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Monitorização e Avaliação de Recursos Florestais Nacionais 

As florestas são essenciais para o bem-estar da humanidade. Constitui as fundações para a vida sobre a 
terra através de funções ecológicas, a regulação do clima e recursos hídricos e servem como habitat para 
plantas e animais. As florestas também fornecem uma vasta gama de bens essenciais, tais como 
madeira, comida, forragem, medicamentos e também, oportunidades para lazer, renovação espiritual e 
outros serviços. 

Hoje em dia, as florestas sofrem pressões devido ao aumento de procura de produtos e serviços com 
base na terra, o que resulta frequentemente na degradação ou transformação da floresta em formas 
insustentáveis de utilização da terra. Quando as florestas são perdidas ou severamente degradadas. A 
sua capacidade de funcionar como reguladores do ambiente também se perde. O resultado é o aumento 
de perigo de inundações e erosão, a redução na fertilidade do solo e o desaparecimento de plantas e 
animais. Como resultado, o fornecimento sustentável de bens e serviços das florestas é posto em perigo. 

Como resposta do aumento de procura de informações fiáveis sobre os recursos de florestas e árvores 
tanto ao nível nacional como Internacional l, a FAO iniciou uma actividade para dar apoio à monitorização 
e avaliação de recursos florestais nationais (MANF). O apoio à MANF inclui uma abordagem harmonizada 
da MANF, a gestão de informação, sistemas de notificação de dados e o apoio à análise do impacto das 
políticas no processo nacional de tomada de decisão. 

O objectivo da iniciativa MANF é de apresentar aos países uma abordagem alternativa que possa gerir 
informação economicamente viável sobre florestas e árvores fora das florestas, incluindo todos os 
benefícios, a utilização e utilizadores dos recursos e a sua gestão. Uma atenção especial é dada à 
monitorização do estado e mudanças das florestas, e às suas funções sociais, económicas e ambientais. 
Outro objectivo principal é o reforço da capacidade nacional e a harmonização, entre os países, dos 
métodos, das definições relacionadas às florestas e dos sistemas de classificação. 

O apoio à Monitorização e Avaliação de Florestas é organizado dentro da Divisão de Gestão de Florestas 
(FOM) na sede da FAO em Roma. Os contactos são: 

Mohamed Saket, Técnico de Silvicultura, Mohamed.Saket@fao.org 
Dan Altrell, Técnico de Silvicultura, Dan.Altrell@fao.org 
Anne Branthomme, Técnica de Silvicultura, Anne.Branthomme@fao.org 

ou através do seguinte endereço electrónico: FAO-MANF@fao.org 

Para mais informações sobre o apoio da FAO à Monitorização e avaliação de recursos florestais nacionais 
contacte: www.fao.org/forestry/site/MANF 

Citação bibliográfica: 

FAO, IDF. 2009. Monitorização e Avaliação de Recursos Florestais Nacionais de Angola – Guia para 
recolha de dados. National Forest Monitoring and Assessment Working Paper NFMA XX/P. Rome, 
Luanda. 

AVISO 

A série de estudos sobre a Monitorização e Avaliação de Recursos Florestais Nacionais pretende 
reflectir as actividades e progressos da FAO em apoiar as redes de monitorização e avaliação de 
recursos florestais nacionais. Os estudos não são fontes de informação autoritárias, não reflectem 
necessariamente a posição oficial da FAO e não deveriam ser utilizadas para fins oficiais. Queira 
consultar o portal da FAO para silvicultura (www.fao.org/forestry) para acesso a informação oficial. 
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Introdução 
Este Guia fornece princípios orientadores e descrições da metodologia e procedimentos utilizados 
para a inventariação e monitorização de recursos florestais e o uso da terra, seguindo a abordagem 
desenvolvida pelo programa de Apoio à Monitorização e Avaliação de Recursos Florestais 
Nationais da FAO. A metodologia, baseada em amostragens no país inteiro e a recolha de dados 
no campo, tem sido implementada, desde 2000, em vários países através de monitorização e 
avaliações de recursos florestais nacionais (MANF), nos países como Bangladesh, Camarões, 
Congo, costa Rica, Guatemala, Honduras, Líbano, Nicarágua, e as Filipinas. Uma MANF cobre 
tipicamente, não apenas recursos florestais e o uso dos seus solos, mas também árvores fora das 
florestas.  

O objectivo duma MANF é de avaliar e monitorizar recursos florestais e outros recursos naturais, 
o uso dos solos e as práticas de gestão, para fornecer informação quantitativa e qualitativa nova 
sobre o estado, utilização, gestão e tendências destes recursos e ecossistemas. A avaliação cobre 
uma larga gama de variáveis biofísicas e socioeconómicos, e assim fornece uma visão holística do 
uso dos solos e os seus impactos para o país inteiro. A informação, em particular, pode ser 
utilizada para planificar, desenvolver e implementar políticas e estratégias nacionais e 
internacionais para a utilização e conservação sustentáveis de ecossistemas naturais e de 
compreender a relação entre os recursos e os utilizadores destes recursos. Monitorização periódica 
(por exemplo cada 5 anos) contribuirá para o desenvolvimento de políticas mais harmonizadas 
para assegurar uma gestão sustentável dos solos e a sua contribuição para a conservação da 
biodiversidade e a melhoria da segurança alimentar e meios de vida das populações rurais. Assim, 
a MANF apoiará a monitorização do progresso registado em relação aos Objectivos de 
Desenvolvimento do Milénio, sobretudo no que respeita a segurança alimentar, redução da 
pobreza e o ambiente (ODMs 1 e 7). 

O projecto de Inventário Florestal Nacional (IFN) de Angola (TCP/ANG/3103 e 
UTF/ANG/040/ANG) surge como resposta para as questões de política florestal, gestão de 
informação, reforço da capacidade institucional, valorização dos produtos florestais lenhosos e 
não lenhosos, assim como a conservação e uso sustentável dos recursos. Este inventário fornecerá 
os dados necessários para os processos inerentes aos critérios e aos indicadorests requeridos para a 
monitorização e a preservação das florestas. Resultára na elaboração de bases de dados 
cartográficos e estatísticas sobre as florestas. 

Este Guia destina-se tanto aos técnicos colectores de dados, como aos planeadores, instrutores e 
supervisores da inventariação no campo do IFN de Angola. Os métodos, variáveis na avaliação e 
ferramentas apresentadas neste padrão do Guia para ser utilizado no campo não são rígidos. Têm 
que ser adaptados para cada país, tomando em conta os contextos nacionais, o ambiente social e 
ecológico e as necessidades de informação ao nível nacional. O envolvimento de todas as partes 
interessadas é essencial neste processo de adaptação para assegurar que os resultados vão ao 
encontro das expectativas de todos os utentes da informação ao nível nacional. Algumas das 
variáveis básicas a avaliar, das definições e opções são seleccionadas de acordo com padrões 
internacionais, para facilitar a notificação de dados pelo país a vários organismos internacionais e 
para encorajar a harmonização das iniciativas de recolha de dados dos diferentes países. Contudo, 
a maior parte das variáveis, as suas definições e opções, bem como os formulários para uso no 
campo (folhas de registo da recolha de dados) podem (e devem) ser modificados consoantes as 
especificações do país.  
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A primeira parte do Guia descreve o plano de amostragem adoptado, a distribuição das Unidades 
de Amostragem (UA) onde as medições são efectuadas e a sua configuração. A segunda parte 
trata da classificação para o uso do solo adoptada como base da avaliação. A terceira parte 
introduz a estrutura organizacional e as responsabilidades dos técnicos das equipas de campo. Os 
métodos e procedimentos para a recolha de dados são apresentados na quarta parte enquanto a 
quinta parte apresenta em detalhe os formulários de campo que são utilizados para o registo de 
dados das medições no campo, observações e entrevistas com os utilizadores da terra.  

Os anexos fornecem ferramentas e métodos práticos para a medição das variáveis (medições de 
árvores e solos), um guia para o uso dos receptores do Sistema de Posicionamento Global (GPS) e 
técnicas e abordagens para a condução de debates dirigidos inquérito entrevistas com 
informadores e grupos chave de utilizadores dos recursos.  
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1. Plano de amostragem  

1.1 Selecção e distribuição da unidade de amostragem  

O plano de amostragem adoptado para o IFN de Angola é sistemático y estratificado. As unidades 
de amostragem são seleccionadas pelo menos em cada intersecção de cada grau da grelha 
latitude/longitude. A estratificação é adoptada com base nos estratos estáveis (zonas ecológicas), 
para melhorar o plano de amostragem, com uma maior intensidade de amostragem nas zonas con 
heterogeneidade e diversidade maiores.  

O número de unidades de amostragem (UA) em Angola é de 591, tomando em conta a situação do 
país e as suas necessidades em temos de informação. O número total é determinado pela exactidão 
estatística desejada e pela disponibilidade de recursos humanos e financeiros para efectuar a 
avaliação e a facilitação de monitorização periódica.  

O plano da amostragem aplicado em Angola consta na Tabela 1 e Figura 1.  

Tabela 1. Densidade de amostragem 

Distância entre Unidades de Amostragem 
Estrato 

Número de 
unidade de 

amostragem
minutas 

(latitude x longitude) 
km 

(latitude x longitude) 

1 
Zona ecológica de floresta 
húmida sempreverde 

105 20’ x 20’ Cerca de 28 x 28 km 

2 

Zonas ecológicas de:  
- Floresta tropical 

húmida decídua  
- Montanha tropical 

376 20’x 30’ Cerca de 28 x 50 km 

3 

Zonas ecológicas de :  
- Floresta tropical seca 
- Arbustos  
- Deserto 

110 30’ x 30’ Cerca de 50 x 50 km 

TOTAL 591   
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Figura 1. Distribuição da Unidades de Amostragem em Angola 
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1.2 Descrição da Unidade de Amostragem 

Os dados são recolhidos no campo através de observações, medições e entrevistas a diferentes 
níveis dentro dos limites da unidade de amostragem (UA), e em subunidades mais pequenas, as 
parcelas, subparcelas, a Secção de Uso do Solo (SUS) e a sua classe do Uso do Solo (CUS) 
demarcados dentro da UA (ver Figura 2) e na área do inquérito de Agregados Familiares. 

 A Unidade de Amostragem (UA) e uma área de superfície quadrada de 1km x 1km (ver 
Figura 2). As coordenadas do canto sudoeste da UA correspondem às dos pontos 
seleccionados na grelha de amostragem sistemática. Cada UA tem 4 (quatro) parcelas.  

 As Parcelas são rectangulares com áreas de superfícies de 20 m de largura e 250 m de 
comprimento dentro da UA. Começam em cada canto dum quadrado interior de 500 m (o 
mesmo centro que as UAs) e são numerados no sentido do ponteiro do relógio de 1 até 4 
como monstra a Figura 2. A localização e orientação das 4 parcelas são indicadas na 
Tabela 2. 

Tabela 2. Localização e orientação das parcelas 

Parcela 
Localização do ponto de 

partida da parcela, dentro do 
quadrado interior de 500 m 

Orientação Rumo 

Parcela 1 Canto sudoeste Sul-norte 0 / 360 graus 

Parcela 2 Canto norte-oeste Oeste-este 90 graus 

Parcela 3 Canto norte-este Norte-sul 180 graus 

Parcela 4 Canto sul-este Este-oeste 270 graus 

 Três grupos de subparcelas são delimitados dentro de cada parcela correspondendo a 
níveis diferentes de recolha de dados:  

o 3 Subparcelas rectangulares (SPR), 20 m x 10 m, correspondentes ao nível 1; e 

o 3 Subparcelas circulares (SPC), com raio de 3.99 m (50 m2), correspondentes ao 
nível 2, localizadas no centro dos subparcela rectangular. 

o 3 Subparcelas de liteira (SPL), tambén circulares com raio de 18 cm (quase 
0.1 m2), correspondentes ao nível 3, localizadas no centro dos subparcela 
circulares. 

Todas as categorias de subparcelas são numeradas de “1” no ponto de partida da parcela a 
“3” na extremidade da mesma.  

 Um ponto de medição (PM) edáfico e topográfico é estabelecido no centro de cada 
subparcela rectangular.  

 Um transecto de necromassa caída (TNC) está localizado no final de cada subparcelas 
rectangulares. 
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Figura 2. Desenho da Unidade de amostragem, parcela e subparcela  
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 Cada parcela está dividida em Secções de Uso do solo (SUS) que representam utilização 
homogénea do mesmo, solo/unidades de cobertura de vegetação (floresta, culturas, capim) 
com tamanhos e formatos variáveis que foram identificados no campo. O sistema de 
classificação adoptado para identificar as classes diferentes de uso do solo está explicado 
no capítulo 2. Os dados relacionados com pastagem, culturas e características das 
florestas, gestão e utilização de recursos e utilizadores são colectados na SUS.  

Figura 3. Exemplo da distribuição das Secções de Uso do solo (SUS) dentro duma parcela 

 

Notas: Existem 4 secções de uso do solo nesta parcela. As linhas onduladas indicam os seus 
limites. SUS2 e SUS4 pertencem à mesma classe de Uso do solo. 

 Cada Classe de Uso do Solo (CUS) encontrada na UA (um total de 4 parcelas) será 
também utilizada para recolher dados sobre produtos e serviços (Figura 4).  

Figura 4. Exemplo da distribuição de Classes de Uso do solo (CUS) dentro de uma unidade de 
amostragem 
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 Para o Inquérito do Agregado Familiar, a unidade utilizada para seleccionar os agregados 
familiares a inquirir é um círculo com raio de 2 km do centro da UA (ver Figura 5). 
Chama-se a Área de Inquérito ao Agregado Familiar (AIAF).  

Figura 5. Área utilizada para a selecção do agregado familiar para o inquérito 

 

As especificações das diferentes unidades são resumidas na Tabela 3. As distâncias indicadas na 
tabela a seguir representam medidas horizontais. Para ver o procedimento para a medição de 
distâncias horizontais, queira consultar Anexo 6.4 p.122.  

Tabela 3. Especificações das unidades do plano de amostragem 

Unidade Forma 
Tamanho 

(área) 
Número 

Unidade de Amostragem (UA)  Quadrado 
1000 m x 1000 m 

(1km2) 
1 

Parcela Rectângular 
250 m x 20 m 

(5000 m2) 
4/SU 

Subparcela Rectangular (SPR) Rectângular 
20 m x 10 m 

(200 m2) 
3/parcela 

Subparcela Circular (SPC) Circular  
Raio r = 3.99 m 

(50 m2) 
3/parcela 

Subparcela de Liteira (SPL) Circular 
Raio r = 18 cm 

(0.1 m2 
3/parcela 

Transecto de Necromassa 
Caída (TNC) 

Linear 20 m 3/parcela 

Secções de Uso do solo (SUS) Variável Variável Variável 

Classe de Uso do solo (CUS) Variável Variável Variável 

Área Inquérito Agregado 
Familiar 

Circular 
Raio r = 2km 
(12.6 km2) 

1 

Nota: Todas as distâncias indicadas são distâncias horizontais. 
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2. Classificação do uso do solo 
O sistema de classificação utilizada para definir as classes de uso do solo  é baseado numa 
abordagem dicótoma e inclui níveis diferentes:  

 O primeiro nível é composto pelas classes globais desenvolvidas para a avaliação de 
recursos ao nível global e tem como base o sistema de classificação desenvolvido pela 
Avaliação Global de Recursos Florestais da FAO para assegurar uma harmonização entre 
países, nas avaliações regionais ou globais. As classes globais incluem Florestas, Outras 
terras arborizadas, Outras terras e Águas Continentais; 

 Os outros níveis são específicos ao país, e incluem classes adicionais que vão ao encontro 
das necessidades em informação ao nível nacional e sub-nacional. Podem também ser 
aplicadas para diferenciar entre as categorias de uso do solo segundo critérios tais como a 
composição de espécies, fenologia, cobertura do dossel da vegetação (fechada, aberta ou 
dispersa), aspecto natural (floresta primária/secundária). 

Um código é atribuído a cada classe para facilitar a recolha e introdução de dados.  

As classes e os respectivos códigos utilizados na IFN consta na Tabela 4. O diagrama na Figura 6 
mostra a abordagem dicótoma e a subdivisão de classes. As classes globais são definidas com 
mais detalhe no Anexo (secção 6.1, p. 112). 

 



 

 

Tabela 4. Classificação do uso do Solo 

Classe de Uso do Solo (CUS) 

Classe Global Classe Nacional 

Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 

Descrição  Código 

Área ≥ 0.5 há; cobertura do dossel das árvores ≥ 10 %; Altura da árvore ≥ 5 m a maturidade; Exclui terra que está a ser cultivada ou de uso urbano 
Floresta predominantemente composta por árvores estabelecidas por regeneração natural 

Floresta regenerada naturalmente com mais de 75 % de espécies de árvores sempreverdes 

Floresta folhosa 
sempreverde primária  

Floresta sempreverde com espécies nativas onde não há sinais visíveis de 
actividades humanas e os processos ecológicos não foram significativamente 
perturbados 

FVP 

Floresta folhosa 
sempreverde secundária 
madura  

Floresta sempreverde onde existem claramente indícios de actividades 
humanas; a maior parte das árvores s já chegaram à maturidade 

FVM 

Floresta folhosa 
sempreverde  
(de terra firme) 

Floresta folhosa 
sempreverde secundária 
jovem  

Floresta sempreverde onde existem claramente indícios de actividades 
humanas; a maior parte das árvores são juvenis ou estão a crescer 

FVJ 

Floresta naturalmente regenerada composta por mais de 75 % de espécies de árvores decíduas. 
Floresta folhosa decídua 
primária 

Floresta decídua onde não há sinais visíveis de actividades humanas e os 
processos ecológicos não foram significativamente perturbados 

FDP 

Floresta folhosa decídua 
secundária madura 

Floresta decídua onde existem claramente indícios de actividades humanas; a 
maior parte das árvores s já chegaram à maturidade. 

FDM 

Floresta folhosa 
decídua  
(de terra firme) 

Floresta folhosa decídua 
secundária jovem 

Floresta decídua onde existem claramente indícios de actividades humanas; a 
maior parte das árvores são juvenis ou estão a crescer 

FDJ 

Floresta naturalmente regenerada onde as árvores são pelo menos 25 % sempre verdes e 25 % decíduas 

Floresta folhosa semi-
decídua primária  

Floresta semi-decídua com espécies nativas onde não há sinais visíveis de 
actividades humanas e os processos ecológicos não foram significativamente 
perturbados 

FSP 

Floresta folhosa semi-
decídua secundária madura 

Floresta semi-decídua onde existem claramente indícios de actividades 
humanas; a maior parte das árvores s já chegaram à maturidade. 

FSM 

Floresta folhosa 
semi-decídua  
(de terra firme) 

Floresta folhosa semi-
decídua secundária jovem 

Floresta semi-decídua onde existem claramente indícios de actividades 
humanas; a maior parte das árvores são juvenis ou estão a crescer  

FSJ 

Floresta naturalmente regenerada que ocorre nas margens de rios, ao longo de cursos de água. É geralmente densa e 
estreita) 

Floresta de galeria primária 
Floresta de galeria com espécies nativas onde não há sinais visíveis de 
actividades humanas e os processos ecológicos não foram significativamente 
perturbados 

FGP 

Floresta de galeria 
secundária madura 

Floresta de galeria onde existem claramente indícios de actividades humanas; a 
maior parte das árvores s já chegaram à maturidade. 

FGM 

Floresta 

Floresta 
natural 

Floresta de 
galeria  
(de terra firme) 

Floresta de galeria 
secundária jovem 

Floresta de galeria onde existem claramente indícios de actividades humanas; a 
maior parte das árvores são juvenis ou estão a crescer  

FGJ 



 

 

Classe de Uso do Solo (CUS) 

Classe Global Classe Nacional 

Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 

Descrição  Código 

Floresta conífera naturalmente regenerada Floresta regenerada naturalmente composta por coníferas. FC 

Outro floresta natural de terra firme (Bambu/ 
Ráfia/ Palmeiras) 

Floresta regenerada naturalmente, de terra firme, composta por vegetação de 
bambu, palmeira ou ráfia  

FO 

Mangais (arborosa) Floresta litoral constituída por árvores adaptadas a viverem em água salobra ou 
salgada, que têm a tolerância ao sal 

FM 

 

Floresta pantanosa Floresta inundada com água doce permanentemente ou sazonalmente FP 

Floresta composta predominantemente por árvores estabelecidas por plantação e/ou sementeira deliberada. Inclui pequenas matas de árvores 
que foram originalmente plantadas ou de sementeira. 
Plantação florestal folhosa Plantação florestal composta por mais de 75 % das espécies foliosas FPF 

Plantação florestal conífera  Plantação florestal composta por mais de 75 % de espécies coníferas FPC 

 

Plantação 
florestal 

Plantação florestal mista Plantação florestal composta por mais de 25 % de espécies coníferas e foliosas FPM 

Área ≥ 0.5 ha; Cobertura de dossel das árvores 5-10 % com árvores maduras >5 m in situ ou cobertura de dossel de arbustos/moita ≥ 10 % ou cobertura de moita, 
arbustos e árvores ≥ 10 %; Exclua terra predominantemente sob cultivo ou urbanizada 

Savana arborizada  
Solo coberta de gramíneas e vegetação herbácea naturais com algumas 
árvores espalhadas (cobertura de dossel de árvores entre 5-10 %); Terra não 
coberta sazonal ou permanentemente por água 

AS 

Mangal arbustivo 

Formação arbustiva litoral constituída por arbustos adaptados a viverem em 
água salobra ou salgada, que têm a tolerância ao sal 
Solo com cobertura de dossel de arbustos/moita  ≥ 10 %. Os arbustos e moita 
são plantas lenhosas perenes, geralmente de mais de 0.5 m e menos de 5-7 m 
em altura depois de chegar à maturidade e sem copa definida 

AM 

Solo com cobertura de dossel de arbustos/moita  ≥ 10 %. Os arbustos e moita são plantas lenhosas perenes, geralmente de mais de 0.5 m e 
menos de 5-7 m em altura depois de chegar à maturidade e sem copa definida 

Clara Cobertura de dossel de arbustos entre 10-40 % AAC 

Outras terras 
arborizadas 

Outra formação 
arbustiva 

Densa Cobertura de dossel de arbustos  >40 % AAD 



 

 

Classe de Uso do Solo (CUS) 

Classe Global Classe Nacional 

Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 

Descrição  Código 

Solo não classificada como floresta ou outra terra arborizada nos termos acima referidos (Inclui terra com cobertura de dossel de  árvores <5 % ou com arbustos e 
moita < 10 %  ou com utilização predominantemente agrícola ou urbana  ou com arbustos/ árvores <0.5 ha) 

Solo desnudo / Rocha 
Terra onde a cobertura de vegetação é menos de 2%. Inclui terra coberta por 
areia, solo e rocha 

OND 

Savana herbosa 
Terra coberta por um crescimento natural de gramíneas e vegetação herbácea- 
Prado naturai 

ONH 

Pântano 
Terra coberta sazonal ou permanentemente por água e dominada por 
crescimento natural de gramíneas, caniço e outras plantas herbáceas 

ONP 
Naturais 

Bosquilho natural (<0.5 ha) 
Áreas entre 0.2 and 0.5 ha , com árvores maduras >5 m estabelecidas por 
regeneração natural 

ONL 

Pastagens melhoradas 
Terra semeada com gramíneas e leguminosas introduzidas  para a pastagem do 
gado 

OCPM 

Culturas anuais 
Área coberta por culturas que são semeadas e colhidas durante a mesma época 
/ano de produção agrícola.  

