a entrevista com a comunidade e questionários porta a 

porta (visita domiciliar). 

4.2.1 Métodos 

Ainda para autores supramencionados LAKATOS e MARCONI (1991), 

conceptualizam o método como uma abordagem ampla, em nível de generalização elevada 

dos fenómenos da natureza e da sociedade. Abreviadamente: método é a ordem dos 

elementos de um processo, para atingir um fim. 

4.2.3 Método histórico 

O método histórico ajudou a fazer estudo da própria comunidade, na colecta de dados e 

a percepção a situação do passado dos agricultores da comunidade.  

Secundo GIL (2007), estudo de caso é uma modalidade de pesquisa amplamente nas ciências 

biomédicas e sociais. Consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objectos, de 

maneira que permita o seu amplo e detalhado conhecimento, tarefa praticamente impossível 

mediante outros delineamentos já considerados.  
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No que se refere a este método, baseou-se no estudo de caso onde podemos verificar que 

maior parte dos agricultores da comunidade de Mulelemane praticavam a agricultura 

tradicional, que por sua vez condiciona a baixa produção e produtividade, a compactação do 

solo e a degradação do meio ambiente. 

4.2.4 Método de pesquisa-acção 

O MICHEL THIOLLENT, possibilita a participação dos investigadores na pesquisa, do 

início até o final, de tal forma que os resultados analisados possam levar a comunidade a 

perceber e superar seus desequilíbrios, identificando-os e, em segundo momento, propondo 

atitudes de mudanças que venham a beneficia-los. Neste caso o uso desse método possibilita 

a diagnosticar o problema que preocupava a comunidade e por conseguinte, criar uma 

solução de modo a envolver a própria comunidade a resolver os problemas e fazer entender 

como deve-se diagnosticar o problema e como resolver. 

4.2.5 Pesquisa bibliográfica 

Consiste na leitura ou revisão da literatura de várias obras de autores que tratam do 

mesmo tema que nos permite a definição de palavras-chave e o enquadramento teórico sobre 

a pesquisa, assim como a necessidade de confrontar os dados. Pois o método da consulta 

bibliográfico, faz-se a consulta de várias obras que tem ligação com o objectivo de modo a 

colher informações que orientam o conteúdo da pesquisa através das ideias dos autores. 

4.2.6 Método experimental 

Segundo Gil (2007).A pesquisa experimental procura entender de que modo ou por 

que causas o fenómeno é produzido. Para atingir os resultados o pesquisador faz uso de 

aparelhos e de instrumentos que a técnica moderna coloca ao seu alcance ou de 

procedimentos apropriados e capazes de tomar perceptíveis as relações existentes entre as 

variáveis envolvidas no objecto de estudo. 

Neste caso para o uso dessa técnica criou-se campos de demostração de resultados (CDR) 

para poder desenvolver as suas experiencia e transferências de técnicas ligadas ao tema de 

pesquisa. Durante a pesquisa deve realizar dois campos, onde um será usado a técnica de AC 

e outro será agricultura que é mais usada naquela comunidade, e por fim dos resultados pode-

se observar qual é a técnica mais viável para uso da produção e quais são os benefícios que 

tem no uso dela. 



 

 
11 

4.2.7 População e Amostra 

Partindo da concepção de Gil (2008:110) amostra é o subconjunto do universo ou da 

população, por meio do qual se estabelecem ou se estimam as características desse universo 

ou população. 

O universo total da pesquisa é composta por 150 pessoas, dentro dessas estão em moradores 

da comunidade, camponeses e crianças e escolheu-se 65. 

 Amostra  

Portanto a forma inicial de acesso aos elementos da amostra a realização da pesquisa de 

campo foi baseada na rede de relacionamentos do pesquisador onde ilustra a amostra do 

gráfico depois da caracterização do grupo alvo abaixo. 

4.2.8 Caracterização do grupo alvo 

Portanto, da população que participou no estudo foram seleccionados como amostra 

(23) vinte e três. Entre estes (5) cinco professores, (1) um secretário da comunidade de 

Mulelemane, (12) dose a comunidade (camponeses), (2) dois técnicos, (3) três técnicos de 

ADPP-FFK, sendo assim (17) dezassete sexo feminino e (6) seis do sexo masculino, com 

uma idade compreendida entre (27) quinze a (55) cinquenta e cinco anos de idade 

Gráfico 01: apresentação de número do grupo alvo 

 

Fonte: Autor 
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4.3 Técnicas de recolha de dados 

Alerta ULBRA (2011), para a realização de uma pesquisa científica há necessidade de 

levantamento dos dados e colecta por meio das técnicas de pesquisa. A técnica representa a 

operacionalização do método. Nesta pesquisa, foram empregues as técnicas de entrevista, 

questionário e observação participativa. 

