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DINIZ, A. Castanheira; F. Q. de Barros AGUIAR: Geomorfologia, solos e
ruralismo da regiao central angolana. Nova Lisboa: Instituto de Investigafao
Agronomica de Angola, 1966, 64 p., ilus.
Resumo dos autores: Para uma vasta zona central de Angola, que corresponde a 16% da area total do território, onde predominam solos ferraliticos e
afins, procura-se encontrar, através de relagoes causais, as implicagöes que as
diferentes situa?5es geomorfológlcas têm na pedogénese, constatando-se uma
correlapao cstreita entre a fase de movimentagao do relevo e o grau de evolugao do solo, de tal modo que, os cinco estadios definidos por Mohr, e que
marcam o processo evolutivo pedogenético de tais solos, se patenteiam na
regiao de maneira bastanta flagrante. Desta forma, em correspondênria com
cada uma das unidades geomorfológicas estabelecidas, torna-se possfvel prever, dentro de condiföes climaticas relativamente uniformes e para a mesma
formacao geológica, a ocorrência das varias unidades-solo. Idênticas conclu(continua)

DINIZ, A. Castanheira; F. Q. de Barros AGUIAR: Geomorphology, soils and
ruralism of the central zone of Angola. (Geomorfologia, solos e ruralismo da
regiao central angolana). Nova Lisboa: Instituto de Investigafao Agronómica
de Angola, 1966. 64 p., ilus.
Synopsis: A study was made to attempt discovering, through causative relations, the influences exerted by the geomorphologic conditions on the soil
genesis of the large central zone of Angola which has 16% of the total surface of the territory and in which ferralitic and cognate soils dominate. Evidence was found that there is so close a correlation between the moving
phase and the degree of soil evolution that the five stages defined by Mohr,
marking the formation process of those soils, are very clearly apparent in
the zone studied. Thus, for the same geological formation in which relatively
uniform climate conditions occur, it is possible to foresee the occurrence of
(continued)

DINIZ, A. Castanheira; F. Q. de Barros AGUIAR; Géomorphologie, sols et
physiographie rurale de la region centrale d' Angola. (Geomorfologia, solos e
ruralismo da regiao central angolana). Nova Lisboa: Instituto de Investigagao
Agronómica de Angola, 1966, 64 p., ilus.
Resunié des auteurs: Pour une vaste zone centrale d'Angola couvrant 16%
de sa superficie totale, oü prédominent les sols ferrallitiques et analogues,
on cherche les implications que les diversss situations géomorphologiques
ont sur la pédogénèse, et ainsi, on constate une étroite correlation entre la
phase de révolutionnement du relief et Ie degré de l'évolution du sol, de telle
fagon que les cinq stades définis par Mohr — et qui représentent leur processus évolutif — sont remarquablement mis en lumière. De cette fa?on, en
correspondance avec chacune des unites géomorphologiques établies, il est
possible de prévoir l'occurrence des diversss unités-sols, pour des conditions
(continue)

soes se podem obter quando, numa ultima analise, se estabelece a compara?ao entre as unidades geomorfo-pedológicas e o modo de distribuigao das
popula?5es rurais. Assim, em relagao as fases extremas do ciclo de evolugao
pedogenética nao é viavel a explora?ao agn'cola, e este facto patenteia-se demograficamente pela ausência de fixagao humana. Nas fases intermedias a
explora?ao agrfcola é tanto mais intensa quanto menor for o grau de senilidade atingido pelo solo, o que se vai reflectir no modo de distribui?ao geografica das popula?5es rurais. Neste trabalho é realgada a importancia que
representa a interpretagao geomorfológica da paisagem como uma ferramenta
indispensave! dos estudos pedológicos.

the various soil units corresponding to each geomorphologic unit. A final
analysis brings to identical conclusions when a comparison is drawn between
the geomorpho-pedologic units and the form of the distribution of rural populations. Farming is not practical in the extreme stages of pedogenetic evolution, and this fact is most evident, demographically speaking, demonstrated
by the absence of human fixation. In the intermediate stages farming is <is
intensive as younger is the soil, which, in turn, affects the geographical distribution of rural populations. Emphasis is placed on the landscape geomorphologic interpretation as a fundamental device for pedologic studies.
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climatiques relativement uniformes et pour une même formation géologique.
On peut atteindre dss conclusions semblables quand on étudie la distribution des populations rurales en fonction des unites géomorpho-pédologiques.
En effet, I'exploitation agricole est impraticable dans les phases extremes du
cycle de revolution pédogénètique ce qui est mis en evidence par I'absence
de fixation humaine. Dans les phases intermédiaires I'exploitation agricole
est d'autant plus intense que plus faible est le degré de vieillissement attaint
par le sol, conditionant ainsi la distribution géografique dss populations rurales. Dans ce travail est mis en evidence I'importance de l'interprétation
géomorphologique du paysage comme un outil indispensable pour les études
pédologiques.
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patenteiam na regiao de maneira bastante flagrante. Desta forma, em
correspondência com cada uma das unidades geomorfológicas estabelecidas, toma-se possivel prever, dentro de condigöes climaticas relativamente uniformes e para a mesma formagao geoIógica, a ocorrencia das
varias unidades-solo. Idênticas conclusöes se podem obter quando, numa
ultima analise, se estabelece a comparagao entre as unidades geomorfo-pedológicas e o modo de distribuigao das populagöes rurais. Assim, em
relacao as fases extremas do ciclo de evolucao pedogenética nao é viavel
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GEOMORFOLOGIA, SOLOS E RURALISMO
DA
REGIAO CENTRAL ANGOLANA

A. CASTANHEIRA

DINIZ

F. Q. DE BARROS AGUIAR

Resumo dos autores
Para uma vasta zona central de Angola, que corresponde a 16% da
area total do território, onde predominam solos ferraliticos e afins, procura-se encontrar, através de relagöes causais, as implicagöes que as diferentes situagöes geomorfologicas têm na pedogenese, constatando-se
uma correlagao estreita entre a fase de movimentagao do relevo e o grau
de evolugao do solo, de tal modo que, os cinco estadios definidos por
Mohr, e que marcam o processo evolutive pedogenético de tais solos, se
patenteiam na regiao de maneira bastante flagrante. Desta forma, em
correspondência com cada uma das unidades geomorfologicas estabelecidas, toma-se possivel prever, dentro de condigöes climaticas relativamente imiformes e para a mesma formagao geologica, a ocorrencia das
varias unidades-solo. Idênticas conclusöes se podem obter quando, numa
ultima analise, se estabelece a comparagao entre as unidades geomorfo-pedológicas e o modo de distribuigao das populagöes rurais. Assim, em
relacao as fases extremas do ciclo de evolugao pedogenética nao é viavel
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a exploragao agricola, e este facto patenteia-se demograficamente pela
ausência de fixagao humana. Nas fases intermédias a exploragao agricola é tanto mais intensa quanto menor for o grau de senilidade atingido
pelo solo, o que se vai reflectir no modo de distribuigao geografica das
popiüagöes rurais. Neste trabalho é realgada a importancia que representa a interipretagao geomorfologica da paisagem como uma ferramenta
indispensavel dos estudos pedológicos.

GEOMORPHOLOGY, SOILS AND RURALISM
OF THE CENTRAL ZONE OF ANGOLA
oy
A. CASTANHEIRA

DINIZ

F. Q. DE BARROS AGUIAR

Synopsis
A study was made to attempt discovering, through causative relations, the influences exerted by the geomorphologic conditions on the
soil genesis of the large central zone of Angola which has 16% of the
total surface of the territory and in which ferrallitic and cognate soils
dominate. Evidence was found that there is so close a correlation between the moving phase and the degree of soil evolution that the five
stages defined by Mohr, marking the formation process of those soils,
are very clearly apparent in the zone studied. Thus, for the same geological formation in which relatively uniform climate conditions occur, it
is possible to foresee the occurrence of the various soil units corresponding to each geomorphologic imit. A final analysis brings to identical
conclusions when a comparison is drawn between the geomorpho-pedologic units and the form of the distribution of rural populations. Farming
is not practical in the extreme stages of pedogenetic evolution, and this
fact is most evident, demographically speaking, demonstrated by the
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absence of human fixation. In the intermediate stages farming is as intensive as yoimger is the soil, which, in turn, affects the geographical
distribution of rural populations. Emphasis is placed on the landscape
geomorphologic interpretation as a fundamental device for pedologic
studies.

GEOMORPHOLOGIE, SOLS ET PHYSIOGRAPHIE RURALE
DE LA REGION CENTRALE D'ANGOLA
par
A. CASTANHEIRA

DINIZ

F. Q. DE BARROS AGUIAR

Résumé des auteurs
Pour une vaste zone centrale d'Angola couvrant 16% de sa superficie totale, oü prédominent les sols ferrallitiques et analogues, on cherche les implications que les diverses situations géomorphologiques ont
sur la pédogénèse, et ainsi, on constate une étroite correlation entre la
phase de révolutionnement du relief et Ie degré de revolution du sol, de
telle f agon que les cinq stades définis par Mohr — et qui représentent
leur processus evolutif — sont remarquablement mis en lumière. De cette
fagon, en correspondance avec chacune des unites géomorphologiques
établies, il est possible de prévoir l'occurrence des diverses unités-sols,
pour des conditions climatiques relativement uniformes et pour une
même formation géologique. On peut atteindre des conclusions semblables quand on étudie la distribution des populations rurales en fonction
des unites géomorpho-pédologiques. En effet, l'exploitation agricole est
impraticable dans les. phases extremes du cycle de revolution pédogénètique ce qui est mis en evidence par l'absence de fixation humaine. Dans
les phases intermédiaires Fexploitation agricole est d'autant plus intense que plus faible est Ie degré de vieillissement atteint par Ie sol, conditionant ainsi la distribution geographique des populations rurales. Dans
ce travail est mis en evidence l'importance de l'interprétation géomorphologique du paysage comme im outil indispensable pour les études pédologiques.
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PREFACIO

O presente trabalho, o primeiro duma série versando «temas agro-ecológicos de Angola», resulta, por assim dizer, dum aturado e longo
trabalho de prospecgao pedológioa que incidiu sobre a regiao' central angolana, mais detalhadamente nuns locals, em menor escala noutros, mas
no qual constituiu preocupagao, para além das simples tarefas de rotina
cartografica, relacionar os aspectos geomorfológicos e fisiograficos com
a genese do solo.
Desta interpretagao, conclui-se existir um condicionalismo estreito
entre a geomorfologia e a pedogenese, mais notavelmente traduzido por
uma variagao das caracteristicas morfológicas dos solos ao longo do perfil, a qual se processa de forma paralela com a situagao topografica. Tal
variagao é-nos simultaneamente patenteada através dos aspectos paisagisticos assumidos pela forma do relevo, pela cobertura vegetal, pelo
desenvolvimento das culturas, pelos sistemas de exploragao que o grau
de produtividaide implica, e até pelas diferengas preferenciais denotadas
pelo ritral quanto a localizagao da sua exploragao agricola.
Sendo assim, a correlagao estabelecida toma possivel, pela sua flagrancia e nitidez, prever o estadio de evolugao do solo em fungao da fisiografia regional. Daqui resulta um acentuado interesse pratico, sobressaindo como uma das vantagens a simplificagao, e até racionalizagao,
dos estudos de pedologia no campo, uma vez que se pode obter, através
de reconhecimento prévio, uma ideia geral das potencialidades naturals
duma determinada regiao, e proceder-se assim a um escalonamento de
valores segundo a produtividade, o que tomara possivel seleccionar ab
initio as zonas agricolamente mais alptas.
— XI —

Ê um facto constatado e de Importancia primordial, que a actlvidade agricola tera tanto maiores possibllldades de se tornar económlcamente rendavel quanto mals adaptada estlver as condlgöes edafo-climatlcas locals. Nos territórlos em vlas de desenvolvimento, a agricultura
tende. a passos largos, a perder a sua felgao de actlvidade economlca
de subslstência adentro dum ambito regional, aspecto que os caracterlza, para se enquadrar numa economla de mercado a escala mundial. Perante esta tendencia evolutlva, o sucesso da exploragao' agricola torna-se
incompativel com a Improvlsacao a que tem estado submetlda, em vlrtude de nao se tornar em devida conta o condlcionallsmo agro-ecológlco, facto do qual podera resultar a opQao por culturas mal adaptadas, ou mesmo de adaptagao marginal, de resultados sempre contlngentes. Uma reglao em tals condlgöes dlficllmente podera competir com outras em que
o ajustamento entre as culturas e o melo ambiente constitua séria preocupagao.
Consequentemente, sera tarefa de alta relevancla proceder a selecgao, deflnigao e delimltagao das zonas ecológicamente mals aptas para
as dlferentes culturas, cuja exploragao, nessa altura, se revestlra de indubitavel interesse económlco. A zonagem devera ser estabeleclda oom
base em estudos mesológlcos que, tomando em linha de conta as exlgênclas culturals, possibilltarao o ordenamento económlco-agricola do território e os estudos para o desenvolvimento regional.
O presente trabalho constitui essencialmente uma contrlbulgao, ou
meihor dizendo, um prlmelro passo para uma esquematizagao agro-ecológlca da regiao central angolana, rlca em contrastes, onde a par de zonas que de ha muito se encaminharam no sentldo duma utllizagao racional da terra, outras se asslnalam que contlnuam a manter-se numa fase
de alheamento dos seus recursos naturals.

-
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REGIAO

I . ! —Si+uagao. Comunicagoes. Acfividades
A regiao estudada (fig. 1) é sensivelmente eriquadrada pelos paralelos 10° 20' e 14" de latitude sul, e pelos meridianos 14° e 17° de longitude este, e compreende uma area de cerca de 200 000 km= o que corresponde a 16% da area total de Angola. Orograficamente esta representada na figura 2. Abrange o distrito do Huambo, a maior parte dos
distritos do Cuanza-Sul e Benguela, parte norte da Huila e oeste do
Bié. Nova Lisboa é o principal centro urbano e capital do primeiro
dos distritos, ccupando uma posigao quase central em relagao a regiao.
Esta. é atravessada, no sentido oeste-leste, pela linha férrea transafricana que liga o Lobito a fronteira com o Catanga, a principal artéria
de drenagem dos produtos para o litoral, e no que respeita a estradas merece referenda a importante rodovia que liga Nova Lisboa a Cela,
Quibala, Dondo e Luanda, e a do sul que une a sede do distrito do Huambo a Sa da Bandeira e daqui prossegue até a fronteira sul. Outras vias
de comunicagao de caracter secundario, constituindo uma rede de certo
modo densa, cruzam toda a regiao, unindo os centros administrativos e
povoagoes comerciais.
A regiao que foi objecto deste estudo é a mais densamente populosa de Angola, baseando-se a principal actividade na exploragao agricola da terra, comegando a tomar certa expressao, nalgumas areas e nos
ultimos anos, a pecuaria bovina. Todavia, esta esta ainda longe de se alicergar eomo actividade francamente remuneradora, continuando a suscitar controvérsias a sua viabilidade económica, em face das caracteris-
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ticas mesologicas, muito especialmente em relargao as zonas planalticas
mais elevadas, determinarem problemas alimentares e sanitarios, ainda
(nao inteiramente solucionados.
Podem ainda definir-se regionalmente varias zonas especificas, quanto as actividades económico-agricolas que as caracterizam (2).
Assim, aos altos planaltos centrals e que englobam grande parte
da regiao estudada, corresponde a exploragao agricola tradicional dos
chamados «géneros pobres», culturas de ciclo anual integradas numa
economia de subsistência dos aglomerados rurais que trabalham a terra.
Perifèricamente a esta vasta zona definem-se outras de economia
agricola evoluida, com base na empresa organizada, destacando-se especialmente: a noroeste, a zona Amboim-Seles, votada a cultura do café
robusta; a oeste, a zona do Bocoio-Cubal, caracterizada pela predominancia da cultura do sisal, e ainda a zona localizada da Chicuma, que tem
no café arabica a sua fonte de rendimento, actividade que comega também a tomar certa expressao a nordeste, na area do Andulo; a norte,
nas bacias médias do Queve^Nhia, a pecuaria extensiva de funcao mista
leite-came toma ja foros de certa importancia económica.

1.2 — Geologia e litologia
Segundo o Esbogo geoïógico de Angola (''') toda a regiao corresponde aos terrenos antigos do macigo continental, onde ocorrem fundamentalmente formagöes do Complexo de Base, rochas eruptivas, antecambricag e nao datadas, e do sistema Oendolongo, estas dispersas pela parte
central e sul em afloramentos localizados (fig. 3).
As rochas do complexo granito-gnaissico sao largamente predominantes, quer na zona assinalada como pertencente ao macigo antigo, quer
na grande intrusao die rochas eruptivas do Antecambrico que se estende
pela maior parte da regiao. Além dos granitos antigos, os granodioritos
e OS quartzodioritos também ocorrem em notavel profusao por toda a
area eruptiva. Assinalam-se nalguns locals intrusoes, com representagao
muito restrita, de rochas eruptivas pós-pérmicas, nomeadamente sieni:tos Inefelinicos.
Litologicamente, as diferengas mais marcantes correspondem as formagöes sedimentares do Oendolongo, sistema que, no conjunto, e em relagao a grandeza da regiao, se pode considerar como de representagao
—2—
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Fig. 1 — LocalizaQao da regiao estudada
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bastante limitada, sendo constituidas «por dois grupos distintos (de rochas), um inferior predominantemente de natureza argilosa, e outro superior predominantemente de natureza siliciosa», sendo de notar que o
primeiro grupo, quando surge isoladamente, nao afecta sensivelmente
o relevo, enquanto que a ocorrência do segundo esta sempre em correspondência com macigos montanhosos mais ou menos importantes ('').
Sob este aspecto, o que mais interessa p6r em destaque é que, na generalidade, se verifica mna certa identidade de material geológico e litológi
co, em toda a regiao abrangida por este estudo. Partindo deste principio
podem considerar-se validas as interpretagöes gerais de caracter geomorfológico, sem o recurso frequente a interpretagöes diferenciais motivadas por descontinuidades de ordem geológica.
Quase no limite este da regiao considerada, revestindo os planaltos
mais elevados do distrito do 3ié, assinalam-se 'depósitos arenosos que
assentam sobre o macigo antigo, aflorando, nos vales mais pronunciados, rochas granito-gnaissóides desta formagao. Estes depósitos sao pouco espessos, a avaliar pelas escassas diferengas de cota que os separam
dos terrenos derivados das rochas antigas, e constituem manchas relativamente próximas do limite oeste das extensas formagöes do «Recente,
Plistocénico e Kalahari Superior», que ocupam mais de metade do território de Angola e com as quais muito se assemelham.