OCCA 

Culturas perenes 

Culturas que são semeadas ou plantadas apenas uma vez e que não 
necessitam de uma nova plantação depois de cada colheita anual. Inclui árvores 
(ex. maças ou outras árvores de fruta),  arbustos e silvas (ex. bagas  e café,..), 
palmeiras (ex. tâmaras), videiras (ex. uvas), caules herbáceos (ex. bananas) e 
plantas sem caule (ex. ananás) 

OCCP 

Cultura mista anual e perene Mistura de culturas anuais e perenes OCCM 

Pousio 
Terra cultivada anteriormente mantida livre de culturas e ervas daninhas durante 
pelo menos uma época de cultura, onde a vegetação lenhosa não chegará a 
uma altura de 5 m 

OCPO 

Cultivadas 

Bosquilho planteado (<0.5 ha) 
Áreas entre 0.2 and 0.5 ha , com árvores plantadas maduras >5 m. Utilizadas 
principalmente para lenha 

OCBP 

Área povoada com construção significantes. Inclui casas espalhadas no campo.  

Urbana Área povoada urbana com construção OUU 

Rural Área povoada rural com construção OUR Área 
urbanizada 

Estrada 
Uma estrada mais larga que 15 m (a medir do fundo da sarjeta dum lado até o 
fundo da sarjeta do outro, quando existem sarjetas, ou doutra maneira, a largura 
do talude da estrada). Não inlcui uma estrada florestal. 

OUE 

Outras terras 

Carriera / Mina 
Área utilizada para a extracção de minérios, pedra, areias, argila... Inclui: 
pedreiras, exploração mineira, áreas de extracção, poços de petróleo/gás 

OM 



 

 

Classe de Uso do Solo (CUS) 

Classe Global Classe Nacional 

Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 

Descrição  Código 

Área ocupada por rios principais (largura >=15 m), lagos, lagoas e reservatórios 

Rio permanente Rio com largura >= 15 m que mantém água no seu canal durante todo o ano ARP 

Rio intermitente (sazonal) 
Rio com largura >= 15 m onde a água corre apenas durante alturas específicas 
do ano 

ARS 

Lago Grande extensão de água salgada ou doce rodeada de terra AL 

Barragem 
Reservatório criado por uma barreira construída para reter a água e aumentar o 
seu nível 

AB 

Águas 
continentais 

Lagoa  
Pequena extensão de água parada, formada naturalmente ou por escavação ou 
por aterro 

AA 

Fora do país Se um parcela ou parte (SUS )ultrapassa as fronteiras do país  XP Fora da área 
de terra do 
país Oceano/ Mar Se um parcela ou parte (SUS) se encontra no oceano ou no mar  XO 

Desconhecida A equipa não conseguiu chegar à Secção de Uso do Solo 90 



 

 

Figura 6. Diagrama de classificação do uso do Solo 
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3. Estrutura organizacional e responsabilidades 

3.1 Organigrama 

A estrutura da organização da IFN é fornecido na Figura 7. O IDF é designado como 
instituição coordenadora. O projecto é gerido por um Coordenador Nacional do Projecto 
(CNP) em tempo inteiro. Uma Unidade Técnica Nacional do Projecto (UTP) cujo é criada 
para coordenar, executar e monitorizar as actividades do projecto. A UTP é supervisionada 
pelo Comité Nacional de Supervisão (CNS) cujo mandato é a monitorização das actividades 
da IFN. As equipas de campo trabalham em colaboração com a UTP e têm a responsabilidade 
da recolha de dados no campo. 

Figura 7. Organigrama do IFN 

A Unidade Técnica do Projecto (UTP) coordena, executa e monitoriza as actividades da IFN 
ao nível nacional. Isto inclui o seguinte: 

o Análise e adaptação, quando necessária, do desenho de amostragem do IFN as 
variáveis inventariadas e as definições; 

o A administração de formação e treino prático às equipas de campo; 

o A constituição das equipas de campo; 

o Mobilização e preparação dos recursos e equipamentos necessários, tais como 
viaturas, alocação das unidades de amostragem as equipas de campo, 
nomeadamente aquisição atempada de todo equipamento necessário no 
projecto para a execução do mesmo sem contratempos; 
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o Planeamento, organização e coordenação do trabalho no campo entre as 
províncias, municípios e comunas e as equipas de campo; 

o Trabalho no campo de monitorização e apoio, incluindo apoio técnico e 
logístico às equipas de campo, bem como a verificação dos relatórios, para 
assegurar a qualidade e homogeneidade entre as equipas de campo; 

o Controlo e validação dos formulários de campo; 

o Controlo de dados e avaliação de qualidade;  

o Compilação das bases de dados; 

o Processamento de dados e análise;  

o Relatório enviado ao Comité Nacional de Supervisão; e 

o Notificação e disseminação dos resultados. 

A UTP deveria assegurar a existência de mecanismos para a participação eficaz de todas 
as instituições chave que possam contribuir duma maneira directa e valiosa no desenpenho 
e implementação do IFN. A UTP deveria também desenvolver uma colaboração com  
outros projectos nacionais envolvidos na avaliação e monitorizacao para melhorar a 
coordenação do trabalho nacional e utilização das conclusões.  

 As equipas de campo (18) são responsáveis pela recolha e registo dos dados no 
campo e a transmissão dos formulários para, à Unidade Técnica do Projecto. Sempre 
que possível, serão também responsáveis pela introdução de dados.  

3.2 Composição das equipas de campo 

A composição duma equipa de campo do IFN inclui 4 ou 5 pessoas, tomando em conta a 
quantidade de informação a recolher sobre as várias utilizações da terra, e a divisão de tarefas 
entre os mesmos. Tres membros das equipas de campo são permanentes e um ou dois 
membros são contratados localmente (assistentes temporários) como guia de campo.  

A equipa deveria incluir pelo menos uma pessoa com um bom conhecimento em cada uma 
das disciplinas chave, consoante o tipo de informação que se pretende recolher na avaliação; 
inventário florestal, silvicultura, botânica florestal, levantamento sócio-econômico e condução 
de entrevistas , fauna selvagem, solos... 

Além disso, pelo menos um dos técnicos da equipa que trabalhará mais nas medições no 
campo e observações, deveria possuir alguma habilidade em conduzir entrevistas, para poder 
entrevistar informadores chave, bem como grupos representativos e indivíduos. Como é 
necessário, às vezes, separar (particularmente em entrevistas com grupos representativos) os 
géneros, é aconselhável que um dos membros da equipa indicada para conduzir entrevistas 
seja uma mulher.  

Adicionalmente, a inclusão dum estudante duma disciplina relevante (silvicultura, agricultura, 
ambiente, ecologia, sócio-econômia) é aconselhável em termos de aumento de capacidade. 
Pessoas adicionais podem ser incluídas para melhorar os resultados das equipas de campo 
quando aja condições.  

Em geral, os membros da equipa têm que ter experiência na identificação das espécies tais 
como árvore e arbustos (utilizando nomes locais e/ou científicos). Recomenda-se também que 
alguns dos membros da equipa falem a língua local.  

As responsabilidades de cada membro da equipa têm que ser claramente definidas e as suas 
tarefas constam da seguinte proposta de trabalhos:  
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 O chefe da equipa é responsável pela organização de todas as fases do trabalho no 
campo, desde a preparação até a recolha de dados. Ele/ela tem a responsabilidade de 
contactar e manter boas relações com a comunidade e os informadores, e a 
monitorização do trabalho no campo para assegurar o andamento apropriado do 
projecto. Especificamente, ele/ela deverá:  

o Preparar o trabalho de campo: fazer a investigação bibliográfica e recolher os 
dados secundários necessários, os formulários de campo e mapas com escalas 
apropriadas; 

o Planificar o trabalho da equipa; 

o Estabelecer contactos com as autoridades locais e técnicos locais (silvicultura, 
agricultura, terras, desenvolvimento comunitário etc.) para apresentar os 
objectivos do estudo e o plano de trabalhos e pedir o seu apoio na notificação 
das comunidades locais e a identificação de informadores chave, guias e 
ajudantes; 

o Administrar a localização e acesso às Unidades de Amostragem e parcelas; 

o Preocupar-se com a logística das equipas: obter informação e organizar 
alojamento e alimentação (refeições, cozinha); contratar ajudantes locais; 
organizar acesso às unidades de amostragem; 

o Planificar/organizar as entrevistas conjuntamente com os membros da equipa 
designados para efectuar entrevistas; 

o Assumir a responsabilidade pelo preenchimento correcto dos formulários de 
registo, tomando apontamentos e utilizando mecanismos de verificação para 
assegurar o nível de fiabilidade dos dados; 

o Organizar reuniões diárias depois do trabalho no campo para fazer um resumo 
das actividades do dia e planificar para o dia seguinte; 

o Elaborar um relatório sobre a Unidade de Amostragem com um resumo do 
processo de recolha de dados; 

o Efectuar todas as medições, entrevistas e observações necessárias; 

o Introduzir os dados na base de dados (se possível); 

o Organizar e assegurar a segurança para o trabalho no campo (kit de primeiros 
socorros, apoio das autoridades locais, guardas armados se necessário, reduzir 
o risco da fauna selvagem, minas); 

o Manter um bom espírito de equipa. 

 O assistente do chefe de equipa deverá: 

o Ajudar o/a chefe de equipa a desempenhar as suas tarefas; 

o Assegurar acesso fácil à Unidade de Amostragem com um guia que conheça 
muito bem a área; 

o Efectuar todas as medições, entrevistas e observações necessárias; 

o Assegurar que o equipamento da equipa está sempre completo e operacional; 

o Supervisionar e orientar os ajudantes temporários; 

o Ajudar o chefe de equipa na elaboração do relatório sobre a Unidade de 
Amostragem; 

o Em caso de doença, substituir o chefe da equipa. 

 O técnico da equipa de campo efectuará as medições no campo e as entrevistas. 
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 Os ajudantes temporários que são recrutados localmente deveriam receber as 
seguintes tarefas, consoante a sua competência e conhecimentos das espécies locais, 
da língua e práticas: 

o Apoiar na medição de distâncias; 

o Fornecer o nome comum/local das árvores, plantas e espécies de fauna 
selvagem; 

o Prestar informações sobre o acesso à Unidade de Amostragem;  

o Facilitar acesso e visibilidade aos técnicos; 

o Prestar informações sobre a utilização dos vários recursos naturais e a sua 
gestão (floresta, solos, água, culturas, pecuária); 

o Transportar o equipamento. 

O treino das equipas na metodologia do inquérito deveria ser dado em sessões teóricas e 
práticas no início do trabalho no campo, onde as técnicas diferentes de medição de campos, 
registo de dados e técnicas para entrevistas serão explicadas e praticadas.  

Os nomes e endereços dos membros das equipas devem ser registados no formulário F1b. 
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4. Procedimentos do trabalho de campo 

4.1 Visão geral do processo de recolha de dados 

Os dados são recolhidos pelas equipas de campo para as UAs, parcelas, subparcelas, pontos 
de medição, secção do solo (SUS), classe de uso do solo (CUS) e agregados familiares.  

As principais fontes de informação para a avaliação são: 

 Medições no campo e observações. 

 Entrevistas com informadores chave (externos e internos) grupos e indivíduos 
representativos, e agregados familiares seleccionados aleatoriamente. 

Estas duas fontes principais de informação implicam a utilização de métodos e abordagens 
diferentes que se complementam e que se triangulam. Consoante os dados a serem recolhidos, 
e as condições no campo, uma das fontes pode predominar (ex. áreas densamente povoadas 
versus áreas de densidade populacional baixa) Adicionalmente, as observações no campo 
feitas pelas equipas de campo deveriam ser consultadas para confirmar a informação obtida 
através das entrevistas.  

O tempo médio para a recolha de dados em cada unidade de amostragem é de 3 a 4 dias. 

O processo para a recolha de dados é resumido na Figura 8, que delineia também a estrutura 
das secções seguintes. 

 



 

 

Figura 8. Procedimentos para a recolha de dados 
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4.2 Preparação do trabalho no campo  

4.2.1 Pesquisa bibliográfica 

A informação secundária é necessária para preparar o levantamento no campo e efectuar as 
entrevistas. Os relatórios existentes sobre o inventário de recursos naturais e florestas, os 
sistemas de agricultura, a política nacional e questões de gestão na comunidade, as 
populações locais, usos e costumes, meios de vida e contexto socioeconómico, etc. têm que 
ser estudados para os membros da equipa poderem compreender e melhorar os seus 
conhecimentos das realidades locais.  

O chefe da equipa de campo tem a responsabilidade de obter estes dados, contudo deveria 
pedir o apoio das autoridades provinciais, municipais e comunais na compilação e 
distribuição da informação necessária para o IFN. Esta informação deveria incluir: 

 Demografia/censo da população; 

 Dados sobre culturas, pecuária, florestas, pastagem, recursos de água e solos e 
produção; 

 Dados socioeconómicos (mercados, infra-estrutura; saúde etc.); e 

 Administração de políticas e legislação, sobretudo regulamentos nacionais e locais etc. 

4.2.2 Contactos com a comunidade e instituiçào 
governamentais relevantes 

Cada equipa de campo deverá, através do chefe de equipa, iniciar o seu trabalho com 
contactos com o pessoal local envolvido no desenvolvimento local com base na comunidade, 
na área de localização das unidades de amostragem. Este pessoal local deverá dar o seu apoio 
no contacto com as autoridades tradicionais, líderes da comunidade e proprietários de terras 
para apresentar a equipa de campo e o programa de trabalhos na área. O pessoal local também 
pode fornecer informação sobre o acesso à área do levantamento e sobre pessoas que podem 
ser recrutadas localmente como guias ou assistentes e que possuem conhecimentos locais 
sobre assuntos relevantes (práticas de utilização da terra, utilização das florestas etc.). Deverá 
também informar a população local sobre o projecto e os trabalhos no campo, e fomentar um 
interesse geral sobre os resultados do levantamento junto às partes interessadas locais. 

Deverá ser elaborada uma carta de recomendação/identificação pelos departamentos 
governamentais interessados a pedir apoio e ajuda aos membros da equipa de campo para 
facilitar o seu trabalho.  

Os dados relacionados com os proprietários de terras e informadores devem ser reportados no 
formulário F1b. 

4.2.3 Preparação dos formulários 

A Unidade Técnica do Projecto deve preparar e imprimir para cada equipa, os formulários de 
campo necessários para cobrir as unidades de amostragem que lhe foram atribuídas. Para cada 
unidade de amostragem, são necessários 7 formulários de uma ou mais páginas. Os 
formulários são examinados em mais detalhe na secção seguinte (Capítulo  1).  
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Alguma informação será introduzida antes da equipa seguir para o campo: as secções para a 
identificação da Unidade de Amostragem e parcelas (cabeçalho de cada página), 
informação geral sobre a localização da Unidade de Amostragem (formulário F1, secção A), 
as coordenadas do ponto de partida da parcela (formulário  F2, secção A), os nomes dos 
membros da equipa (formulário F1b).  

A utilização de fontes de dados secundários, sobretudo mapas, é necessário para determinar 
informações, tais como os nomes dos centros administrativos, (mapas administrativos), zonas 
ecológicas e agro-ecológicas, (FAO/FRA 2000 mapa de zonas ecológicas globais e mapas de 
zonas ecológicas nacionais). Algumas secções do formulário podem ser preenchidas durante a 
fase de preparação, para posterior verificação no campo: dados sobre a população 
(formulário F1, parte B), informação sobre distâncias das infra-estruturas (formulário F1, 
parte C), etc. 

O chefe de equipa deve assegurar que a quantidade de formulários é suficiente para efectuar a 
recolha de dados planificada.  

4.2.4 Preparação dos mapas e calibração do GPS 

Mapas com a cobertura da área do levantamento devem ser preparados para apoiar a 
orientação no campo. Estes podem ser ampliados e reproduzidos numa escala apropriada, se 
for necessário. Devem incluir mapas topográficos (escala 1:100,000), e imagem satélite. 

Antes da visita ao campo, cada equipa deve planificar o itinerário mais fácil e rápido para 
chegar à unidade de amostragem. Os informadores locais (pessoal local de silvicultura e 
assistência social por exemplo) são, normalmente, de grande valor e possibilitam poupar 
tempo na escolha da melhor via para chegar à unidade de amostragem. 

Os limites da unidade e parcelas serão delineados nos mapas topográficos e, no caso de haver 
disponibilidade, em fotografias aéreas ou imagens de alta resolução por satélite. Os pontos de 
partida das 4 parcelas são indicados com as suas respectivas coordenadas num sistema de 
coordenadas utilizado no IFN (sistema UTM) em metros (UTM E, UTM N). O sistema UTM 
é mais preciso e mais fácil de aplicar quando são utilizados mapas e será utilizado em GPS. O 
GPS será configurado para o sistema de coordenadas “UTM” e o datum “WGS84”.  

Uma secção ampliada do mapa correspondente à área a volta da Unidade de Amostragem será 
preparada (fotocópia ou cópia impressa) e utilizada para traçar o acesso a primeira parcela 
(ver Figura 9). 

A sequência das parcelas (1 - 4) para recolha de dados variará consoante as condições de 
acessibilidade. Essa sequência é determinada durante a fase preparatória, antes do trabalho de 
campo.  

Pontos de referência (estradas, rios, casas) que possam contribuir para uma melhor orientação 
da equipa de campo são identificados.  

As coordenadas do ponto de partida das parcelas são introduzidas no receptor GPS como 
waypoints. O waypoint será indicado da seguinte forma: (Número da Unidade de amostragem 
3 dígitos) + “P” (= Parcela) + (número da parcela ) + “P” (= ponto de partida), ex. para 
Unidade de amostragem 13, parcela 3: 013P3P.  
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Figura 9. Exemplo dum mapa com a localização da parcela (escala 1:50 000) 
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Pode considerar,a zona UTM onde se encontra a UA. Um exemplo é dado em Figura 10. 

 Figura 10. Zonas UTM em Angola 

 

 

4.2.5  Equipamento de campo por equipa 

Para efectuar a recolha de dados no campo cada equipa de campo deve possuir o equipamento 
detalhado na Tabela. 5  

Tabela 5. Equipamento necessário para cada equipa de campo 

Equipamento necessário Quantidade Comentários 

Bússola (360°) 1 
- Alta precisão 
- Em graus 

GPS e baterias adicionais 1 - Possibilidade de calcular média dos pontos 
Equipamento de medição da altura das 
árvores e pendente  

1 
Dendrómetro / Clinómetro para medir a altura 
da árvore em metros e pendente em % 

320cm / 10 m fita diâmétrica  2 

- Graduadas em metros  
- Medida do diâmetro dum lado, medida de 
distância do outro 
Rebobinagem automática 

 fita métrica de 50 m  1 Métrica  
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Telémetros com ampliação 1  
Máquina fotográfica digital+ cartão de 
memória + mais pilhas extras + 
carregador 

1  

40cm metal galvanizado  40 Para marcação das parcelas 
Fita colorida de marcação  Vários rolos Utilizada para a marcação da via de acesso 
Catana 2  
Lima 1  

Sacos a prova de água  2 
Para proteger os instrumentos de medição e 
formulários 

Régua/ métro para arbustos/ 
necromassa 

1 
Métrico 
Para a medição do diâmetro dos caules dos 
arbustos ou ramos 

Botas e roupa impermeável 
Um jogo para 
cada membro 

da equipa 
Tamanhos para cada membro 

Luvas de cabedal 1 par  
Plancheta  2 Para tirar apontamentos 
Mapas topográficos e mapas de campo Q.B.  
Formulário de campo Q.B.  
Guia de campo  Q.B.  
Blocos de apontamentos 3  
Canetas e marcadores Q.B.  
Lista de espécies de flora e fauna /chave 
de identificação  

Q.B. 
Sobre florestas, pastagem, habitat, ervas 
daninhas, pragas e outros 

Prensa e jornais  Q.B. Para a recolha de amostras (plantas/folhas)  
Lanternas e pilhas Q.B.  
Canetas 1  
Kit de primer socorro 1  
Equipamento de campismo e utensílios 
de cozinha 

1 Comida quando necessária  

4.3 Apresentação do projecto à população local  

Se a unidade de amostragem está habitada, a equipa deve estabelecer contactos com a 
população local ao chegar ao campo e ter encontros com o representante da aldeia, as 
instituições do governo e partes interessadas. Excepto em áreas muito remotas, a população 
local deve ser contactada antes de visitar a Unidade de Amostragem, para informar sobre a 
visita e pedir acesso á propriedade. Deve ser organizada uma visita introdutória para explicar 
o objectivo da visita e levantamento e gerar interesse para evitar mal entendimentos e falsas 
esperanças. Um mapa ou fotografia aérea que mostra os limites da Unidade de Amostragem 
pode ser muito útil para facilitar o entendimento. É importante assegurar que tanto a 
população local como a equipa compreendam qual a área a ser estudada. A cooperação e 
apoio da população local são essenciais para efectuar o trabalho de campo. Contudo, é 
necessário realçar que o trabalho no campo apenas consiste na recolha de dados para a 
utilização dos órgãos de tomada de decisão ao nível nacional/provincial e não representa um 
projecto de desenvolvimento. Deve-se ter cuidado em evitar compromissos durante as 
entrevistas e encontros. Pontos-chave sobre o projecto são introduzidos no quadro 1. 

Além da apresentação do IFN, este encontro inicial tem como objectivo a resolução de 
assuntos logísticos. Após a introdução geral, acesso à terra, sobretudo às florestas e áreas 
protegidas, o trabalho no campo e calendário das entrevistas bem como acomodação e 
alimentação devem ser discutidos. O encontro deve facilitar a oportunidade da recolha de 
dados secundários e a identificação de informadores chave e grupos representativos para as 
entrevistas.  
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Quadro 1. Pontos-chave a serem realçados durante a apresentação do IFN à população local 

 Esta avaliação faz parte dum programa mais vasto para a recolha de dados sobre o uso do 
solo ao nível global e nacional. 

 Existe pouca informação sobre o uso local do solo e recursos naturais e os problemas que 
possam existir ao nível local. A informação sobre uso da terra será utilizada pelo país e a 
comunidade internacional.   

 O objectivo é de fornecer informação fiável para a melhoria do uso do solo e das políticas de 
gestão de recursos no sentido de reconhecer a realidade das pessoas e as suas 
necessidades. Este tipo de informação poderia apoiar o governo no seu esforço para 
melhorar a segurança alimentar e a redução da pobreza.  

 As unidades de amostragem onde o levantamento será efectuado estão distribuídas 
sistematicamente no país inteiro. Foram seleccionadas 591 Unidades de Amostragem no 
país. 

 Os resultados do levantamento serão comunicados às autoridades locais e comunidades 
após a análise dos dados. Será convocada uma reunião para apresentar os resultados à 
autoridade local. Cartazes e uma cópia do documento final e relatório serão enviados às 
representações regionais do governo.  

 O levantamento utilizará uma abordagem participativa e envolverá os utilizadores locais de 
recursos na recolha de dados e investigação sobre a gestão dos seus recursos.  