4.3.1 Entrevistas 

Para MARCONI, M. A & LAKATOS. E. M. (2003:195), entrevista é um encontro 

entre duas pessoas, a fim de que uma delas obtenha informações a respeito de determinado 

assunto, mediante uma conversação de natureza profissional. É um procedimento utilizado na 

investigação social, para a colecta de dados ou para ajudar no diagnóstico ou no tratamento 

de um problema social. 

Para a investigação deste trabalho, foi utilizado a técnica de entrevista para colecta de 

informação ligadas ao tema, onde foram entrevistados trinta (30) residentes locais sendo (15) 

quinze camponeses, (5) cinco professores, (3) três técnicos do FFK, (1) um secretário do 

bairro, (5) cinco alunos e (1) um técnico que presta serviços na comunidade. Através dessa 

entrevista poderá ajudar a observar a firmeza da população em si/ grupo alvo, permitindo a 

interpretação dos aspectos complementares do entrevistado. 

Gráfico 02: apresentação de número dos Entrevistados   

 

Fonte: Autor  

15 

5 

3 

1 

5 
1 

Entrevistados  

Camponeses

Professores

Tecnicos da ADPP-FFK

Secretário do bairro

Alunos

Tecnico de SDAE



 

 
13 

4.3.2 Questionário 

Para a materialização desta técnica foi usado um questionário de perguntas abertas e 

fechadas. A preferência deveu-se pelo seu alto valor de promover a facilidade do seu 

preenchimento pelo pesquisado. Usou-se o questionário para técnicos, famílias comunitárias, 

estudantes, secretário do bairro e técnicos extencionistas que facultou na recolha de dados 

daquela comunidade. 

4.3.3 Observação participativa sistemática  

Para MARCONI, M. A & LAKATOS. E. M. (2003:194) observação participativa 

consiste na participação real do pesquisador com a comunidade ou grupo. Ele se incorpora ao 

grupo, confunde-se com ele e fica tão próximo quanto um membro do grupo que está 

estudando e participa das actividades normais deste. 

A técnica de observação participativa é uma forma de explorar a atenção do grupo alvo, 

pesquisador junto com o grupo alvo foi possível a realização das actividades. Desta feita 

foram recolhidas informações necessárias parra o enriquecimento deste trabalho. Nessa 

pesquisa, esta técnica foi de grande melhoria, pois permitiu inicialmente ganhar a confiança 

do grupo alvo, fazer os indivíduos compreender a importância da abordagem temática, sem 

ocultar os seus propósitos ou missão, por meio do envolvimento e participação para o alcance 

dos objectivos traçados 
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Capitulo IV- apresentação e discussão de dados 

5.1 Discussão de dados referente ao inquérito dirigido aos produtores daquela 

comunidade e a comunidade geral. 

Tabela 01: Resposta da ficha de Questionário  

N
0
 Questionário          Objectivo Respostas 

SIM NÃO 

1 A comunidade já implementou a 

agricultura de conservação? 

Saber que a comunidade já 

experimentou o uso da AC. 

7 23 

2 Alguma vez já ouviram falar da 

agricultura de conservação? 

Perceber o quão a comunidade 

tem conhecimento da AC. 

10 20 

3 Alguns aqui têm noção da 

agricultura de conservação? 

Conhecer os que tem noção da 

AC e quantos são. 

7 23 

4 Vocês gostariam de aprender as 

técnicas de agricultura de 

conservação? 

Perceber que quantos querem 

aprender as técnicas de AC. 

30 0 

5 Será que na implementação dessa 

agricultura de conservação podem 

ter uma boa produção? 

Saber qual é a perspectiva deles 

depois de aprender as técnicas 

para a produção. 

30 0 

6 Alguém já teve uma capacitação 

de agricultura de conservação? 

Saber quantos tiveram 

capacitação na matéria de AC. 

2 28 

7 Conhecem alguns princípios de 

agricultura de conservação? 