1.3 — Clima
Sob o ponto de vista pedogenético as condigöes climaticas da regiao
sao suficientemente uniformes para que conduzam em toda a sua extensao a um processo de ferralitizagao.
As temperaturas médias anuais estao compreendidas entre 19° e
24" C (fig. 4) enquanto que as precipitagöes médias anuais oscilam de
1500 mm a 750 mm (fig. 5).
Clim-atèricamente, a regiao caracteriza-se por se assinalarem duas
estagöes distintas. Durante sete a oito meses do ano tem lugar a época
das chuvas (periodo que autnenta de sul para norte), com inicio em Setembro-Outubro e terminando em Abril-Maio. De Maio a Setembro tem
lugar o periodo seco (cacimbo), muito rigoroso nos planaltos centrais
sobretudo nos meses de Junho, Julho e Agosto, caracterizado por imia
humidade relativa muito baixa e muito fraca nebulosidade. Neste pe— 3—

DINIZ, A. C ; F. Q. B. AGUIAR: Geomorfologia, solos e ruralismo da regiao central angolana

riodo as oscilagoes termicas diarias chegam a ultrapassar os 25° C, e sao
muito frequentes as geadas, o que contrasta com a época das chuvas,
de humidade relativa elevada e fracas oscilagoes termicas diarias.
Segundo a classificacao climatica racional de Thornthwaite, (fig. 6),
o clima da regiao é predominantemente humido, dos tipos Bi e B,, assinalando-se dois nucleos do tipo B^, e uma estreita faixa que acompanha
parte da escarpa do litora.l do tipo Co (sub-humido humido). Segimdo
classificagao de Koeppen, as formagoes climaticas que englobam a regiao sao fundamentalmente Cw e Aw, esta correspondendo as periferias
oeste e noroeste.
Como é posto em destaque por Soares i^''') as temperaturas sao suficientes para acelerarem o processo de meteorizagao sem que contudo
assumam um caracter diferenciador em relagao a formagao do solo, papel que é desempenhado de forma relevante pelas diferengas de quantitativo de precipitagao. Segundo o mesmo autor, um processo de ferralitizagao ocorre para valores da precipitagao até ao limite inferior de
800 mm, podendo, para texturas grosseiras, descer até aos 600 mm. As
sim, os solos ferralicos tipicos ocorrerao mais frequentemente em climas do tipo Bi e B-,, enquanto que os fracamente ferralicos terao maior
representagao em zonas caracterizadas pelos tipos climaticos Co e B,,
podendo ocasionalmente surgir em zonas do tipo Ci, ja nao representado na regiao considerada.
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2 —AS DETERMINANTES GEOMORFOLOGICAS
Jassen, em trabalho notavel difundido em português por Mariano
Feio (*), considera o relevo das zonas central e sul angolanas como originado poi' uma gigantesca flexura em resultado do abaixamento' do fundo do mar e elevagao das terras imediatamente a leste, a qual se tera
processado, e continuara a acentuar-se, por fases sucessivas.
A cada nova flexura corresponderia uma fase de desnudagao, adentro dum processo de psdiplanacao, isto é, uma nova aplanagao iria ganhando forma com o recuo duma escarpa paralelamente a si mesma. Nesta ordem de ideias, a superficie de maior cota (nivel V) corresponderia
uma peneplanicie originaria, a partir da qual e mercê duma primeira flexura, se teriam formado dois outros pianos: um para o interior de Angola (nivel IV) e outro para o Atlantico (nivel III). Nova fase activa
do processo de flexura seria a causa da ocorrência de novo piano litoral
(nivel II), e a mais recente fase de flexura teria provocado o aparecimento da mais recente aplanacao, a da orla costeira de Angola (nivel I).
Exposta, muito sucintamente, a teoria de Jessen, ressalta da sua
analise que o relevo actual de Angola resulta fundamentalmente da conjugacao de dois agentes modeladores:
1)
2)

O processo de flexura
Uma tendência geral e marcada para a pediplanagao

As interpretacoes de Jessen têm um caracter um tanto ou quanto
esquematico e rigido, que sem duvida abrangeram, duma maneira generica, o fundamental do relevo de Angola, mas que, sobretudo quando se
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pretende obter uma visao mais pormenorizada de uma regiao, sao manifestamente insuficientes. É que aos dois factores considerados ha que
adicionar um terceiro, que poderemos designar por rebdixamento dos niveis de base locals. Vejamos em que consiste este factor de modelagao
do relevo de Angola, o qual se deve a accao corrosiva dos rios que drenam uma determinada zona. Um nivel de aplanagao, ou pediplano, conserva-se enquanto resistir a soleira rochosa que marca a base do nivel
da aplanagao local. Imediatamente a jusante, os cursos de agua despenham-se em cachoeiras ou rapidos, vsncendo assim o degrau que separa
dois niveis de aplanagao primarios. Contudo, a soleira vai sendo desgastada e destruida, processando-se o seu recuo de tal modo que acabara
por se verificar, para a zona considerada e como resultado final, o rebaixamento do nivel de base. O que entao se nos patenteia ao longo do
curso dos rios e de acordo com o desenvolvimento do mecanismo processual, é uma sucessao de rapidos e de correntes caudalosas alternan
do com zonas niveladas, formando o conjunto como que uma escadaria
mais ou menos expressiva. As zonas aplanadas mantêm-se e vao-se espraiando em resultado da persistência de soleiras remanescentes, mas
que, mais tarde ou mais cedo, acabarao por ser também destruidas, dada a progressao remontante da acgao desgastante dos rios.
O rebaixamento dum nivel de base local, depende fundamentalmente da resistência da soleira que marca esse mesmo nivel de base e da
acgao corrosiva do rio, esta dependente, como é óbvio, da importancia
do curso de agua e do desajustamento do seu perfil em relagao a um
perfil normal. Tal mecanismo determina o tempo durante o qual actua
o process© de aplanagao a montante de determinado nivel de base, e portanto a expressao dessa aplanagao.
O resultado é que a paisagem primitiva, definida por Jessen, perde
gradualmente a sua expressao, entalhando-se nesta, ao longo do tempo,
uma outra, resultante da acgao dinamica dos rios, e que pode envolver
uma bacia hidrografica inteira.
Assim, e encarando a questao nos seus aspectos regionais, em vez
dos niveis seriados segundo a esquematizagao apresentada por aquele
autor, é preferivel referenciar as peneplanicies ao curso de agua principal duma determinada bacia hidrografica, porque na verdade é este,
com OS seus afluentes, o agente dinamizador da aplanagao. Os perfis
1, 2 e 3 da figura 7, respectivamente dos rios Balombo, Cubal e N'Gun-
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za, do Talude Atlantico, exemplificam o que se acaba de expor pelo seu
desajustamento em relagao aos pediplanos definidos por Jessen.
Dado que a regiao em estudo oferece condigoes de relativa uniformidade geologica e climatica, cabe pois aos sistemas de drenagem o papel determinante na modelacao do relevo.

3 —AS

UNIDADES

ASPECTOS

GEOMORFOLOGICAS

E

OS

SEUS

FISIOGRAFICOS

Em consequência das determinantes geomorfológicas da regiao central angolana, poderemos considerar as seguintes unidades componentes
da paisagem:
1)

Formas residuals:
1.1) Montanha Marginal
1.2) Altiplanos residuals

2)

Escarpas:

3)

2.1) Escarpas dos altiplanos residuals
2.2) Escarpa do Talude Atlantico
Pediplanos:
3.1)
3.2)
3.3)
3.4)
3.5)

Pediplanicie do Cunene e Cubango
Pediplanos do Queve e Nhia
Pediplano do Cutato
Vales do Cunhinga e sens afluentes
Pediplano subplanaltico

Como se salientou, estas imidades estao em dependência estreita
das earacteristicas assumidas pelos respectivos sistemas de drenagem
e assim, vamos procurar destacar a par e passo as relagoes causa-efeito.
—9 —

DINIZ, A. C ; F. Q. B. AGUIAR: Geomorfologia, solos e ruralismo da regiao central angolana

3.1 — F o r m a s residuals
As formas residuais sao constituidas pelas mais velhas superficies
que, mercê da sua situagao em relagao a disposigao geral inicial do re
levo, têm sido preservadas da destruigao pela erosao, motivo pelo qual
deteirninam as posigoes cimeiras do relevo actual de Angola. Aqui, apenas vamos considerar como «formas residuais» as que pela sua magnitude vao determinar no relevo da regiao as principals linhas de festo:
a Montanha Marginal e os altiplanos residuais.

3.1.1 — A M o n t a n h a M a r g i n a l
A Montanha Marginal* constitui uma imensa balustrada que ultrapassa frequentemente os 2000 m e que se estende da Chela a Dala-Cachibo, separando o interior de Angola do Talude Atlantico. Surge com a
facies duma cordilheira em consequência de um ataque bilateral, a leste
e a oeste, motivado por um processo de pediplanagao. Do lado do mar
ergue-se a partir do pediplano subplanaltico, e para o interior confina
com OS pediplanos do^ Queve e do Cimene.
Na zona central esta cordilheira atinge a sua maxima expressao
nos macigos do Moco (2620 m), Veva (2524 m), Mepo (2582 m) e Lubangue (2554 m). Para norte vai adelgagando e é interceptada pelos rios
Queve e Nhia, para depois surgir com um aspecto ja ruinoso que a prolonga até Dala-Cachibo. Para sudoeste, segue esta linha de alturas, quase ininterruptamente, mas com proporgoes mais modestas, voltando a
assumir aspectos impressionantes no planalto da Humpata, onde novamente ultrapassa os 2000 m.
A Montanha Marginal, em consequência do tipo de ataque a que é
sujeita, encontra-se bastante desmantelada, para um e para outro lado,
figurando em relevos residuais que ficam isolados, tal qual «ilhas», povoando os pediplanos que a marginam, como a serra da Neve (2490 m)
e OS «morros» Ulombo(2148m) do lado do Atlantico, o Sasso (2015 m)
(i Cassanga (2074 m) nos pediplanos do Nhia e Queve, e Bombólo (2157
m) no pediplano do Cunene, para citar alguns exemplos.
* Ario Azevedo (') sugere a designagao «cadeia marginal de montanhas», de facto
mais expressiva, mantendo-se, no entanto, a inicial por mais comummente usada.
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A vertente atlantica é ataeada mais activamente que a vertente continental, e a explicagao 'da maior virulencia deste ataque esta na maior
potencialidade erosiva dos rios deste Talude, determinada pelos grandes desniveis a veneer, enquanto que os rios da vertente continental, drenando para os pediplanos do Queve e Cunene, têm consideravelmente
retardada a sua acgao erosiva remontante.
Os rios do lado oeste, que têm entalhado vigorosamente profundos
vales, tendem a captar as aguas da vertente continental e a deixareni
nada mais que montanhas isoladas daquilo que, ainda hoje, tern caracteristicas de continuidade. Os rios Queve e Nhia terao sido captados, e
o Catumbsla e o Coporolo ja entraram, rasgando a Montanha, no pediplano do Cunene.
Encrustadas na Montanha Marginal assinalam-se algumas aplanacoes, normalmente reduzidas mas ainda bastante expressivas, ocorrendo
a diversas altitudes e que sao restos de velliissimas aplanagöes. Trata-se de autênticos altiplanos residuais de que iremos falar mais detalhadamente.
Esta cadeia montanhosa enquadra-se no dominio da comunidade florestal de Berlinia-Brachystegia-Oombreium,
do tipo Hiemisilva, no seio
da qual e em virtude de condigöes edaficas ou microclimaticas surgem
outras formagoes vegetais. Assim, nas vertentes e cumes pedregosos de
maior altitude sao tipicas as formagoes de Petrideserta. Os altiplanos residuals recobrem-se duma formagao do tipo Duriherhosa, e, onde se desenvolvem eneostas de suave pendor na base de vertentes abruptas, pode surgir uma associagao arbustiva savanóide. Em locals restritos de
forma conchoidal, normalmente correspondendo a nascentes, e que determinam microclimas favoraveis, surgem pequenos nucleos de Laurifruticeta.

3.1.2 — Altiplanos residuais
Como o seu nome indica, trata-se de aplanagoes que coroam e emergem das zonas planalticas da regiao central angolana, ou que surgem
enquadrados na paisagem revolucionada da Montanha Marginal, ocorrendo normalmente acima dos 1700 m. Trata-se muito provavelmente de
restos de «um relevo arrasado por uma rede hidrografica antiga» C),
isto é, de velhissimos niveis de erosao.
— 11 —
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Dlstlnguem-se ao longe estas formagoes de earacter descontinuo,
pelo seu perfU tabular, e para as alcancar, têm normalmente de se veneer, a partir do planalto base (nivel IV de Jessen), declives mals ou menos pronunciados que marcam, nalguns casos, dlferengas de cota bastante apreciavels. Ao percorrê-las, Imedlatamente se apercebe, pela sua flslografla especial, estar-se em presenca de algo dlferente de todo o planalto base.
Alguns sao de grande extensao, da ordem das dezenas de mllhar
de hectares, de vastos horizontes, com declives suaves pendendo para
as bordaduras, e os vales, muito largos e pouco expresslvos, enquadram-se na paisagem geral. Mas, sobretudo o que mais prende a atengao é
a ausência de vegetagao arbórea e arbustlva, motivo pelo qual sao estes
altlplanos conhecidos por anharas, termo vernaculo de uso corrente e
generallzado para as formagoes herbosas puras, ou quase, e de certa extensao (foto 1).
O aspecto geral é o de uma savana pura, podendo tomar em certoa
locals caracteristlcas de Hiemifruticeta, nomeadamente nas zonas de
transigao para as formagoes de Hiemisilva, que revestem ja os taludes
do altiplano, ou entao nas zonas deste em vias de desmantelamento e
muito onduladas. A vegetagao é essencialmente herbosa, destacando-se
entre outras espécies a Lowdetia simplex C. E. Hubbard, Gtenium Newtonii Hack, e Hyparrhenia filipendula (Hochst.) Stapf, e, caracterizando OS locals mais humidos, diversas espécies do género Gyperus. Por vezes surgem subarbustos dispersos, nomeadamente Hymenocardia acida
Tul., de aspecto ananico, reflectindo as limitagöes edaficas ao desenvolvimento normal duma comunidade arbustlva savanóide.
De facto, caracterizam-se fundamentalmente estas anharas por serem zonas com drenagem interna deficiënte e externa indecisa, deparando-se-nos com certa frequência lagoas de earacter temporario, e na época chuvosa todo o meio se apresenta saturado de agua, em resultado da
ocorrência de camadas subsuperficiais impermeaveis.
Monteiro Marques (**) designou estas formagoes por «anharas dc
alto» em oposigao as «anharas de vale», estas, como a sua designagao
indica, ocorrendo em situagoes topograficas diferentes. De eomum, para estes dols tipos de anharas, apenas se podera indicar que sao zonas
naturalmente despidas de floresta no seio da comunidade Hiemisilva, de
Berlinia-Brachystegia-Combretum,
em consequência de condigoes espe— 12 —
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Fig. 8 —Zonas hidrograficas definidas pelas grandes linhas de festo
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ciais de hidromorfismo do solo, e, para o caso do vale, mais resultantes
do afluxo do lencol freatico de encosta durante longos periodos do ano.
Nos altiplanos residuals tern origem a rede hidrografica mais importante de Angola, sendo, pela posigao topografica que ocupam e na sua expressao mais saliente, autenticas «cupulas» onde se esbocam pianos de
escoamento muito lento das aguas que nao encontram linhas de separacao bem definidas.
O Cunene, o Queve, o Cubango, o Longa, o Nhia, os Cutatos e tantos outros conhecidos cursos de agua, têm ai a sua origem, recolhendo
dessas imensas anharas a sua fonte de alimentagao inicial, que lentamente vai afluindo as zonas depressionarias, contribuindo substancialmente para o regime de caudal permanente de tais rios.
Os altiplanos residuals definem duas grandiosas linhas de festo, uma,
ligando os altiplanos da Vila Nova, Bela Vista, Bulo-Bulo e Vouga, que
se prolonga até a capital do Bié e que, para oeste, se vai ligar a Montanha Marginal através da zona levemente depression aria de Nova Lisboa (1700 m) que separa as bacias do Queve e do Cunene. A outra 11nha é perpendicular a esta, e nos altiplanos do Bimbe e do Congolo encontra as suas maiores cotas.
Assim, a Montanha Marginal define com os altiplanos as principals
linhas de festo do centro de Angola, que vao subdividir a regiao em quatro zonas, as quais os respectivos sistemas de drenagem imprimem certa individualidade geomorfológica e fisiografica.
Distinguimos desta forma as zonas centro-sul, centro-nordeste, centro-noroeste e o Talude Atlantico (fig. 8).
3.2 — Escarpas
As escarpas sao uma das componentes do relevo motivado por um
processo de pediplanacao. Com efeito, é pelo seu recuo paralelamente a
si m.esmas que os pediplanos se vao alargando. Jessen chamou-lhes degraus de desnudagao, e trata-se de facto de superficies sempre rejuvenescidas que sao como que um elemento dinamico da paisagem.