 Os dados são recolhidos de duas fontes principais: 

(1) Medições e observações de floresta e árvores fora das florestas, de vegetação, uso do 
solo e prática de gestão nas florestas; e 

(2) Entrevistas com pessoas chave, indivíduos e grupos representativos e agregados 
familiares aleatoriamente seleccionados. 

 As medições a efectuar incluem: diâmetro e altura de árvores; a composição das espécies 
(árvores), qualidade de solos; e indicadores da degradação de terras 

 A equipa de campo deverá interessar-se especialmente pela percepção dos utilizadores 
locais das terras sobre mudanças na utilização das terras e consequentemente deveria 
entrevistá-los sobre os principais produtos extraídos da floresta; problemas relacionados 
com o uso do solo; e soluções/inovações locais.  

 Algumas, se não todas as Unidades de Amostragem no país sujeitas a levantamento, serão 
monitorizadas no futuro numa base periódica (cada 5 anos) com o objectivo de avaliar as 
mudanças nas florestas e otros usos do solo, o seu impacto e implicações. 

4.4 Recolha de dados no campo  

4.4.1 Entrevistas 

As secções seguintes introduzem o procedimento para a identificação e selecção das pessoas a 
serem entrevistadas, a preparação, organização e condução da entrevista.   

As entrevistas serão efectuadas com os seguintes grupos alvo: informadores chave; grupos ou 
indivíduos representativos e agregados familiares aleatoriamente seleccionados. 

Tabela 6 fornece um resumo dos procedimentos da entrevista.  



 

 

Tabela 6. Entrevistas 

Grupo alvo a ser 
entrevistado 

Quem são eles? Como identificá-los? Onde? 
Quando? 

(ver Figura 12, p. 44) 
Informação 

Informadores 
chave   Informadores chave 

externos, inclui 
funcionários públicos 
dos departamentos 
locais do governo, 
ONGs, assistentes 
sociais na comunidade 
e trabalhadores das 
administrações locais. 

 Informadores chave 
internos, inclui os 
membros da 
comunidade que 
possuem um 
conhecimento global e 
profundo da utilização e 
utilizadores locais dos 
recursos naturais, tais 
como líderes da 
comunidade 
representantes da 
comunidade, 
professores, 
autoridades tradicionais, 
organizações com base 
na comunidade e 
proprietários de terras. 

 Com base na sua 
função oficial e 
envolvimento pessoal 
no desenvolvimento da 
área  

 Sugestões dos 
departamentos locais do 
governo, ONGs e 
membros da 
comunidade baseadas 
na sua função oficial e 
envolvimento no 
desenvolvimento da 
área. 

 No escritório  

 Em casa  

 Na 
localidade/aldeia 

 Durante a fase de 
planificação do trabalho no 
campo 

 Antes de chegar à 
localidade 

 Ao chegar à localidade 

 Durante as actividades de 
trabalho no campo 

 Logística 

 Informação de fundo sobre a 
Unidade de Amostragem 

 Informação sobre a 
população que habita a 
Unidade de Amostragem ou 
os arredores, incluindo as 
localidades dos agregados 
familiares 

 Informação geral sobre a 
distância e o acesso à 
Unidade de Amostragem 

 Informação geral sobre a 
Secção de Uso do solo 
(propriedade, categoria de 
protecção, gestão problemas 
ecológicos) 

 Informação geral sobre a 
utilização local e a 
importância dos produtos e 
serviços florestais 

 Informação que pode ajudar 
na identificação de grupos 
de utilizadores da terra. Esta 
informação apoiará a 
selecção de indivíduos e 
grupos representativos a 
serem entrevistados 

 Levantamento de dúvidas 
quando perguntas foram 
deixadas em branco depois 
da recolha de dados. 

 Para verificação dos dados 
recolhidos dos agregados 
familiares 



 

 

Grupo alvo a ser 
entrevistado 

Quem são eles? Como identificá-los? Onde? 
Quando? 

(ver Figura 12, p. 44) 
Informação 

Grupos ou 
indivíduos 
representativos  

Grupos ou indivíduos 
representativos que habitam 
e/ou utilizam os recursos da 
terra na área.  

Exemplos de 
grupos/utilizadores 
representativos: 
 Utilizadores das 

florestas e árvores 

 Agricultores ou 
criadores de gado que 
fazem a gestão de 
várias combinações de 
sistemas de culturas, 
pecuária, áreas de 
pastagem e agro-
silvicultura  

 Pescadores – que 
utilizam os recursos 
hídricos para pesca e 
aquacultura  

 Mulheres 

 Homens 

 Jovens 

 Proprietários 

 Inquilinos 

 Ocupantes 

 Nómadas transumantes 
etc. 

 Residentes antigos 
(para efeitos de 
mudanças históricas) 

 Caçadores e segadores 

 Recomendados pelos 
informadores chave 

 Identificados através da 
aplicação da avaliação 
rural rápida para 
identificar partes 
interessadas (ver 
secção 6.6.2)  

 O equilíbrio de género 
nas utilizações dos 
recursos deveria ser 
considerado na 
selecção dos grupos 
representativos 

 Membros da equipa 
recrutados localmente 
podem ser utilizados 
como indivíduos 
representativos 

 Em casa ou na 
aldeia 

 No campo 
(pessoas a 
trabalhar no 
campo; durante 
passeios a pé) 

 Perto ou dentro 
da Unidade de 
Amostragem 

 Durante a apresentação à 
população local 

 Encontros programados (em 
grupo ou individualmente) 
durante ou depois da 
recolha de dados na parcela 

 Informação sobre a 
população local (história, 
 etc.) 

 Informação geral sobre a 
secção de uso do solo 
(propriedade, categoria de 
protecção, gestão, 
problemas ecológicos, etc.) 

 Produtos e serviços 

 Gestão e utilização de 
produtos e serviços 
derivados das diferentes 
utilizações da terra/ recursos 

 Informação histórica 
relacionada com as 
mudanças na área 

 Mudanças temporais nos 
recursos de terra, 
biodiversidade, meios de 
vida, espécies invasoras e 
em risco 

 Mudança nos serviços e 
funções do ecossistema 



 

 

Grupo alvo a ser 
entrevistado 

Quem são eles? Como identificá-los? Onde? 
Quando? 

(ver Figura 12, p. 44) 
Informação 

Agregados 
familiares 
seleccionados 
para o inquérito  

16 agregados familiares que 
habitam em un raio de 2 km 
do centro da UA 

 Selecção aleatória 
dentro da Área de 
Inquérito aos Agregados 
Familiar (AIAF) (2km do 
centro da Unidade de 
Amostragem (ver 
secção 4.4.1A, p. 40) 

 Se houver menos de 16 
Agregados dentro da 
área de amostragem, 
todos os agregados 
serão inquiridos 

 Na casa do 
agregado familiar 

 Nas suas lavras 

 

 Em paralelo à recolha de 
dados biofísicos na parcela 

 Questionário para 
agregados familiares 
(Formulário F7) 

 Composição e actividades 
do agregado familiar  

 Recursos naturais (peixe, 
fauna selvagem, árvores, 
florestas, culturas)  

 Sistemas de produção de 
culturas e pecuária 

 Acesso aos serviços e 
recursos hídricos, etc. 

 Conflitos (na utilização e 
acesso aos recursos) 

 Outros: Mudanças na 
situação das espécies em 
risco e espécies invasoras 
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A. Identificação e selecção dos informadores e entrevistados 

Como acima referido, três categorias principais de informador serão entrevistados:  

 Informadores chave; 

 Grupos e indivíduos representativos; e 

 Agregados familiares seleccionados aleatoriamente. 

Em áreas com população pouco densa, e na ausência de habitantes locais ou populações 
sedentárias, muitas das variáveis socioeconómicos serão essencialmente recolhidas através de 
observações ou informadores chave.  

Todas as pessoas entrevistadas (informadores chave, indivíduos e agregados familiares) e que 
forneçam informação na Unidade de Amostragem, têm que ser mencionadas na lista de pessoas 
envolvidas no levantamento (formulário F1b). 

A1. Informadores chave 

Estes são indivíduos com conhecimentos especiais sobre a área, o uso do solo e recursos naturais 
e a comunidade local. Tanto podem ser externos (habitam fora da área) como internos (habitam 
dentro da área). Não são necessariamente eles mesmos utilizador dos recursos locais da terra.  

No processo do planeamento do trabalho de campo, funcionários públicos do governo local, 
líderes de organizações locais de desenvolvimento e a administração local serão contactados para 
efeitos de logística e planeamento. Podem fornecer informação de base importante, e podem ser 
seleccionados como informadores chave externos. Muitas vezes possuem informação sobre as 
condições e acesso à área do levantamento. Podem também possuir literatura e outros dados 
relevantes. 

Alguns indivíduos dentro da comunidade podem possuir um conhecimento global profundo dos 
contextos, costumes e utilização dos recursos naturais e podem servir de informadores chave 
internos.  

A2. Indivíduos e grupos representativos 

Estas são pessoas representativas das principais partes interessadas ou grupos de utilizadores de 
terra/recursos que são particularmente importantes ou significantes na área. Grupos de 
utilizadores são definidos como pessoas que têm uma relação com a terra e que utilizam a terra e 
os seus recursos numa base regular. Estas pessoas habitam dentro ou perto da unidade de 
Amostragem. Podem ser entrevistadas em grupos (grupos representativos) ou individualmente.  

Ao chegar à área do levantamento, os principais grupos de utilizadores dos recursos, ou partes 
interessadas devem ser identificados. Esta tarefa pode ser efectuada através de trocas de opiniões 
com os representantes da aldeia, os membros da comunidade e informadores chave, ou através 
de exercícios visuais. A identificação das partes interessadas e a compreensão das relações entre 
os utilizadores e os recursos serão efectuadas através do exercício da Avaliação Rural Rápida 
(ARR) como explicado em Anexo, secção 6.6.2 página 126 (Diagrama Venn). Recomenda-se 
que este tipo de exercício seja conduzido durante o encontro introdutório para que seja 
estabelecida uma visão geral dos grupos chave de utilizadores durante os primeiros tempos da 
estadia. 

Representatividade é uma questão complexa que deve ser considerada durante a identificação de 
utilizadores do solo/ recursos, ou partes interessadas, durante as entrevistas. Muitos utilizadores 
têm características em comum e são classificados dentro dum grupo comum para fins analíticos. 
Contudo, existem, muitas vezes, grandes variações em factores sociais e culturais (género, idade, 
rendimento, estatuto social, religião, etc.) que têm que ser consideradas. Recomenda-se, neste 
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caso, que as partes interessadas sejam identificadas conjuntamente com alguns participantes 
locais no sentido de identificar convenientemente os grupos de utilizadores. Muitos grupos 
diferentes poderiam ser identificados Mas a avaliação deve por ênfase nos indivíduos e grupos 
que utilizam os recursos naturais, produtos e serviços. O aspecto do género deveria ser realçado 
como crucial na selecção de grupos representativos e na condução das entrevistas, visto que os 
homens, nalguns casos, dominam as trocas de impressões, o que por seu turno, poderia levar a 
resultados viciados.  

A3. Selecção dos agregados familiares para o inquérito 

O agregado familiar é definido como uma unidade que consiste em todos os membros duma 
família unidos por laços sanguíneos, casamento ou adopção, incluindo outras pessoas, tais como 
empregados domésticos ou trabalhadores rurais, se houver, que normalmente habitam a mesma 
casa ou instalações anexas, e tomam as suas refeições na mesma cozinha. O agregado familiar 
pode, também consistir numa única pessoa. 

Em geral, 16 agregados familiares serão entrevistados para cada Unidade de Amostragem. Estes 
agregados familiares serão aleatoriamente seleccionados, para evitar qualquer parcialidade ou 
não representatividade nos procedimentos de amostragem.  

A selecção é feita dentro da área do inquérito ao agregado familiar dentro dum círculo de raio de 
2 km do centro da Unidade de Amostragem (ver Figura 5, p. 18). 

A selecção do agregado familiar será efectuada através do processo seguinte:  

 Se não houver habitantes dentro da área de amostragem, não se efectuará nenhum 
inquérito ao agregado familiar (mas alguma informação será recolhida por observação e 
informadores chave). 

 Agregados familiares dentro da Unidade de Amostragem (UA) serão tratados da mesma 
maneira que os agregados familiares dentro da Área de Inquérito ao Agregado. 

 Populações nómadas deveriam também ser incluídas na selecção se estiverem na área 
durante o levantamento. 

 Se houver menos de 16 agregados familiares dentro da Área de Inquérito ao Agregado 
Familiar (AIAF), todos os agregados serão inquiridos.  

 Se houver mais de 16 agregados dentro da AIAF, um procedimento de selecção aleatória 
será aplicada como se segue: 

Caso A: Há menos de 80 agregados dentro da AIAF, Formulário F1c – Parte F – Caso 
A é utilizado:  

1. Todos os agregados familiares são registados com o apoio dos informadores 
chave na tabela Formulário F1c. 

2. O intervalo de amostragem será determinado pela aplicação da fórmula: TAF/16 
(onde TAF representa o número total de agregados familiares na AIAF). O 
intervalo de amostragem é obtido através do arredondamento para o número 
inteiro mais próximo (exemplo: 3.1 será arredondado para 3; 3.6 será arredondado 
para 4; 3.5 será arredondado para 4). 
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3. Utilize uma tabela de números aleatórios ou um calculador científico para obter 
um número aleatório entre 1 e o intervalo de amostragem, inclusive. O número 
dado/inicial será o primeiro agregado familiar seleccionado da lista de agregados 
familiares. Se o número for obtido através dum calculador, obtenha um número 
entre 0 e 1, multiplique-o pelo intervalo de amostragem, adicione 1 e deixe cair os 
decimais. Para instruções sobre a utilização da tabela de números aleatórios veja 
Anexo 6.5, p. 123. 

4. Adicione o intervalo de amostragem ao número inicial; a soma dará o segundo 
agregado familiar na lista a incluir na amostragem. Continue com o mesmo 
procedimento, adicionando o intervalo de amostragem a cada soma consecutiva 
até seleccionar todos os 16 agregados familiares. 

5. Para cada agregado familiar seleccionado, marque a caixa respectiva na tabela no 
formulário F1c, coluna 201c.  

Caso B: há mais de 80 agregados familiares dentro da AIAF. Levaria demasiado tempo 
listar todos os agregados familiares dentro da AIAF, e o método de selecção por corte 
transversal é aplicado, utilizando Formulário F1c – Parte F – Caso B: 

1. Os entrevistadores fazem cortes transversais de caminhos que partem do centro da 
Unidade de Amostragem para o norte, este, sul e oeste, como demonstrado em 
baixo (Figura 11, respectivamente transvectos A, B, C e D) e contam o Número 
de Agregados familiares (NA) sobre, ou perto de cada transecto (à esquerda ou 
direita). Os agregados familiares não deveriam ser contados duas vezes, sobretudo 
se encontrarem perto do centro da Unidade de Amostragem (serão contados em 
relação à transecto mais perto); 

2. Calcular o número total de agregados familiar (TotAF) nos transectos (soma dos 
NA em todos transectos).  

3. Se houver menos de 16 agregados nos transectos A, B, C e D, as outras quatro 
transecto partindo do centro da Unidade de Amostragem para o noroeste, 
sudoeste, sudeste, nordeste (respectivamente transectos E, F, G e H, como 
demonstrado em Figura 11) têm, também que ser consideradas.  

Figura 11. Transectos para a selecção aleatória de agregados familiares (agregados familiares na 
AIAF >80) 
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4. Depois deste procedimento, torna-se necessário calcular para cada transecto, o 
número seleccionado (NS) de agregados familiares a inquirir naquela transecto, 
utilizando a fórmula NS = (NA/TotAF)*16 (arredondando o número para o 
número inteiro mais próximo). Determine o intervalo de amostragem (IA) 
utilizando a fórmula IA= NA/NS. O intervalo de amostragem é obtido 
arredondando para o número inteiro mais próximo.  

Desta maneira, o número de agregados seleccionados numa transecto é ponderado 
segundo o número de agregados familiares naquela transecto.  

5. Para cada transecto, utilize uma tabela de números aleatórios ou uma calculadora 
científica para obter um número aleatório entre 1 e o intervalo de amostragem, 
inclusive. O número dado (= Numero Inicial) será o primeiro agregado familiar 
seleccionado na transecto (a partir do centro da UA). Se o número for dado 
através duma calculadora, obtenha um número entre 0 e 1, multiplique-o pelo 
intervalo de amostragem, adicione 1, e e elimine os decimais. Para instruções 
sobre a utilização da tabela de números aleatórios, veja Anexo 6.5, p.123. 

6. Adicione o Intervalo de Amostragem ao Número Inicial; a soma dará o segundo 
agregado familiar na transecto a incluir na amostragem. Continue com este 
procedimento, adicionando o intervalo de amostragem a até seleccionar todos os 
agregados familiares a inquirir naquela transecto (seleciona um agregado cada 
IA). 

7. Para cada agregado familiar seleccionado, preencha a tabela no formulário F1c.  

Casos de falta de resposta 

Alguns dos agregados familiares seleccionados para a amostra não serão entrevistados devido a 
ausência, recusa ou porque já não habitam a área. Estes casos serão anotados na tabela no 
formulário F1c, coluna 199.  

No caso de ausência temporária, os entrevistadores terão que marcar a entrevista numa altura 
apropriada.  

No caso de recusa, devia-se envidar todos os esforços para reformular o pedido e explicar melhor 
o objectivo do inquérito. Uma recusa, muitas das vezes, depende das atitudes e experiências do 
entrevistador. 

Se, depois de todas as tentativas, ainda existem agregados familiares que não responderam, serão 
substituídos por outros seleccionados aleatoriamente.  
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B. Organização e preparação da entrevista e inquérito 

Figura 12 fornece uma visão geral de como devem ser planificadas as entrevistas com 
informadores chave, indivíduos e grupos representativos e o inquérito aos agregados familiares. 

Figura 12. Sugestão sobre a forma de organizar entrevista durante as actividades no campo 

 

Alguma informação geral que é necessária para os formulários de campo pode ser completada 
através de entrevistas com informadores chave externos antes de partir para o campo (durante a 
fase de planificação/preparação), sobretudo informação sobre a Unidade de Amostragem 
(formulário F1). 

Subsequentemente dados adicionais deveriam ser recolhidos através de entrevistas no campo 
com informadores chave internos, grupos/indivíduos representativos e agregados familiares: 

 Os informadores chave internos podem ser contactados e entrevistados logo após a 
chegada ao campo para obter conhecimentos básicos sobre a área, a população local (ex. 
grupos de utilizadores) e o uso do solo. Informadores chave podem também ser fontes 
importantes de informação durante o período de estadia no local e para a verificação da 
informação obtida de outras fontes (tanto de entrevistas como de observações/medições 
no campo). 

 Indivíduos e grupos representativos identificados (ver secção anterior para o processo 
de identificação) serão entrevistados durante a estadia no local. Contudo, como a 
informação prestada durante uma entrevista em grupo poderá servir para melhor 
compreender e abordar os agregados familiares durante os inquéritos, seria conveniente 
que as entrevistas com os grupos representativos fossem conduzidas durante a primeira 
parte do plano de entrevistas. O encontro introdutório poderá fornecer a primeira 
oportunidade para uma discussão em grupo e uma plataforma para uma troca de 
impressões em geral com a população actual sobre mudanças históricas, padrões 
existentes de utilização da terra etc. Outras entrevistas em grupo, que terão como alvo os 
grupos representativos, serão efectuadas depois, para recolher dados sobre estes 
utilizadores específicos.  

 O inquérito ao agregado familiar (formulário F7) deveria começar logo após a selecção 
dos agregados.  

Fase de planificação, 
para a chegada ao campo

Chega
da local

Encontro 
preparatório

Trabalho no campo Partida  

Informadores 
chave 

Informadores 
chave 

internos 
/externos

Encontro 
plenário  

comunidade

Grupos e indivíduos 
representativos 

Inquérito agregados 
familiares

Informadores 
chave 

internos/ext.

Actividades no campo 

Proposta plano de entrevistas 

Triangulação/verificação da informação de todas as fontes, 
imcluindo observações no campo e dados recolhidos nas 

parcelas

Formulários 
sintetizados 

formulário do 
Inquérito aos 

agregados (F7)

Entrevista 
com:  
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As entrevistas com informadores chave, indivíduos e grupos representativos serão conduzidas 
por alguns dos membros da equipa que estejam a efectuar medições/observações no campo de 
maneira a poder fazer referência às constatações verificadas no campo. Algumas destas 
entrevistas podem ser conduzidas directamente nas parcelas, com as pessoas encontradas no 
campo durante as medições, ou com o guia local/ ajudantes temporários.  

Recomenda-se em geral, que o horário das entrevistas seja planificado para coordenar com o 
horário de trabalho da população local. A informação recolhida do inquérito ao agregado 
familiar deveria também ser verificada e complementada por outras fontes (informadores chave, 
grupos/indivíduos representativos e observações no campo) e vice-versa. 

No fim do trabalho de campo na Unidade de Amostragem, todos os dados recolhidos sobre a 
Unidade de Amostragem, parcela, Secção de Uso do solo através das várias entrevistas devem 
ser interpretados e sintetizados nos formulários (F1, F5 e F6). 

C. Recolha de dados através de entrevistas – técnicas e equipamentos 

Os dados serão recolhidos ou validados/verificados através de entrevistas. A fonte dos dados 
variará consoante o tipo de dados. A tabela que se segue dá um resumo dos dados que podem ser 
recolhidos e as respectivas fontes. Esta tabela é indicativa; um tipo de informação pode originar 
de uma determinada fonte numa Unidade de Amostragem, e de outra fonte noutra Unidade 
próxima.  

Tabela 5. Dados a recolher através de entrevistas e inquerito 

F1a F1d F3 F4a F5 F6 s/p ** F7 

Categoria do entrevistado 
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Informador chave externo P C C C            

Informador chave interno C P P P C C C  C P C C    

Individual representativo*  C   P P P P P C P C C C  

Grupo representativo*   C       C C C P P P  

Agregado familiar             C C C P 

Observações   C  C  C C C C C C C C C 

Notas: P = Fonte principal de informação  C = Informação Complementar e para efeitos de verificação 
* Entrevistas com informadores individuais deveriam completar as entrevistas dos grupos representativos ou as 
substituir quando estas não estão disponíveis Informadores individuais podem também ser os guias 
locais/trabalhadores recrutados para apoiar o trabalho nas parcelas. 
** F6s/p: para cada fonte de informação (grupo focal ou indivíduo) um formulário F6p individual deve ser 
utilizado. Os grupos representativos devem ter prioridade. Um resumo será feito no formulário F6s. 

Explicações gerais sobre as técnicas de recolha de dados e as discussões em grupo, 
recomendações sobre entrevistas e exemplos de perguntas são fornecidos no Anexo (secção 6.6, 
página 124).  

Em geral, as perguntas devem ser claras e simples para facilitar a compreensão dos 
entrevistados. Deveriam ser feitas na ordem mais natural segundo as respostas dos informadores 
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e não devem ser repetidas. Ao formular as perguntas, a cultura e língua do entrevistado deve ser 
considerada. As mudanças históricas relacionadas com as mudanças na área pode ser um bom 
ponto de partida para as discussões. 