Perceber quem conhece os 

princípios de AC. 

7 23 

8 Vão implementar a agricultura de 

conservação depois da 

capacitação? 

Saber que depois de aprender as 

técnicas vao implementar as 

técnicas de AC. 

30 0 

TOTAL 123 117 

Fonte: Autor 
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Questões dirigidas ao Serviço Distrital das Actividades Económicas (Director) 

Tabela 02: Resposta do Questionário para SDAE  

Questões Objectivo Respostas 

Como é que disseminam as práticas 

sustentáveis? 

Conhecer as técnicas 

sustentáveis que o SDAE 

incentiva para a sua 

prática. 

Para o SDAE falar das técnicas 

sustentáveis é mesmo referir para fazer o 

uso racional dos recursos que eles 

possuem, para que esse mesmo recurso as 

gerações vindouras tenham acesso, 

sabendo que os recursos são esgotáveis. 

As práticas usadas são: uma agricultura 

localizada, rotação de culturas, sementes 

melhoradas, cobertura morta e uso de 

adubos orgânicos. 

Qual é o motivo da comunidade de 

Mulelemane estar a praticar 

técnicas de produção agrícola 

tradicional? 

Perceber porquê o uso 

excessivo de agricultura 

tradicional 

Primeiro é necessário saber o estado em 

que se encontra o nosso país, e não é fácil 

alocar material de alta tecnologia para 

poder implementar nas machambas, 

Quais são as acções que SDAE tem 

feito para incentivar outras 

instituições ou ONGs para poder 

garantir a sustentabilidade das 

actividades em relação a 

disseminação de novas tecnologias 

de produção? 

Saber que o SDAE tem 

recebido apoio de outras 

instituições para garantir 

a sustentabilidade das 

actividades 

implementadas 

O SDAE sendo uma instituição 

responsável do desenvolvimento 

socioeconómico dos distritos, temos tido 

parcerias de cooperação do governo e 

outras ONGs que tem trabalhando juntos 

de modo a encontrar soluções do distrito 

que tem enfrentado. 

Que estratégia que o governo ou 

ONGs podem levar acabo na 

promoção da agricultura de 

conservação? 

Estar informado das 

estratégias que o governo 

e ONGs têm traçados de 

modo a promover AC. 

O governo e as ONGs têm tido parcerias 

fortes de modo a envolver as 

comunidades nas actividades e criação de 

associações em cada distrito ou 

comunidades. 

Fonte: Autor 
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Questões dirigidas aos técnicos de SDAE 

P1. Que tipo de agricultura mais predominante a nível distrital? 

A questão acima ilustrada foi mais de querer perceber o tipo de agricultura mais praticado 

naquele distrito 

R: Os que foram questionados a maioria deles responderam que o tipo de agricultura mais 

predominante é a agricultura familiar. 

Neste caso com aplicação dos dois tipos de agricultura a comunidade em si não aplicam 

técnicas ou estratégias para poder obter a produtividade, eles somente limitam na sua 

produção para o autoconsumo, se eles aplicassem um novo tipo de agricultura na comunidade 

de Mulelemane que é AC, poderia haver um desenvolvimento a nível distrital na produção 

agrícola, e a melhoria dos conhecimentos técnicos para gerar o uso sustentável dos solos para 

que haja a produtividade e manter os solos enriquecidos em nutrientes. 

P2. Quais são os principais problemas que afectam a produção? 

A questão é de saber com a comunidade qual é o maior problema que eles enfrentam no seu 

dia-a-dia durante a produção e como ultrapassam. 

R: Os problemas que mais assola a comunidade na parte da produção são os seguintes: 

Erosão do solo, falta de água para a produção, e escassez de chuvas. E também tem 

problemas que se fazem sentir por não terem informação de boas praticas, insuficiência de 

técnicos, falta de acompanhamento e falta de capacitações, por causa desses problemas 

influenciam negativamente na produção agrícola naquela comunidade em estudo. 

P3. Quais são as estratégias que são aplicadas na produção agrícola? 

Essa questão foi mais para poder perceber quais são as estratégias usadas para a produção 

agrícola no distrito uma vez que sabemos a falta de boas práticas agrícolas influenciam 

negativamente na produção do distrito. 