3.2.1 — As escarpas dos altiplanos residuals
O aspecto com que a escarpa nos surge, considerando constante a
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natureza das formagSes geológicas, esta dependente da idade da aplanagao do nivel inferior, bem como do desnivel que a mesma representa, isto é, do desnivel entre a aplanagao velha, que ela vai reduzindo com o
seu recuo, e a nova aplanagao que vai simultaneamente ganhando grandeza.
Assim, quando a nova aplanagao é ja bem marcada, o que reflecte
uma idade consideravel, as escarpas desenvolvem-se com o aspecto de
grandes frentes continuadas dum macigo montanhoso, como no caso das
que delimitam o vale-plano do Queve em grands parte do seu curso medio (foto 2).
Quando, em contrapartida, as escarpas acompanham de perto o leito do rio, vao definir um vale apertado e profundo esculpido num nivel
antigo, tragado este que corresponde ao iniciar dum novo ciclo de pediplanagao. Ê o caso dos grandes entalhes efectuados pelo rio Cunhinga
e sens afluentes nos altiplanos do Belo Horizonte e Vouga.
0 desnivel que a escarpa representa determina também em grande
parte a forma do seu perfil. Quando esse desnivel é consideravel, como
no caso das escarpas que separam a aplanagao do Queve dos altiplanos
que o circundam (cerca de 500 m), o perfil tende a ser abrupto (fig.
9, a). Quando o desnivel é pequeno, como no caso da transigao do altiplano da Bela Vista para a aplanagao Cunene-Cubango, o perfil tende a
ser ligeiramente convexo-concavo, ligando suavemente o nivel mais antigc com o mais recente (fig. 9, b), perdendo a escarpa, neste caso, expressao.
Estes sao exemplos entre 03 quais se admitem os mais diversos cambiantes.
Na base da escarpa ha uma quebra nitida do declive onde normalmente se acumulam os detritos da sua desagregagao, para depois se entrar numa zona de diminuigao gradual de declive que conduz suavemente a aplanagao—o sopé de encosta — que encontra representagao nao
so na base das grandes escarpas como também na base dos Inséïberge.
O desenvolvimento em largura do sopé de encosta parece depender fundamentalmente da natureza das rochas do substrato.
A escarpa contrasta notavelmente com o altiplano que circunda, pelo seu relevo quase sempre muito movimentado de declives acentuados,
por vezes resolvendo-se em montanhas encasteladas com entalhes pro-
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fundos operados pelos rios que a sulcam, em leitos pedregosos de rapidos sucessivos.
Contrasta ainda no que respeita a eobertura vegetal com as anharas
doe altiplanos, mas ja nao com o planalto base donde se ergue, revestindo-se normalmente, e tal como aqui, de formagoes florestais do tipo
Berlinia-Brachystegia-Combretum.
Por vezes perante condigoes edaficas especiais, em solos jovens e
profundos de sopé de encosta, a mata de panda pode ser substituida por
uma comunidade arbustiva savamóide.
Nos taludes mais pronunciados, e mais caracteristicamente nas escarpas com exposigao noroeste, e correspondendo aos pequenos vales encaixados que galgam ingremes encostas, onde ha melhores condigoes de
humidade, é normal assinalarem-se «nichos» ou «cordas» de mata sempre
verde — os muxitos — comunidades da formacao Laurifruticeta,

3.2.2 — A escarpa do Talude Atlantico
O Talude Atlantico surge-nos com a facies duma escadaria na qual
se destacam duas aplanagoes, a do litoral e a subplanaltica, separadas
por uma imponente escarpa que, com grandes declives, marca um desnivel de cerca de 750 m.
Esta escarpa mantém-se bem definida, com uma orientagao NNE-SSW desde a Quilenda ao rio Catumbela. Para norte da Quilenda perde
expressao, inflectindo para nordeste a acompanhar o vale do Cuanza.
Par'a sul do Catumbela o desenho do Talude é consideravelmente alterado com a tendência para o desenvolvimento duma unica aplanagao que
cor, duz directamente a base da Montanha Marginal.
A escarpa aparece-nos, vista do nivel inferior, como um imenso paredao so interrompido para dar passiagem aos rios que a golpeiam profundamente, tendendo a desmantela-la e a individualizar montanhas.
As condigoes climatéricas nesta escarpa sofrem influência de condensagöes atmosféricas que determinam um aimbiente particularmente humido, mais expressivamente fora da época das chuvas, o caracteristico
«cacimbo».
Este aspecto é sobretudo notavel no degrau Amboim-Seles, dando
lugar ao desenvolvimento da imponente mata cafeeira (Laurisilva), da
qual foram apenas conservadas algumas das espécies de grande porte
— 15 —
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para sombreamento do café cultivado. Esta formagao é oriada na base
da escarpa e a sul por uma mata. do tipo Laurifruticeta, comunidade
afim, mas de menor porte e desprovida de arvores de copa voiumosa.
Praticamente, para sul do rio Balombo, o degrau passa a ser revestido
por esta formagao densa de arbustos sempre verdes, e so esporadicamente, em locals abrigados, que determinam microclimas, surgem pequenos nucleos da Laurisilva. Este aspecto, que se torna bem patente
na descida do Pundo, na estrada do Bocoio para o Lobito, mantém-se
até por alturas do Catumbela, passando gradualmente a formagoes de
folhajgem caduca do tipo Hiemisilva, onde se assinalam diferentes comuriidades floristicas da zona fitogeografica da Adansonia digitata, facto que reflecte ja condigöes de relativa aridez, que mais se acentuam
para sul.

3.3 — Pediplanos
Um pediplano tem a sua origem na incisao processada pelo rio principal numa superficie originaria. Esta fase caracteriza-se nesta regiao,
em que predominam os granitos e rochas afins, por um vale apertado.
A fase seguinte é definida pelo recuo das vertentes paralelamente a si
mesmas, alargando o vale, que confluindo com os vales de tributarios
inicia o desenho dum pediplano onde os interfluvios, pelo recuo das escarpas, tendem a tomar a feigao de montanhas residuals. Com a continuacao do processo de recuo e pela intercepgao dos planos das vertentes, comegam estas montanhas a ser rebaixadas, acabando o pediplano
por assumir a feigao de uma pediplanicie levemente ondulada.
Da magnitude da aplanagao, da perfeicao dessa mesma aplanagao,
das dimensoes e densidade dos relevos residuals, se pode concluir da
idade dessa formacao.

3.3.1 — Pediplanicie do Cunene e Cubango
A zona centro-sul, definida pelas principals linhas de festo, corresponde a uma planura muito suave e quase uniforme para sul-sudeste,
sendo tao vasta superficie drenada por dols importantes rios de Angola,
o Cimene e o Cubango, que têm a sua origem no mesmo altiplano, o da
— 16 —
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Vila Nova, a cerca de 1800 m. O Cubango vai perder-se nas zonas aridas
da depressao do Kalahari sem, praticamente, veneer desniveis (fig. 10,
perfil 5). Por sua vez o Cunene circula suavemente na mesma planura,
seguindo na direcgao sul até a fronteira com o Sudoeste Africano, e inflectindo para oeste rumo ao Atlantico, mercê duma provavel captura
(*), transpöe a garganta do Ruacana, o que pöe agora em perigo todo
o equilibrio para montante. No entanto, o perfil do Cunene (fig. 10, perfil 4.) sugere que esta quebra de declive ainda pouco o tera afectado
para cima da confluência com o Calai.
Assim, nesta zona, os rios eorrem remansosos acompanhando harmoniosamente o declive do próprio pediplano, que se desenvolve «sem
expressao, levemente ondulado, com vales pouco profundos e muito largos...» (^) e onde rareiam os relevos residuals, factos que traduzem uma
fase ja muito avangada de aplanagao.
O limite norte desta pediplanicie é definido pela base das escarpas,
estas alias pouco expressivas, o que esta de acordo com o pequeno desnivel introduzido em relagao aos altiplanos de Vila Nova, Bela Vista,
Chinguar, Cutato e Vouga, para os quais estabelecem transigao. Entre
a Caala e Vila Nova ele é delimitado pela linha de festo que o separa da
bacia do Queve, de nivel manifestamente inferior. A nordeste e oeste
confina com a escarpa revolucionada da Montanha Marginal, que vai
recuando mercê de uma actividade erosiva circunscrita as cabeceiras
dos rios Cunhangamua e dos afluentes da margem esquerda do Calai e
Cuando. Nesta zona ja os Inselberge sao mais frequentes, e a planura
toma-se bastante ondulada. Para leste cede lugar suavemente a bacia
do Cuanza, e para sul e sudeste os sens limites sao interminaveis, tendo
continuidade através das formacoes sedimentares do Kalahari.
A regularidade que caracteriza a regiao e o seu equilibrio esta bem
patente ainda pela uniformidade da cobertura vegetal. Assim, numa profundidade de mais de duas centenas de quilómetros para sul, a comimidade de Berlinia-Brachysiegia-Combretum, é a bem dizer exclusiva, revestindo as largas ondulagoes que caracterizam a orografia da pediplanicie. Apenas na sua parte superior tal aspecto é interrompido pela ocorrência de formagoes do tipo Rizomatofruticeta, definindo uma associagao tipica — o ongoti— circunscrita aos vales dos rios e suas suaves
cabeceiras. Ê a zona das «anharas de vale», que adquirem mais larga representagao ao longo do Oalai, do Cunhangamua, do Cuando e de tantos
outros tributarios do Cunene, bem como no curso principal, para mon-
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tante do Samboto. As condigöes de relevo, provocando uma acentuada
lentidao no afluxo das aguas de drenagem subsuperficial, sao a razao
desta quebra de continuidade na formagao climax da floresta de panda,
o que se revela pelo nanismo e pelo emaranhado rizomatoso de determinadas espécies dos géneros Cryptosepalum, Brachy&iegia e Parinari. Do
lado sul, so por alturas do paralelo 15 outras comunidades floristicas comegam a surgir em resultado de condigöes climaticas e edaficas diferentes.

3.3.2 — Pediplanos do Queve e Nhia
A zona centro-noroeste corresponde a uma muito extensa aplanagao pela qual sao responsaveis os rios Queve, Nhia e seus afluentes, e que
nos surge como que entalhada entre a Montanha Marginal e o macigo
Congólo-Bimbe, estendendo-se para sul até ao coragao da regiao central.
A paisagem determinada por estes rios é sensivelmente do mesmo
tipo, num piano continuado que vai dos 1500 m, nas circunvizinhangas
das escarpas, até 1100m, nas soleiras que marsam o inicio do degrau do
Amboim. Um dos seus aspectos mais salientes é a grande representacao de relevos residuals de dois tipos: uns montanhosos, por vezes de
topo aplanado e frequentemente confluentes, determinando macigos que
definem zonas de relevo movimentado e sendo normalmente revestidos
de vegetagao; outros constituindo monólitos desnudados, de forma arredondada e de diferentes tamanhos, tantas vezes majestosos, e que ocorrem
sobretudo ao longo dos rios, emergindo das zonas de aplanagao mais
marcada. Os primeiros sao mais frequentes junto das escarpas que delimitam o pediplano e nas zonas que separam as aplanagöes dos tributarios mais importantes, avangando entao pelo vale dentro e constituindo
como que serranias que o estrangulam (foto 3).
Por esta razao, a quern percorre o vale do Queve no seu curso medio e superior, patenteia-se uma sequência de aplanagöes mais ou menos
perfeitas e expressivas, de forma conchoidal, e que, determinadas pelo
nivel de base definido pelo Queve, foram contudo, em grande parte operadas pelos tributarios que nelas circulam. Dentre as diversas aplanagöes referidas, destacamos pela sua grandeza a do Bailundo, na qual
cireulam os importantes rios Cusso, Culele e Lubuambula, e a aplanagao
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da Cela, pela qual sao responsaveis o rio Cuvira, Cupache, Caninda,
Cussói e Cuchém (foto 4).
A densidade de relevos residuals, a sua conformagao e disposigao,
a frequencia dos rapidos ao longo dos rios, muito embora determinando
para montante zonas meandradas, e por outro lado, a magnitude atingida pela aplanagao, sugerem uma fase de maturidade, mas nao muito
avancada.
A grande quebra de declive nos perfis dos rios Queve e Nhia (fig.
11, perfis 6 e 7) determinada pelo degrau do Amboim, é da maior importancia pelo reflexo que tem na manutengao dum constante rejuvenescimento do relevo destes vales. De facto, esta rotura corresponde a
um colossal desvio em relagao a um perfil normal e, de tal forma, que
cada perfil dos rios mencionados sugere dois tragados normals, um para
montante da soleira do degrau e outro para jusante. A explicagao deste
facto resïdira, muito iprovavelmente, numa captura recente destes rios
por desgaste muito activo de oeste para leste da Montanha Marginal*,
o que implicaria uma alteragao muito consideravel do sistema de drenagem e, eonsequentemente, um rejuvenescimento de todas as superficies. Na verdade, tanto na bacia do Nhia como na do Queve, sao assinalaveis diversas anomalias entre os tracados dos rios e o das eurvas de
nivel que os interceptam. Por outro lado, a existência de vales suspenses em alguns afluentes atesta um rapido aprofundar do leito dos rios
principals. Este processo de rejuvenescimento tera lugar sempre que
esta.<ï soleiras sejam mais profimdamente rasga'das,
Os tipos de vegetagao que se nos deparam reflectem bem as fases
de movimentagao de toda esta vasta zona centro-noroeste. A comunidade floristica mais reipresentativa é a floresta aberta de Berlinia-BrachysiegiorCombretum que se identifica com o tipo climax regional (foto
5). Porém, em correspondência com as areas pronunciadamente onduladas que traduzem movimentacao actual do relevo, o revestimento tipico
é o de uma comunidade arbustiva savanóide — a quicala — em que determinadas espécies, componentes do estrato superior, muito a caracte-

* Monteiro Marques O aventa outras hipóteses baseadas na interpretagao de acidentes tectónicos detectados e que conduziriam a admitir-se uma subida do rebordo
plandltico, o que é admissivel e explicaria cabalmente a existência do vale soterrado do
Cussói. Contudo, em relagao ao Queve pensa-se que este movimento se tera processado
em épocas mais recuadas do que o desenhar da actual aplanagao deste rio.
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rizam, tais como: Acacia Sieberiana DC, Acacia macrothyrsa Harms,
Terminalia sericea Burch., Entada abyssinica Steud., Erythrina suberifera Welw., Pterocarpus angolensis DC. e algumas combretaceas. Formagoes deste tipo ocorrem nos sopés dos relevos residuais, em virtude
de condigöes edaficas particulares, onde especies caracteristicas revelam
uma melhor fertilidade do solo, enquanto que nas encostas pedregosas,
que coroam os sopés, sao tipicas as formagoes de Vellozia spp. e Ewphorbia sp.. Nas zonas de aplanagao mais antiga, como a do Bailundo, com
relevos residuais ja muito raros e de proporgSes m_odestas, continua a
verificar-se a presenga da mata de panda, mas, em superficies quase
planas, onde as condigöes de drenagem se tomam deficientes, o que implica quase sempre um substrate lateritico a pequena profundidade, assinala-se uma comunidade savanóide — a chicala— onde os arbustos
com um porte bastante reduzido se distribuem dispersamente pelo capinzal. Poderao considerar-se estes plainos, ligeiramente sobreerguidos
em relagao ao conjunto da aplanagao, como um estadio que antecede um
altiplano residual, se entretanto um recrudescimento da actividade erosiva OS nao vier destruir. Nesta aplanagao mais tmtiga os vales tomam
uma feigao fisiografica diferente, em virtude das encostas que os definem nao se apresentarem revestidas de mata, mas sim, em resultado
de condigöes edafo-climaticas diferentes, com o aspecto de anharas, caracterizadas por uma cobertura rasteira rizomatosa. Nas zonas de aplanagao mais evidente os rios tendem a determinar largas baixas revestidas por formagoes de Humidiherbosa — as dambas — com larga predo
minancia de plantas do género Cyperus.

3.3.3 — Pediplano do Cutato
O Cutato é o principal rio da zona centro-nordeste. Trata-se dum
importante afluente da margem esquerda do Cuanza e que, com o subafluente Luvulo, define uma imensa bacia de recepgao. Nasce no altiplano da Bela Vista a cerca de 1850 m de altitude (fig. 12, perfil 8) e desce
com declives suaves até aos 1550/1500 m, onde se assinala uma quebra
de declive, para depois, até aos 1400 m, se enquadrar num pediplano que
se espraia para oeste e para sul conduzido pelo Luvulo. O Cutato, a partir desta ultima cota, entra num trogo de cerca de 60 km, de rapidos
frequentes, determinado pela escarpia que conduz a aplanagao do Cuanza
— 20 —
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(1100/1000 m). O pediplano do Cuanza é assim como que encaminhado
por um vale bastante largo, o do Cutato, para a aplanagao deste ultimo.
Este pediplano é delimitado a oeste pela escarpa que o separa do
altiplano do Congolo, e a leste por um prolongamento para norte do altiplano do Vouga, que se estende quase até ao Andulo com cotas Buperiores a 1700 m. Para sul, o pediplano, mantendo sempre um ondulado
largo e pronunciado com raros e pouco marcantes relevos residuals, vai
passando a cotas mais altas, gradualmente, até atingir os altiplanos de
Vila Nova, Bela Vista e Bulo-Bulo, sem que se defina uma escarpa.
O pediplano aparenta atravessar uma fase de maturidade ja consideravelmente avauQada e, em concordancia, sao frequentes nas cristas
do ondulado as formacoes de chicala rodeadas pela floresta de Berlinia-Brachystegia-Combretum, que desce até ao fimdo dos vales, e so é interrompida ao contactar com as formacoes graminosas dos altiplanos.
As «anharas de vale», com o seu revestimento caracteristico de «ongoti»,
apenas se nos deparam, nesta zona, nas cabeceiras dos rios onde gradualmente passam as «anharas do alto», com as quais se confundem.
As largas baixas de Humidiherbosa sao pouco caracteristicas, so aparecendo localmente e de forma restrita.