Ferramentas e técnicas que podem ser adoptadas incluem:  

 Exercício de análise da identificação das partes interessadas (Anexo, secção 6.6.2, 
página 126) 

Este deveria ser efectuado como exercício preliminar (ex. durante o encontro introdutório) e tem 
como objectivo facilitar a identificação de grupos de utilizadores para as entrevistas dos grupos 
representativos. Poderia ser incluído na Análise participativa (ver em baixo) e servir de fonte 
para informação genérica sobre o uso de recursos naturais, os produtos e serviços florestais 
produção agrícola, problemas ambientais etc.  

 Análise participativa de fotografias aéreas ou mapas (Anexo, secção 6.6.3, 
página 127)  

Este exercício pode ser utilizado para estimular discussões com os grupos representativos sobre 
várias variáveis e poderá ser conduzido durante o encontro introdutório, ou mais tarde, com os 
grupos representativos identificados. Fornecerá informação importante sobre a utilização, bem 
como a gestão de recursos (Quais as utilizações? Quem utiliza o quê? Onde? Como? etc.) e a 
logística necessária para a equipa de campo chegar à Unidade de Amostragem. 

 Entrevistas dentro da própria unidade de amostragem (Anexo, secção 6.6.6, 
página 129)  

Este exercício poderá ser efectuado através da organização dum transecto ou da recolha de 
informação dos trabalhadores recrutados localmente que participam nos trabalhos de medição 
das parcelas. Isto facilitará a ligação entre os dados recolhidos e a localidade da Unidade de 
Amostragem/parcela/SUS/CUS no campo. Este exercício também pode ser aplicado durante o 
inquérito ao agregado familiar para melhor compreender as práticas do agregado e a utilização 
dos recursos naturais.  

 Exercício de identificação de produtos e serviços (Anexo, secção 6.6.7 página 130)  

Este exercício pode ser organizado para recolher dados dos grupos representativos, por exemplo, 
sobre a floresta, pesca, culturas, produtos da fauna selvagem, serviços e utilizadores.  

 Verificação (Anexo, secção 6.6.4, página 128) 

Verificação e triangulação deveriam ser utilizadas ao máximo para verificar/validar a informação 
de todas as fontes diferentes ex. entre os tipos diferentes de entrevista e entre informação 
qualitativa de entrevistas e informação quantitativa recolhida nas parcelas ou através de 
observação directa (Anexo, 6.6.5 página 128). Foram incorporados mecanismos no formulário 
F7 para que os entrevistadores possam fácil e continuamente verificar a informação recebida. 

4.4.2 Medições e observações nas parcelas 

A. Acesso as parcelas 

Para cada unidade de amostragem, as parcelas serão localizadas através de ajuda das 
coordenadas UTM e os mapas topográficos (fotografias aéreas/ imagens de satélite quando 
disponíveis) sobre os quais foram delineadas as parcelas (mapas de campo, ver secção 4.2.4, p. 
13 e Figura 9). Alguns pontos de referência que facilitam a orientação no campo (ex. estradas, 
rios…) também serão identificados nos mapas.  

É igualmente importante recrutar um guia local que possa fornecer informação útil para facilitar 
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o acesso às parcelas.  

A ordem de inventariação das parcelas, (normalmente decidida de antemão durante a fase de 
planificação) depende da acessibilidade mas o código da parcela (1 a 4) e orientação devem ser 
respeitados (o processo da recolha de dados deve começar no ponto de partida da parcela).  

Figura 13. Caminho para um waypoint utilizando a 
função GPS GOTO  

A navegação no campo para chegar ao ponto 
de partida da primeira parcela será assegurada 
com a ajuda de um GPS onde os pontos de 
partida de cada parcela foram pré registados 
como waypoints, utilizando a função 
“GOTO” (ver guia do GPS em Anexo 6.3, p. 
120). O GPS indica normalmente a distância e 
orientação directas para o waypoint GOTO 
activo. Mas nalguns casos, o caminho para o 
waypoint obriga a desvios por causa de obstáculos topográficos (ver Figura 13) ou a utilização, 
dentro do possível, de estradas ou caminhos já existentes.  

Ao chegar a primeira parcela, é necessário preencher o formulário F1, secção D. As 
coordenadas do local de partida a pé em direcção a primeira parcela (normalmente a partir da 
viatura) têm que ser tiradas do GPS (ou do mapa se o GPS não capturar um sinal).  

Figura 14. Acesso à Unidade de Amostragem – Coordenadas da posição de partida e hora de 
acesso (Formulário F1 Parte D) 

 

Durante o caminho de acesso a parcela, serão tiradas fotografias de locais relevantes 
(cruzamentos de estradas/caminhos, povoações) que possam dar uma orientação no futuro para 
chegar à Unidade de Amostragem. As coordenadas, orientação e uma breve descrição destes 
pontos de referência do caminho de acesso devem ser registados na tabela no fim do 
formulário F1 (ver Tabela 6). Um croquis do itinerário percorrido será desenhado no mapa de 
campo (E anexado ao formulário), com as indicações dos pontos de referência que facilitarão 
posterior acesso a parcela (ver exemplo em Figura 14). As coordenadas de cada ponto de 
referência são marcadas no GPS e registadas no formulário e as fotografias de referência podem 
também ser tiradas e os seus códigos especificados no formulário se necessário, a fita colorida de 
marcação será colocada no caminho de acesso para facilitar o processo de sair da Unidade de 
Amostragem.  

Coordenadas da posição de partida:  

32a. UTM E 0 1 7 4 1 4 8 m  

32b. UTM N  1 6 5 7 3 5 9 m  

Hora de acesso: 

33a. Hora de início  0 7:2 0  h 

34a. Hora do fim       0 7:3 5 h  

34b. Ao chegar a parcela No      1 

= Waypoints 

 GOTO Waypoint 

Localidade onde GOTO foi executado 
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Figura 15. Croquis do acesso à Unidade de Amostragem (Formulário F1a) 

 
Tabela 6. Exemplo da tabela de pontos de referências do caminho de acesso (Formulário F1, 
Parte D) (Unidade de Amostragem No13) 

Pontos de referência do caminho de acesso (Anexar croquis da rota) 

35. 
ID 

36. Descrição 
37a. UTM 

E (m) 
37b. UTM 

N (m) 

36b. 
Foto # 

36d. 
Orient. 

(o) 

1 Ponte sobre rio 0174162 1657372 013-0.1 28o 

2 Cruzamento   0174024 1657451 013-0.2 54o 

3 Povoação B 0174038 1657523 013-0.3 160o 

Se o sinal do GPS for perdido na altura da localização do ponto de partida da parcela, a equipa 
pode esperar o sinal de novo, ou deslocar-se a um local com uma vista ininterrupta do céu 
(folhagem densa, edifícios ) para obter as coordenadas e daí navegar, utilizando uma bússola e 
fitas de medição, calculando as distâncias ao ponto de partida da parcela para os eixos Este-
Oeste e Norte-Sul (ver em baixo).  

Quando a equipa se aproximar ao ponto de partida, a marcação do GPS (cerca de 10 m de 
distância) não se estabilizará. Nesta altura, e no sentido de estabelecer um ponto de partida bem 
definido sem subjectividade; a equipa:  

1. para e obtém as coordenadas da posição utilizando a função “posição média” do GPS; 

2. calcula a diferença entre as coordenadas reais da posição e as coordenadas do ponto de 
partida do (ao norte e ao este);  

3. desloca-se a Este ou a Oeste para uma distância correspondente à diferença ente as 
coordenadas do Leste (= coordenadas X) utilizando a fita de medições e a bússola 
(orientação 270 graus ou 90 graus):  

 se o caminho leste da posição real for mais baixo que o caminho leste da posição 
do ponto de partida da parcela, a equipa deslocar-se-á ao Leste (orientação 90 graus); 

 ao contrário, se for mais alto, então a equipa deslocar-se-á a Oeste (orientação 270 
graus); 

4. desloca-se ao Norte ou ao Sul para uma distância correspondente à diferença entre as 
coordenadas Y (= caminho norte) utilizando a fita de medição e a bússola (orientação 0 
graus ou 180 graus):  

A UA 13 situa-se na Estrada que vai de 
Kuanza Sul até Huambo, vira-se à esquerda 
no km. 156 Onde se encontra a bomba de 
gasilina e a aldeia B. A estrada é asfaltada. 
Depois de 2.5 km passa-se uma ponte e 
também a povoação A. A viatura tem que 
ficar na povoação B. 

Aldeia A 

Kuanza sul 

Huambo 

Aldeia B 

Bomba. Ponte 

Aldeia A 

Povoação A 

UA No 13Povoação B 

4 km.

2.5 km Km 156 

1
2

3 
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 se a direcção norte (= coordenada Y) da posição real for mais baixo que o 
caminho norte do ponto de partida da parcela, então a equipa deslocar-se-á ao Norte 
(0 graus); 

 ao contrário, se for mais alto, então a equipa deslocar-se-á ao Sul (180 graus). 

Ao chegar ao local do ponto de partida da parcela, a data do início e a duração do trabalho na 
parcela serão registadas no formulário F2, secção B. 

B. Estabelecimento da parcela permanente 

A posição do ponto de partida de todas as 4 parcelas na Unidade de Amostragem deve ser 
cuidadosamente localizada, marcada com um sinal de marcação permanente e adequadamente 
referenciada para permitir no futuro, que as parcelas sejam facilmente localizados de novo. 

Ao chegar ao ponto de partida da parcela, um sinal permanente de marcação (tubo de metal 
galvanizado) é inserido completamente no chão até não ficar visível. O sinal deve ser colocado 
exactamente na posição do ponto de partida da parcela. Nos casos onde obstáculos obstruem ou 
impedem uma localização exacta, (árvore, rocha, rio, casa, etc.), o marcador permanente deve ser 
colocado o mais perto possível ao ponto de partida da parcela (ver em baixo).  

Não será possível colocar o marcador permanente em terra cultivada; neste caso deve-se 
assegurar que bons pontos de referência/objectos sejam fornecidos. 

Dados sobre a localização do sinal de marcação devem ser registados no formulário (F2, parte 
C) conjuntamente com uma descrição do ponto de partida da parcela, para facilitar o seu 
localização de novo no futuro.  

As coordenadas da posição do marcador são determinadas utilizando o GPS (posição média). 
Um código de identificação será atribuído para identificar cada um dos pontos identificados pelo 
GPS, segundo a fórmula seguinte: (número da unidade de amostragem) + “T” (= Parcela) + 
(número da parcela) + “M” (“Marcador”), ex. para Unidade de Amostragem 13, parcela 3: 
013T3M. Pode-se tirar uma fotografia da posição do marcador e deveria ter o mesmo código. 

Se por qualquer razão, (existência duma rocha, rio, casa…) não era possível colocar o marcador 
no ponto de partida, a distância e orientação na bússola (em graus) do ponto de partida da parcela 
deveriam ser medidas a partir da localização do marcador.  

Adicionalmente, três objectos de referência salientes (rocha, árvore mais alta, casas, etc.) devem 
ser identificados e a direcção (orientação da bússola em graus a partir da localização do 
marcador) e a distância do marcador devem ser medidas. Deve tirar-se uma fotografia de cada 
referência a partir do marcador atribuindo o seguinte código: “Número de três dígitos da 
Unidade de Amostragem” + “-“ + “número da parcela” +”.” + “número em sequência da 
fotografia dentro da parcela” (ex. fotografia número 3 tirada no segunda parcela da Unidade de 
Amostragem 028 = 028-2.3). 

Estas indicações são registadas num croquis (plano do ponto de partida da parcela, 43) onde os 
pontos de referência e o ponto de partida da parcela são indicados. Uma breve descrição dos 
pontos de referência será fornecida numa tabela (as colunas com a orientação e distância da 
posição do marcador podem ser preenchidas de acordo com as indicações do croquis depois do 
trabalho no campo) (ver Figura 16). 
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Figura 16. Descrição do marcador (croquis e tabela) (Formulário F2 parte C) 

 

Pontos de referência a volta da posição do marcador    

44. 
ID 

45. Descrição 

46. 
Orientaçã

o* 
(°) 

47. 
Distância

* 
(m) 

36c 
ID Foto 

1 Canto Sud-Oeste da casa da família Joaquim. 300 85 015-2.1 

2 Pico da colina ”Moco” 110 225 015-2.2 

3 Curva interior do rio Kuando. 230 100 015-2.3 

C. Resumo do procedimento para a recolha de dados na parcela 

A recolha de dados começa no ponto de partida da parcela e continua na direcção pré - 
determinada da mesma (ver Tabela 2 e Figura 2, p. 16). O progresso ao longo da linha central 
será efectuado com a ajuda duma bússola e uma fita ou corda de 50 m. (ou corrente metálica) 
para obter uma linha central bem definida. Para facilitar a orientação, fita colorida pode ser 
afixada a ramos de árvores ao longo da linha central, a medida que a equipa avança. É necessário 
introduzir correcções das pendentes utilizando Tabela 9 (em Anexo 6.4 p. 122) para obter uma 
medição mais exacta das distâncias horizontais. 

As medições são efectuadas dos dois lados da linha central numa extensão de 10 m. Fitas 
coloridas também podem ser colocadas nos cantos e limites da parcela (a 10 m da linha central) a 
medida que a equipa avança, para mais facilmente identificar as árvores/ arbustos e outros 
objectos alvo dentro do. 

Toda a recolha de dados tem que ser devidamente documentada com fotografias. Uma fotografia 
tem que ser tirada para cada classe de uso do solo encontrada na parcela. Devem ser tiradas 
fotografias durante o trabalho no campo de qualquer problema encontrado, características únicas 
ou problemas ambientais.  

São recolhidos variáveis diferentes consoante os níveis de recolha de dados.  

 Parcela: identificação das diferentes secções de uso do solo e medições das árvores 
grandes e tocos (diâmetro à altura do peito ≥ 20 cm, ou ≥ 10 cm para as árvores fora da 
floresta). Os dados sobre árvores medidas na parcela devem ser registados no formulário 
F3a ou b (um para cada parcela). Um plano da parcela indicando em particular, os 
limites das secções de uso do solo deve ser incluído no formulário F2 (secção).  

 Secção de Uso do solo (SUS): corresponde às secções de uso do solo identificadas ao 
longo da parcela. Informação recolhida a este nível será registada no formulário F5 (um 
para cada SUS). Inclui:  

M

(225 m)
(100 m) 

(85 m) 
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o Informação geral relacionada com a área (designação, posse da terra, problemas 
ambientais, cobertura de vegetação etc.) (F5 secção A); 

o Práticas de gestão de florestas e outras terras arborizadas (colheitas, 
silvicultura, etc.) e estrutura (F5 secção B); e 

o Práticas de gestão de culturas ( F5 secção C). 

 Classes de Uso do solo (CUS): corresponde a cada classe de utilização da terra 
encontrada nas Unidades de Amostragem (em todos as 4 parcelas). Informação sobre a 
floresta, árvores, fauna selvagem, culturas, produtos pesqueiros, serviços ambientais, 
espécies em risco e invasivas, abundância da fauna selvagem e mudanças no uso do solo 
é recolhida a este nível e registada no formulário F6 (um para cada CUS). 

 Subparcela Rectangular (SPR): arbustos (em todas as CUS), árvores de diâmetro 
pequeno (apenas em CUS da floresta) e espécies indicadoras de plantas (em toda a CUS 
com a excepção de água e terras cultivadas) são inventariadas a este nível: 

o Dados relacionados com árvores com diâmetro pequeno e tocos (Diâmetro à 
altura do peito ≥ 10 cm) são registados no formulário F3 (a/b) (apenas na 
floresta como todas as árvores com diâmetro à altura do peito ≥ 10 cm).  

o Dados relacionados com arbustos são registados no formulário F4c secção F.  

 Subparcela Circula (SPC): os dados sobre a regeneração das árvores (em todas as CUS 
menos água) são recolhidos a este nível e registados no formulário F4 secção D.  

 Subparcela de Liteira (SPL): os dados relativos à liteira, inclui toda a biomassa não-
viva com diâmetro < 10 cm, são recolhidos a este nível e registrados no formulário F4 
secção B.  

 Transecto de Necromassa Caída (TNC): as medições dos ramos mortos com 
diâmetro ≥ 10 cm são tomadas a este nível e registadas no formulário F4 secção E. 

 Ponto de medição (PM): dados topográficos e sobre solos são recolhidos nos três pontos 
de medição e registados no formulário F4 secção A.  

D. Detalhes sobre medições nas parcelas  

D1. Plano da parcela  

Todos os detalhes relacionados com a parcela devem ser indicados no croquis da mesma no 
formulário F2, secção D. Em particular, as características seguintes serão desenhadas: 

 Limites entre as secções de uso do solo, incluindo o código da classe de uso do solo 
(dentro das secções correspondentes). 

 Cruzamentos de cursos de água e infra-estruturas (estradas, caminhos, vedações), 
incluindo o código e largura da Estrada/curso de água. 

Adicionalmente, o croquis deve incluir toda a informação e observações que possam ajudar a 
interpretar a parcela. 

D2. Medição das árvores  

Na floresta (ver Tabela 7):  

 Todas as árvores vivas ou mortas, em pé ou caídas e com mais de 20 cm de diâmetro à 
altura do peito (Dap) encontradas dentro da parcela são medidas e os dados são 
registados no formulário F3a ou F3b.  
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 Para diâmetros mais pequenos (Dap<20 cm), as medições são efectuadas dentro das 
subparcelas, localizadas de 120 m em 120 m. (ver Figura 2). O tamanho das árvores 
medidas varia consoante o nível do subparcela (rectangular ou circular) onde as medições 
são efectuadas. Dados são registados no formulário F3a/b (SPR) ou F4 (SPC). 

Na SUS não classificada como “floresta” (ver Tabela 7):  

 Todas as árvores com um Dap ≥ 10 cm são medidas e estes dados são registados no 
formulário F3a ou b. 

 Para diâmetros (Dap) mais pequenos de 10 cm e altura ≥ 1,30 m, as medições são 
efectuadas dentro das subparcelas circulares. Dados são registados no formulário F4. 

Os tocos das arvores são medidos da mesma maneira que as árvores e seguem o mesmo critério 
de diâmetro. O diâmetro do toco é medida à altura do peito ou no topo do toco, se for menos de 
1,30 m de altura acima do nível da terra. Neste caso, a altura do toco (quando o diâmetro é 
medido) é registado em F3a ou F3b. 

As árvores localizadas nas margens da parcela (ver Figura 17) serão consideradas como 
ficando no interior da mesma se pelo menos metade do diâmetro da base do caule estiver dentro. 
Se o centro do caule estiver localizado exactamente no limite da parcela, a primeira árvore será 
considerada dentro da mesma, a segunda nas mesmas circunstâncias, fora da parcela. Se a árvore 
está caída, é considerada dentro da parcela, se a metade da base de seu caule estava dentro antes 
de cair. 

Figura 17. Casos de árvores duvidosas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Regeneração de árvores (altura da árvore  1.30 m e Dap < 10 cm) são apenas contadas 
dentro da parcela circular. Apenas as espécies de árvore (espécies que chegam aos 5 m de altura 
in situ) são registadas. 

Para árvores com maior diâmetro (Dap ≥ 10 cm), dentro da parcela rectangular, ou dentro da 
parcela, os dados recolhidos são mais completos e incluem, além da identificação da espécie, a 
altura, diâmetro, saúde e qualidade.  

Árvore duvidosa considerada 
dentro 

Ârvore duvidosa excluída 

Árvore 
dentro.  

Eixo central da parcela 

Parcela 

O centro está exactamente no 
limite, mas uma árvore nas 

mesmas circunstâncias já foi 
incluída, então sera excluída

O centro do caule está 
exactamente no limite da 

parcela. Considera-se 
dentro e será  incluida 

inincluída

O centro está 
dentro da 

parcela, Será 
´incluída 

O centro está fora 
da parcela, Será 

excluída 
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Tabela 7. Árvores e tocos medidos por nível e formulários correspondentes 

Árvores/tocos medidos 
Nível 

Floresta Outra SUS 
Medições Formulário 

Parcela Dap  20 cm Dap  10 cm 
Espécie, localização, 
diâmetros, altura total, saúde, 
qualidade 

F3a ou F3b 

Subparcela 
Rectangular 
(SPR) 

Dap  10 cm Nenhuma 
Espécie, localização, 
diâmetros, altura total, saúde, 
qualidade  

F3a ou F3b 

Subparcela 
Circular (SPC) 

Altura da Árvore 
 1,30 m  
e Dap < 10 cm 

Altura da árvore  
1,30 m  
e Dap  < 10 cm  

Número de árvores por 
espécie 

F4 
(secção C) 

Indicações sobre a medição de diâmetros e alturas de árvores constam no apêndice (ver secção 
6.2 página 113). 

D3. Medição dos solos 

As propriedades biofísicas e hidrológicas do solo são analisadas nos pontos de medição (centro 
das subparcelas rectangulares, i.e. 3 por parcela, ver Figura 2).Os dados são registados no 
formulário F4, secção A.  

D4. Medição da necromassa e liteira 

As árvores mortas, em pé o caídas, são medidas como árvores vivas, tal como indicato na seção 
en cima e registradas no formulario F3a ou F3b. O estado de decomposição do caule também é 
registrado.   

Os ramos mortos caídos são medidos ao longo da linha do Transecto de Necromassa Caída 
(TNC) localizado no final de cada subparcela rectangular. Os ramos incluidos nas medições são:  

 sobre o solo e não legado ao tronco de um árvor; 

 com um diâmetro egual o superior a 10 cm no punto de intersecção com o transecto;;e 

 intersecção da linha do transecto pelo menos a metad do seu diãmetro.  

O diâmetro do ramo na interecção do ponto é medido utilizando uma régua, fita diâmetrica o um 
compasso e o estado de decomposição é determinado. Os dados são anotados no formulário F4.  

A liteira é definida como todo o material orgânico morto encontrado em cima do solo. Ella 
inclui toda material orgânico morto, excluiendo material legnoso morto com diâmetro egual o 
superior a 10 cm. A liteira é composta por material lenhoso (ramos pequenos com diâmetro < 
10 cm, casca., etc.) e material não lenhoso (gramíneas/ erbas e folhas mortas, sementes, frutos, 
etc) em diferentes estados de decomposição. A profundidad média do humus na subparcela e sua 
principal composição são registrados no formulário F4. 

D5. Recolha de dados sobre produtos e serviços 

Os dados sobre florestas, árvores for a das florestas, culturas, e produtos da pesca são recolhidos 
para cada classe de uso do solo (CUS) que constam na Unidade de Amostragem. A informação 
será registada no formulário F6. Se houver várias SUS com as mesmas CUS na Unidade de 
amostragem, os dados são agrupados e registados na mesma folha.  

Esta informação terá essencialmente a sua origem das entrevistas com a população local ou 
através do pessoal que acompanha a equipa de campo, mas deveria ser 
verificada/complementada através de observações directas no campo. Técnicas para discussões 
em grupo e entrevistas são incluídas na secção 4.4.1, p.36.  
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D6. Medição de arbustos 

Os arbustos dentro da subparcela rectangular são inventariados e estes dados são registados no 
formulário F4 secção F. Os dados recolhidos incluem espécies, diâmetro médio a 0.5 m, altura e 
número de caules. 