R: Das estratégias aplicadas geralmente são tradicionais, como as queimadas descontroladas 

dos restos das culturas para a facilitação da limpeza dos campos de cultivo, uso contínuo das 

mesmas culturas no mesmo terreno (Monocultura), uso da lavoura nos campos de cultivo 

(utilizando enxadas de cabo curto). 
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Ao implementar a estratégia de realização de capacitações, palestras, sensibilizações e 

promoção de aulas praticas, foi possível promover o sistema de AC nas famílias daquela 

comunidade. 

Depois de levantamentos das questões acima foi possível realizar as actividades de acordo 

com as questões para poder minimizar a situação em que se encontrava a comunidade e a 

promoção de novas técnicas agrícolas e da própria agricultura de conservação. 

5.1.1 Discussão e análise da entrevista 

Fazendo uma análise no que diz respeito aos dados elucidados, percebemos que a 

comunidade de Mulelemane não esta muito envolvido na promoção de agricultura de 

conservação, o facto que culmina no fraco conhecimento da mesma e como consequência tem 

registado a estaticidade do conhecimento técnica-prático, a baixa produção, e a degradação 

dos solos. 

A fraca divulgação de novas tecnologias de agricultura principalmente a AC, conforme os 

dados mensuráveis acima constitui um dos factores que culmina a fraca produção, perca de 

culturas por falta de água, perca de sementes que causa problemas sérios financeiros e 

somente produzem 1 vez ao ano dependendo da cultura. E olhando para a instituição SDAE 

eles têm mandado os técnicos (Extensionistas), mas eles não tem feito os trabalhos conforme 

o planejado que é a disseminação das tecnologias aos camponeses. 

De acordo com este tema de estudo, faço uma observação para o SDAE onde fala das 

técnicas sustentáveis que é mesmo referir fazer o uso racional dos recursos que eles possuem, 

para que esse mesmo recurso as gerações vindouras tenham acesso, sabendo que os recursos 

são esgotáveis. As práticas usadas são: uma agricultura localizada, rotação de culturas, 

sementes melhoradas, cobertura morta e uso de adubos orgânicos. 

No que tange o uso da agricultura tradicional primeiro é necessário saber o estado em que se 

encontra o nosso país, e não é fácil alocar material de alta tecnologia para poder implementar 

nas machambas por isso eles optam na agricultura tradicional sabendo que não traz nenhum 

beneficio para a produtividade e a sua própria sustentabilidade social. 

No uso dessa agricultura tradicional deve ser um problema capaz de ser ultrapassado, e é 

necessário saber que o SDAE tem recebido apoio de outras instituições para garantir a 

sustentabilidade das actividades implementadas, e foi possível saber que o SDAE sendo uma 
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instituição responsável do desenvolvimento socioeconómico dos distritos, tem tido parcerias 

de cooperação do governo e outras ONGs que tem trabalhando juntos traçando estratégias 

para a promoção da AC e assegurando o envolvimento das comunidades de modo a encontrar 

soluções do distrito que tem enfrentado.  

5.1.2 Actividades desenvolvidas e resultados obtidos 

Identificar os factores que influenciam no fraco maneio do sistema de agricultura de 

conservação 

Para o alcance deste objectivo usou-se a entrevista, questionário e observação 

participativa. O questionário usado continha perguntas abertas e fechadas. A preferência 

deveu-se pelo seu alto valor de promover a facilidade do seu preenchimento pelo pesquisado. 

Usou-se o questionário para trinta (30) membros da comunidade. 

Através de questionários realizados compreendemos a relevância de falar sobre a agricultura 

de conservação e a sua sustentabilidade social e ambiental naquela comunidade, sabendo que 

haja pouca motivação e o desconhecimento da técnica para a prática nos seus campos de 

produção. Através das técnicas usadas que são a observação participativa, entrevista e 

questionário, foi possível identificar os factores que influenciam no fraco maneio da 

agricultura de conservação. 

Durante a recolha de dados recorreu-se em locais como os Serviços Distritais de Actividades 

Económicas, aos camponeses locais, pequenas cooperativas e a própria comunidade. 

Explicar a importância dos microorganismos na conservação do solo 

Na sensibilização dos camponeses na importância de manter os microorganismos no 

solo foi possível através de realizações de palestras no campo de produção, explicando de 

uma forma para que haja a compreensão, dando exemplos concretos no solo onde eles 

produziam. Ex.: cavar o solo onde há muita humidade e mostrar a função daquele 

microorganismo, onde o campi decompõe-se. 