3.3.4 — Vales do Cunhinga e seus afluentes
O rio Cunhinga é um importante afluente da margem esquerda do
Cuanza, mas de proporgSes muifo mais raodestas do que o Cutato, quer
em extensao, quer, e ainda mais, pela superficie da sua bacia de recepgao.
O Cunhinga naece no centre do altiplano do Vouga, nas proximidades desta povoagao, a cerca de 1800 m de altitude, e logo comega, mantendo um declive aproximadamente de 3 "/,„„ a definir um vale estreito,
decididamente orientado para norte, que vai rasgando, cada vez mais
profundamente, o altiplano ao longo duns 80 km do seu curso. Por alturas de Nhareia inicia uma descida de 300 m, com declive medio de
21 ",',„„ que o conduz a aplanacao do Cuanza.
Juntamente com o perfil do Cunhinga (fig. 12, perfil 9) desenhou-se o perfil do relevo que o margina, para melhor se poder ajuizar da
feicao singular desta zona em relagao as que temos vindo a considerar.
Este particularismo parece depender, em parte, das reduzidas proporQöes do rio, mas ha outro factor que talvez influencie consideravelmente
— 21 —
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este traQado. O altiplano do Vouga encontra-se recoberto por um manto
de areia que se apresenta rasgado nos vales dos lios mais importantes,
aqui aflorando entao rochas eruptivas que constituem o substrato desta
formacao. Ora, este manto arenoso podera constituir como que um tampao, isto é, funcionar como um elemento moderador dos agentes de
erosao, e ser portanto um preservador das velhas aplanacoes. O rio vai
assim escavando cada vez mais profundamente o seu leito, sem que se
processe simultane amen te o recuo das escarpas, normal num processo
de pediplanacao. O Cune, afluente do Cunhinga, apresenta também este
aspecto, que, de forma embora menos flagrante, se observa noutros rios
que cruzam as anharas de areia, com-o por exemplo nas cabeceiras do
Cuquema, Cuchi e Cutato dos Ganguelas. Tal hipótese podera ser a
explicagao da manutengao de restos e prolongamentos dos altiplanos
arenosos para norte e para sul da linha de festo este-oeste, muito embora rasgados por importantes rios.
A morfologia desta zona, para leste do pediplano do Cutato, é a de
um altiplano arenoso, recortado por num.erosos rios que definem vales
profundos. Mais para norte, o relevo passa a ser movimentado, mercè
da influência que a proximidada da escarpa do vale do Cuanza exerce
para montante: as plataformas elevadas cessam e toma lugar um relevo
montanhoso, de profundos vales e altos cabecos, correspondendo estes
a aplanagao ja destruida.
O revestimento vegetal dos relevos movimentados de Nhareia ao Andulo, e dos vales dos rios, é de mata de panda. No rebordo dos vales para
o altiplano a mata é substituida por uma formagao fracamente arbustiva que estabelece a transigao para a anhara. Nos vales, as condigöes
de boa drenagem, imposta pelo declive das vertentes, impedem o aparecimento das anharas, e a ausência de baixas impede as formagöes de
Humidiherhosa.

3.3.5 — Pediplano subplanaltico
O pediplano subplanaltico é uma zona revolta e muito movimentada. A aplanagao descai moderadamente para oeste, determinando a orientagao dos rios que a sulcam. Estes, mercê duma forte e impulsiva erosao,
escavaram fundos vales por onde vencem o desnivel correspondente ii
escarpa que os separa da aplanagao literal. Para montante, em plena
— 22 —
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aplanacao, tendem a determinar novos pediplanos embutidos nas superficies mais velhas, rebaixando-as e originando escarpas de proporQoes
mais mcdestas. Estes mesm.os rios vao ja insinuando a aplanagao para
o interior da Montanha Marginal, que, logo em seguida, é atacada violentamente, destacando-se Inselherge que ficam a povoar os interfluvios.
A sua rede de drenagm é densa, e o leito dos rios, muito de^livoso e
escavado, é frequentemente cortado por rapidos e cachoeiras, conduzindo com simultaneidade, mas com diferente intensidade, a movimentacao do relevo de todo o pediplano (figs. 7 e 12).
O limite desta aplanacao para o interior é definido pela base da escarpa que conduz as maiores altitudes de Angola, e mantém uma orientagao sensivelmente NNW-SSE, facto que, conjugado com a orientagao
da primeira escarpa a oeste, determina o seu grande desenvolvimento
na regiao Balombo-Bocoio, cerea de 100 km, e um adelgagamento consideravel para norte, nao atingindo mais de 20 km por alturas da Gabela.
O pediplano subplanaltico é tipicaments revestido de formaqoes arbustivas savanóides — as quicalas — com gramineas vivazes, anualmente sujeitas a queimadas. Estas formagoes contrastam de forma muito
notavel com a grandiosa e ssmpre verde mata cafeeira do degrau do
Amboim-Seles. Para o interior, as vertentes montanhosas recobrem-se
de floresta clara do tipo Berlinia-Brachystegia-Gomhretum,
formagao
que, a partir sensivelmente da cota dos 1200 m, passa a dominar francamente o pediplano.
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4 —OS SOLOS E A GEOMORFOLOGIA
4.) — O concei+o de idade dos solos
O solo é uma resultante da acgao, ao longo do tempo, dos agentes
de meteorizagao sobre um dado material geologico. O grau de evolugao
atingido é assim dependente da intensidade com que actuam as forgas
de meteorizagao e do tempo durante o qual essas mesmas forgas actuam (').
Tendo em atengao a importancia do tempo na evolugao dos solos
tropicals, Mohr ('^) distingulu cinco estadios no seu desenvolvimento,
de forma paralela com o que se passa para a vida humana:
1)
2)
3)
4)
5)

Estadio inicial: corresponds a um ponto de partida, isto é, ao
material-mae nao meteorizado;
Estadio juvenil: corresponde ao inicio da meteorizagao;
Estadio viril: a meteorizagao é ja avangada, mas ha ainda
uma parte apreciavel de materials nao meteorizados;
Estadio senil: o material nao meteorizado é praticamente inexistente;
Estadio final: a meteorizagao é completa.

Esta hipótese considera que os minerals meteorizaveis, responsaveis
pela formagao do solo, estao em equilibrio dinamico com os factores
ambientais intervenientes, só se atingindo uma fase de equilibrio estatico no estadio final de evolugao (').
No entanto, o processo de envelhecimento que vimos considerando
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pode ser interrompido, ou, tendo atingido o termo final, ser reiniciado
por intervengao dum processo geomorfológico normal, o erosivo*, que,
por desnudacao e exposicao do material subjacente inalterado, marcara
o comeQO dum novo ciclo.

4.2 — Os solos da regiao
Na regiao central angolana, em face de situacoes geomorfológicas
de nitido contraste, originadas pelos processes de desnudagao, dadas as
condicoes climaticas relativamente semelhantss e a identidade do material-mae do solo, com piedominio quase exclusivo de rochas eruptivas
ou cristalofilicas quartziferas, patenteia-se-nos uma variacao muito paralela entre a história do relevo e o estadio de evolucao dos solos.
Nesta vasta regiao foram consideradas as seguintes grandes unidades pedológicas:
1)
2)
3)
4)

Solos
Solos
Solos
Solos

litólicos e litossolos
paraferraliticos
ferraliticos
com materials lateriticos a pequena profundidade

A partir da definigao destas unidades-solo ('°-"' '-• '^) pretende-se
estabelecer a relacao com os estadios de evolucao de Mohr, para, seguidamente, estudarmos a sua distribuigao pelas grandes unidades geomorfológicas consideradas na seccao 3 (figs. 13 e 14).
Litossolos e solos litólicos: Sao solos minerals muito fracamente
desenvolvidos, com rocha ccnsolidada pouco ou nada meteorizada a, ou
proximo da superficie, associados com maior ou menor frequência a
afloramentos rochosos.
Estes solos estao num estadio inicial ou juvenil de desenvolvimento.
Solos paraferraliticos**:

Solos afins dos ferraliticos, isto é, solos

* Refere-se ao processo erosivo normal ou geológico, devido aos agentes naturals,
e que se exerce independentemente da acgao do homem.
** Os solos paraferraliticos correspondent sensivelmente aos ferrisolos, designaI'ao usada pelos pedologistas belgas na classificafdo dos solos do Congo, e depois adoptado por D'Hoore para a Carta de solos de Africa na escala 1:5 000 000.
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Fig. 13 — Perfil transversal mostrando as relacoes
entre a geomorfologia, os solos e a vegetagao,
desde a zona litoral aos planaltos do interior
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com argila ferralitica, mas ainda com reserva mineral apreciavel, ou
grau de saturacao de bases superior a 50%, associada a reserva mineral
menos fraca do que nos solos ferraliticos, ou ainda, por apresentaram
um horizonte B, com estrutura manifesta e «superficies brilhantes»
nos agregados. A fracgao argilosa inclui muito frequentemente mine
rais do grupo das micas, embora em quantidades pequenas.
Estes solos estarao em correspondência com o estddio viril. Salienta-se que Van Wambeke C') propoe justamente como dois factores a
ter em conta, para a classificagao dos solos tropicals pela idade, a presenga ou ausência de estrutura e a percentagem de minerals meteorizaveis presente.
Solos ferraliticos: Sao definidos como sendo solos minerals resultantes de intensa e profunda alteragao, geralmente sem estrutura aparente, reserva mineral nula ou insignificante, argila constituida essencialmente por caulinite e sesquióxidos e com capacidade de troca catiónica normalmente muito baixa; grau de saturagao de bases no subsolo,
e vulgarmente também no solo superficial, em geral baixo ou muito
baixo. Sao solos que podem apresentar ou nao, a variavel profundidade,
laterite ou materials lateriticos.
Esta definigao enquadra perfeitamente os solos ferraliticos no que
Mohr chamou estddio senil.
Solos com materials lateriticos a pequena profundidade: Sao solos
caracterizados por apresentarem elevada proporgao de materials lateriticos a partir de uma profundidade inferior a 40 cm e por vezes logo
no solo superficial ou subsuperficial.
Estes solos representam o ultimo termo de evolugao dentro dum
processo de ferralitizagao, e correspondem a um estadio de equilibrio
estatico: o final.

4.3 — A dis+ribui9ao geografica dos solos como uma resultante geomorfológica
Os litossolos e os solos litólicos estao representados nos locals onde
se verifique um predominio dos processes erosivos sobre os processes
de meteorizagao e de formagao do solo, havende portanto neste caso
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propensao para o afloramento da rocha. Na regiao considerada ocorrem
sobretudo nas areas de relevo revolucionado, nomeadamente em encostas de declive abrupto, quase sempre associados a afloramentos rochosos. Especialmente nas vertentes da Montanha Marginal e ao longo dos
vales encaixados que nela penetram profundamenr.e, esta associagao pedológica tem larga representagao, nomeadamente nos macigos montanhosos derivados de quartzitos e de xistos metamórficos do sistema de
Oendolongo, bem assim como nas escarpas muito pronunciadas que
marcam nitidamente a transigao brusca de diferentes niveis de aplanagao,
Os solos paraferraliticos ocorrem onde haja um equilibrio entre os
processos erosivos e os processos de meteorizagao de formacao do solo,
do qual resulta a manutengao, dentro do seu perfil normal, de material
nao completamente meteorizado, ou mesmo rocha mae do solo. Norma!mente estao representados nas areas de relevo em movimento, desde
as escarpas as zonas pronunciadamente onduladas, que nao atingiram
ainda uma perfeita aplanagao, concluindo-se que, quanto mais aplanado
for o terreno, menor sera a probabilidade de ocorrência aestes solos.
Reolmente, o grau de declive influencia, nao so a espessura, como também o quantitativo de minerals primarios meteorizaveis presentes no
solo, através do tipo de drenagem que determina. Assim, em declives
acentuados, a drenagem externa (para a mesma precipitagao) aumenta, diminuindo na mesma medida a interna. O aumento da primeira implica uma actividade erosiva mais acentuada, e portanto, pelo mecanismo ja exposto, um mais intenso rejuvenes:imento do solo, enquanto que
a paralela diminuigao da segunda conduzira a uma menor lexiviagao, o
que favorecera a manutengao duma fase de juventude por um mais lato
periodo de tempo.
Além das caracteristicas ja apontadas genèricamente, observa-se
que OS solos paraferraliticos apressntam frequentemente uma primeira
camada escurecida e camadas subsuperficiais de coloragao predominantemente avermelhada ou alaranjada (neste caso sobretudo quando derivadas de rochas do sistema do Oendolongo), de espessura variavel mas
ocorrendo normalmente o material originario dentro do perfil normal
de observagao. Em regra, sao texturalmente mais grosseiros do que os
solos ferraliticos, apresentando contudo uma menor friabilidade, maior
compacidade, uma certa macieza ao tacto, e uma argila mais pegajosa
e plastica.
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Os solos ferraliticos ocorrem onde se verifique uma supremacia
dos processes de meteorizagao sobre os erosivos. Estao largamente representados nos vastos pediplanos que constituem o planalto-base (nivel
IV de Jessen) acima do qual emergem os relevos residuals. Caracterizam-se, regionalmente, pela sua representagao em catenas, isto é, a
distribuigao das diferentes unidades cartograficas esta relacionada com
a posigao topografica, na medida em que esta implica diferentes condicoes de drenagem. Assim, nas zonas de maior cota, correspondendo a
situagoes de melhor drenagem, ocorrem solos avermelhados, aos quais
se seguem os alaranjados, os amarelos e os cinzentos, estes orlando as
baixas. Todavia, tal esquema representativo apenas tern validade em
relagao as zonas de aplanagao nao excessivamente avangada, porquanto
se observa uma tendência para a evolugao da coloragao paralela'mente
com o envelhecimento do solo e do pediplano. Essa tendência manifesta-se por um grande predominio das cores palidas sobre as cores vivas,
chegando estas a desaparecer.
Além das caracteristicas genéricas ja apontadas, no capitulo precedente, para os solos ferraliticos, outras se verificam em relagao aos
que ocorrem na regiao estudada. Assim, apresentam espessura consideravel e o material originario jaz, normallmente, a mais de 1,50 m de
profundidade, sendo o afastamento progressivo da rocha-mae em relacao a superficie do solo, uma das consequências da evolugao no sentido
da senilidade. A textura aumenta com a profundidade, em geral média
na camada superficial e fina nas subjacentes, e quanto a consistência,
caracterizam-se pela sua notavel friabilidade ao longo do perfil. Quando rspresentados em catena, os de coloragao viva apresentam, em regra,
textura mais fina.
O desenvolvimento desta ultima fase evolutiva do solo, adentro do
processo de ferralitizagao, culminara com a interposigao no perfil de um
estrato de laterite de espessura e a profundidades variaveis. Vejamos
como é atingido este estadio, ja de manifesta decrepitude.
Perante uma tendência flagrante para a aplanagao pelo arrasamento dos relevos residuals que o recuo das esearpas implica, desde que
as soleiras se mantenham, a actividade erosiva normal passa a ser extremamente lenta, continuando, em contrapartida, a processar-se a meteorizagao, agora cada vez mais profundamente, e o solo, tornando-se mais espesso, sendo persistentemente lexiviado, e sem a forga vitalizadora da rocha-mae, é um meio em plena degradagao. Nas zonas
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de relevo revolucionado nao se asslnalam formagoes lateriticas, facto
que esta de acordo com os prlncipios de formagao e de evolugao do solo
ja expostos anteriormente. Porém, nos solos das aplanagöes mals evidentes, a bancada lateritica a maior ou menor profundidade é, pode
dizer-se, uma condigao permanente. Ela ocorre de forma eontinua acompanhando o ondulado do relevo, mas de forma mais suavizada tal qual
um lengol de agua. Em perfis de varios metros, por diversas vezes «e
constatou que, subjacendo a esta camada lateritica, ocorria em espessura consideravel o material originario, normalmente de cores palidas e
impregnado de agua. Lógico parece ser de concluir que a bancada de
laterite se forma nesta zona, por acumulagao absoluta de óxidos de
ferro e de ailuminio, provenientes da lavagem das camadas suprajacentes,
que, nas épocas secas, mercê da flutuacao da toalha freatica, sofrem
uma precipitagao irreversivel. Esta sera a razao porque nos solos vermelhos, os de melhor drenagem e que se distribuem pelos coroamentos
destes relevos suavemente ondulados, a laterite so profundamente aparece, enquanto que nos solos amarelos, pendendo para as depressoes, as
laterites tendendo a aflorar sao muito frequentes, devido ao facto da
toalha freatica se encontrar mais a superficie. Neste caso, as aguas subsuperficiais escorrendo em lentos movimentos laterals, e tendo portanto
atravessado massas consideraveis de solo, possuem uma alta concentragao de ferro e aluminio, pelo que, aflorando junto das baixas, surgem
turvas dum precipitado ferruginoso—o quicole— que em tempos idos o
autóctone extraia para fabrico de armas e alfaias rudimentares em ferro fimdido.
Pela continuagao do processo de evolugao do solo, a maxima decrepitude é alcangada quando o estrato lateritico, cimentando-se, assume a feigao duma carapaga eontinua. Nesta ultima fase permanecera
como material inerte por tempo indefinido, visto que a sua destruigao
esta dependente dum reavivar do processo erosivo, e este, por sua vez,
da alteragao das condigoes geomorfológicas que tinham determinado
a aplanagao.
A movimentagao activa patente no rebordo dos altiplanos residuals,
ao mesmo tempo que conduz a destruigao duma velha superficie laterizada. marca o reiniciar dum novo ciclo pedológico.
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Referenciando-nos as grandes unidades geomorfológicas estabelecidas, vejamos como nelas se distribuem as unidades-solo que foram caracterizadas.