E. Fim do trabalho de recolha de dados na parcela e acesso a próxima 
parcela 

Uma vez completado o trabalho na primeira parcela, a hora é registada no formulário F2 (secção 
B) e a equipa tem que ter acesso a próxima parcela. Pode ser possível ter acesso directo a parcela 
utilizando o GPS. De outra forma, por exemplo em floresta densa, pode ser localizado utilizando 
a orientação da bússola e medindo 250 m (distância horizontal) ao longo da linha central da 
parcela anterior. Se o ponto de partida da próxima parcela não estiver acessível numa linha recta, 
o obstáculo terá que ser ultrapassado utilizando métodos auxiliares que possibilitem encontrar a 
linha original.  
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5. Descrição dos formulários de campo 
Existem 7 formulários diferentes, que são indicados na tabela a seguir.  

Tabela 8. Descrição do formulário e nível de informação correspondente 

Formulário 
No. 

Informação (ver Figuras em Anexo 6.8, p.134) 

F1a/b/c/d( 

Unidade de amostragem:  
F1a -Informação geral e acesso  
F1b - Lista da pessoas envolvidas no levantamento 
F1c - Lista / selecção do agregados familiares 
F1d – Observação da fauna 

F2 Parcela: Posição do marcador, acesso e plano 

F3a/b 
Parcela e subparcela rectangular: medições de árvores e tocos (Diâmetro à altura do 
peito ≥10 cm) 

F4a/b 

Subparcelas, Transecto de Necromassa Caída e Pontos de medição:  
F4a – Solo e topográficos; Liteira e necromassa;  
F4b – Medições de árvores dentro da subparcela circular, (Dap < 10 cm); medição de 
arbustos  

F5 
Secção de uso do solo Informação geral (posse da terra, cobertura de vegetação, 
problemas ambientais) – Estrutura e gestão da floresta e outras terras arborizadas – 
práticas de gestão de culturas 

F6 
Classe de uso do solo: produtos e serviços e utilizadores (florestas e árvores) – 
Espécies em risco e extintas – Espécies invasoras – mudanças no uso do solo 

F7a/b/c/d Agregado familiar: formulário do inquérito ao agregado  

Os dados devem ser registados nos formulários da seguinte forma:  

 ................................ ou                           Texto livre; 

  C        Códigos numéricos devem ser registados na caixa; as opções de código são 
indicadas na descrição dos formulários em baixo; 

  S/N    S ou N respectivamente “Sim” ou “Não” devem ser registados na caixa; 

   Caixa de verificação, deve ser marcada quando a caixa ou célula da tabela for de 
cinzento-escuro;  

 _ _, _ km  ou   m  Número nas unidades especificadas (km, metros, m...). 

 O código “90” emprega-se normalmente para “desconhecido”. 

 O código “99” representa “outro”. Quando utilizado, deve-se especificar nas notas 
explicativas o significado de “outro” conjuntamente com o código variável (ex. “variável 
509b- 99= nova legislação).  

 Todas as tabelas e o formulário devem ser preenchidos. Se alguns não forem 
aplicáveis, isto tem que ser explicado (ou utilizando o código “não aplicável” ou por 
escrito utilizando “N.A.” 

 Notas pertinentes devem ser fornecidas tanto quanto possível, para apoiar a 
compreensão dos dados, para indicar particularidades e problemas encontrados pela 
equipa, etc. Se o espaço não for suficiente, as notas podem ser escritas no verso do 
formulário, ou numa folha em branco onde será mencionado também o número da 
Unidade de Amostragem.   
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5.1 Formulário F1: Unidade de Amostragem  
Este formulário será preenchido para cada unidade de amostragem (1 km x 1 km). Está dividido em duas ou mais 
partes: F1a, F1b, F1c, F1d. Contém:  

 F1a: Informação geral relacionada com a localização, acesso e identificação da unidade de amostragem, 
informação sobre a população que habita dentro da unidade e nos arredores e sobre a distância para as 
infra-estruturas principais. (ver Anexo 6.8, Figura 35) 

 F1b: lista de pessoas envolvidas na avaliação/levantamento (ver Anexo 6.8, Figura 37, p. 136).  

 F1c: lista de agregados familiares dentro da AIAF (ver Anexo 6.8, Figura 38, p. 137 e Figura 39, p. 138). 

 F1d: observação da fauna num raio de 2 km a partir do centro da UA (ver Anexo 6.8, Figura 40).  

Cabeçalho; identificação da Unidade de Amostragem 

- Nome do país (1).  

- UA Nº (2): número de identificação da unidade de amostragem (desde 1 até o total de Unidades). Ver mapa 
com as UA (ver Figura 1, p. 14).  

A. Localização da Unidade de Amostragem (Formulário F1a): Informação geral sobre a localização da 
Unidade. 

- Província (7): nome da Província onde está localizada a Unidade de Amostragem (UA). A serem indicadas 
consoante a lista de opções (ver anexo 6.10, p. 158)  

- Municipio (8): nome do Municipio onde está localizada a Unidade de Amostragem. A serem indicadas 
consoante a lista de opções: (ver anexo). 

- Comuna (9): nome da Comunca onde está localizada a Unidade de Amostragem. A serem indicadas 
consoante a lista de opções (ver anexo) .  

- Aldeia ou bairro (10): nome da aldeia ou do bairro onde está localizada a unidade de Amostragem. 

- Zona Ecológica Global (ZEG) (11a): nome da zona ecológica global onde está localizada a UA, baseada 
no mapa de Zonas Ecológicas Globais da FRA. As várias classes são as seguintes: 

Opções Descrição/definição Cód. 

Floresta tropical 
húmida sempreverde 

 Tar 

Floresta tropical 
húmida decídua 

 Tawa

Floresta tropical seca  Tawb
Zona tropical de 
arbustos 

 TBSh

Deserto   TBWh
Montanha tropical  TM 

- Altitude do Centro da UA (12): altitude em metros acima do nível do mar do ponto central da Unidade. 
Pode ser determinada através do mapa topográfico ou do GPS como a media da altitude em cada ponto de 
partida da parcela. 

- Número cartas topográficas (13a) : código de referência dos mapas topográfica (de 1 a 472) utilizadas 
para a localização da Unidade de Amostragem. 

- Imagen por satélite (13b e 13c): sensor (13b) e data de aquisição (13b) da imagen de satélite (utilizada 
para a localização da Unidade de Amostragem. 

- Coordenadas da Unidade de Amostragem canto Sudoeste (14): coordenadas calculadas latitude (14a) e 
longitude (14b) em graus decimais, e caminho leste (14d) na direcção norte (14e) em metros no sistema de 
projecção do canto sudoeste da Unidade de Amostragem.  

- Sistema de coordenadas (14c): sistema coordenado projectado utilizado para o levantamento (para a 
leitura do GPS). A ser seleccionado através da marcação da caixa de verificação apropriada: UTM 32S, 
33S, 34S ou 35S. 
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B. População humana (Formulário F1a) 

Distribuição da população (21) 

- Número de agregados familiares (21c): estimativa do número de agregados familiares na área do 
inquérito ao agregado familiar (AIAF). Número total e percentagem de agregados familiares chefiados por 
mulheres (= “M”) e chefiados por homens (= “H”). 

- Tamanho médio do agregado familiar (21f): tamanho médio (número de pessoas) dos agregados 
familiares na área do inquérito, calculado na base do total de agregados familiares, com mulheres (= “M”) o   
homens (= “H”) como chefe de familia e chefe . Se a informação não estiver disponível, escrever “nd” 
(=não disponível). 

- População na AIAF (21): estimativa do número total de pessoas que habitam a AIAF e distribuição por 
género. Se a informação não estiver disponível, escrever “nd” (= não disponível). 

- Taxa de alfabetização adulta (21d): refere-se à percentagem da população adulta, com 15 anos e mais, 
que sabe ler e escrever na população total de mulheres (M) e homens (H). Se a informação não estiver 
disponível, escrever “nd” (= não disponível). 

- Grupo étnicolinguístico (21e): nome do grupo étnico principal encontrado na área da Unidade de 
Amostragem. A ser indicado a partir de uma lista de opções 

Opções Descrição/definição Cód. 

Umbundu  1 
Kimbundu  2 
Bakongo  3 
Fiote  4 
Tchokwe  5 
Bangala  6 
Camussequele  7 
Herero  8 
Koisã  9 
Kwanhama  10 
Mumuilas  11 
Mussosongo  12 
Nganguela  13 
Nhaneka-Humbe  14 
Nha-Ngoia  15 
Nhimba  16 
Woyo Muwoyo  17 
Yaneka  18 
Outros  99 

- Ano de instalação (22): número aproximado de anos de criação da aldeia ou da povoação dentro ou perto 
da Unidade de Amostragem. Estes dados poderiam ser recolhidos através de informadores chave internos 
ou externos e verificados no campo através de entrevistas e observações. A ser indicado a partir de uma 
lista de opções: 

Opções Descrição/Definição Cód. 

Não aplicável Não há habitantes na Unidade ou arredores 0 
< 5 anos O estabelecimento foi há menos de 5 anos 1 
5 – 10 anos O estabelecimento foi há entre 5-10 anos 2 
10 – 20 anos O estabelecimento foi há entre 10-20 anos 3 
20 - 50 anos O estabelecimento foi há entre 20-50 anos 4 
>50 anos O estabelecimento foi há mais de 50 anos 5 
Não disponível Não há informação suficiente para estimar a data de povoação 90 
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- Dinâmica populacional (23): tendência da população que habita dentro de ou nos arredores da Unidade de 
Amostragem durante os últimos 5 anos. A ser indicada a partir de uma lista de opções:  

Opções Descrição/Definição  Cód. 

Não aplicável Sem habitantes na área ou arredores 0 
Decrescente A população da área decresceu durante os últimos 5 anos 1 

Estável 
O número de pessoas permaneceu estável durante os 
últimos 5 anos 

2 

Crescente A população na área aumentou durante os últimos 5 anos 3 
Não disponível Não há informação suficiente para estimar a tendência 90 

- Actividade principal/secundária da população (24): fonte de receitas e emprego principal (24a) 
e secundária (24b) da maior parte da população que habita dentro da Unidade de Amostragem ou 
nos arredores. A expressão “receitas” refere-se as actividades que satisfaçam as necessidades 
básicas tais como comida e alojamento, i.e. agricultores auto-suficientes ou trabalhadores na vila. 
Estes dados são introduzidos a partir de uma lista de opções: 

Opções Descrição/definição Cód 

Não aplicável Sem habitantes na Unidade e arredores 0 
Produção de 
culturas 

Meios de subsistência e rendimentos obtidos através de 
actividades de cultivo 

1 

Pecuária/ 
Pastagem 

Meios de subsistência e rendimentos obtidos através da pecuária, 
pastagem 

2 

Silvicultura 
Meios de subsistência e rendimentos obtidos através da floresta e 
outras actividades afins, incluindo o processamento e 
comercialização de produtos florestais 

3 

Aquacultura 
Meios de subsistência e rendimentos obtidos através de 
actividades de  aquacultura (criação de peixes e algas, 
maricultura) 

4 

Pesca Meios de subsistência e rendimentos obtidos através da pesca 5 
Indústria Trabalho no sector industrial 6 

Artesanato 
Meios de subsistência e rendimentos obtidos através de 
artesanato 

7 

Comércio 
Meios de subsistência e rendimentos obtidos através do 
comércio de bens e serviços 

8 

Serviços Rendimentos de serviços (medico, advogado, professor...) 9 

Turismo 
Rendimentos através do turismo ou actividades relacionadas 
com a recreação 

10 

Actividade 
mineira / 
Extracção 

Meios de subsistência e rendimentos obtidos através da 
actividade mineira e de extracção 

11 

Caça Meios de subsistência e rendimentos obtidos através da caça 12 
Apicultura  13 
Recolha de 
productos 

Meios de subsistência e rendimentos obtidos através da recolha 
de frutos, plantas, nozes e fibras duma área extensa 

14 

Outros A especificar. Inclui subsídios etc.  

Nómadas e/ou populações migratórias: população que apenas fica na área do inquérito ao agregado 
familiar (AIAF) ou arredores durante um período temporário.  

- Número de agregados familiares (21g): estimativa do número de agregados familiares nómadas 
ou migratórios dentro da AIAF.  

- Tamanho médio do agregado familiar (21h): tamanho médio (número de pessoas) dos  
agregados familiares na AIAF. 

- Grupo étnicolinguístico (21i): nome do principal grupo étnico nómada /migratório encontrado na AIAF. A 
ser indicado a partir de uma lista de opções: ver var.21e p. 57 . 

- Período na UA (21j): o período de tempo em que a população nómada/migratória permanece na AIF desde 
o mês do início, até o mês do fim (Ex. Maio até Julho = “05-07”). 
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- História da povoação (25): principais acontecimentos históricos que afectaram a população local e a uso 
do solo na área e os anos ou períodos destes casos (25a). Devem ser indicadas na(s) caixa(s) de verificação 
apropriada(s) (admitem-se escolhas múltiplas):  

Opções  Descrição/definição  Cód. 

Sen assunto Sem habitantes na Unidade e arredores o nenhuma informação 0 

Guerras 
Conflitos armados que obrigam as pessoas a procurar lugares 
mais seguros para residirem 

1 

Insegurança, conflito 
étnico 

Quando uma população se desloca da sua localidade original a 
procura de segurança, pode haver graves problemas entre grupos 
étnicos que obrigam as pessoas a encontrar outros lugares para 
viver 

2 

Mudança de 
propriedade/ posse da 
terra 

Quando um proprietário novo obriga as pessoas a abandonar a 
sua propriedade 

3 

Expansão da 
agricultura 

Terra convertida de outros tipos de utilização para a agricultura 
ou pastagem 

4 

Desenvolvimento 
urbano 

Terra convertida de produção agrícola, savana aberta, floresta ou 
utilização para recreação para uso residencial, comercial ou 
industrial 

5 

Infra-estruturas, 
electricidade 

Infra-estruturas, ex., estradas, canais de água, linhas de 
electricidade, instaladas recentemente na Unidade de 
Amostragem 

6 

Crise económica 
Redução drástica nas fontes de rendimentos, mudanças nos 
padrões de consumo 

7 

Desastre natural Seca grave, inundações, desabamento de terra, etc. 8 

Doenças humanas 
Causam mudanças drásticas na força de trabalho e a proporção 
de dependência 

9 

Migração rural-
urbana 

Migração de pessoas das áreas rurais para as áreas urbanas 10 

Migração urbana-
rural 

Migração de pessoas das áreas urbanas para as áreas rurais 11 

Migração rural-rural Migração das pessoas duma área rural para outra 12 
Migração urbana-
urbana 

Migração das pessoas duma área urbana para outra 13 

Imigração Houve afluência de pessoas de outros países para a área 14 
Emigração Houve êxodo de pessoas da área para outros países 15 
Ocupação ilegal de 
terras 

Terra habitada pelos donos durante muitos anos, mas que foi 
ocupada ilegalmente 

16 

Outros A especificar  

C. Proximidade das infra-estruturas (Formulário F1a) 

- Estrada permanente (26): distância em km para chegar à estrada todo-tempo mais próxima (transitável 
por viaturas durante todo o ano), a partir do centro da Unidade de Amostragem (igual a 0 se a estrada se 
encontrar dentro da Unidade). 

- Estrada temporaria (27): distância em km, do centro da Unidade de Amostragem à estrada sazonal mais 
próxima (estrada transitável apenas parte do ano), (igual a 0 se se encontrar dentro da Unidade). 

- Povoação (28): distância em km do centro da Unidade de Amostragem à povoação mais próxima (aldeia...) 
(igual a 0 se se encontrar dentro da UA). 

- Posto sanitário (29): distância em km para chegar ao posto sanitário mais próximo (hospital, dispensário.) 
a partir do centro da Unidade de Amostragem, (igual a 0 se o hospital se encontrar dentro da Unidade). 

- Serviços veterinários (29b): distância em km para chegar aos Serviços de veterinária mais próximos, a 
partir do centro da Unidade (igual a 0 se o hospital se encontrar dentro da Unidade). 

- Escola (30): distância em km para chegar a escola mais próxima a partir do centro da Unidade (igual a 0 se 
a escola se encontrar dentro da Unidade). 

- Mercado (31a): distância em km para chegar ao mercado mais próximo (para satisfazer necessidades 
domésticas) a partir do centro da Unidade (igual a 0 se o mercado se encontrar dentro da Unidade). 
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- Loja (31b): distância em km para chegar a loja mais próxima onde se vendem utensílios e produtos para 
agricultura (sementes, adubos fertilizantes, ferramentas...) (igual a 0 se a loja se encontrar dentro da 
Unidade). 

D. Acesso à Unidade de Amostragem (Formulário F1a) 

- Ponto de accesso (32a e 32b/ 32c e 32d): latitude (32a) e longitude (32b) em graus decimais, ou 
coordenadas na direcção leste X (32d) na direcção norte Y (32c) em metros (segundo o sistema adoptado 
de coordenação), do ponto de accesso onde a equipa de campo começar a ter acesso a pé à Unidade de 
Amostragem (i.e. na estrada mais próxima, acessível por viatura) segundo a leitura do GPS. 

- Data de início (33c) e hora (33a): data (dd/mm/aa) e hora (hh:mm) ao abandonar a viatura para entrar na 
Unidade de Amostragem a pé. 

- Data do fim (34c) e hora (34a): data (dd/mm/aa) e hora (hh:mm) ao chegar a primeira parcela. 

- Tempo total para acesso (34d): o tempo total que foi necessário para ter acesso a pé ao primeira parcela 
do levantamento (hh:mm). 

- Chegada a parcela No (34b): número da primeira parcela do levantamento (de 1 até 4). 

Pontos de referência do caminho de acesso: estes pontos serão utilizados para localizar a Unidade de Amostragem 
no futuro. Um croquis do itinerário do caminho de acesso a partir da estrada onde ficou a viatura (o a partir da 
estrada principal) será desenhado numa página separada e anexado (ou no verso da página). Poderia ser desenhado 
também no mapa anexado ao relatório da Unidade de Amostragem. Os dados seguintes devem ser preenchidos para 
cada Unidade de Amostragem (ver exemplo na Tabela 6, p. 48): 

- ID (35): Identificação do ponto de referência (número 1 até o número total da série de pontos de 
referência); este número é registado no esquema do itinerário em anexo. 

- Descrição (36): breve descrição do ponto de referência (i.e. estrada, rio, casa, rochedo). 

- Zona UTM (37c): a zona UTM das coordenadas é anotada quando é differente da zona indicada em la 
secção A (var. 14c). 

- UTM E (37a) e UTM N (37b): coordenadas de latitude e longitude ou na direcção leste e norte, em metros 
no sistema de projecção, fornecidas pelo GPS para o ponto de referência. 

- Fotografia No (36b): “três dígitos do número da Unidade de Amostragem” + “-0.” + ”número por 
sequência da fotografia ao longo do caminho de acesso à Unidade de Amostragem” (ex. a terceira 
fotografia tirada no caminho de acesso à unidade número 028 = 028-0.3). 

- Orientação (36d): orientação da bússola quando a fotografia foi tirada (0-360 graus). 

- Notas (38): notas gerais no que respeita a Unidade de Amostragem.  

E. Lista da Equipa/Proprietário/Informador (Formulário F1b) 

Esta tabela incluirá o nome (15), endereço (16), título ou função (16b) e número de telefone (17) (se possível) do: 

- Chefe da equipa (18a): o chefe da equipa na Unidade de Amostragem actual. Neste caso “chefe de 
equipa” será assinalado. 

- Membro da equipa (18b): outros membros da equipa a trabalhar na Unidade. Neste caso, “membro de 
equipa”será assinalado.  

- Proprietário (19): proprietário(s) de toda, ou parte da terra onde a Unidade de Amostragem está 
localizada. Neste caso “proprietário será assinalado. 
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- Informador (20): as pessoas entrevistadas na Unidade (excluindo o inquérito ao agregado familiar)  são 
referenciadas através dum código que estabelece a relação existente entre o informador e a Unidade de 
Amostragem. Deve ser indicada a partir de uma lista de opções (admitem-se escolhas múltiplas):  

Opções Descrição/definição Cód. 

Proprietário 
Proprietário duma parcela ou parte duma parcela dentro da 
Unidade 

P 

Empregado Pessoa que trabalha na Unidade E 

Gerente do terreno 
Pessoa responsável para a gestão dos recursos naturais na 
Unidade 

G 

Ocupante 
Pessoa que se estabeleceu na Unidade ou utilizador dos 
arredores 

O 

Informador chave 
interno 

Indivíduo que vive dentro da área, com conhecimentos 
profundos dos contextos locais, utilização da terra e recursos 
naturais  

I 

Informador chave 
externo 

Indivíduo que vive fora da área, mas com conhecimentos 
específicos sobre o terreno, a uso do solo/recursos naturais e a 
comunidade local (ex. funcionários do governo local, líderes de 
organizações locais...) 

X 

- Notes (38b): notas gerais sobre as pessoas envolvidas na avaliação dentro da Unidade de Amostragem. 

F. Selecção do agregado familiar para o inquérito ao agregado familiar na Área do Inquérito (Formulário 
F1c) 

Utiliza-se este formulário para seleccionar aleatoriamente agregados familiares dentro da Área do Inquérito ao 
Agregado Familiar (AIAF, um círculo com raio de 2 km do centro da Unidade de Amostragem), incluído agregados 
familiares chefiados por mulheres e agregados nómadas e migratórios (ver secção 4.4.1A p. 41 para mais 
explicações). Dois procedimentos diferentes são adoptados quando o número total de agregados é mais ou menos 
de 80.   

- Número total de agregados familiares (201b): número total de agregados dentro da AIAF (círculo com 
raio de 2km do centro da Unidade de Amostragem). 

- Intervalo de amostragem (201c): intervalo de amostragem a aplicar na selecção de agregados familiares a 
serem inquiridos (só se o Número total de agregados familiares na AIAF ≤ 80).  Igual ao número total de 
agregados familiares (201b) dividido pelo número de agregados familiares a seleccionar (16) arredondado 
para o número inteiro mais próximo (ver 4.4.1A, p. 40). 

Tabela: na tabela constará uma lista de:  

 todos os agregados familiares na AIAF, se o número total de agregados familiares na AIAF (TAF) ≤ 80 (Caso 
A) e neste caso a lista pode ser compilada com o apoio dos informadores chave.  

 os agregados familiares seleccionados para o inquérito ao agregado familiar, se o número total de agregados 
familiares na AIAF (TAF)> 80  (Caso B). 

Uma linha na tabela corresponde a um agregado familiar.  

- Número No. (195): O número de identificação do agregado familiar. Os agregados familiares são 
numerados consecutivamente na ordem em que são listados desde 1 até o número total de agregados 
familiares na AIAF (Caso A)  ou seleccionados (Caso B).   

- Nome do chefe do agregado familiar  (196): o nome do chefe do agregado (mulher ou homem). 

- UTM E (197a) e UTM N (197b): UTM no caminho leste e norte (coordenadas) dadas pelo GPS para a 
localização de cada agregado familiar. 

- Agregado seleccionado (201a): indicar se o agregado familiar foi seleccionado marcando a caixa com “S” 
(agregado familiar seleccionado durante o processo inicial de selecção) ou com “A” (agregado familiar 
alternativo seleccionado para substituir um agregado que não respondeu). 
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- Situação das entrevistas (199): indicar se o agregado familiar seleccionado foi de facto inquirido, e se 
não, as razões a serem indicadas a partir de uma lista de opções: 

Opções Descrição/definição Cód. 

