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Objetivos  
Geral 
Mitigação do efeito da erosão do solo na 
Cidade do Luena. 
 
Específicos 

Recolha de informação de base e diag-
nóstico da situação de referência; 
Estudos agro-meteorológicos; 
Avaliação do impacto do fenómeno 
sobre a população circunvizinha e das 
infraestructuras públicas; 
Palestras de sensibilização para desin-
centivar a população à prática de quei-
madas florestais; 
Recolha de amostra e avaliação do 
solo; 
Construção de taludes, de valas e 
canaletas; 
Plantação em contorno de árvores 
herbáceas agroflorestais e alimentares; 
Enquadramento de jovens ao primeiro 
emprego; 
Reduzir a fome e a pobreza. 

Instituições 
 

BMBF - Ministério Federal 
Alemão de Educação e 
Pesquisa; 
UHH - Universidade de 
Hamburgo; 
MinCT - Ministério da Ciên-
cia e Tecnologia; 
CNIC - Centro Nacional de 
Investigação Cientifica; 
Luena-Rega, S.A .- Socie-
dade Gestora do Perímetro 
Irrigado, S.A.; 
Empresa 7 CUNHAS. 

Pesquisa:  
MITIGAÇÃO DO EFEITO DA 

EROSÃO HÍDRICA  
 

Contenção de Ravinas e Gestão 

Sustentável dos Solos 

Exemplos 
 

Contenção de ravi-
nas pelo método 
mecânico — cons-
trução de taludes, 
de valas e canale-
tas; 

 
Contenção de ravi-
nas pelo método 
biológico — Semen-
teira de Acácia aus-
traliana (Acácia 
mangium) em estufa 
e plantação em con-
torno de arvores 
para estabilização 
do solo.  

 

 

Conteúdo  
 
Mitigação da erosão hídri-
ca (ravinas) pelos méto-
dos: 

Mecânico — constru-
ção de taludes, de 
valas e canaletas; 

 

Biológico — plantação 
em contorno de deter-
minadas espécies 
arbóreas, é vista como 
um passo dado 
mediante o gigantesco 
problema da região 
Leste de Angola em 
especial a Província 
do Moxico, Cidade do 

Construção de 
taludes, de valas e 

canaletas 

 
 

 

 

 

 

 

 Resultados 
 

Métodos mecânico: terraplanagem e construção de taludes em terra (aterro), de valas e 
canaletas. 
Movimentação de 410.000 m

3
 de terra em 130 m de largura e 3,5 m de profundidade. 

 

Método biológico: diversificação de práticas agrícolas, sementeira em estufa de 12.097 
plantas e plantação em contorno de 7.400 árvores de cobertura e herbáceas agroflorestais. 
 

Sensibilização e educação ambiental da população (redução de queimadas florestais). 
Para melhor aproveitamento dos solos e da vegetação predominante se realizará a  classi-
ficação e descrição dos mesmos para elaboração de mapas em escala 1:1 000 000 ou em 
1: 250 000.  

Considerações finais 
 

Construção de taludes (aterro), de valas e canaletas para correção torrencial das águas 
pluviais. 
Para melhor aproveitamento dos solos e da vegetação predominante se realizará a classifi-
cação e descrição dos mesmos para elaboração de mapa em escala 1:1 000 000 ou em 1: 
250 000.  
Plantação em contorno de cobertura vegetal para a mitigação dos efeitos de intensa activi-
dade erosiva na zona, a montante e a jusante das linhas de água. 
Realização de palestras de educação ambiental sobre a redução de incêndios florestais e 
sensibilização da população para a diversificação de práticas agrícolas, plantação da 
cobertura agroflorestais e alimentar para reduzir o impacto da erosão hídrica, criação de 
emprego, redução da fome e da pobreza. 

Mitigação da Erosão Hídrica 

Recolha de informação 
de base e diagnóstico 

do problema 

Avaliação do fenóme-
no sobre a população 

circunvizinha e infraes-
tructuras públicas 

Realização de pales-
tras de sensibilização 
e educação ambiental 
da população (reduzir 
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Recolha de amostra e 
avaliação do solo 

Plantação em contorno de 
árvores herbáceas, agro-
florestais e alimentares 
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Criação de emprego, redução 
da fome e a pobreza 
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