4.3.1 — Nos altiplanos
Como ja foi posto em destaque, estes altiplanos sao velhas superficies remanescentes, que se têm mantido em equilibrio em virtude da
erosao os atacar apenas perifèricamente. Por este motivo, os solos que
ai ocorrem sao os mais antigos de toda a regiao central angolana, enquadrando-se, quanto a idade, no estadio final de Mohr. Vejamos como
se manifesta, sob o aspecto pedológico, esta fase de maxima decrepitude
que caracteriza as aplanagöes mais elevadas da regiao considerada.
Em concordancia com a ausência de erosao e com a sua idade, sao
estes altiplanos revestidos continuamente duma camada lateritica mais
ou menos coerente, quando derivam de rochas eruptivas ou cristalofilicas. Do exame de muitos perfis destes solos concluiu-se que abaixo do
estrato de laterite, de espessura variavel, se assinala por vezes uma camada muito espessa, amarelada, argilo-arenosa ou entao um material
esbranquicado, mais ou menos manchado, de rocha muito alterada, e,
na parte superior, quando nao aflora o estrato, uma camada bastante
delgada, menos texturada, pardacenta, frequentemente muito escurecida
pela materia organica cuja conservagao é mantida mereê dum meio completamente encharcado durante largo periodo do ano. Material lateritico
disperso encontra-se abun dan temen te disseminado tanto a superficie do
terreno como misturado com o solo. Deste modo, estes altiplanos caracterizam-se sobretudo pela uniformidade do solo, demonstrada pela continuidade e espessura das formacöes lateriticas, que assim inibem a acgao vitalizadora do material originario, ou da rocha-mae. Por outro lado,
nao estao representadas nestes altiplanos associagöes catenarias, isto é,
as varias imidades-solo nao se distribuem, quanto a coloragao, segundo
uma seriacao topografica, tal como é norma nos planaltos de nivel inferior. Esta caracteristica é mais um factor confirmativo do elevado
grau de envelhecimento destes solos, porquanto a catena esta ligada,
e reflecte-o através do grau de intensidade com que se manifesta, a movimentagao do relevo, fase esta ha muito ja ultrapassada nos altiplanos.
Na verdade, é mais um factor confirmativo do elevado grau de degra— 31 —
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dagao atingido por estes solos. Cömo exemplos frisantes citam-se as
anharas do Congolo, Chilesso, Jungue e Bimbe, entre os pediplanos do
Queve-Nhia, e do Cutato, do Mombolo, Moco e Chiva, embutidas na
Montanha Marginal*, da Vila Nova, Bela Vista e Chinguar, definindo
a fronteira comum das zonas norte e sul (fig. 8).
Os solos dos altiplanos do Bulo-Bulo, Vouga, Belo Horizonte e Cangote, entre as zonas sul e nordeste, sao diferentes e sugerem que estas
cupulas terao sido recobertas por um delgado manto de areias de origem eólica, onde, por influência de mas condigöes de drenagem externa
e interna, se teriam desenvolvido solos hidromórficos psamiticos com
uma camada superficial minero-organica, ou mesmo organica, que assenta sobre uma outra de areia esbranquigada que, com a profimdidade, fica manchada de tons amarelos e pardacentos. Entre estas duas
camadas ocorre, por vezes, uma estreita faixa com materials lateriticos
concrecionados.
A hipótese de que estas superficies terao sido recobertas por um
delgado manto de areias, que possivelmente tera fossilizado um solo
pré-existente, idêntico ao dos altiplanos laterizados, é firmada nos seguintes factos:
a)

A distancia relativamente curta segue, dos lados leste e sudeste, o limite da grande mancha de areias das formagöes do «Recente, Plistocénico e Kalahari Superior», que envolve mais de
raetade do território angolano, cobertura esta que seria provavel que se prolongasse até as regioes mencionadas, restando
hoje apenas manchas residuals;

b)

Todos os vales de certa importancia destes altiplanos interrompem o manto de areia, dando origem a solos argilaceos e
descobrindo rochas granitóides que originam frequentes rapidos no curso dos rios;

c)

A continuidade do manto arenoso é interrompida diversas vezes em zonas de relevo ligeiramente sobreelevado nas anharas
do Vouga e Belo Horizonte, locals em que ocorrem solos ferraliticos de textura média a fina, e de coloragao amarelada;

* o plandlto da Humpata, na Huila, é tamhém um altiplano residual da Montanha Marginal, com couraga lateritica apenas interrompida nalgumas das encostas dos
vales dos rios mais importantes.
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d)

Na bordadura destes altiplanos encontrase por vezes, coroan
do as encostas dos vales, rnna bancada de laterite, com os canals e alvéolos preenchidos com material argiloso amarelado
e imediatamente a seguir ao estrato arenoso;

e)

As acentuadas condigoes de hidromorfismo dos solos arenosos
dos altiplanos, que encontrarao talvez justificagao numa ban
cada continua de laterite a relativamente pequena profundidade,
e que funcionaria como camada impermeavel.

Formagöes de solos lateriticos com carapaga, verdadeiros resquicios
de altiplanos, que cobriram ja uma area mais vasta, deparam-se-nos en
tre Galangue e Hüngulo em correspondência com a linha de festo que
separa as bacias do Cunene e do Cubango. A actividade erosiva, com
certa intensidade, que se verifica nas cabeceiras de afluentes daqueles
importantes rios, em contacto com estas anharas de altitude, faz prever,
dada a sua escassa largura, que estarao próximas do seu termo.

4.3.2 — Nas escarpas
Nas escarpas, que correspondem tipicamente a um estadio juvenil
do relevo,em consequência do processo de pediplanagao que Ihes da origem (recuo das escarpas paralelamente a si mesmas), ha uma tendência
para a remogao do solo que se vai formando, em principio tanto mais
intensa quanto maior for o declive. Por este facto, os solos que ai ocorrem sao predominantemente litólicos e/ou litossolos, associados ou nao
a afloramentos rochosos e paraferraliticos, englobando-se dentro dos
primeiros estadios de evolugao pedogenética.
Nas esoarpas continuas talhadas abruptamente, como a representa
da na figura 2-a, é normal depararem-se-nos estas diferentes categorias
de solos, distribuidas de acordo com a intensidade do processo erosivo,
ocupiando os afloramentos rochosos a parte superior da escarpa aos
quais se seguem os solos litólicos e litossolos e, na parte inferior, os
paraferraliticos. Todavia, a distribuigao e representagao dos solos das
zonas escarpadas esta relacionada, nao so com o grau de declive e a natureza da rocha, mas também com as condigoes climaticas, na medida em
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que estas determinam a intensidade de cada iim dos processos que intervêm na formagao do solo: o erosivo e o de meteorizagao.
Para exemplificagao do exposto analisemos o que se passa ao
longo duma das escarpas mais grandiosas do território angolano, a que
separa, no Talude Atlantico, a aplanagao litoral da subplanaltica.
A transigao para ela faz-se de maneira gradual com um aumento progressivo de revolucionamento do relevo, ocorrendo no' plano superior solos
paraferraliticos e no inferior fersialiticos. Em plena escarpa, a norte,
em correspondência com as formacöes de Laurisilva que se estendem de
Amboim a Seles, verifica-se que os solos paraferraliticos têm plena dominancia, revestindo-a quase integralmente, mesmo nos declives mais
abruptos. Este facto esta ligado as altas temperaturas médias e ao elevado grau de humidade — mais devido a frequência de nevoeiros do que
pröpriamente ao volume das precipitagöes atmosféricas, o que se vai
reflectir numa diminuigao da intensidade do processo erosivo — condiQÖes que permitem um equilibrio entre os factores de evolugao e de rejuvenescimento do solo, apesar de se tratar de uma zona extremamente
revolucionada. A pujante floresta é o reflexo nao só das caracteristicas
climaticas mas também da virilidade do meio edafico. A medida que
nos encaminhamos para sul, vai-se processando gradualmente uma alteragao do clima tendente a determinar a supremacia dos agentes fisicos
sobre os quimicos na formagao do solo. A meteorizagao tomando-se mais
lenta e a acgao erosiva continuando a desempenhar um importante papel, contrariam o desenvolvimento em profundidade. Os solos ficam
adelgagados, com muitos materials grosseiros imeteorizados, e verificase, a par disso, que os afloramentos e os taludes rochosos sao mais
frequentes. Tais solos, pouco espessos, ainda numa fase juvenil ou incipiente, nao suportam mais do que uma comunidade florestal muito precaria, a Laurifruticeta. Descendo ainda mais em latitude, para la dos
limit.es da regiao estudada, comegam a surgir, e depois a acentuar-se,
condigöes de aridez, e ao longo da escarpa a acgao erosiva reflecte-se
numa dominancia das formagöes rochosas dos mais diversos tamanhos
e formas. A cobertura vegetal tomou nova expressao com dominancia
de espécies arbóreo-arbustivas de folhagem. caduca. A ferralitizagao cedeu lugar a fersialitizagao.
Na regiao planaltica, outros aspectos ha a eonsiderar no que respeita a distribuigao dos solos nas escarpas. Assim, naquelas que separam. os altiplanos do pediplano base, com o sen perfil na maioria dos
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casos mais ou menos suave (fig. 9-b), ocorrem, duma maneira geral,
solos paraferraliticos em todo o desenvolvimento da encosta, contrastando ao longe com os das aplanagoes adjacentes, pela cor avermehada
que apresentam.
Nos locals de movimentagao profunda, como sejam os que correspondem a chamada Montanha Marginal, acompanhada de extraordinaria profusao de relevos residuals, as quebradas caracterizam-se, duma
forma generica, e adoptando uma imagem esquematica, por o tergo
superior, mals abrupto, corresponder a afloramentos de rocha, o tergo
medio, com menor declive, a solos esqueléticos, muito pedregosos, e o
tergo inferior, mais suave — o sopé da encosta — a solos paraferraliticos
(foto 6). No caso dos montes residuals que povoam os pediplanos e que
se erguem no Planalto, os solos das escarpas têm plena representagao,
e na continuidade do declive da encosta estes solos vao esbater-se, logo
que o relevo adquire feigao aplanada, no complexo dos solos ferraliticos
plenamente identlficados com a aplanagao. Os Inselberge mais tipicos,
que povoam alguns pediplanos, resumindo-se a monólitos de forma glgaintesca e com taludes abruptos, sao casos extremos a apontar. A erosao, processando-se de forma acelerada em consequência de alguma grande alteragao no curso dum rio, nao permitiu a formagao do solo. Só
muito lentamente o monóllto se val reduzindo e desmantelando por fendllhamento, provocando na base a acumulagao de materlais arrastados
pela acgao da gravldade, dando assim origem a depósitos coluvionares
em geral pouco representantlvos (foto 7).

4.3.3 — Nos pediplanos
No que respelta aos varios pediplanos, definldos no capitulo precedente em fungao da rede hidrografica e das principals linhas de festo,
vejamos como se distribuem os solos, de acordo com as suas caracteristlcas geomorfológicas.
4.3.3.1 —^ Pediplanfcie do

Cunene-Cubango

Em consequência da fase, ja muito avangada, da evolugao dos pediplanos do Cunene e Cubango, nao surpreende que se nos depare nesta
zona um nitido predominlo de solos ferraliticos, assoclados a solos
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com laterite a pequena profundidade, correspondendo aos ultimos estadios de desenvolvimento pedogenético.
Assim, a Carta de Solos de Angola — Distrito do Huamho (")
assinala duas grandes manchas que envolvem as cabeceiras da vasta
planura, onde ocorrem, em larga escala, os solos ferraliticos amarelados
associados a solos idênticos, mas com bancada lateritica entre 0,40 m
e I r a de profimdidade. Uma, com 287000ha, em que esteg solos estao
representados na proporgao de 10:3, que corresponde a parte superior
da bacia do Cunene, e lima outra na bacia do Cubango, de cerca de
135 000 ha, com predominancia dos mesmos solos, associados a «solos
diversos com laterite a, pequena profundidade», na proporgao de 5:3:2.
A laterizagao, ultima fase no processo de ferralitizaQao, é aqui um
fenóraeno em curso e so uma reactivagao na movimentagao do relevc,
que o Cunene pareee ter iniciado nesta zona, podera obstar ao pros
seguimento da evolugao normal para o estadio final.
Mais para sul, os solos ferraliticos, amarelos e avermelhados, continuam a ter larga dominancia, por vezes com estrato de laterite relativamente proximo da superficie. Uma maior frequência de solos avermelhados em relagao aos amarelos, definindo associagöes catenarias bem
caracteristicas, depara-se-nos em certas areas, nomeadamente em correspnndência com aquelas onde possa ainda verificar-se certa movimentagao, como seja nos locals onde o declive dos rios é mais pronunciado,
permitindo uma drenagem mais perfeita na sua zona de influência. Neste
aspecto, ha que destacar duas manchas, uma na bacia do Cubango, ime
diatamente a seguir aquela que atras foi referida e que coincide com
um aumento do declive medio deste rio, e outra no limite noroeste do
pediplano, entre Caluquembe e Hoque. Ainda mais para sul, as formar
QÖes de solos ferraliticos chegam a atingir o paralelo 14° 30', altura em
que cedem lugar aos solos psamiticos e cromopsamicos das formagöes
arenosas continentals.
A vasta pediplanicie carecteriza-se, no conjunto, pela sua expressiva
imiformidade, a mais flagrante de quantas se definiram na regiao central
angolana. Os horizontes alargam-se por muitas dezenas de quilómetros,
e só muito raramente se ergue do seio da planura um monte residual, que
persiste devido a sua constituigao rochosa de natureza quartzifera. Aqui
ocorrem normalmente, envolvendo a base do «morro», solos paraferraliticos de representagao muito limitada.
Ao longo dos rios, e em correspiondência com as zonas de mais per— 36 —
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feita aplanagao, estao representados solos hidromórficos de baixa, organiccs e minero-organicos, determinados por alagamento durante grande
parte do ano. Todavia, apenas têm representagao digna de registo nalguns
importantes tributarios da margem direita do Cimene.
4.3.3.2 — Pediplanos do Queve e Nhia

Esta zona foi definida (3.3.2) como uma aplanagao numa fase de
maturidade ainda nao muito avangada, tendo-se chamado a atengao para
o significado que representa a brusca quebra de declive dos rios Queve
e Nhia no rejuvenescimento do reCevo para montante, fase esta que parece
ja ter sido iniciada. Também foi realgado o faeto de, nesta zona, se poderem distinguir diversas aplanagoes em diferentes estadios de evolugao.
Deste modo, longe de ter atingido uma fase geral de estabilizagao como
aquela que caracteriza, por exemplo, a do Cunene e Cubango, deparam-se-nos varios estadios de evolugao dos solos, desde os muito evoluidos
ao3 incipientes. A maior ou menor representagao dims ou doutros, ou dos
estadios intermédios, depende, como é óbvio, do grau de movimentagao
que se verifica ao longo da aplanagao.
Assim, OS afloramentos rochosos sao relativamente frequentes, por
vezes assumindo grandes proporgSes nas zonas dos pediplanos onde se
processou uma determinada fase de erosao particularmente activa, que
ja foi ultrapassada e hoje é testemunhada por essas «pedras» majestosas e desnudadas, tao tipicas da paisagem da Cela e da Quibala (foto 8).
Os solos litólicos e os litossolos têm, como era de esperar, luna representagao assinalavel nas encostas ingremes dos «montes ilhas», tao
frequentes nesta zona, e nas faldas das serranias montanhosas que separam as bacias hidrograficas dos tributarios mais importantes. Sao na
verdade escarpas em recuo, embora circunscritas a relevos residuals, e
assim, na base destas formas salientes desenvolvem-se solos de sopé de
encosta, cuja representagao esta de certo modo dependente da grandeza
da propria encosta adjacente. Estes solos de sopé distribuem-se em catenas, e marcam a sua fase juvenil por, em correspondência com os declives mais acentuados, ocorrerem solos paraferraliticos avermelhados, e
por se assinalarem solos coluvionais nos locals de forma conchoidal, que
funcionam como autênticas bolsas de recepgao,
Os solos paraferraliticos estao ainda profusamente representados
nas zonas dos pediplanos de relevo muito ondulado, por onde circulam
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rios de leito bem definido e com declives tais que permitem facil eseoamento das aguas. A drenagem interna e externa é perfeita, acompanhada
duma fase erosiva ainda activa, a avaliar pelo tipo de relevo, condigöes
que favorecem um estadio de juventude do solo. Um exemplo tipico deste
case é constituldo pelo pediplano do Nhia, na sua bacia média, na zona
mais directamente influenciada por este rio em que, dentro do seu aspecto
ondulado, predominam vales apertados, onde sao pouco frequentes as
baixas e os solos paraferraliticos avermelhaidos estao largamente representados.
As zonas de relevo muito suavemente ondulado, as que nos pediplar
nos do Queve e do Nhia estao numa fase de estabilizagao mais avangada,
eorrespondem, com caracter a bem dizer exclusivo, solos ferraliticos, uma
vez que uma superf icie antiga se relaciona, naturaimente, com solos que,
de ha muito, vêm sofrendo um processo de envelhecimento, pela ausência
de uma actividade erosiva normal. A distribuigao em catena de cores destes solos assume, por assim dizer, aspectos de normalidade, mais patente
nuns locals do que noutros, ocupando os solos avermelhados os coroamentos, e estando a sua representagao relacionada com o desenvolvimento ou com o pronunciamento do ondulado. Nos locals onde o pediplano esta ja muito arrasado, as coloragoes palidas têm dominancia absoluta, podendo até nao surgir os solos avermelhados, e neste estadio de
evolugao, é condigao permanente a ocorrência dum bancada de laterite
a maior ou menor profundidade. As extensas e suaves ondulagöes do terrene estao separadas por vales abertos, pouco expressivos, e onde os talvegues, de base larga, sao preenchidos por solos hidromórficos organicos
— as baixas — por onde circulam rios de leito indeciso. Nas encostas adjacentes a estas, de muito suave declive, os solos palidos, cinzentos e amarelos têm, como se disse, larga representagao. Constituem exemplos tipicos
destas zonas de aspecto mais arrasado, na aplanagao do Bailundo, o interfluvio definido pelos rios Cusso e Culele, e na da Cela, o dos rios Queve
e Cussói (•^) (foto 9).
Vejamos agora como se desenvolvem e tomam expressao, nestas aplanacoes mais avangadas, as caracteristicas baixas que eorrespondem as
partes concavas da ondulagao do pediplano.
Nas zonas em que predominam as formas de relevo mais acidentado,
OS rios circulam em leito escavado, de margens talhadas vertiealmente,
nao se reunindo condigöes para que se processe a formagao de solos de
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baixa. Logo, porem, que o curso de agua penetra numa zona de aplanagao
mais perfeita e larga, perde simultaneamente o seu declive, e tende a
depositar férteis nateiros de materiais nao completamente meteorizados
carrejados da sua bacia superior, onde, justamente, predominam
solos juvenis. Primeiramente depositam-se em faixas estreitas os elementos mais grosseiros, para depois, a medida que a planicie se vai alargando e o rio espraiando, o que implica, a breve trecho, um escoamento
muito lento das aguas, sedimentarem 03 materiais finos, enquanto que
condigSes de hidromorfismo simultaneamente imperantes determinam,
mercê do condicionalismo anaeróbio criado, a acumulagao dos detritos,
órgaos e partes de plantas, da cobertura vegetal herbacea, tipica deste
meio. Esta é a zona de solos hidromórficos minero-organicos («Hidromórficos humicos» ou «Glei-humicos») e que uma vez drenados, dao óptimos
campos de cultura (foto 10). Para jusante a baixa torna-se mais larga e
o leito do rio indefinido. Com as aguas quase paralizadas as condigSes
de hidromorfismo sao agora mais intensas, e a estas depressSes, que se
enquadram perfeitamente na fisiografia dum pediplano arrasado, correspondem as vastas baixas alagadigas de solos, cuja formagao é, a bem dizer, exclusivamente devida a acumulagao de detritos organicos. Esta é a
zona, das baixas onde a concentragao de materia organica é de tal ordem,
nomeadamente nos locals de mais duraidoira permanência de aguas, que
03 solos, de coloragao negra, se resumem a um material turfoso, mais ou
menos espeeso («Turfas» e «Glei-turfosos»). Sao solos de muito baixa
produtividade, que o incauto, levado pela sua aparência semelhante a
dos primeiros, que vê férteis em maos de agrieultores primitives, julga
permanecerem incultos simplesmente por estes os nao conseguirem drenar (foto 11).
Tao extensas baixas, de solos hidromórficos, sao também em grande
parte determinadas pelo afluxo a superficie dos lengóis de agua das terras que as marginam, e assim se explica o aspecto tao frequentemente
desproporcionado das dimensöes relativas entre a superficie pantanosa
e o curso de agua que a percorre, muitas vezes insignificante,
Este facto tern grande importancia na apreciagao da gama de fertilidade dos solos de baixa, desde que se tome em devida consideragao, dentro dos limites da bacia de recepgao e de convergência das aguas que
afluem a baixa, as caraeteristicas do pediplano em cujo seio ocorrem.
Com efeito, a agua que circula nestas baixas pantanosas devera ser considerada como o principal factor de formagao do solo, exercendo um papel
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equivalente ao de rocha-mae, e no caso de se localizarem no seio de uma
aplanagao de maturidade avangada, naturalmente em correspondência com
solos muito evoluidos 'dentro do processo de ferralitizagao, as aguas do
lengol freatico que ai afluem serao extremamente pobres em elementos
nutritivos. Estas toalhas liquidas vao circulando muito lentamente tendendo para as zonas mais levemente depressionarias da propria baixa,
sendo originalmente responsaveis pela muito fraca fertilidade de tais
meios, agravada frequentemente pelo efeito nefasto dum excesso de ferro
e de aluminio que arrastam. Nestes locals assinalam-se sempre casos de
manifesta improdutividade. Numa faixa mais ou menos central, onde as
aguas oriundas de montante circulam mais livremente, ja os solos, eventualmente enriquecidos com materials minerals aportados, se apresentam
mais férteis.