Inquirido O agregado familiar foi inquirido com êxito 1 
Não inquirido por 
causa de recusa 

O agregado familiar não foi inquirido por causa de recusa 2 

Não inquirida por 
causa de ausência 

O agregado familiar não foi inquirido por causa de ausência 
durante o período inteiro do inquérito 

3 

Já não mora no local 
O agregado familiar não foi inquirido porque tinha mudado para 
outro lugar 

4 

Não foi possível 
localizar 

Não foi possível localizar o agregado familiar devido a 
informação errada ou insuficiente sobre o endereço ou 
coordenadas 

5 

Outro A especificar  

Caso B: Número total de agregados familiares na AIAF > 80 – Selecção por transecto (ver 4.4.1A, p. 40) 

Para cada transversal, as seguintes variáveis são recolhidas ou calculadas:  

- Contagem dos agregados familiares (201d): permite a contagem dos agregados individuais localizados 
em cima do transecto ou perto. 

- Número de agregados familiares (NA) (201e): número total dos agregados em cima de ou perto do 
transecto. 

- Número seleccionado (NS) (201f): número de agregados familiares a inquirir no transecto. Igual ao 
número de agregados familiares do transecto NA (201e) a dividir pelo número total de agregados familiares 
contados para todos os transectos (TotAF) (201h), multiplicado por 16 e arredondado para o número inteiro 
mais próximo: NS = NA/TotAF*16 (arredondado).  

- Intervalo de amostragem (IA) (201g): intervalo de amostragem a aplicar para seleccionar os agregados 
familiares a inquirir. Igual ao número total de agregados familiares no inquérito do transecto (NA) (201b) 
dividido pelo número de agregados familiares a seleccionar no transecto (NS) (201f) arredondado para o 
número inteiro mais próximo:  IA =  NA/NS (arredondado).  

- Número total de agregados familiares nos transectos (TotAF) (201h): número total de agregados 
familiares contados em todos os transectos (soma dos números de agredados familiares NA (201e) para 
todas os transectos): TotAF =  Soma (NA) 

- Notas (38c): notas gerais sobre a lista de agregados familiares dentro da AIAF. 
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G. Observação da fauna selvagem (Formulário F1d) 

- Nome comúm (112a): nome comúm dos animais observados. A indicar a partir de uma lista de opções:  

Opções Descrição/definição Cód. 

Bambi  1 
Buffalo  2 
Cabra de leque  3 
Chimpanzé  4 
Chita  5 
Crocodilo  6 
Elefante  7 
Girafa  8 
Gnu  9 
Golungo  10 
Gorilla  11 
Hipopotamo  12 
Iena  13 
Impala  14 
Leão  15 
Leopardo  16 
Macaco  17 
Manatim  18 
Núnce  19 
Orix  20 
Olongo  21 
Palanca  22 
Porco do mato  23 
Tartaruga  24 
Zebra  25 
Outro A especificar 99 

- Observações direitas (113): contagem (113a) e total (113b) dos animais observados direitamente em um 
raio de 2 km do centro da UA.  

- Rastos (114): contagem (114a) e total (114b) dos rastos (excrementos, refúgios, pegadas, pelos, rugidos...)  
observados em um raio de 2 km do centro da UA.  

- Notas (38d): notas gerais sobre as observações das animais. 
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5.2 Formulário F2: Parcela  
Este formulário será preenchido para cada parcela dentro da unidade de amostragem (assim, um total de 4 para cada 
unidade). O formulário (ver Anexo 6.8, Figura 2, p. 138) incluira dados gerais sobre a parcela e informação sobre a 
sua localização e acesso.  

Identificação da parcela   

- Nome do país (1). 

- UA Nº (2): número de identificação da unidade de amostragem (desde 1 até o número total de UA). 

-  Parcela Nº (3): número de identificação da parcela (1 a 4). 

A. Acesso a parcela 

Não se preenche esta secção para a parcela visitada em primeiro lugar na Unidade de amostragem, visto que a 
informação já foi registada na secção D do Formulário F1a.  

- Posição de partida (34): Coordenadas UTM E (direcção este) (34g) e UTM N (direcção norte) (34h) em 
metros no sistema de projecção UTM onde a equipa de campo inicia o acesso a parcela a pé (a partir da 
estrada mais próxima transitável numa viatura ou a partir da parcela onde foi efectuado o levantamento 
anterior) ( leitura GPS ). 

- Hora de Início (34i): hora em que a equipa inicia o acesso a parcela a pé (hora: minutos). 

- Hora do fim (34j): hora da chegada a parcela (hora: minutos). 

B. Registo do tempo do trabalho dentro da parcela 

- Data 1 (48): primeira data de medições dentro da parcela (dia / mês / ano). 

- Data 2 (50): segunda data de medições se não for possível acabar os trabalhos no mesmo dia 
(dia / mês / ano). 

- Hora do início (49): hora do início de trabalhos dentro da parcela (hora: minutos) no primeiro (49a) ou 
segundo (49b) dia de medições. As medições começam depois do marcador permanente ficar afixado na 
terra.  

- Hora do fim (51): hora do fim dos trabalhos na parcela (hora: minutos) no primeiro (50a) ou segundo 
(51b) dia de medições. 

C. Descrição do ponto de partida da parcela  

Esta parte contem as identificações para identificar o ponto de partida da parcela e a localização do marcador: 

Ponto de partida da parcela  

- UTM E (39a) e UTM N (39b): coordenadas da direcção este e norte do ponto de partida da parcela na 
projecção UTM em metros. Estas coordenadas são fornecidas as equipas (teóricas). 

Posição do marcador (leitura GPS) 

- UTM E (40a) e UTM N (40b): coordenadas da direcção este e sul do marcador no sistema de projecção 
UTM em metros, segundo a leitura do GPS. A função “média” do GPS será utilizada para assegurar mais 
exactidão. 

- Distância do marcador ao ponto de partida da parcela (41): distância em metros do ponto de partida da 
parcela ao marcador (igual a “0” se coincidirem o marcador e o ponto de partida). 

- Orientação do marcador ao ponto de partida da parcela (42): orientação por bússola (0-360 graus) do 
marcador ao ponto de partida da parcela (igual a “n.a.” se coincidirem o marcador e o ponto de partida.  

- Plano do ponto de partida da parcela (43): três pontos de referência, de preferência permanentes, tais 
como rochedos, pontes, casas, árvores proeminentes devem ser seleccionados para poder localizar o 
marcador no futuro. A orientação e distância de três pontos de referência do marcador devem ser medidas. 
As três orientações deveriam ser tanto quanto possível, diferenciadas e não alinhadas. Estes pontos de 
referência, bem como a posição de partida da parcela serão desenhados no plano (ver secção 4.4.2B 
Estabelecimento da parcela permanente, p. 49). Informação e medidas sobre os pontos de referência serão 
registadas numa tabela como se segue:  

- ID (44): identificação dos pontos de referência (ex. R1). 
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Figura 18. Exemplo do plano da parcela  

- Descrição (45): descrição dos pontos de referência (ex. lado norte do 
rochedo, Pinheiro com diâmetro à altura do peito = 95 cm). 

- Orientação (46): dos pontos de referência a partir do marcador, em graus. 

- Distância (47): distância dos pontos de referência ao marcador em metros. 

Recomenda-se que cada ponto de referência seja fotografado da posição do marcador 
(36c). 

- ID Foto (36c): “número em três dígitos da unidade de amostragem” + “-“ + 
”número da parcela ” + “.” + ”número da fotografia em sequência dentro da 
parcela” (ex. foto do terceiro ponto de referência tirada no segundo úmero da 
unidade 028 = 028-2.3 ). 

D. Plano da parcela  (52): Esquema da disposição da parcela   

O esquema representa a totalidade da parcela. As subparcelas rectangulares e 
circulares também são representados no esquema. O ponto de partida encontra-se no 
fundo da página. O eixo central da parcela (eixo X) a 0 m no eixo vertical (eixo Y) e 
as localizações dos centros das subparcelas circulares e rectangulares (localizados no 
eixo principal a 5 m, 125 m, e 245 metros) são incluídos.  

Os seguintes objectos deveriam ser desenhados (ver exemplo na Figura 18):  

- Os limites da SUS, incluindo o código das classes do uso do solo dentro das 
secções correspondentes, ver Figura 3. 

- Intersecções com infra-estruturas (estradas, caminhos…) e cursos de 
água, representadas por linhas diferentes, incluindo o código e largura do 
curso de estrada/água. A linha representa o centro da estrada/riacho. 

Códigos devem ser atribuídos às linhas Segundo as instruções no formulário (tipo de 
curso de água, estrada). O número total de cursos de água e estradas que 
atravessam a parcela deve ser indicado no campo 52b, uma vez efectuado o 
levantamento da parcela.  

Adicionalmente, o croquis deve incluir todas as informações e observações que 
possam apoiar a interpretação da parcela. Ao introduzir os dados obtidos no campo na 
base de dados, estas notas devem ser introduzidas no campo 52a (notas sobre o plano 
da parcela na base de dados).  

- Ponto médio da parcela (39c e 39d): coordenadas da direcção norte e leste do ponto médio da parcela 
(125 m do ponto de partida da parcela) em metros segundo o sistema de projecção UTM (leitura GPS). 

- Ponto do fim da parcela (39e e 39f): coordenadas na direcção leste e norte do ponto do fim da parcela 
(250 m do ponto de partida da parcela) em metros, em UTM (leitura GPS). 

- Notas (53): notas gerais sobre a totalidade da parcela. 
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5.3 Formulário F3: Parcela – medidas de árvores e tocos  
Este formulário (ver Anexo 6.8, Figura 42, p. 141 e Figura 43, p. 142) consiste numa tabela onde a informação sobre 
todas as árvores e tocos medidos nas parcelas será registada, com a excepção de regeneração de árvores (altura 
superior a 1.30 m ), cujos dados, recolhidos na subparcela circular, serão reportados no formulário F4 (ver Tabela 7, 
p. 53).  

Identificação da parcela  

- Nome do país (1). 

- UA No (2): número de identificação da Unidade de amostragem (1 - número total de unidades). Ver mapa 
com as Unidades de Amostragem 

- Parcela Nº (3): número de identificação da parcela (1 a 4): 

Tabela: Esta tabela mostra dados relacionados com: 

 Todas as árvores e tocos com um diâmetro à altura do peito ≥ 20 cm que se encontram na 
parcela (em secções de uso do solo florestais) e diâmetro à altura do peito ≥ 10 cm em todas as secções 
não florestais;  

 Árvores e cepo/tocos com diâmetro à altura do peito ≥ 10 cm medidos em Subparcelas 
rectangulares (em secções de uso do solo florestais); 

- Número da SUS (4a): número de identificação (de 1 ao número de secções de uso do solo dentro da 
parcela) da SUS onde for encontrada a árvore/cepo/toco. 

- Número da árvore/ toco (55): número de identificação da árvore/ toco. As árvores são numeradas em 
sequência, segundo a ordem de medição.  

- Toco (55b): indicar se a medida é de um toco (marcar na caixa).  

- Espécie (56): ou nome comun/local (56a) e/ou científico (56b) da espécie da árvore. No caso do nome 
local, a língua deverá ser indicada entre parênteses. 

- Localização da árvore/ toco: localização da árvore ou toco na parcela: 

- Ao longo do eixo da parcela (57a): distância horizontal em metros ao longo do eixo da parcela, desde o 
ponto de partida da parcela até a árvore (de 0 a 250 m). 

- Eixo esquerdo ou direito (57b): distância horizontal em metros do eixo central da parcela à árvore (de 0 a 
10 m). 

- Diâmetro à altura do peito (58): diâmetro da árvore ou toco em cm:  

- No caso de uma árvore, diâmetro em cm à altura do peito (1.30 m) (ver anexo secção 6.2, p. 113 
para medidas do diâmetro e casos singulares).  

- No caso de um toco, o diâmetro do toco em cm à altura do peito, ou medido no topo do toco 
(diâmetro á altura do toco, Dat) se a altura do toco for inferior a 1.30 m.  

- Altura do diâmetro (59): altura da medição do diâmetro em metros, se for diferente da altura do peito 
(1.30 m). 

- Anos desde o corte (60): apenas para toco. Tempo estimado desde o corte da árvore segundo a lista de 
opções:  

Opções Descrição/definição Cód. 

< 1 ano Exploração recente 1 
1 – 5 anos A colheita foi há 1-5 anos 2 
6 – 10 anos A colheita foi há 6-10 anos 3 
> 10 anos A colheita foi há mais de 10 anos 4 
Desconhecido Não existem elementos 90 

- Altura total (61): altura total da árvore ou toco em metros (ver anexo secção 6.2.2, p.117) 

- Altura do fuste (62): altura da árvore à primeira ramificação grande em metros (apenas para árvores).  
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- Qualidade do fuste (63): qualidade estimada do fuste (apenas para árvores). A ser indicada a partir de uma 
lista de opções: 

Opções Descrição/definição Cód 

Baixa 
Árvore com vários defeitos ou estragos devido a fogo, pestes, 
doenças, animais… 

1 

Média 
Árvore com pequenos defeitos ou estragos devido a fogo, pestes, 
doenças, animais etc.  

2 

Alta 
Árvore recta sem estragos visíveis devido ao fogo, pestes, 
doenças, amimais etc. 

3 

Estado de saúde (não se aplica a tocos):  

- Condição da copa (64b): intensidade do sintoma, a ser indicada a partir de uma lista de opções: 

Opções Descrição/definição Cód 

Saudável 
Transparência da copa menos de 50 %, sem morte/ regreção no 
topo 

1 

Saúde em declínio 
Transparência da copa aproximadamente 50 %, sinais evidentes 
de morte/ regreção no topo  

2 

Doente  
Transparência da copa mais de 50 % e morte/ regreção no topo 
significativa 

3 

Morrendo 
Transparência da copa mais de 75 %, aumento de morte/ 
regreção no topo 

4 

Morta 
Árvores aparentemente mortas durante uma época anterior de 
crescimento  

5 

- Condição geral da árvore (64): intensidade do sintoma a ser indicado a partir de uma lista de opções: 

Opções Descrição/definição Cód 

Saudável 
Uma árvore é saudável quando não mostra sintomas de doença 
ou outros, que possam ter um efeito substancial sobre o 
crescimento e vitalidade da árvore 

1 

Ligeiramente atingida 
Uma árvore é ligeiramente afectada quando mostra sintomas de 
doença ou outros que possam afectar, até certo ponto, o 
crescimento e vitalidade da árvore 

2 

Severamente atingida 
Uma árvore é severamente afectada quando mostra sintomas de 
doença ou outros que afectam substancialmente o crescimento e 
vitalidade da árvore sem serem letais 

3 

Árvore morta/ 
morrendo em pé 

Uma árvore é morta quando nenhuma das suas partes está viva 
(folhas, rebentos, câmbio) a 1.30 m ou mais para cima. Uma 
árvore está morrendo se mostra estragos que conduzirão sem 
falta a sua morte. Em pé 

4 

Árvore morta/ 
morrendo caída 

Uma árvore é morta quando nenhuma das suas partes está viva 
(folhas, rebentos, câmbio) a 1.30 m ou mais para cima. O 
diâmetro duma árvore caída é medida à altura estimada do peito. 
Uma árvore está morrendo se mostra estragos que conduzirão 
sem falta a sua morte. Caída 

5 
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- Agentes causadores (65): agentes causadores que foram identificados (doenças, insectos, animais etc.) a 
partir de uma lista de opções (admitem-se escolhas múltiplas): 

Opções Descrição/definição Cód. 

Não aplicável 
Copa da árvore saudável sem sintomas ou sinais de insectos, 
doença ou qualquer stress, incluindo plantas parasitas 

0 

Insectos Sinais de infestação de insectos (ex. desfoliação, folhas comidas) 1 

Doença/ Fungos 
Presença de fungos tais como folhas manchadas, descoloração 
das folhas ou agulhas 

2 

Fogo Queimada 3 
Animais Estragos devido a fauna selvagem ou animais domésticos  4 

Humanos 
Estragos causados por humanos (cortes, casca deteriorada, 
derrube de árvores...) 

5 

Clima 
Estragos causados por acontecimentos climáticos severos (vento, 
neve, relâmpagos, etc.) ex. ramos partidos 

6 

Outros A especificar nas notas 99 

- Grau de decomposição (64c): se aplica só a árvores mortas, o nivel de decomposição da árvore. A ser 
indicado a partir de uma lista de opções: 

Options Description/definition Cód 

Ramos e raminhos 
Uma árvore morta com ramos e raminhos, semelhante a uma 
árvore viva 

1 

Ramos pequenos e 
grandes  

Uma árvore morta com nenhumo raminho, mas com pequenos e 
grandes ramos persistentes 

2 

Ramos grandes Uma árvore morta com só grandes ramos  3 

Tronco “intacto” 
Uma árvore morta com só o fuste (tronco), sem ramos. A 
madeira do tronco é quase intacta, firma, com baixa 
decomposição  

4 

Tronco podre 
Uma árvore morta com só o fuste (tronco), sem ramos. O fuste é 
podre, com decomposição avançada 

5 

Ramos: Até quatro ramos principais (diâmetro mínimo ≥ 20 cm e comprimento ≥ 2 m) por árvore deveriam ser 
medidas se os ramos representam uma proporção relativamente grande do volume lenhoso da árvore. 

- D1, D2, D3, D4(66a-d): diâmetro médio, em cm., dos quatro ramos medidos.  

- L1, L2, L3 L4 (67a-d): comprimento, em metros, dos quatro ramos medidos. 

- Notas (68): notas sobre as árvores e tocos. 
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5.4 Formulário F4: Subparcelas e pontos de medição 
Este formulário (ver Anexo 6.8, Figura 44, Figura 45 e Figura 46, p. 143-145) contem informação sobre a 
regeneração de árvores e espécies indicadoras de plantas nas Subparcelas circulares (SPC), medidas de arbustos nas 
Subparcelas rectangulares (SPR), bem como variáveis edáficas e topográficas dos pontos de medição. 

Identificação da parcela  

- Nome do país (1). 

- UA Nº (2): número de identificação da unidade de amostragem (de 1 até ao número total de unidades).  

- Parcela Nº (3): número de identificação da parcela (1 a 4). 

A. Pontos de medição: topografia e solo (F4a) 

Variáveis de topografia e solo são recolhidos em três pontos de medição fixos no centro de cada subparcela (pontos 
de medição). 

A informação é registada em três caixas correspondentes aos três pontos de medição. Estes incluem: 

- SUS Nº (4b): número de identificação (de 1 ao número de secções de uso do solo) da SUS onde está 
localizado o ponto de medição. 

Informação sobre o terreno:  

- Pendente (71): a pendente média no ponto de medição em %. O ângulo do declive é medido a partir do 
ponto de medição a um ponto de 20 m de distância horizontal seguindo a direcção do declive mais alto. Se 
o declive não for homogéneo, a pendente é calculada utilizando a média dos declives para cima e para baixo 
a partir do ponto de medição.  

- Orientação da pendente (70): orientação da pendente  no ponto de medição. A ser indicada através da 
leitura de bússola (de 0 até 360º). Num terreno plano escreva “n.a.” (não aplicável). 

- Relevo (72): topografia das subparcelas. Caracterizada pela posição na paisagem, o formato da terra e 
micro-relevo. A ser indicada a partir de uma lista de opções: 

Opções Descrição/definição Cód. 

Planalto Terreno plano mais alto que os vales 1 
Cume da montanha  2 
Vertente superior de 
montanha 

Vertente superior duma encosta  (pendente > 5 %) 3 

Vertente média de 
montanha 

Vertente média duma encosta (pendente > 5 %) 4 

Vertente inferior de 
montanha 

Vertente inferior duma encosta (piemonte) 5 

Terraço Terraço com uma largura de mais de 6m 6 
Fundo dum vale ou 
planície aluvial 

Grande área plana ou depressão muito larga no fundo dum vale 
onde existe a planície aluvial (pendente<5%) 

7 

Curso de água 
Curso de água inciso (em V) ou que forma meandros no fundo 
do vale ou na planície 

8 

Depressão  
Depressão cerrada ex. cratera, precipicio ou situação de 
constrangimento no fundo dum vale pequeno, estreito ou 
anticlinal  

9 

Banco de detritos 
Zona horizontal com uma largura de mais de 30 m colocado na 
encosta dum vale (pendente <= 15 %)  

10 

Dunas 
Colinas arenosas desenvolvidas através de depósitos de areia de 
erosão por vento/tempestade, muitas vezes instáveis e movediças 

11 

- ID Foto (72b):  “número da Unidade de Amostragem com três dígitos” + “-“ + ”número da parcela” + “.” + 
“número de sequência da fotografia dentro da parcela” (ex. fotografia 4 tirada na segunda parcela, número 
da unidade de amostragem 028 = 028-2.4 ). Uma fotografia da paisagem no terreno é tirada. 

- Azimute da fotografia (72c): orientação por bússola onde foi tirada a fotografia (de 0 a 360 graus). 
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Informação sobre o solo:  

As propriedades biofísicas e hidrológicas do solo são avaliadas nos pontos de medição utilizando observações.  

- Profundidade do solo superficial (75): a espessura do estrato de matéria orgânica, excluindo liteira, 
medida utilizando uma régua ou pau graduado em cm. O montante de matéria orgânica relaciona-se 
também à actividade biológica do solo. A ser indicada a partir de uma lista de opções: 

Opções Descrição/definição Cód. 

Ausente Sem camada distinta de matéria orgânica 0 

< 1 cm 

Camada muito pouco funda de matéria orgânica devido à 
pequena quantidade de restos vegetais a decompor-se e à acção 
de elementos climáticos (superfície descoberta ou cultivo), o que 
resulta num teor alto de mineralização.  

1 

1-5 cm Camada moderada, rica em matéria orgânica no solo.  2 

> 5 cm 
Húmus rico em matéria orgânica indicada pela consistência 
friável e macia.  

3 

- Textura do solo superficial (73) e subsolo (73e): a classe de textura do húmus (a camada superior de 5cm 
tende a ser mais rica em matéria orgânica devido à decomposição de plantas e à acção dos organismos do 
solo) e a camada lavrada (5 – 30cm) é determinada através das proporções relativas de areia, lodo e 
partículas de argila numa amostra do solo. A textura pode ser determinada da seguinte maneira: adiciona-se 
água, gota a gota, a uma ou duas colheres de sopa do solo numa mão. A mistura é amassada até chegar a 
uma consistência pegajosa e depois enrolada numa bola para determinar a textura. A ser classificada a partir 
de uma lista de opções: 

Opções Descrição/definição Cód. 

Areia 
Uma amostra húmida não suja as mãos e não pode ser amassada. 
Ouve-se o estalido dos grãos quando esfregada entre os dedos 
perto do ouvido 

0 

Areia siltosa/ Silte 
arenoso 

Ligeiramente pegajosa, pode ser amassada numa bola pequena 
mas apenas podem ser formadas pequenas tiras antes de 
estalarem (ex. tamanho dum cigarro). Produz um som áspero 
quando esfregada 

1 

Silte 
Uma tira relativamente espessa pode ser formada que parte com 
facilidade. Produz apenas um som muito ligeiro   

2 

Silte argiloso / Argila 
siltosa 

Muito lisa, pegajosa e plástica. Forma uma tira fina que estala 
quando curvada em “U”. Não produz som quando esfregado 
entre os dedos 

3 

Argila 
Muito plástica, pegajosa e escorregadia na mão. Pode ser 
formada numa fita fina ou tira mais curta que pode ser curvada 
para formar um círculo sem se partir 

4 

Rocha Superfície rochosa 5 
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- Drenagem do solo (74): escoamento médio do solo estabelecido através do tempo que a água permanece 
na superfície depois de chuvas intensas e a posterior saturação da terra. Indica-se pelo número e cor de 
manchas cor de laranja ou cinzentas (manchas de cor diferentes no solo) e o grau de compactação do solo. 
As manchas de diversas cores podem ser observadas no perfil do solo e em torrões do bloco de terra 
escavado. A descrever a partir de uma lista de opções:  

Opções Descrição/definição Cód. 