Mas primeiramente, fez-se o contacto com as autoridades locais e tinha-se como objectivo de 

auto-apresentação do pesquisador e explicação dos objectivos pelos quais chegou naquela 

comunidade. Marcou-se um encontro com a comunidade, de modo a realizar a sensibilização 

a própria comunidade na promoção da AC, e dar informações sobre o tema em estudo para 

que não haja nenhuma dúvida durante as execuções das actividades. 
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Entretanto, a selecção do grupo alvo foi no primeiro encontro com os membros da 

comunidade que culminou em saber que já existe uma associação de camponeses criados por 

eles mesmos. Neste processo de sensibilização e da capacitação dos membros da associação 

da comunidade, a difusão das informações consistiu nas aulas praticas em matéria de 

agricultura de conservação (AC) no campo de produção de modo que haja uma compreensão. 

O trabalho de sensibilização dos camponeses em destaque foi realizado no mês de Outubro de 

2018 para fazer a difusão das informações sobre a implementação do sistema de agricultura 

de conservação. Uma vez que o pesquisador já teve o contacto directo com a liderança local, 

órgãos que foram facilitadores durante o processo da difusão e a colecta de dados sobre o 

tema em estudo. Na sensibilização aplicou-se as conversas e as aulas práticas de modo a 

influencia-los na implementação do sistema de AC. 

Resultados obtidos 

 Realizado 2 palestras; 

 Sensibilizados 12 camponeses; 

 Abertura de 2 campos de CDR; 

Estabelecer estratégias que possam promover práticas sustentáveis de agricultura de 

conservação 

Mediante o percurso das palestras foi possível a conciliação da teoria para a prática, 

neste caso a aplicação das estratégias nos campos de demostração (CDRs) que acontecia na 

presença de todo o grupo alvo. 

Também para a concretização deste objectivo foi possível a prior identificar o grupo alvo, em 

seguida tinha que se implementar os campos de demostração de resultados (CDRs) que deu 

como um incentivo na promoção da AC. 

Resultados obtidos 

 2 Campos abertos de CDR dos camponeses que implementaram na sua machamba de 

produção de milho; 

 Comunidade em geral implementado a técnica de Mulching nas suas machambas; 

 12 Camponeses que optaram na promoção de AC; 

 Abertura de campos de orgânicos (composto orgânico); 

 Camponeses munidos de conhecimento em AC; 

 Uso de cobertura morta; 

 Adubação orgânica; 
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Capitulo V- Conclusões e sugestões  

Nesta secção apresentar-se-ão as conclusões do trabalho e as respectivas recomendações para 

os próximos pesquisadores poderem se basear. 

6.1 Conclusões  

Chegando até este parâmetro é de mera importância referir que o trabalho vem dividido 

em capítulos que são acompanhados por títulos e subtítulos.  

Os dados recolhidos durante a pesquisa no campo juntos com o grupo alvo foram 

apresentados e analisados no trabalho, permitindo que os membros da comunidade e o grupo 

alvo possam ser abertos e francos de acordo com os problemas que eles enfrentam. Mas o 

facto que trazia para esta série de problemas de fraca produção agrícola naquela comunidade 

é o desconhecimento da AC para poder reverter a situação em que eles se encontravam.  

Após a realização do trabalho do campo de pesquisa-acção notou-se que a comunidade e o 

grupo alvo que esteve directamente nos trabalhos realizados em estudo ficaram capacitados e 

sensibilizados em matéria de agricultura de conservação. A pesquisa e as práticas feitas no 

campo abriram uma oportunidade para que a comunidade em si que possa tomar uma atitude 

de saber como lidar com o solo e a natureza sem criar prejuízos a curto, médio ou longo 

prazo. 

Os que viviam sem conhecimento da preservação e conservação do solo e meio ambiente 

reduziu consideravelmente, porque eles tiveram um conhecimento rico em saber que através 

da agricultura podem resolver séries de problemas que assolam as nossas comunidades, uma 

agricultura feita com todos os parâmetros será uma agricultura cheia de vantagens para os 

nossos solos, ecossistema e o meio ambiente em si. 