'1.3.3.3—Pediplano do Culato

Neste pediplano, em consequência duma aplanagao bastante evoluida,
em que sao raros os relevos residuals, mantendo, nao obstante, um relevo
pronunciadamente ondulado, predominam os solos ferraliticos, enquanto
OS paraferraliticos surgem com um caracter um tanto ocasional.
Solos amarelos associados a laterite assinalam-se numa mancha ao
longo do rio Luvulo e dos seus afluentes Cacuanza, Sandambinga e Cossango, mancha que se estende até a confluência com o Cutato, e que corresponde a uma aplanagao suavemente ondulada, onde se observam ja
largas depressoes pantanosas.
Na zona influenciada directamente pelo Cutato, até ao limite, bem
definido, em que este curso de agua se enquadra na paisagem dos altiplanos e na zona ja próxima da base das escarpas dos altiplanos do Bimbe e Congólo, correspondendo a relevos mais movimentados, os solos sao
predominantemente vermelhos, rareiam as formagöes lateriticas e, embora em reduzida proporgao, surgem solos paraferraliticos.

4.3.3.4 — Vales do Cunhinga e seus afluentes

Nas encostas dos vales destes rios ocorrem solos paraferraliticos
avermelhados associados por vezes a pequenos afloramentos rochosos de
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aspecto arredondado. Trata-se com efeito de faixas ingremes com solos
rejuvenescidos pelo marcado aprofundamento do leito dos rios.
A crista destes vales, de forma arredondada, que marca a transigao
para o altiplano, correspondem solos amarelos com estrato de laterite
em carapaga sobre o qual assentam as formagöes arenosas dos interfluvios.
Para norte o relevo torna-se cada vez mais revolucionado a medida
que nos aproximamos da escarpa que conduz a aplanagao do Cuanza.
Os solos hidropsamicos que caracterizam as zonas estabilizadas cedem
entao lugar aos solos paraferraliticos e ferraliticos, estes em correspondência com as zonas de relevo mais aplanado, enquanto que os paraferraliticos ocorrem com maior frequência naquelas onde a movimentagao
é mais notória.
4.3.3.5 — Pediplano

subplanaltico

Este pediplano apresenta uma fisiografia sensivelmente uniforme,
caracterizando-se por ser uma aplanagao que se encontra numa fase de
activa movimentagao, facto que nao é de estranhar, uma vez que constitui campo livre de passagem da densa rede hidrografica que o atravessa caudalosamente e que estabelece uma perfeita drenagem, sem
que se assinale, duma maneira geral, retengao de aguas em zonas depressionarias, tal como se verifiea nas regioes planalticas. Este facto importante, que é consequência de um declive mais acentuado do leito dos curses de agua, ha-de reflectir-se nas caracteristicas dos solos, na medida
em que é mantida uma actividade erosiva de certa intensidade que contraria ou retarda o processo de evolugao do solo, provocando um rejuvenescimento do mesmo.
Assim, neste pediplano, pronunciadamente ondulado, predominam
largamente os solos paraferraliticos e sómente em areas localizadas, de
maior ou menor representagao, geralmente aplanadas, os solos nao apresentam as caracteristicas normals daqueles, encontrando-se ja numa fase
de relative enveslhecimento. Este facto assinala-se nas zonas mais largas
do pediplano, onde é patente uma certa estabilidade do mesmo, e onde os
rios nao circulam tao impetuosamente. Os solos ferraliticos podem aqui
tornar-se dominantes.
Da mesma forma os solos de cores vivas predominam sobre os de
cores paUdas, e os afloramentos rochosos, solos litólicos e litossolos, sur-
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gem com grande frequência, em relagao ao que acontece nos outros pedipilanos.
O'S afloramentos rochosos sao sobretudo notaveis a leste e a oeste
do pediplano, assinalando como que uma faixa de transicao para as
escarpas. Ai, de facto, os processos erosivos sao mais acentuados, e a
rocha aflorada toma-se quase que imune a meteorizagao quimica, pelo
que tende a destacar-se sob a forma de monolitos que ficam funcionando
como pontos de resistência contra a erosao.
Duma maneira gerail nao ocorrem baixas de solos hidromórficos, e
quanto muito, formam-se estreitas orlas aluvionais marginando os cursos
de agua.
Ao percorrer-se esta regiao subplanaltica de norte para sul, transitando gra'dualmente de condigoes humidas para s-ub-humidas, observa-se
que. ao mesmo tempo que vai aumentando a proporgao de elementos
grosseiros feldspaticos do solo vai diminuindo a sua espessura efectiva.
Assim, na area da Gabela os solos paraferraliticos sao normalmente avermelhados, de texturas finas, e profundos, assinalando-se ao longo do
perfil ocorrência numerosa de minerals primarios de pequenas dimensöes, parcialmente meteorizados; entre Montebelo e Bocoio estes solos
tornam-se predominantemente alaranjados, com muito material grosseiro
feldspatico ao longo do perfil, e menos espessos; para sul do Catumbela
a textura é ja grosseira, determinada pela grande proporgao de elementos
feldspaticos associados a quartzosos, mantendo no entanto a fracgao
argilosa caracteristicas ferraliticas, com coloragao alaranjada ou mesmo amarelada. Simultaneamente, as quebras de declive do terreno tendem a manter-se recobertas de afloramentos de rocha, que chegam a
ocupar grandes areas de forma continuaida. Estes aspectos reflectem
uma acentuada tendência para um prevalecimento da meteorizagao fisica
sobre a quimica, e, sendo esta largamente predominante num processo
de ferralitizagao, poderemos consi'derar os solos, nestas condigöes, como
que estabelecendo ja uma transigao para os fersialiticos, que vao surgir
mais para sul.
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5 — A PAISAGEM RURAL PERANTE 0 CONDICIONALISMO
GEOMORFOLÓGICO E PEDOLÓGICO
A regiao em estudo é, no seu conjunto, das mais intensamente ocupadas de Angola, incidindo a actividade das suas pop^üagöes, quase exclusivamente, na exploragao agricola do solo. De entre os factores que podem
condioionar ou limitar a fixagao humana, os climaticos, de relevante iniportancia, sao, para a regiao considerafda, dos mais favoraveis do terri
tório angolano, e no que respeita a recursos aquiferos, também se pode
afirmar que é abimdante em mananciais de agua superficial e subsuperficial, patentes através duma rede muito densa de cursos de agua de caudal
permanente, que sulcam a regiao. Nestes aspectos pode afirmar-se que
esta se caracteriza por uma relativa uniformidade, favoravel ao povoamento, e perante tais condigöes nao seria de estranhar a atracgao que
a mesma deveria exercer nos povos bantus que, na época das grandes
migragoes, progrediam para sul do continente africano. Uma tribo numerosa, a dos ovimbundos, assenhoreou-se de grande parte da regiao e
ai se fixou, tornando-se essencialmente um povo de agricultores e, procurando tirar partido do condicionalismo que o meio oferecia, distribuiu-se por tao vasto território, de acordo com a maior ou menor facilidade
em explorar os recursos naturals postos a sua disposigao.
Passando em revista o mapa da distribuigao rural da populagao autóctone (fig. 15)* ressalta a sua flagrante irregularidade, com habitat
mais fortemente incidente nuns locals do que noutros, chegando mesmo
* o mapa da distribuigao rural da populagao foi obtido, por reprodugao, das
cartas 1:100 000 dos Servigos Geograficos e Cadastrais de Angola.
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a deparar-s€-no3 extensas areas de rarefacgao total alternando com outras
que se poderao considerar das mais intensamente ocupadas do território
angolano. Assim e exemplifieando, é conceito geral que as zonas do Bailundo e do Huambo sao das mais densamente populosas da regiao. Porém,
como se podera constatar da analise do referido mapa, a assergao nao
nos da uma panoramica total da realidade, porquanto consideravel massa
poipulacional se concentra mais em determinados locals, que constituem
como que polos de atracgao, 'do que noutros, gendo tal conceito apenas
valido quando se aplicar a esses mesmos locals das areas referidas. A
zona, do Andulo-Nhareia também constitui um outro caso flagrante a
apontar, ressaltando-nos uma mais densa concentracao populacional em
determinadas areas, normalmente em correspondência com as de relevo
moyimentado, que contrastam, neste aspecto, com as de maior aplanagao
e que Ihes ficam adjacentes. Muitos outros exemplos se poderiam referir, dentro da regiao abrangida por este estudo, que ilustrariam a irregularidade de distribuigao e de fixagao das populagöes rurais num tao
vasto território, em que a utilizagao da terra ou a sua ocupagao se poderia
fazer a bel-prazer. Qual o motivo por que continuaram a persistir, ao longo
dos séculos, imensos espagos vazios, virgens de ocupagao agricola, numa
regiao que, na generalidade, é favoravel ao povoamento nomeadamente
sob o aspecto de salubridade ? Qual o motivo ainda, por que sao as regiöes
mais aplanadas as de menor densidade populacional, e as de relevo mais
revolucionado, onde se manifesta maior concentragao, aquelas mais avidamente disputadas e onde o direito de posse definitiva da terra é ja
frequentemente evocado? A explicagao destes factos tera de basear-se nas
consideragöes expostas nos capitulos precedentes, fundamentando-a na
analise da evolugao pedogenética 'dos solos, e tomando em devida conta
as implicagoes geomorfológicas que intervêm no processo.
Uma conclusao de elevado interesse se obtém quando se estabelece
comparagao entre a distribuigao das populagöes rurais e os estadios de
evolugao do solo, ou seja: a irregularidade na paisagem rural que se patenteia na regiao é uma consequência da idade dos solos, estando portanto relacionada com os estadios de evolugao definidos por Mohr. Assim,
e tendo em atengao a evolugao genetica que o corpo-solo manifesta ao
longo do seu ciclo de vida-—evolugao essa que, atendendo as caracteristicas climaticas, se verifica de maneira particularmente intensa a par de
intervengao directa dum processo geomorfológico sui generis, em que
ciclos de estabilizacao do relevo altemam com outros de movimentagao
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mui to activa — po demos também definir zonas de distribuigao populacional em estreita correlagao com as unidades geomorfológicas estabelecidas ou com a ocorrrência e representaQao das varias grandes imidades-solo. É que, ao estabelecer-se nestas varias areas planalticas, o
homem procurou, como é natural, tirar o melhor partido com o menor
esforgo, da exploragao da terra, fonte principal da sua subsistência.
Todavia, perante a disparidade verificada duns locals para outros no
quantitativo das produgoes obtidas, o que reflectia ao fim e ao cabo a
aptidao agricola dos varios tipos de solo, foi atraido para aqueles que
melhor compensagao e resultados Ihe poderiam proporcionar.
Eis, consequentemente, as razöes duma distribuigao populacional que,
a primeira vista, nos poderia parecer desordenada, mas que, pelo contrario, se filia e esta de acordo com os diferentes graus de produtividade
do solo.
Vejamos, de acordo com os tipos geopedológicos que se estabeleceram. na regiao central angolana, as caracteristicas do povoamento autóctone nas suas relagöes com a utilizagao dos solos.

5.1 — N o s altiplanos residuals
Sstas vastas anharas de altitude correspondem a zonas despovoadas, livres de ocupagao agricola, constituindo a sua bordadura como que
uma fronteira para aquém da qual o rural nao se fixou. Na verdade, a
ocorrência de uma carapaga lateritica continua próxima da superficie,
reduzindo a espessura efectiva do solo, e o grau de ferralitizagao atingido, sao caracteristicas que determinam uma muito baixa capacidade
produtiva. O mesmo se podera afirmar em relagao aos altiplanos recobertos por um estrato de areias quartzosas, constituindo um meio completamente lexiviado, facto que nao altera a implicagao de uma ma produtividade.
Apesar de se tratar de espagos que, topograficamente, poderiam
despertar interesse pelo seu relevo suavemente ondulado, o mais aplanado
que se nos depara no território central angolano, e dos abundantes re
cursos aquiferos, as populagoes rurais afastaram-se sempre perante
condigöes edaficas tao adversas.
Deste modo, pode afirmar-se que o reflexo da fase de decrepitude
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OU «estadio final» da evolugao ferralitica do solo, que caracteriza os
altiplanos residuals, corresponde praticamente a desertificagao. Quanto
muito, poderao ser explorados os magros recursos pascigosos da formagao de Duriherhosa, durante os primeiros meses do periodo chuvoso em
que tais pastos se mantêm palataveis, com o pastoreio de gado bovino
pouco exigente.