Sem drenagem 
Terra coberta por água durante a maior parte do ano, tais como 
lagos, pântanos e mangais, etc.  

0 

Drenagem pobre 
Alagamento significativo (água parada) durante vários meses. O 
solo tem muitas manchas médias e grossas cor de laranja e 
sobretudo cinzentas 

1 

Drenagem moderado 
Água/humidade pode ficar no solo durante várias semanas. O 
solo tem (10-25 %) manchas médias e finas cor de laranja e 
cinzentas.  

2 

Boa drenagem  

Sem evidência de alagamento de superfície durante um dia a 
seguir a chuvas fortes; contudo, a água/humidade pode 
permanecer no solo durante vários dias consecutivos. Em geral, 
não se verificam manchas 

3 

Drenagem muito boa 

Sem alagamento na superfície. Humidade/água não permanece 
no solo mais do que algumas horas consecutivas. ex. solos 
arenosos secarão rapidamente. Não se verificam manchas 
coloridas. 

4 

B. Subparcella de Liteira (SPL) – Camada de liteira 

Variáveis de liteira são recolhidos em as três subparcelas de liteira  A informação é registada em três caixas 
correspondentes aos três SPL. Estes incluem: 

- SUS Nº (4i): número de identificação (de 1 ao número de secções de uso do solo) da SUS onde está 
localizado a SPL. 

- Profundidade liteira (801): profundidade média, em centímetros, da camada de liteira na Subparcelade 
Liteira (SPL). Inclui a biomassa não viva lenhosa e não lenhosa, por exemplo raminhos, pequenos ramos 
com um diâmetro inferior a 10 cm, folhas mortas e gramíneas mortas, sementes e frutos. 

- Composição liteira (802): principais elementos que formam a liteira. A descrever a partir de uma lista de 
opções: 

Options Description/definition Code

Lenhosa 
Inclui raminhos, pequenos ramos com um diâmetro inferior a 
10 cm 

1 

Não lenhosa Inclui  folhas mortas e gramíneas mortas, sementes, frutos... 2 

- Notas (805): notas sobre a liteira dentro das subparcelas de liteira (SPL). 

C. Área de uso do solo nas Subparcelas (F4a) 

Esta secção contem 3 tabelas utilizadas para registar a área de uso do solo em Subparcelas circulares e rectangulares. 
Uma tabela deve ser preenchida para cada grupo de Subparcelas (Subparcelas 1, 2 e 3). 

- SUS No (4c/d/e): número de identificação (de 1 ao número de SUSs dentro da parcela) das SUSs 
encontradas no subparcela. Pode ser dois SUS diferentes cobrindo cada Subparcela circular e até três SUSs 
diferentes em cada subparcela rectangular. O número deve corresponder ao número constante no 
formulário F5.  

- Área % (54c/d/e): percentagem do subparcela coberta pela SUS (1 a 100 %). 
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D. Subparcelas circulares – Medição das árvores pequenas (árvores com mais de 1.30 m de altura com 
diâmetro à altura do peito < 10 cm) (F4b) 

Esta secção deve ser preenchida para as Subparcelas circulares para contar as árvores pequenas com mais de 1.30 m 
de altura e com diâmetro à altura do peito <10cm (ver também secção 4.4.2D2, p. 51).  

Cada linha da tabela corresponde a uma espécie encontrada em qualquer das Subparcelas circulares. Nas colunas são 
registrados o nome da espécie de árvore e o número correspondentes de exemplos encontrados em cada subparcela. 

- Espécie (77): o nome comum/local (77a) e/ou científico (77b) da espécie de árvore.  

- SUS No (4g): número de identificação (de 1 ao número de secções de uso do solo dentro da parcela) da 
SUS onde são medidas as árvores. 

- Contagem (78a): permite a contagem de árvores individuais iguais a ou mais altas de 1.30 m com diâmetro 
à altura do peito  < 10 cm, por espécie que se encontram dentro de cada subparcela circular. 

- Total (78): número total (soma das contagens) de árvores individuais com mais de 1.30 m de altura e com 
diâmetro à altura do peito < 10cm, por espécie que se encontram em cada subparcela circular. 

- Notas (79b): notas sobre as árvores pequenas medidas dentro das Subparcelas circulares.  

E. Transecto de Necromassa Caída (TNC) – Ramos mortos (F4b) 

Esta secção deve ser preenchida para cada Transecto de Necromassa Caída (TNC). Ele contém uma tabela onde os 
dados sobre os ramos mortos com um diâmetro superior a 10 centímetros que atravessam a linha-transecto são 
registrados (ver secção 4.4.2D4, p. 53).  

Cada linha da tabela corresponde a um ramo encontrado sobre um transecto subparcela rectangular. 

- No da FDT (810): número de identificação (de 1 a 3 o) da FDT onde é medido o ramo. 

- SUS No (4j): número de identificação (de 1 ao número de secções de uso do solo dentro da parcela) da 
SUS onde é medido o ramo. 

- Diâmetro (811): o diâmetro do ramo, em cm, medido no ponto de intersecção com o transecto.  

- Grau de decomposição (812): o nível de decomposição do ramo morto. A descrever a partir de uma lista 
de opções: 

Opções Description/definition Code

Intacto 
A textura de madeira do ramo é quase  intacta, firma, com baixa 
decomposição 

1 

Decomposto O ramo é decomposto em pedaços 2 

- Notas (815): notas sobre os ramos mortos medidos sobre os transectos.  

F. Subparcelas rectangulares –Medição de arbustos 

- SPR No (6): número de identificação do subparcela rectangular onde são encontrados os arbustos (de 1 a 
3).  

- SUS No (4h): número de identificação (de 1 ao número de secções de uso do solo dentro da parcela) da 
SUS onde são encontrados os arbustos. 

- Espécie (56): nome comum/local (56a) ou científico (56b) da espécie de arbusto. No caso do nome local a 
língua deve ser especificada entre parênteses. 

- No de caules/ SPR (58b): o número de caules do arbusto da espécie encontradas na SPR. 

- Caule médio D0.5h (58): diâmetro médio dos caules, em cm, medidos a uma altura de 0.5 m.  

- Altura de medição do diâmetro (59): altura de medição do diâmetro se é diferente de 0.5 m. 

- Altura média (61): altura média dos caules em metros. 

- Notas (79c): notas sobre os arbustos medidos nas Subparcelas rectangulares.  
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5.5 Formulário F5: Secção de uso do solo (SUS) 
Informação sobre a secção de uso do solo (SUS) encontrada num dada parcela será registada neste formulário (ver 
Anexo 6.8, Figura 47, p.146). Contem dados gerais relacionados com a SUS bem como dados sobre a estrutura e 
gestão da floresta e sobre a gestão agrícola e produtos. Um formulário é utilizado para registar informação sobre 
cada  SUS.  

Identificação da parcela  

- Nome do país (1). 

- UA Nº (2): número de identificação da Unidade de Amostragem (de 1 ao número total de unidades).  

- Parcela Nº (3): número de identificação da Parcela (1 a 4). 

- SUS Nº (4): número de identificação da SUS, de 1 ao número de SUSs identificadas na parcela.  

A. Geral 

Esta secção deve ser preenchida para todas as SUS. 

- Classe de Uso do solo (80): código da classe de uso do solo (CUS) na SUS, segundo a classificação 
referida em secção 1, página 11. No caso de áreas inacessíveis, onde a classe de utilização da terra não pode 
ser especificada, escreva “90” (=”não conhecida”) na caixa.  

- Acessibilidade (81c): condição de acessibilidade da SUS. A indicar a partir de uma lista de opções:  

Opções Descrição/definição Cód. 

Acessível 
Onde a topografia e rede de estradas tornam fácil o acesso ao 
terreno 

0 

Inacessível devido a 
declive 

Declive muito íngreme que torna perigoso o trabalho de campo  1 

Inacessível devido à 
recusa do proprietário 

Onde o proprietário não permite acesso ao terreno, ou por causa 
de vedação ou por recusa 

2 

Inacessível por ser 
área restrita 

ex. áreas militares, áreas fronteiriças, áreas minadas 3 

Inacessível devido à 
presença de água 

Onde uma área de água não permite a amostragem 4 

Outra inacessibilidade A especificar nas notas 99 

- Largura (81a): largura média da SUS em metros. 

- Comprimento (81b): comprimento médio da SUS em metros. 

- Designação / Categoria de protecção (82): a categoria de protecção e designação legalmente. A ser 
indicado a partir de uma lista de opções: 

Opções Descrição/definição Cód. 

Reservas nacional e 
regional 

Área estritamente protegida dedicada principalmente a pesquisa 
científica ou protecção do ambiente.) 

1 

Parque nacional 
Área protegida dedicada principalmente a protecção de 
ecossistemas e recreio.  

2 

Monumento natural 

Área protegida dedicada principalmente a conservação de 
características naturais específicas. Corresponde a categoria III 
da IUCN  (ver Anexo secção - página 133). Inclui Lugares de 
Património Nacional 

3 

P
ro

te
cç

ão
 / 

co
n

se
rv

aç
ão

 

Área de protecçào por 
lei 

Conservaçãodas zonas sencciveis (riberinha, nascente de rio, 
montanhas, etc.)  

4 

Desconhecido Não existe informação 90 
Outro A especificar nas notas 99 
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Posse da terra:  

- Propriedade da terra (83): designação da propriedade da terra que define a maior parte da SUS. A indicar 
a partir de uma lista de opções: 

Opções Descrição/definição Cód. 

Individual Terra pertencente a indivíduos e famílias  1 
Indústrias Terra pertencente a empresas privadas ou indústrias  2 

Comunidades locais 

Terra pertencente a um grupo de indivíduos da mesma 
comunidade que vivem dentro ou perto da área. Os membros da 
comunidade são co-proprietários que compartilham direitos e 
deveres exclusivos e os benefícios contribuem ao 
desenvolvimento da comunidade 

3 

P
ri

va
d

o 

Outros privados 

Terra pertencente a cooperativas privadas, empresas, instituições 
educacionais ou religiosas, fundos de reforma ou investimento, 
ONGs, associações de conservação da natureza e outras 
instituições privadas 

4 

Estado 
Terra pertencente ao governo central ou a instituições ou 
empresas estatais  

5 

P
ú

b
li

co
 

Governo local Terra pertencente ao governo local (distritos, municípios)  6 
Comunidades locais Terra pertencente a comunidades de populações locais rurais 7 
Desconhecida Não existe informação sobre a propriedade da terra 90 

Outro 
A especificar. Inclui também áreas onde a propriedade é pouca 
clara ou em litígio. 

 

- Acordo de gestão (93a): acordo de gestão entre o proprietário da terra e outros grupos. A indicar a partir 
de uma lista de opções: 

Opções Descrição/definição Cód. 

Proprietário é o gerente 
exclusivo 

O proprietário retém os direitos e responsabilidades de gestão 
dentro dos limites previstos na legislação 

1 

com comunidades 

O proprietário retém as decisões sobre a gestão mas as 
actividades de gestão são executadas pelas comunidades locais 
(incluindo comunidades indígenas ou tribais) segundo os termos 
dum acordo. O acordo cede direitos temporários de exploração 
para produtos ou actividades específicos. Incluem-se terras 
destinadas a fins extractivos através de licenças ou concessões 

2 

G
es

tã
o 

co
n

ju
nt

a 

com empresas 
privadas/sector 
privado 

O proprietário retém as decisões sobre a gestão mas as 
actividades de gestão são executadas por empresas privadas 
segundo os termos dum acordo. O acordo cede direitos 
temporários de exploração para produtos ou actividades 
específicos. Incluem-se terras destinadas a fins extractivos 
através de licenças ou concessões  

3 

a comunidades 
O proprietário transfere a gestão da terra às comunidades locais 
(incluindo comunidades indígenas e tribais) segundo os termos 
de concessões ou acordos de gestão 

4 

D
ev

ol
uç

ão
 d

e 
d

ir
ei

to
s 

d
e 

ge
st

ão
 

a  empresas 
privadas/sector 
privado 

O proprietário transfere a gestão da terra às empresas 
privadas/sector privado/indivíduos segundo os termos de 
concessões ou acordos de gestão, incluindo arrendamento 

5 

Desconhecido 
Não existe informação suficiente para estabelecer o tipo de 
acordo de gestão 

90 

Outro A especificar nas notas 99 
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Cobertura de vegetação:  

- Cobertura das copas de árvores (92): a superfície da terra coberta pela projecção vertical das copas de 
árvores, exprimida como percentagem da área total de terra na SUS. A indicar a partir de uma lista de 
opções:  

Opções Descrição/definição Cód. 

Sem árvores  0 
< 5 % Muito poucas árvores 1 
5-10 % Cobertura de copas de árvore muito escassa 2 
10-40 % Cobertura de copas de árvore escassa 3 
40-70 % Cobertura fechada de copas de árvore  4 
>70 % Cobertura muito fechada de copas de árvore  5 
   

- Distribuição de AFF (92f): distribuição no espaço de árvores fora da floresta (AFF). A indicar a partir de 
uma lista de opções: 

Opções Descrição/definição Cód. 

Não aplicável SUS da floresta ou sem árvores  0 
Dispersas AFF estão dispersas  1 
Agrupadas AFF estão agrupadas em blocos 2 

Linhas 
AFF estão em linha (ex. vedações, plantações ao longo de 
estradas...) 

3 

Outras A indicar nas notas 99 

- Previsão de árvores na SUS(88): tendência de densidade de árvores esperadas para a SUS dentro de 5 
anos. A estabelecer através de entrevistas e indicadas a partir de uma lista de opções: 

Opções Descrição/definição Cód. 

Decrescente Densidade decrescente de árvores prevista dentro de 5 anos 1 
Estável Nenhuma mudança de densidade prevista durante 5 anos 2 
Crescente Densidade crescente de árvores prevista dentro de 5 anos 3 

- Cobertura de arbustos (92a): projecção vertical das copas de arbustos como percentagem da área total da 
terra. A indicar a partir de uma lista de opções:  

Opções Descrição/definição Cód. 

Sem arbustos  0 
< 5 % Muito poucos arbustos 1 
5-10 % Cobertura muito escassa de copas de arbusto 2 
10-40 % Cobertura aberta de copas de arbusto 3 
40-70 % Cobertura fechada de copas de arbusto 4 
>70 % Cobertura muito fechado de copas de arbusto 5 

- Altura dos arbustos (92b): altura média dos arbustos, em metros. 

- Cobertura herbácea (92d): projecção vertical de plantas herbáceas/ervas naturais como percentagem da 
área total da terra. A indicar a partir de uma lista de opções:  

Opções Descrição/definição Cód. 

Sem herbáceas  0 
< 5 % Muito poucas herbáceas 1 
5-10 % Cobertura muito escassa de herbáceas 2 
10-40 % Cobertura aberta de herbáceas/ervas naturais 3 
40-70 % Cobertura fechada de herbáceas/ervas naturais 4 
>70 % Cobertura muito fechada de herbáceas/ervas naturais 5 
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Drenagem:  

- Escoamento (74b): escoamento do solo reflectido pelo tempo que a água permanece na superfície depois 
de chuvas fortes e o alagamento subsequente. Pode ser estabelecido através de informadores. A descrever a 
partir de uma lista de opções:  

Opções Descrição/definição Cód.

Não aplicável Inclui áreas urbanas, pedreiras etc. 0 

Sem drenagem 
Terra coberta por água durante a maior parte do ano, tais como 
lagos, pântanos e mangais, etc.  

1 

Drenagem pobre Alagamento significativo (água parada) durante vários meses 2 
Drenagem moderado Água/humidade pode ficar no solo durante várias semanas.  3 

Boa drenagem  
Sem evidência de alagamento de superfície durante um dia a 
seguir a chuvas fortes; contudo, a água/humidade pode 
permanecer no solo durante vários dias consecutivos.  

4 

Drenagem muito boa 
Humidade/água não permanece no solo mais do que algumas 
horas consecutivas. ex. solos arenosos secam rapidamente  

5 

Problemas ambientais:  

- Categoria de problema ambiental (84): problemas ambientais principais observados/identificados dentro 
da SUS. Também devem ser inquiridos os informadores. A indicar com marcação na caixa respectiva 
(admitem-se escolhas múltiplas): 

Opções Descrição/definição Cód. 

Nenhum problema 
identificado  

 0 

Níveis reduzidos de 
água nos rios/terras 
pantanosas 

Quando é possível notar uma redução considerável de níveis de 
água durante um certo período de tempo 

1 

Fonte de água 
ressequida 

Quando as fontes principais de água ficam ressequidas 2 

Variabilidade de 
chuvas 

Quando é possível notar uma mudança nas épocas de chuva 
durante um certo período e que esta tem influência sobre a 
produção agrícola, outras actividades humanas e o clima 

3 

Seca 
Períodos contínuos de tempos secos que normalmente têm 
influência sobre a agricultura, outras actividades humanas e o 
clima 

4 

Inundações Épocas em que uma grande quantidade de água cobre uma área 5 

Má qualidade da água 
Quando a água não satisfaz as necessidades em termos de  
qualidade para a população.  

6 

Poluição da agua  7 
Poluição do ar Distúrbios causados pela poluição atmosférica 8 

Erosão 
Quando solo excessivo é removido do terreno deixando sinais de 
erosão e ravinas 

9 

Perda de fertilidade 
do solo 

Quando os nutrientes do solo são reduzidos ao ponto de diminuir 
as produções das culturas devido ao uso intensivo de produtos 
químicos, erosão do solo, má gestão do solo 

10 

Redução da produção 
Quando a produção de dada cultura fica drasticamente reduzida, 
em comparação com as últimas épocas 

11 

Efeitos do vento Incluindo tempestades, ciclones… 12 
Poeira/ Tempestade 
de areia 

Correntes de ar que formam ventos que transportam grandes 
quantidades de solo e partículas de poeira 

13 

Tempestade de 
granizo 

Chuva congelada que cai em pequenas bolas de gelo que podem 
afectar a agricultura  

14 

Queimadas 
descontroladas 

Queimada que se tornou difícil de controlar  15 

Deslizamento de 
terras 

Movimento maciço de terra que resulta no colapso de encostas 
de colinas 

16 
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Sobre-exploração de 
recursos 

Quando um recurso é utilizado de forma que a sua recuperação 
natural não seja suficiente para o manter 

17 

Sobrepastagem  
Perda excessiva de cobertura de vegetação herbácea devido à 
pastagem de fauna selvagem ou pecuária 

18 

Perda de habitats Quando os ecossistemas ficam reduzidos  19 
Perda de diversidade 
biológica 

Quando a diversidade de espécies de plantas e animais fica 
drasticamente reduzida  

20 

Doenças e 
mortalidade de 
animais/ fauna 
selvagem  

Quando doenças começam a reduzir a população de animais/ 
fauna selvagem 

21 

Pragas nas plantas Quando pragas começam a afectar as plantas na área 22 

Espécies invasoras 
Quando espécies exóticas começam a crescer e afectar as 
espécies indígenas na área 

23 

Desertificaçao  24 
Outro A especificar  

- Severidade (84c): grau de severidade do problema identificado. A indicar a partir da lista seguinte de 
opções: 

Opções Descrição/definição Cód.

Baixa Quando a evidência do problema não está tão visível 1 
Média Existem alguns efeitos visíveis do problema 2 

Alta 
Quando existem fortes sinais que o problema está a ter efeitos 
negativos 

3 

- Tendência (84d): tendência do grau de severidade do problema durante os últimos cinco anos. A indicar a 
partir de uma lista de opções: 

Opções Descrição/definição Cód. 

Decrescente 
Quando existem sinais visíveis que o problema detectado está 
em fase decrescente 

1 

Sem mudança 
Quando existem sinais visíveis que a situação do problema não 
se modificou durante os últimos cinco anos 

2 

Crescente 
Quando existem sinais visíveis que o problema detectado está 
em fase crescente 

3 

Desconhecido 
Não existe informação suficiente para estabelecer a tendência do 
grau de severidade do problema 

90 

- Erosão do solo (84e): tipo de erosão observado/identificado dentro da SUS. A indicar através da marcação 
da caixa respectiva (admitem-se escolhas múltiplas): 

Opções Descrição/definição Cód. 

Sem erosão Sem evidência de erosão do solo 0 

Ravinas 
Evidência de erosão demonstrada pela escavação funda de solos, 
causada principalmente por água em excesso, e as rochas 
descobertas no fundo 

1 

Erosão em sulcos 
Evidência de erosão demonstrada pela remoção dos solos de 
superfície, causada principalmente por gotas de água da chuva 

2 

Erosão laminar 
Evidência de erosão demonstrada pela remoção uniforme da 
camada de superfície do solo, causada principalmente por 
enxurradas de água 

3 

Pedestais  4 

Exposição de raízes 
Quando não existe solo suficiente e as raízes das plantas ficam 
descobertas  

5 

Sedimentação  Acumulação de sedimentos a volta da base da árvore  6 

Obturação 
Os poros do solo da superfície são drasticamente reduzidos ao 
ponto de impedir a infiltração 

7 

Alagamento Quando charcos de água acumulam na superfície dos solos 8 
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Assoreamento 
Movimento de partículas finas de solo que acumulam ao longo 
dos canais de água, margens dos rios e planícies 

9 

Abrasão  10 
Afloramentos 
rochosos 

Saliências rochosas na superfície do solo devido aos processos 
de erosão 

11 

Dunas 
Acumulação de solos arenosos devido à erosão do vento que 
resulta numa topografia acidentada 

12 

Outro A especificar  

Fogo/ queimadas:  

- Traços de fogo (85): a presença ou ausência de evidência de fogo na SUS. A indicar a partir de uma lista 
de opções: 

Opções Descrição/definição Cód. 

Sem evidência de fogo Não existe evidência de fogo na SUS 1 
Fogo recente Evidência de fogo durante a época/ano corrente 2 
Fogo antigo Evidência de fogo mas não na época corrente 3 

- Área do fogo (86): superfície do fogo na SUS. A indicar em metros quadrados. 

- Tipo de fogo (87): A indicar a partir de uma lista de opções (admitem-se escolhas múltiplas): 

Opções Descrição/definição Cód. 

Não aplicável  0 

Fogo subterrâneo  
Fogo que se propaga em baixo da superfície através de raízes ou 
outros meios subterrâneos 

1 

Fogo superfícial 
Fogo que se propaga através da cobertura da terra onde consome 
detritos e vegetação do solo sem chegar às copas das  árvores 

2 

Fogo nas copas Fogo que se propaga através das copas de vegetação lenhosa 3 

- Motivo do fogo (87b): objectivos principais do fogo. A indicar a partir de uma lista de opções (admitem-se 
escolhas múltiplas): 

Opções Descrição/definição Cód. 