É claro que não será possível superar todos os problemas ambientais actuais que provocamos 

durante séculos, mas se adoptarmos no uso de AC, será um dos mecanismos que possa ajudar 

a minimizar, e é extremamente importante pensar em emergência drástica desses problemas e 

no que vai ser consequência amanhã para as futuras gerações. Entretanto as actividades do 

projecto que foram alcançados são referentes as hipóteses. 

  

 



 

 
21 

6.1.1 Recomendações  

Neste item debruçar-se-á algumas recomendações as instituições por onde passei e a 

comunidade onde fiz as pesquisas para a promoção de AC. 

Ao Distrito de Magude/Comunidade de Mulelemane  

As instituições locais do distrito de Magude principalmente o SDAE juntamente com a 

equipe de extensão deveriam unir esforços de modo que disseminem as técnicas agrícolas 

para urgentemente minimizar a situação que os camponeses têm enfrentado, e a própria 

comunidade deveria entregar no desafio de produzir culturas de rendimento e somente eles 

devem manter-se em foco numa e única cultura para que não haja gastos e perdas de lucros 

no final da comercialização. 

6.1.2 Aos Serviços Distritais de Actividades Económicas  

Devem ser responsáveis em realizar inspecção nas machambas dos camponeses e 

observar que tipo de assistências os extencionistas estão a prestar, se eles estão a disseminar 

as técnicas ou não.  

Devem cooperar com os projectos que existem de forma que possam unificar as forças e troca 

de experiências para que as comunidades saiam beneficiadas.  

6.1.3 Para ISET/OWU 

Recomendo a instituição a focar-se muito na área de agricultura de modo a ajudar as 

nossas comunidades que necessitam de apoio, sabendo que a maioria das comunidades a base 

de sobrevivência é a própria agricultura. 

A instituição devia introduzir mais um curso de agricultura para que possa formar técnicos 

qualificados na área agrícola e deve trabalhar mais com o meio ambiente, isto é, usar a 

própria agricultura para poder ser um dos mecanismos para a minimização de situações do 

ambiente. 
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8.Anexo 1: Credencial  
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Anexo 2 pedido de estágio  
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9. Apêndices 1 

 

Encontro com os líderes comunitários                        palestra com a comunidade  

 

Abertura de campos de CDR com os membros da Associação dos camponeses kufhuna 

mbeu 
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Apêndices 2 

   Campo de CDR com cobertura morta na cultura de cebola 

  Campo de CDR sem a cobertura morta 
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Apêndice 3 

Campo de milho onde lançaram a semente a 3 meses e em cada sulco tem lá os restolhos 

incorporado.  

  

Abertura de pilha de compostagem com restolhos de milho. 
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Apêndices 4: Guião de Questionário  

 

Licenciatura em Desenvolvimento Comunitário 

XI Período Estagio 

Guião de Questionário direccionado a Comunidade de Mulelemane 

Data:____/_____/______Local:__________________________________ 

Nome completo:__________________________________________Idade_____ 

3.Sexo________4.Estado Civil _________________ 

 

Tabela 01: questionário 

QUESTÕES  SIM NÃO 

1- A comunidade já implementou a agricultura de 

conservação?   

2- Alguma vez já ouviram falar da agricultura de 

conservação?   

3- Alguns aqui têm noção da agricultura de 

conservação?   

4- Vocês gostariam de aprender as técnicas de 

agricultura de conservação?   

5- Será que na implementação dessa agricultura de 

conservação podem ter uma boa produção?   

6- Alguém já teve uma capacitação de agricultura de 

conservação?   

7- Conhecem alguns princípios de agricultura de 

conservação?   

8- Vão implementar a agricultura de conservação 

depois da capacitação?   
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Apêndices 5: Guião de Entrevista  

 

Licenciatura em Desenvolvimento Comunitário 

XI Período Estagio 

Guião de Entrevista direccionado a SDAE de Magude 

Data:____/_____/______Local:__________________________________ 

Nome completo:__________________________________________Idade_____ 

3.Sexo________4.Estado Civil _________________ 

Como é que disseminam as práticas sustentáveis? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Qual é o motivo da comunidade de Mulelemane estar a praticar técnicas de produção agrícola 

tradicional? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Quais são as acções que SDAE tem feito para incentivar outras instituições ou ONGs para 

poder garantir a sustentabilidade das actividades em relação a disseminação de novas 

tecnologias de produção? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Que estratégia que o governo ou ONGs podem levar acabo na promoção da agricultura de 

conservação? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