5.2 — Nos pediplanos
As vastas aplanagoes de um relevo mais ou menos suavemente
ondula'do, de que a pediplanicie do^ Cunene e do Cubango constitui exemplo tipico, corresponde uma ocupagao do solo de puro caracter extensive,
onde o sistema itinerante eneontra a sua maxima expressao. Nas zonas
centro-nordeste e centro-noroeste também ocorrem largos espagos com
idêntica feigao fisiografiea, merecendo destaque certas aplanagoes mais
antigas na bacia do Queve, como a do Bailundo, da Sanga no Nhia, a
da Quibala-Cariango cortada pelo Pombuige, e a do Mungo no Cutato.
A populagao i-ural é muito rarefeita se confrontarmos a densidade da
sua ocupagao com a de outras zonas 'da regiao estudada (fig. 15), distribuindo-se de maneira muito dispersa, se bem que manifestando certa
regularidade. Este facto esta relacionado com as caracteristicas das
velhas aplanagoes, onde os solos de predominancia ferralitica e evoluinao
ja para a laterizagao, revelam uma fase de maturidade muito avangadti.
Tal condicionalismo pedologico que, ao- fim e ao cabo, se traduz num
grau de produtividade baixo, reflecte-se no aspecto demografico que
caracteriza uma boa parte da regiao^ abrangida por este trabalho.
Vejamos quais os principais aspectos que caracterizam a actividade
económico-agricola nestas velhas aplanagoes.
Perante escassas e cada vez mais decrescentes produgöes, o rural
vê-se na necessidade de adoptar cielos culturais curtos intercalados com
longos pousios, sem contudo deixar de preferir, dentro dum sistema
itenerante bem vincado, deslocar-se em busca de outras terras, numa
ansia de conquista de novos tractos de mata virgem que Ihe assegurem
melhores proventos. Votado a uma actividade agrieola que Ihe garante
parcamente a sua subsistencia, o agricultor autoctone nao sente atractivo
pela terra, desligando-se com relativa facilidade do meio, procurando e
ambicionando, motivado pelo aumento de necessidades que se avolumam
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de ano ipara ano, transferir-se para outras areas mais aptas, quer prosseguindo ai a sua ancestral actividade de amanho do solo, quer adaptando-se a outras ocupagoes mais remuneradoras, ou ainda, assalariando-se por contrato para ir prestar seivigo nas fazendas cafeeiras.
O sistema tradicional de utilizagao do solo, com base na exploragao
de produtos de escasso valor económico — milho e feijao — e que apenas
poderiam dar, precariamente, satisfagao a imia economia primitiva de
subsistência, é incompativel com o aumento progressive das necessidades dos aglomerados rurais. Por outro lado, o alargamento das areas
de eultivo, mesmo com a introdugao e até generalizagao, nalguns locals,
de alfaias de tracgao animal, nao veio alterar o panorama habitual, nem
contribuir para um mais pronunciado arraigamento do homem a terra.
Tentativas e empreendimentos levados a efeito nos ultimos anos,
por parte de alguns organismes de fomento, com o objectivo de estabilizar e confinar a unidade agricola familiar dentro de limites pré-estabelecidos, procurando contrariar assim a tradicional itinerancia, nao lograram melhor sucesso, apesar do apoio técnico, finamceiro e em equipamento mecanico posto a disposigao para o efeito.
Entretanto, novos piocessos de int'ervengao técnica, tendentes a uma
melhoria da produtividade do solo, e consequentemente a um atmiento
das colheitas, comegaram a ser postos em pratica. Todavia, é de prever
que, na zona confinada as aplanagoes mencionadas, os esforcos empreendidos nao venham a atingir resultados verdadeiramente compensadores,
na medida em que o quantitativo das produgoes de tais produtos ou
géneros, que somente se consideram «pobres» porque se cultivam e se
generalizaram a zonas de aptidao duvidosa para tais culturas, continuara
a manter-se dentro dos limites da mediocridade.
Quem percorre tao vastas aplanagoes, nomeadamente as que se
estendem para sul, notara que praticamente todo o território foi sistematicamente ocuipado por «lavras» indigenas, dificilmente se descortinando nucleos de floresta primitiva, com excepgao dos que povoam as
encostas alcantiladas dos relevos residuals e, nas que hoje se nos patenteiam, sempre em correspondência com locals que ja atravessaram um
prolongado periodo de pousio, o mau aspecto das culturas é revelador
de magras colheitas. Se compararmos este quadro com o das zonas
de solos mais recentes ou menos evoluidos, as diferengas sao flagrantes,
isto é, aqui o asipecto das culturas é duma maneira geral prometedor, e
apesar da densidade populacional ser mais elevada ,deparam-se-nos fre— 47 —
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quentemente macigos continuos de floresta virgem. Este facto é demonstrativo da extraordinaria mobilidade que caracteriza a exploragao do
solo das mais perfeitas aplanagoes, provocada por uma luta contra a
adversidade de um meio pobre.
Além do condicionalismo inerente aos aspectos edaficos, que tem
vindo a ser tratado, ha que destacar também o climatico, na medida em
que este possa eontribuir, pelas suas caracteristicas es'peciais, para uma
dificil ou precaria adaptagao das culturas tradicionais ao meio. Na verdade, em face dum periodo chuvoso, com alturas pluviométricas da
ordem dos 1500 mm (fig. 5), a precipitagao distribuida abundantemente
durante sete meses do ano, parece-nos aleatório generalizar aqui culturas
mais próprias ou que melhor se adaptem a ambientes menos pluviosos
durante o seu ciclo vegetativo. No periodo seco, as caracteristicas de continentalidade assumidas pelo meio, com uma humidade relativa extremamente baixa, amplitudes térmicas diarias excessivas e frequência de geadas. restringe consideravelmente o numero de culturas.
Estas caracteristicas climaticas perdem gradualmente o seu rigorismo a medida que descemos em altitude, para um ou para outro lado
da linha de festo que corta a regiao no sentido este-oeste (fig. 14).
Perante a analise dos condicionalismos apresentados, temos de concluir que uma estrutura agricola, baseada na exploragao dos chamados
«géneros pobres», continuara a subsistir, nomeadamente nesta regiao
centro-planaltica mais elevada, enquanto se apoiar num sistema primitlvo
duma economia de subsistência.
Para, que tao vasta regiao possa sair da letargia rotineira que a
caracteriza, e encaminhar-se no sentido duma valorizagao económica,
tera forgosamente de apoiar-se na exploragao de especies que melhor
se adaptem ecologicamente ao meio e que possam simultaneamente constituir uma base segura de desenvolvimento económico regional. Sob este
aspecto, parece-nos que as culturas anuais, atendendo as caracteristicas
ecolngicas do meio, nao serao de aconselhar, devendo antes langar-se
mao de especies silvicolas bem adaptaveis a estes solos pobres e que
tao elevada aptidao demonstram possuir em relagao a varias especies
florestais como eucaliptos, cupressos e pinheiros.
Na verdade, parece lógico nao restar duvida de que a base duma
economia progressiva desta regiao central angolana correspondente a
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estas velhas aplanagöes, estara na expioragao da floresta e na instalagao da extraordinaria gama de industrias que a mesma podera proporcionar.
Tendo até aqui sido apreciadas as aplanacöes maig arrasadas, vamos
agora considerar ais que ainda nao atingiram uma fase tao avangada
de evolugao. Estao neste caso os pediplanos de relevo ondulado mais
pronunciado, tipicamente representados pelas zonas das bacias médias
do Queve e Nhia, aos quais corresponde um tipo de ocupagao do solo
com caracteristicas de itinerancia ja menos acentuadas, patenteando-se
cases frequentes de fixagao em tractos de terreno com maior nivel de
fertilidade. As populagoes distribuem-se de maneira. dispersa, mas com
tendência para uma concentragao mais densa nos locals onde se assina1am melhores terras.
Este tipo de povoamento esta relacionado com as caracteristicas
do pediplano, em que zonas de movimentagao activa e de solos paraferraliticos estao associados a outras, mais ou menos extensas, mais aiplanadas e de solos ferraliticos. As primeiras corresponde forte densidade
populacional, e o solo é objecto de relativamente intensa. exploragao
agricola durante um numero dilatado de anos, e após um pousio mais ou
menos curto, o agricultor volta a sua antiga «lavra». Nalguns lugares,
onde o solo apresenta elevado indice de produtividade, assinalam-se casos
de posse definitiva da terra, onde sao exploradae culturas mais exigentes
e de maior rendimento.
Em correspondência com as zonas em que predominam os solos
ferraliticos, as populagoes distribuem-se de maneira mais dispersa, mas
sem o grau de rarefaegao que caracteriza, por exemplo, a pediplanicie
do Cunene e Cubango, porquanto os solos têm aqui melhor capacidade
produtiva, e sao frequentes, por outro lado, as formas de relevo residuals
dispersas pela planura e em cujas bases das vertentes ocorrem solos
de boa produtividade, os preferidos pelas populagoes rurais para ai estabelecerem os sens «arimos».
Para norte, onde estas superficies têm maior representagao, as
caracteristicas climaticas do periodo do «cacimbo», no que respeita as
oscilagoes térmicas diarias, a frequência de geadas e ao grau de secura
do ar, tomam-se, com a descida em altitude, cada vez mais atenuadas.
No periodo chuvoso tais caracteristicas traduzem-se por uma melhor
distribuigao das chuvas, cujo periodo é mais prolongado e separado por
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um pequeno «cacimbo», patenteando-se da mesma forma um aumento
gradual das temperaturas médias anuais. Deste modo nao é de estranhar
que, paralelamente, se va manifestando uma melhor adaptagao das culturas tradicionais planalticas e, nos pediplanos referidos, o agricultor
podera langar mao duma maior variedade de culturas que demonstram
ter ja certa aptidao ao meio, entre as quais o amendoim, a mandioca, o
tabaco, a banana, o a<bacaxi, a soja e o gergelim, e perante uma maior
diversidade de tipos de terrenos podera proceder a uma selecgao dos qut;
demonstram melhor aptidao para as culturas que explora.
Nestes pediplanos verlficarse uma mais vincada fixagao das populagöes a terra, uma vez que o agregado rural familiar pode fazer face
as suas necessidades trabalhando uma area de terreno mais reduzida,
e dai o facto assinalavel da alternancia de manchas compactas de
floresta natural com clareiras correspondentes as «lavras», apesar de
se tratar de zonas normalmente muito populosas.
Nas aplanagöes em que os solos ferralitioos têm representagao quase
exclusiva, e onde é patente a sua distribuigao em catenas, sem contudo
terem ainda atingido a fase de degradagao que caracteriza as pediplanicies mais arrasadas da zona centro-sul, o ciclo de culturas é mais prolongado, mas, depois de um periodo dilatado de pousio, o rural volta a
instalar nesse mesmo local um novo ciclo cultural.
Por outro lado, nestes pediplanos, que se enquadram em zonas de
relevo ainda numa fase de activa movimentagao, ocorrem ao longo dos
vales dos rios manchas localizadas de férteis terras de baixa (4.3.3.2),
que sao submetidas ao cultivo durante o «cacimbo». Deste modo as populagöes rurais mantêm a sua actividade agricola ao longo do ano, distribuindo-a por terras altas durante as chuvas, e por terras de vale no
periodo seco, cuja amenidade em relagao as zonas planalticas de maior
altitude ja foi referida.
O pediplano subplanaltico é, como referimos, uma zona de relevo em
movimentagao, tendo, por tal motivo, grande representagao os solos com
caracter juvenil, e, climaticamente, na parte corrrespondente a este
estudo, identifica-se, dentro da classificagao de Thornthwaite, com climas hümido (BJ e sub-hümido (C.,), onde se mantêm bem definidas as
duas estagöes com periodicidade idêntica a dos pediplanos da zona planaltica, mas onde na estagao seca se verificam muito mais atenuadas
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oscilagoes térmicas diarias e uma humidade relativa mais elevada e na
das chuvas uma média pluviométrica nao tao acentuada. A temperatura
média anual oscila entre 21" e 23° C.
Perante condigoes edafo-climaticas mais favoraveis, a regiao sub-^lanaltica caracteriza-se por uma actividade agricola diversificada, apoiada na exploragao de varias culturas que aqui encontram wxa. meio ecologicamente mais propicio ao seu desenvolvimento. Este aspecto ha-de
reflectir-se indubitavelmente no panorama demografico rural, que se
caracteriza por uma distribuigao populacional das mais densas da zona
estudada — populagoes concentradas em aglomerados constituidos por
num.ero avultado de unidades familiares e densamente distribuidos.
Nesta regiao, o agregado rural é obsorvido por uma maior intensidade
e diversificagao da exploragao a que submete a sua «lavra», conseguindo
distribuir as culturais ao longo do ano e pelos locais que mais estejam
de acordo com as suas exigências edafic:as. Para além dos géneros que
cultiva em fungao das suas necessidades aiimentares basicas, dedica
especial atengao as culturas de mercado que possam proporcionar aumento de rendimento. Assim se verifica, na zona subplanaltica do Amboim e do Seles — a savana — com o café robusta, cuja exploragao Ihe
esta merecendo bastante interesse, e para a qual procura seleccionar os
terrenos que melhor aptidao revelem, e na zona do Bocoio-Balombo, com
0 ricino, cuja cultura foi ja objecto de grande interesse local.
Em relagao a esta regiao subplanaltica, o que convém focar é a nogao
que o rural adquiriu do valor da terra que labora, na medida em que
esta é pródiga em suiprir com abundancia as suas necessidades e em proporcionar-lhe inclusivamente um certo desafogo económico, o que constitui a principal razao da fixagao das populagoes ao meio. Tal nogao reflecte-se, duma forma mais objectiva, nos direitos de posse sobre parcelas
de terreno que, pela sua melhor produtividade, constituem fonte de meIhores produgöes unitarias, e nas quais nao hesitam em estabelecer
benfeitorias.
No seu conjunto, o pediplano subplanaltico, sem aquelas rigorosas
limitagöes nos varios aspectos edafo-climaticos, que sao atributo de
alguns dos pediplanos referidos, tem, potencialmente, mais possibilidades de desenvolvimento económico-agricola do que qualquer outra, zona
da regiao central angolana, podendo proporcionar, em larga escala, a
exploragao e comercializagao de produtos agricolas variados, e que sao
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objecto de grande interesse nos mercados mundiais. Por outro lado, ha
que realgar a sua posigao geografica em relagao a orla maritima litoral,
da qual o seu rebordo oeste dista em média 40 km.

5.3 — Nas escarpas
A zona das escarpas corresponde, duma maneira geral, a maior densidade de pcpulagao rural da regiao central angolana, mais fortemente
realcada nas zonas em que tais escarpas se assinalam no seio de pediplanos antigos. Perante a adversidade de condigoes na 'pianura, os povos
acantonaram-se nas zonas de relevo revolucionado, onde os solos jovens,
com. reserva nutritiva e consequentemente de mais elevada capacidade
produtiva, Ihes proporcionam colheitas mais remuneradoras, e nao se
esgotando tao facilmente. Este facto é bem patente nos planaltos centrais, onde a concentragao populacional que se verifica na zona das escarpas é que vai pesar no indice demografico regional, dos mais elevados
de Angola (acima de 11,6 hab./km=) (•"'). Na realidade, tem de concluir-se
que> se nao fosse a zona revolucionada da Montanha Marginal, com as
suas quebradas, os seus vales abruptos, ou as faldas mais suavizadas
dos contrafortes do velho altiplano do Bimbe-Congolo, onde se desenvolvem solos na base e na parte inferior do talude que permitem uma
exploragao mais intensiva, tal indice demografico seria expressivamente
bem. mais reduzido, Deste modo, as areas de relevo revolucionado do
Lépi, Vila Flor, Quipeio, Luimbale, Cumbira e, depols, separadas pelo
rio Queve, as de Luvemba, Bailundo e Mungo, definem uma cintura de
escarpas daqueles portentosos macigos montanhosos, na qual se estriba
a precaria economia agricola planaltica.
Além dos produtos alimentares base, cuja exploragao é de resultados bem mais animadores do que nas planuras envelhecidas, o agricultor
tern possibilidades de alargar aqui a sua actividade agricola, facto que
Ihe é permitido em virtude das caracteristicas do meio Ihe proporcionarem
a exploragao de varias culturas de maiores exigências edaficas. Ê o caso
do café arabica que, tendo em Angola a sua inicia^gao cultural ha algumas décadas em solos de sopé das escarpas da Montanha Marginal na
area da Chicuma, tem vindo gradualmente a tomar posigao em locais
de fisiografia idêntica e igualmente com bom indice de produtividaac.
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A generalizagao desta cultura, quando se circunscreva as maaichas dfe
solos bem conservados, que normalmente ocorrem na base das escarpab
e muitas vezes no seu tergo inferior, pode constituir factor de valorizagao agricola regional e contribuir substancialmente para elevar o
nivel económico das populagöes ai fixadas. Sobre este aspecto
ha ainda que referir o incremento que também esta cultura tem
tornado na area do Andulo, onde encontra uma zona favoravel, em correspondência com a escaripa do Cunhinga. Além desta, também se têm
generalizado as culturas do trigo e da batata, alias em escala muito elevada. Os pregos compensadores de ambos os produtos, e as colheitas satisfatórias obtidas têm encorajado os agricul tores, que procuram avidamente
estes terrenos das encostas para ai procederem a sua exploragao, alargando consideravelmente as areas agricultadas das escarpas. Nomeadamente em relagao ao trigo, que nestas terras planalticas so encontra
melhor aptidao najs zonas referidas, a sua expansao tem vindo a alterar
profundamente o equilibrio natural estabelecido entre a actividade ero5iva normal e a meteorizagao, traduzido, dentro das condigöes ambientais de temperatura e humidade, pela grande representagao de solos
juvenis. Tal alteragao verifica-se desde que este cereal se generalizou
nesta regiao, galgando as encostas de declives mais abruptos e indo instalar-se onde quer que a espessura do solo permita a sua cultura. E
assim, em resultado da destruigao da cobertura vegetal natiural, da mobilizagao do solo, e da fraca protecgao que o trigo Ihe confere, a erosao
passou de normal a acelerada, e, em breve espago de tempo, nao havera
mais do que materials rochosos a aflorar, contribuindo o homem desta
maneira para a desnudagao rapida da montanha. Entretanto, novo local
é escolhido e desbravado, outro ciclo de destruigao se repetira, agora
ocupando ainda declives mais acentuados, e eis que toma forma nestas
zonas de solos férteis a itinerancia, em relagao a uma cultura que se
deveria ter confinado dentro dos limites julgados convenientes, e com
a generalizagao das indispensaveis praticas de conservagao do solo. Estes
aspectos fazem-se sentir particularmente nos macigos montanhosos das
formagöes xistosas do sistema do Oendolongo, onde ocorrem profusamente
por toda a escarpa, e por vezes até aos cumes mais elevados, solos com
espessura efectiva de algumas dezenas de centimetros. A batata é a outra
cultura que ultimamente se tern expandido, e que adquiriu ja foros de
impnrtancia económica na zona da escarpa correspondente aos solos paraferraliticos das areas do Lépi, Vila Flor e Quipeio, facto que tem con-
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tribuido de maneira sensivel para uma melhoria das condigces económicas dos aglomerados rurais ai estabelecidos.
Nas vertentes da Montanha Marginal ou dos «monies ilhas» desgarrac!os da mesma, e em correspondência com as formagoes de rochas eruptivas. normalmente so no tergo inferior é que surgem solos de espessura
suficientemente desenvolvida de molde a permitir o cultivo, tendo em
contrapartida a base da escarpa uma mais larga representagao. Estes
aspectos têm uma evidência muito acentuada na zona periférica exterior
da «cadeia marginal de montanhas», a ligar com aplanagoes bastante
mais baixas do que as que constituem a regiao planaltica central
angolana, e que marcam, por assim dizer, uma transigao para a zona
subplanaltica. Pode-se aqui definir uma descontinua linha de escarpas,
coroadas por cumes e falésias de rochas granitóides, e com grande desenvolvimento na base de solos de sopé de encosta, que envolve as areas
de Amboiva-Cassongue, do Balombo, da Ebanga e da Ganda-Chicuma.
Corresponde a uma vasta zona de marcada incidência populaeional, cuja
actividade agricola assenta sobretudo na exploragao dos solos paraferra
liticos avermelhados, que tao profusamente estao representados nes
ses sopés.
Na grande escarpa que separa a superficie literal da subplanaltica,
a utilizagao dos solos esta condicionada pela sua espessura efectiva e
pelas caracteristicas climaticas, nomeadamente no que respeita ao regime e intensidade das chuvas. Assim, em correspondência com a zona
mais pluviosa, de maior intensidade de nevoeiros e de solos paraferraliticos férteis e profundos, a ocupagao agricola é maciga em toda a supeificie da escarpa. É a zona cafeeira do Amboim-Seles, que se estende
desde a Quilenda ao rio Balombo, onde a nao mobilizagao do solo, o seu
revestimento permanente pela rubiacea, e a protecgao que Ihe confere
o coberto do estrato superior da comunidade florestal parcialmente conservado, permite que a cultura se possa estender até aos declives mais
pronunciados.
Para sul do vale do Balombo a escarpa torna-se bastante anfractuosa, e a utilizagao agricola do solo, condicionada pela sua espessura
efectiva, confina-se as zcnas encaixadas e de ambiente mais hümido,
aspectos estes que vao rareando a medida que se desce em latitude, de
tal modo as condigöes climaticas, ditando escassez de precipitagoes e
irregularidade na sua distribuigao, limitam de maneira bastante sensivel a actividade agricola, esta ainda condicionada^ pela frequência de
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pedregosidade do terreno e pela sua fraca, espessura, tornando-se estas
caracteristicas condigao predominante, a partir de determinada altura.
Em relagao a variabilidade de condigoes edafo-climaticas que se
verificam ao longo da escarpa, no sentido norte-sul, corresponde também uma distribuigao populacional irregular, que é o reflexo dessao
mesraas condigSes. Assim, no respeitante a zona de mais elevada produtividade e com caracteristicas climaticas mais favoraveis, as populagoes
encontram-se muito densamente concentradas, quer no rebordo superior
da esearpa, quer mesmo no seio da mesma, ocupando os espagos que
estao livres de plantagoes de café robusta.
O valor da terra e o direito de propriedade sobre a mesma estao,
desde longa data, arraigados no espirito da comunidade rural, sendo o
«arimo» transmitido por heranga aos descendentes do agricultor, e podendo também ser obje:to de negociagao.
Nesta zona a policultura constitui, por assim dizer, a caracteristica
mais expressivai da actividade rural, tomando lugar de destaque a bananeira e a mandioca, como culturas alimentares, e o café como cultura
de rendimento. Para sul, com a alteragao gradual das condigöes climaticas e pedológicas ja referidas, as populagoes vao rareando, concentrando-se nos lugares mais favoraveis, próximos dos cursos de agua.
Entre estes lugares ocorrem largos espagos vazios, e a medida que ns
condigöes edafo-climaticas se tornam mais adversas, nota-se também
uma rarefacgao cada vez mais acentuada das populagoes. Sendo ja dificil
praticar uma agricultura de sequeiro, mesmo com espécies de ciclo vegetativo curto ou resistentes a seca, a actividade rural dos povos derivou
para a pastoricia.

5.4 — Aspec+os da agricultura evolufda
Como complemento das consideragoes feitas, nao deixa de ter interesse referir quais os reflexos que tiveram na distribuigao e fixagao do
hom.em metropolitano os condicionalismos pedo-climaticos referentes as
diferentes unidades geomorfológicas estabelecidas, nomeadamente quando
a sua actividade visava o amanho do solo.
Por uma questao de analogia, convira também agora relacionar a
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distribuigao das populagöes de origem metropolitana com essas unidades
e, implicitamente, com as categorias de solos que correspondem aos
estadios de evolugao pedogenética definidos.
Os planaltos mais elevados do interior de Angola desde longa data
exerceram grande sedugao sobre as populagöes que do exterior demandaram este território, a mais das vezes atraidas pelo seu clima relativamente salubre, procurando libertar-se do calor tórrido das zonas baixas
do litoral, outras pelas perspectivas de comercializagao numa regiao
conhecida pela sua densidade populacional, em comparagao com as restantes do território, e ainda até pelas possibilidades que anteviam de
cultivar produtos com os quais ja estavam familiarizadas nas paragens
donde eram oriimdas, e que constituiam nas novas terras a base da alimentagao da massa populacional nativa. Porém, de todas as actividades
a que se langou, porventura a unica que teve resultados mais frutuosos,
foi a comercial, disseminando-se pelo vasto «hinterland», onde quer que
se assinalasse aglomerado rural suficientemente numeroso que justificasse a montagem dum comércio, associando-a, em muitos casos e subsidiariamente, a uma pequena parcela de terreno que fornecesse os frescos para as suas necessidades habituais. 0 entusiasmo' inicial de que
alguns teriam vindo compenetrados no sentido duma dedicagao exclusiva
as praticas agricolars, mais reforgado localmente ao encarar os largos
horizontes aplanados sem ocupagao, bem depressa se diluiu perante a
surpresa de escassas colheitas, a par duma fraca cotagao dos produtos.
Assim, nestas vastas regioes centro-planalticas, a presenga do metropolitano pouco veio contribuir para alterar o primitivo quadro rural,
na medida em que reconheceu, depois de persistentes tentativas, que a
exploragao agricola do solo nao conduziria a resultados economicamente
compensadores, sendo evidente que o que se acaba de referir esta mais
em correspondência com as zonas onde os solos se encontram numa
fase ja adiantada de evolugao pedogenética. Ora estes meios, que devido
a sua pobreza intrinseca haviam imposto uma ocupagao rural muito
dispersa e um regime de frugalidade as populagöes, nao poderiam corresponder as exigências de um aglomerado com um nivel de civilizagao mais
elevado e, consequentemente, com maiores necessidades. Esse aglomerado
fracassou quando, ao pretender basear a sua actividade na agricultura,
foi ao encontro da exploragao de géneros pobres que constituiam a base
alimentar de povos economicamente débeis, em vez de adoptar um sis-
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tema de utilizacao do solo mais consentaneo com a sua aptidao, que era
o ünico caminho a trilhar no sentido dum fomento agricola regional.
Quer dizer, os condicionalismos edafo-climaticos, na medida em que
implicaram uma exploragao agricola de parcos rendimentos, limitaram
as aetividades económicas do metropolitano, que desta forma, nao sairam
praticamente dos dominios do meramente comercial.
Em consequência, nas pediplanieies antigas continua a observar-se,
por assim dizer, a ruralidade que sempre as caracterizou, expressivamente vincada pelo itinerantismo da agricultura, e as anharas dos altiplanos, que tanta curiosidade deviam ter despertado, mantêm-se reduzidas a sua condigao de terra «morta»*.
Ê certo que nestas regiöes plainalticas se podem apontar casos de
exploracoes agricolas organizadas que subsistiram, e algumas até desfrutando de relativa prosperidade. Tal facto deve-se a sua especial iocalizagao, sempre em areas de relevo nao estabilizado, principalmente sob
a influência de escarpas, onde prevalece um estadio de rejuvenescimento
do solo que é causa de boa produtividade, facto que permite basear a
exploragao no cultivo de produtos que proporcionem melhor rendimento
económico. Neste aspecto é de notar uma diferenga flagrante entre a
pediplanicie do Cunene e do Cubango com a do Queve; na primeira,
cara eter izada por uma fase de estabilizagao uniformemente mais avangada, nao persistiu qualquer unidade empresarial agricola digna desse
nome, enquanto que na segunda, a ocorrencia de zonas em diferentes
estados de movimentagao, nomeadamente nas cabeceiras da sua bacia
hidrografica, em contacto com a linha de cinturas das escarpas da Montanha Marginal e dos altiplanos ou de importantes «montes ilhas» residuals, encontram-se estabelecidas algumas exploragöes que têm francas
possibilidades de êxito, desde que se apoiem numa agricultura de produtos de assegurada valorizagao económica e adaptada ecológicamente
ao m_eio.

* o Caminho de Ferro de Benguela, depois de contornar a Montanha Marginal
na escarpa do Lépi, avanga para leste seguindo sens'welmente pela grande linha de festo
que define a crista plandltica. Atravessando os altiplanos residuais, que de Vila No'>a
se estendem até proximo de Silva Porto, este investimento veio trazer a presenga humana
as anharas, que até ai eram despovoadas, tendo-se constituido algumas povoagöes ao
longo da linha nos locals donde irradiam estradas de penetragao. Assim surgiram Vila
Nova, Bela Vista, Chinguar, Cutato e Vouga, centros comerciais mais ou menos importantes, cuja actividade estd na dependência do potencial produtivo das zonas de influência do interior.
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Em relagao as terras do Cunene e do Cubango, em que as condigöes
referidas se mantêm em grande profundidade para sul e sudeste, bem
assjm como a todas as outras aplanagoes mais ou menos arrasadas das
zonas centro-noroeste e centro-nordeste, a exploragao organizada que
se venha a estabelecer so podera vir a ter viabilidade economica se
adaptar a sua produgao as potencialidades naturals que o meio apresenta, e, dentro deste principio, deveria apoiar-se fundamentalmente
na silvicultura, adoptando espécies florestais produtoras de matéria-prima a industrializar localmente ou para exportagao em bruto.
Na zona média do3 pediplanos do Queve, Nhia e Cutato, ja a exploragao organizada ccmega a tomar certa expressao em face das razoes
anteriormente expostas. Na verdade, a selecgao dos locals, de acordo
com o tipo de aproveitamento, toma aqui grande importancia em resultado da heterogeneidade dos solos, cujo grau de evolugao ferralitica
mostra um nitido paralelismo com a fase de movimentagao topografica.
A nao observancia deste facto tem conduzido a surpresas, na medida
em que é frequente generalizar uma determinada cultura a toda uma
regiao, simplesmente porque se obtiveram bons resultados com a sua
exploragao em determinados locals que ofereeiam condigöes especificas
favoraveis. Constitui exemplo concreto o que se ver if lea com a cultura
do café arabica, que nos liltimos tempos tern sido objecto dessa generalLzagao, quando a mesma se deveria confinar as zonas de terras avermelhadas bem representadas nos sopés das escarpas ou nos pediplanos
acidentados.
Nas areas de aplanagao mais perfeita, com muito limitada aptidao
agricola, deve a actividade pecuaria tomar preponderancia, dada a exuberancia do revestimento herbaceo, com possibilidades de utilizacao de
pastes por um periodo mais dilajtado, e em que as condigöes de palatabilidade podem ser prolongadas com um conveniente maneio, intercaiando simultaneamente praticas adequadas tendentes a melhora-los. Sob
este aspecto, estas zonas planalticas médias desfrutam de vantagens
superiores em relagao as de maior altitude, porque os rigores climaticos
sao bem mais atenuados, vantagem que se traduz na produgao dum
maior volume de massai forrageira e na melhor possibilidade de obtengao
de pastos verdes em épocas consideradas criticas.
No pediplano subplanaltico a exploragao agricola organizada encon— 58 —
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tra-se ja bastante vinculada ao meio, constituindo importante factor de
vitalidade agricola regional, integrada como esta num sistema de economia de mercado, com acentuados reflexos no nivel de vida das populagoes. Regiao rica em recursos naturais, nomeadamente no respeitante a
produtividade dos solos e as caracteristicas climaticas, a par duma posigao favoravel em relacao aos portos do litoral, foi possivel encaminhar•se no sentido duma economia progressiva, desde que o homem, indo ao
encontro das aptidöes especificas do meio, soube adaptar os sistemas
de exploragao a essas potencialidades. Fundamentalmente, sao dois os
produtos-base desse processamento económico evoluido: o café robusta
e o sisal. A primeira cultura confina-se a regiao subplanaltica humida
onde vegeta, em muito boas condigoes, nos solos argilosos paraferraliticos de cores vivas, sombreado artificialmente com Grevillea robusta
Cunn. e ainda com «sana» — Maesopsis Eminii Engl. — e a segunda é
cbjecto de intensa exploragao na parte central do pediplano, regiao sisaleira por excelência, onde esta planta fibrosa se encontra ecologicamente
bem adaptada, em condigoes climaticas sub-humidas, aos solos paraferrallticos com abundante material grosseiro imeteorizado. A riqueza potencial desta zona subplanaltica, apesar da relativa prcliferagao de empresas
agricolas que nos ultimos anos se tem vindo a verificar, esta ainda longe
duma total utilizagao. O que ja existe, a par do muito mais que se podera
fazer. é uma autêntica chamada no sentido de se concatenarem esforgos
para assentamento das bases duma frutuosa actividade no campo do
fomento regional.
As zonas de escarpa que, como ja referimos, constituem as de mais
densa concentragao agricola, autóctone, também acabaram, como era de
prever, por despertar a atengao das gentes que a partir da faixa litoral
demandaram as regioes mais elevadas do interior. Na verdade, perante
OS insucessos agricolas que se Ihes depararam a cada passo nas areas
aplanadas, que pela sua topografia proporcionariam sem duvida um mais
facil cultivo, acabaram, todavia, por derivar para as zonas de relevo
movinientado, ao aperceterem-se que ai obtinham melhores resultados
em consequência duma maior produtividade do meio.
Ja foi mencionado que nas regioes centro-planalticas, em correspondência com as pediplanicies mais antigas, as poucas empresas agricolas
ai estabelecidas, merecedoras desta designagao, se apoiavam na exploragao de terras de encosta, circunscritas como se encontram as zonas
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de relevo em questao. Além das areas dedicadas as culturas de sequeiro,
ocorrem com frequência vales de rios e ribeiros caudalosos, em cujas
orlas marginals, de férteis terrenos aluvionares, é possivel estabelecer
pequenos regadios com facil captagao e derivagao de agua a montante.
Por sste motivo, é frequente verificar-se o beneficiamento com rega de
algumas areas de terras de encosta.
Nao é de estranhar, portanto, que os espagos livres das zonas das
escarpas tenham sido objecto de intensa procura, nomeadamente em relagao aos locals providos de bom desenvolvimento de sopés de encosta,
de abundantes mananciais de agua corrente, e com melhores possibilidades de acesso. Entao, onde se torne ecologicamente viavel a exploragao de culturas de elevado rendimento, a ocupagao pode considerar-se
maciga, atingindc a propriedade agricola uma alta produtividade. A este
respeito é exemplificativo o aproveitamento que se verifica nas zonas
de escarpa da Montanha Marginal, na area da Ganda-Chicuma, tendo
por base o café arabica, e no degrau do Amboim-Seles, onde ha longas
décadas o café robusta constitui cultura a bem dizer exclusiva, na qual
se alicerca a economia das exploracöeg agricolas organizadas, que compactamente ali se encontram estabelecidas. Notavelmente em relagao a
Bste I'lltimo caso os solos jovens paraferraliticos, tipicos destas zonas,
ano após ano' se desentranham em abundante riqueza, patenteando a sua
elevada fertilidade, que se tem mostrado quase inesgotavel por periodo tao
dilatado de permanente exploragao sem recurso a fertilizagao quimica.
É que a abundante reserva mineral que caracteriza estes solos continua
a CTomprir o seu papel de fonte fornecedora dos principios nutritives
necessarios as exigências da cultura.
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Foto I — Panoramica do altiplano do Chinguar obtida do «morro» Chimbanga. Horizontes imensos de vegetagao herbosa, rala e curta, mal cobrindo um
delgado solo laterizado. Tudo denuncia uma extrema idade.

Foto 2 — U m aspecto da escarpa Queve-Congolo na zona do n o Cupache. A
escarpa desenha-se nitida, ocupando irnia frente continuada. O topo mais
ingreme é frequentemente desnudado e pedregoso, e nas encostas predomina
a mata de panda. No sopé sao bem patentes as clareiras abertas pelo agricultor, que densamente o povoa.
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Foto 3—-Na Menga, o vale-plano do Queve é estrangulado por uma cadeia
de montanhas. Estas zonas de relevo movimentado, onde o rio corta rapidos
frequentes, contrastam com as aplanagóes para montante e jusante, no seio
das quais divaga o rio em meandros. Na fotografia é bem patente a aplanagao da Luvemba, ao fundo da qual se esbo(;a a Serra Humbi, que define
novo estrangulamento do vale. (Foto Eng. A. S. Scares).

WK

Foto 4 — Aspecto da aplanagao Queve-Cussói. A direita, observam-se relevos residuais que estabelecem a separa^ao com a bacia do Nhia. Ao fundo,
em ultimo plano, a Montanha Marginal.
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Foto 5 — A mata primitiva de panda numa zona muito aplanada do rio
Cuchém.

F»to 6 — Nesta majestosa montanha residual do pediplano do Queve destaca-se o tergo superior praticamente descarnado; a mata de panda ocupa o
tergo medio sobre solos litolicos e litossolos, e no primeiro plano a quicala,
em correspondência com os solos de sopé de encosta, paraferraliticos.
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Foto 7 — A «Pedra do Alemao», de paredes erguendo-se verticalmente, o que
é normal nos velhos Inselberge, documenta bem o tipo de destruigao, sem
duvida lento, a que estao sujeitos estes acidentes do relevo dos pediplanos.
Na base, a partir dos seus detritos, formam-se muito férteis solos coluvionares.

Foto 8 — No primeiro piano destaca-se um dos frequentes Inselberge que
dominam o rio Queve, na zona da Cela, ja proximo da soleira que assinala o
inicio do galgar do grande desnivel para a aplana^ao litoral. Ao fundo, forma^oes da Montanha Marginal.
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Foto 9 — Aplana?ao da Cela. No primeiro plano, o rio Queve, com um meandro abandonado. Em segundo plano, a zona arrasada sita entre os rios Queve
e Cussói, cuja imensa baixa se vislumbra para aquém das montanhas ao fundo. Ao centro, as «Pedras Kikombo». (Foto Tenente Silva e Castro).

Foto 10 — Milho em solos hidromórficos hümicos. O aspecto vegetativo da
cultura testemunha o fundo de fertilidade destas terras de baixa.
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Foto 11 — A baixa do Cuvira, proximo da confluência com o Queve, desenvolve-se numa larga faixa pantanosa por onde serpenteiam meandros actuais
e abandonados do rio. As condicóes de alagamento determinam aqui solos
hidromórficos organicos. (Foto Victor Ferreira).
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