Não aplicável Sem fogo 0 
Desbastamento de 
novas terras 

Quando toda a vegetação é removida com o objectivo de mudar 
o uso do solo (ex. floresta para utilização agrícola)  

1 

Desbastamento de 
ervas daninhas e 
resíduos 

Quando existe uma vegetação densa de ervas daninhas e 
resíduos que têm que ser removidas para culturas ou outras 
utilizações  

2 

Regeneração da 
pastagem 

Fogo para estimular o crescimento e regeneração da pastagem 3 

Controlo de pragas e 
animais desvastadores 

Desbastamento de vegetação através de fogo para remover 
cobras, ratos... 

4 

Fogo posto /má fé 
Quando a vegetação é removida premeditadamente para fins 
destrutivos 

5 

Acidental Quando a vegetação é removida por fogo acidental 6 
Natural Quando a vegetação é removida por fogo natural 7 
Caça  8 

Desconhecido 
Não existe informação suficiente para estabelecer o objectivo do 
fogo 

90 

Outro A especificar nas notas 99 
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- Consequências do fogo (87c): consequências principais do fogo/ queimadas. A indicar a partir de uma lista 
de opções (admitem-se escolhas múltiplas): 

Opções Descrição/definição Cód. 

Não aplicável Sem fogo 0 
Sim consequências 
significativas 

Sim afectação direita na vegetação, fauna e solo 1 

Erosão  2 
Destruição da 
vegetação herbácea 

 3 

Destruição dos 
arbustos 

 4 

Morte de árvores  5 
Diminuição da fauna 
selvagem 

 6 

Degradação da 
paisagem 

 7 

Destruição de 
habitações 

 8 

Diminuição de 
produtos e serviços 

 9 

Outros A especificar nas notas 99 

Fauna selvagem:  

- Distúrbios por causa da fauna selvagem (94c): impacto do nível de actividade da fauna selvagem na área. 
A indicar a partir de uma lista de opções: 

Opções Descrição/definição Cód. 

Sem distúrbios  Não foram detectados 0 

Distúrbios ligeiros  
Quando existe evidência mínima que a fauna selvagem está a 
fazer distúrbios. 

1 

Distúrbios moderados 
Quando existe alguma evidência que a fauna selvagem está a 
fazer distúrbios 

2 

Fortes distúrbios 
Quando existe evidência que a fauna selvagem está a fazer fortes 
distúrbios  

3 

Área de pastagem/savana:  

- Actividade de pastagem (138): indica se actividade de pastagem (animais domésticos) se efectua na 
Secção de Uso do solo com “S” (Sim) ou “N” (Não).  

- Qualidade geral da pastagem (139a): indica a qualidade geral dos recursos de terra para pastagem. A 
indicar a partir de uma lista de opções: 

Opções Descrição/definição Cód. 

Não aplicável Área urbana, curso de água 0 

Baixa 
Evidência que a terra de pastagem não é de boa qualidade  (ex. 
poucas espécies de pastagem e esparsas, < 20 % cobertura de 
pastagem) 

1 

Média 
Evidência que a terra possui uma qualidade média de pastagem 
(entre 20-49% cobertura de pastagem) 

2 

Alta 
Evidência que a terra possui boa qualidade de pastagem 
(pastagem abundante e densa, > 50 % cobertura)  

3 
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- Tendência da qualidade (139b): tendência na qualidade da terra de pastagem durante os últimos 5 anos. A 
perguntar aos informadores e indicar a partir de uma lista de opções: 

Opções Descrição/definição Cód. 

Não aplicável Área urbana, curso de água 0 

Decrescente 
Quando existem sinais visíveis que a tendência da qualidade 
diminuiu durante os últimos 5 anos 

1 

Sem mudança 
Quando existem sinais visíveis que a qualidade ficou estável 
durante os últimos 5 anos 

2 

Crescente 
Quando existem sinais visíveis que a tendência de qualidade está 
a aumentar durante os últimos 5 anos 

3 

Desconhecido 
Não existe informação suficiente para estabelecer a tendência de 
qualidade da pastagem 

90 

Fotografias  

- Foto No (701): “três dígitos do número da UA” + “-número da Parcella” + “número da SUS” + “número 
por sequência da fotografia” (ex. a terceira fotografia tirada no SUS 2 em a parcela número 3, UA número 
028 = 028-3-2.3). 

- Descrição (702): breve descrição da fotografia. 

- UTM E (703a) e UTM N (703b): coordenadas, em metros, en UTM, fornecidas pelo GPS para o ponto 
onde a fotografia é tirada. 

- Orientação (703c): orientação da bússola quando a fotografia foi tirada (0-360 graus). 

B. Estrutura e gestão das florestas e outras terras arborizadas 

Esta secção apenas deve ser preenchida para uma SUS dentro duma floresta e outras terras arborizadas.  

- Origem do povoamento (90): A indicar através da marcação da caixa respectiva (admitem-se escolhas 
múltiplas): 

Opções Descrição/definição Cód. 

Natural  
Regeneração natural do povoamento (árvores) através de 
sementes  

N 

Plantação Regeneração artificial através de sementeira ou plantação P 
Mata de talhadia Regeneração através de rebentos do toco ou raízes  T 

Desconhecido 
Não existe informação suficiente para estabelecer a origem da 
parcela florestal 

90 

- Estrutura povoamento (91): camadas de copas distintas na parcela. A indicar a partir de uma lista de 
opções: 

Opções Descrição/definição Cód. 

Não aplicável Área não florestal 0 

Camada única 
Parcela com apenas uma única camada formada pelas copas das 
árvores 

1 

Vegetação de duas 
camadas 

Parcela com duas camadas distintas de copas, uma camada 
superior (uma camada dominante com dois terços encima da 
camada inferior e pelo menos 20 % cc) e uma camada inferior 

2 

Vegetação de três 
camadas 

Parcela com três camadas distintas de copas, cada uma com pelo 
menos 20 % cc:  
- uma camada superior dominante com dois terços encima da 
camada inferior 
- uma camada intermédia onde as copas estão de um terço a dois 
terços encima da camada inferior 
- uma camada inferior com uma altura máxima de um terço da 
altura da camada dominante 

3 

Camadas múltiplas Parcela com mais de três camadas distintas de copas 4 
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- Propriedade da floresta (83b): direito legal de utilizar, controlar, trespassar ou obter benefícios livres e 
exclusivos duma floresta. Refere-se à propriedade das árvores e não ao facto deste direito coincidir ou não 
com a propriedade da terra. A indicar a partir de uma lista de opções: 

Opções Descrição/definição Cód. 

Individual Floresta pertencente a indivíduos e famílias  1 
Indústrias Floresta pertencente a empresas privadas ou indústrias  2 

Comunidades 
locais 

Floresta pertencente a um grupo de indivíduos da mesma 
comunidade que vivem dentro ou perto da área. Os membros da 
comunidade são co-proprietários que compartilham direitos e 
deveres exclusivos e os benefícios contribuem ao 
desenvolvimento da comunidade 

3 

P
ri

va
d

o 

Outros privados 

Floresta pertencente a cooperativas privadas, empresas, 
instituições educacionais ou religiosas, fundos de reforma ou 
investimento, ONGs, associações de conservação da natureza e 
outras instituições privadas 

4 

Estado 
Floresta pertencente ao governo central ou a instituições ou 
empresas estatais  

5 

P
ú

b
li

co
 

Governo local Floresta pertencente ao governo local (distritos, municípios)  6 
Comunidades locais Floresta pertencente a comunidades de populações locais rural 7 

Desconhecida Não existe informação sobre a propriedade da floresta 90 

Outro 
A especificar. Inclui também áreas onde a propriedade é pouco 
clara ou em litígio 

 

- Plano de gestão (93): qualquer plano de gestão de florestas ou terras arborizadas. 

Opções Descrição/definição Cód. 

Sem plano formal de 
gestão 

Sem plano formal de gestão 0 

Plano formal de 
gestão 

Plano de gestão formulado e implementado 1 

Desconhecido 
Não existe informação suficiente para saber da existência dum 
plano de gestão na área 

90 

- Perturbações humanas (94): nível de impacto de actividade humana na floresta ou outra terra arborizada. 
A indicar a partir de uma lista de opções: 

Opções Descrição/definição Cód. 

Sem perturbaçao Áreas protegidas, todos os recursos conservados 0 

Perturbaçaos ligeiras  
Exploração de bens e serviços é efectuada segundo planos de 
gestão 

1 

Perturbaçaos 
moderadas 

Muitos produtos recolhidos sem planos de gestão, não se 
respeita a ideia de sustentabilidade 

2 

Fortes perturbaçaos 

Retirada de produtos num ritmo superior ao Aumento Médio 
Anual (MAI), degradação da biodiversidade devido à pressão 
sobre espécies seleccionadas, a invasão da agricultura e a alta 
taxa de desflorestação 

3 

- Tipos de perturbaçao (94b): os tipos de distúrbio humano que afectam a floresta ou outra terra arborizada. 
A indicar a partir de uma lista de opções: 

Opções Descrição/definição Cód. 

Sem perturbaçao  0 
Invasão da 
agricultura 
permanente 

Conversão de florestas em terra agrícola permanente 1 

Agricultura itinerante   2 

Exploração excessiva 
Quando o recurso da floresta é extraída num ritmo superior à 
taxa de regeneração 

3 
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Povoação Quando actividades de povoação causam distúrbios 4 
Exploração mineira e 
pedreiras 

Quando os recursos florestais são desbravados para dar espaço à 
indústria mineira e pedreiras 

5 

Desenvolvimento da 
infra-estrutura 
urbana 

Quando os recursos florestais são desbravados para dar espaço 
ao desenvolvimento de infra-estruturas (ex. estradas, unidades 
de tratamento de água) 

6 

Outro A especificar nas notas 99 

- Tipo de exploração florestal (95): sistema de exploração aplicado na SUS. A indicar através da marcação 
da respectiva caixa (admitem-se escolhas múltiplas): 

Opções Descrição/definição Cód. 

Não há corte  0 

Corte raso 
Corte da maior parte das árvores com tamanho comercial na 
parcela florestal 

1 

Corte selectivo 
Corte selectivo de apenas árvores de espécies seleccionadas, 
dimensões, valor etc. Sem tomar em conta as necessidades da 
silvicultura 

2 

Corte por grupo 
Extracção de grupos de árvores de espécies seleccionadas, 
dimensões, valor, etc., sem tomar em conta as necessidades da 
silvicultura 

3 

Corte por faixas 
Extracção de faixas de árvores de espécies seleccionadas, 
dimensões, valor, etc. sem tomar em conta as necessidades da 
silvicultura 

4 

Outro A especificar  

- Remoção dos tocos (95b): indicar se os tocos são removidos após exploração “S” (= Sim) e “N” (= Não). 

- Remoção dos ramos e topos (95c): indicar se os ramos e topos das árvores são removidos após exploração 
“S” (= Sim) e “N” (= Não). 
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- Práticas silvícolas (96): práticas visíveis de silvicultura. A indicar através da marcação da respectiva caixa 
(admitem-se escolhas múltiplas):  

Opções Descrição/definição Cód. 

Não há práticas 
silvícolas 

 0 

Poda 
Corte de alguns ramos para melhorar a qualidade do fuste da 
árvore  

1 

Desbaste 
Redução do número de árvores dentro duma plantação para 
permitir o desenvolvimento das árvores no futuro 

2 

Talhadia 
Os fustes das árvores são repetidamente cortados em ou junto ao 
solo para permitir que muitos novos rebentos a surgir a partir do 
toco  

3 

Talhadia de desrama 

O crescimento de novos ramos laterais é estimulado pelo corte 
do fuste acima do uma certa altura (geralmente 2 ou 3 metros) 
ou dos ramos principais. A talhadia é mantida através de poda 
periodica. 

4 

Limpeza/ Controlo de 
praga 

Intervenção que visa a eliminação de camadas de vegetação 
daninhas para as árvores (ex. cipos) 

5 

Enriquecimento com 
plantio/sementeira de 
espécies nativas 

Plantio ou sementeira suplementar de espécies indígenas para 
aumentar a percentagem de espécies desejadas  

6 

Enriquecimento com 
plantio/sementeira de 
espécies exóticas 

Plantio ou sementeira suplementar de espécies exóticas para 
aumentar a percentagem de espécies desejadas   

7 

Corte fitosanitário 
Remoção de árvores mortas, danificadas ou doentes com o 
objectivo de parar ou prevenir o alastramento de insectos ou 
doenças 

8 

Queimada controlada 

Aplicação controlada de fogo à vegetação no seu estado natural 
ou modificado, obedecendo a condições específicas ambientais 
que permitam que o fogo seja restrito a uma área pré-
determinada e ao mesmo tempo, produzir a intensidade de calor 
e ritmo de alastramento necessários para atingir os objectivos de 
gestão do recurso 

9 

Outro A especificar   

- Tecnologia de exploração de florestas (97): tecnologia utilizado para a exploração de árvores (corte e 
extracção / remoção). A indicar através da marcação da caixa respectiva (admitem-se escolhas múltiplas): 

Opções Descrição/definição Cód. 

Não há exploração Sem exploração de madeiras 0 
Manual Serra manual, machado, catana, etc. 1 
Motosserra Moto serra 2 
Mecanizada  Tractores, mecanização, etc. 3 
Animais Gado bovino 4 

Desconhecido 
Não existe informação suficiente para estabelecer a tecnologia 
de exploração de madeiras 

90 

Outro A especificar  
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C. Gestão de culturas 

Esta secção apenas deveria ser preenchida para SUS classificadas como culturas (anuais, perenes e mistas) e 
pastagens melhoradas. Contem informação sobre os produtos da terra bem como a gestão de culturas. A maior parte 
da informação será recolhida através de observações e possivelmente, através de entrevistas com agricultores. 

- Culturas correntes e outras (146a /146b): categorias de culturas cultivadas na secção de uso do solo na 
altura da avaliação (146a) ou durante o ano passado (uma linha para cada categoria de produto). A indicar a 
partir de uma lista de opções: 

Opções Descrição/definição Cód. 

Culturas alimenticias 
Abobora  1 
Alface  2 
Alho   3 
Amendoim   4 
Arroz   5 
Batata-doce   6 
Batata-rena   7 
Bringela   8 
Cana-de-açúcar  9 
Cebola   10 
Cove  11 
Ervilla   12 
Feijão   13 
Feijão macunde  14 
Girassol   15 
Ginguba   16 
Lenteja   17 
Mandioca  18 
Massango  19 
Massambala  20 
Melancia  21 
Melão   22 
Milho   23 
Morango  24 
Repolho   25 
Soja  26 
Tomate  27 
Trigo  28 
Outras culturas anuais 
alimentícias 

A especificar 91 

Culturas não alimentares 
Algodão  29 
Flores   30 
Tabaco   31 

C
u

lt
u

ra
 A

nu
al

  

Outras culturas anuais não 
alimentícias 

A especificar 92 
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Árvores de fruta 
Abacatero   32 
Bananeira   33 
Citrinos  34 
Ceregeira  35 
Figueira  36 
Goiabeira   37 
Mangueira  38 
Mamoeiro  39 
Macieira  40 
Peciera  41 
Pitangueira  42 
Outras árvores de fruta A especificar 93 

Outras culturas perenes  
Planta de Ananás   43 
Cafieiro  44 
Cajueiro   45 
Coqueiros   46 
Palmeiras  47 
Gajageira  48 
Vinheira  49 

C
u

lt
u

ra
s 

p
er

en
es

 

Outras culturas perenes A especificar 94 

- Número de colheitas/ano (147): número de colheitas do produto por ano das culturas cultivadas na altura 
do inquérito (147a) ou durante o ano passado (147b). 

- Sistema de cultivo (140): A indicar através da marcação da caixa respectiva (admitem-se escolhas 
múltiplas): 

Opções Descrição/definição Cód. 

Monoculturas Cultivo único na parcela durante várias épocas  1 
Culturas múltiplas Varias culturas na mesma parcela separadas por espécies 2 
Culturas mistas Varias culturas na mesma parcela, misturadas entre si 3 
Rotação de cultivos Alternancia de cultura na mesma parcela 4 
Culturas e pecuária 
mistas 

 5 

Agrosilvicultura Sistema de produção mista entre culturas e floresta 6 
Cultivos melhorados Fornecidos através de investigação agrária, de extensão rural  7 

Pousio 
Área que foi utilizada para a agricultura, actualmente numa fase 
de recuperação mas que será utilizada novamente para 
agricultura no futuro 

8 

Agricultura itinerante 
A área é parte de um sistema agrícola onde as parcelas são 
cultivadas temporariamente e, em seguida, abandonadas 

9 

Desconhecido 
Não existe informação suficiente para estabelecer o sistema de 
culturas 

90 

Outro  A especificar  
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- Conservação de solos e água (144): Protecção contra erosão e modificações do terreno e declives. A 
indicar através da marcação da caixa respectiva (admitem-se escolhas múltiplas): 

Opções Descrição/definição Cód. 

Nenhum  0 
Nivelamento Redução da falta de cuidado da terra 1 
Exploração agrícola 
nos contornos 

Inclui arestas, calçadas, aração no contorno, parcelas no 
contorno, linhas de pedras 

2 

Parcelas de contorno Plantio de culturas ao longo das linhas de contorno 3 
Terraços Disposição da terra em socalcos 4 
Incorporação de 
resíduos de culturas 

Quando os resíduos das culturas permanecem no solo e fazem 
parte da matéria orgânica 

5 

Culturas / Vegetação 
de cobertura 

Manutenção de vegetação densa para prevenir a erosão de solos 6 

Palhagem 
Incorporação de materiais de vegetação na terra arável para 
reduzir a perda de humidade 

7 

Quebra-ventos 
Árvores plantadas em fila para prevenir o efeito do vento nas 
culturas 

8 

Cursos de água 
plantadas com 
gramíneas 

Gramíneas plantadas nos cursos de água para reduzir a 
velocidade do fluxo de água 

9 

Plantio de árvores/ 
Agro-silvicultura 

Reflorestação para a conservação do solo e água 10 

Desconhecido 
Não existe informação suficiente para estabelecer o sistema de 
conservação de água 

90 

Outro A especificar  

- Notas (98b): notas gerais sobre a SUS, as floresta e as actividades de culturas. 
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5.6 Formulário F6: Classe de uso do solo (CUS) – Produtos e 
Serviços Florestais 

Este formulário (ver Anexo 6.8, Figura 48 p. 147) contem informação sobre serviços e os produtos fornecidos por as 
florestas e as arvóres fora das florestas. O formulário inclui também informação sobre espécies invasoras, 
ameaçadas e extintas, bem como as tendências para a conversão do uso do solo. 

Um formulário será preenchido para cada Classe de Uso do solo encontrada na Unidade de Amostragem (em todas 
as 4 parcelas). A maior parte da informação será recolhida através de entrevistas (com informadores chave, grupos 
representativos, indivíduos) e observações, e será organizada numa tabela. Os dados primários da entrevista serão 
registados no formulário F6p (ver Anexo 6.8, Figura 50, p. 149).  

Identificação da parcela  

- Nome do país (1). 

- UA Nº (2): número de identificação da unidade de amostragem (de 1 até ao numero total de unidades de 
amostragem).  

- Parcela Nº (3): número de identificação da parcela (1 a 4). 

- Classe de Uso do solo (80): cód. da classe de uso do solo (CUS), segundo a classificação na secção 1, 
página 19.  

- Categoria entrevista (120): somente para F6p (dados primarios). A indicar a partir de uma lista de opções: 

Opções Descrição/definição Cód. 

Entrevista de um 
informadore chave  

Entrevista de indivíduos com conhecimentos especiais sobre a 
área, o uso do solo e recursos naturais e a comunidade local. 
Falam para a comunidade 

1 

Entrevista de um 
utilizador 
representativo  

Entrevistade uma pessoa representativa das principais partes 
interessadas ou grupos de utilizadores de terra/recursos que são 
particularmente importantes ou significantes na área. Fala para 
elle 

2 

Entrevista de grupo 
representativo 

Entrevistade em grupo de pessoas representativas das principais 
partes interessadas ou grupos de utilizadores de terra/recursos 
que são particularmente importantes ou significantes na área. 
Falam para elles  

3 

- Groupo representativo (120b): categoria de grupo/ utilizadore representativo (e.x. mulheres, 
proprietários, ocupantes, juventude, agricultores, criadores de fado, nómadas, caçadores, segadores...). 
Somente para F6p. 

- Nomes informadores (120c): nomes das pessoas entrevistadas. Somente para F6p. 

A. Produtos florestais recolhidos na CUS 

Esta tabela é utilizada para registar os produtos florestais (das florestas e árvores fora da floresta) recolhidos na 
CUS. Se a tabela não for suficientemente grande, o formulário F6b pode ser utilizado para registar outros produtos.  

- Categoria produto (99): categoria do produto (CP) recolhido na CUS (uma linha para cada categoria de 
produto). A indicar a partir de uma lista de opções: 

Opções Descrição/definição Cód. 

Madeira industrial Inclui madeira, para fabricaçào de mobilhas, etc. 101 
Lenha  102 
Carvão vegetal  103 
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Artesanato em 
madeira 

Ferramentas, equipamento do agregado familiar esculturas e 
outros pequenas peças em madeira 

104 

Culturas comerciais 
Culturas principalmente para venda (óleo, fibra alimentos, 
bebidas…) 

200 
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Alimento  
comestível 

Vegetais, alimentos e bebidas incluindo frutas, nozes, sementes, 
raízes, cogumelos, culturas comerciais, etc.  

201 

Pastagem 
Pastagem para animais e abelhas fornecida por folhas, frutas, 
flores etc.  

202 

Plantas medicinais 
Plantas medicinais (ex. folhas, casca, raízes) utilizadas na 
medicina tradicional e/ou por empresas farmacêuticas  

203 

Sabão/ Cosméticos  
Plantas aromáticas que fornecem óleos (voláteis) essenciais e 
outros produtos utilizados para fins cosméticos tais como 
perfumes, sabão 

204 

Tinturaria/ 
Curtimento 

Matéria vegetal (casca e folhas) que fornece taninos e outras 
partes de plantas (sobretudo folhas e frutos) utilizadas como 
corantes 

205 

Ervas e especiarias Adicionados comestíveis 206 

Exsudatos 
Substâncias tais como gomas (solúveis na água) resinas 
(insolúveis) e látex (sumo leitoso ou claro), obtidas de plantas 
por exsudação  

207 

Utensílios, 
artesanato  

Producto florestal não lenhoso utilisado como artesanato ou 
utensílios 

208 

Material de 
construção 

Inclui colmo, bambu, rota, folhas e fibras 209 

Artigos ornamentais 
Plantas inteiras (ex. orquídeas) e partes de plantas (ex. vasos 
feitos de raízes) utilizadas para fins ornamentais 

210 

Sementes  Sementes recolhidos para fins de regeneração 211 
Combustível da 
biomassa 

Materiais para combustão 212 

Fibras ex. confecção de roupas 213 
Adubos Aditivos para melhorar a fertilidade do solo 214 
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Outros produtos 
vegetais 

A especificar 299 

Animais vivos 
Principalmente vertebrados tais como mamíferos, aves, répteis 
de estimação 

301 

Mel, cera de abelha Produtos obtidos das abelhas 302 
Carne de caça Carne obtida de vertebrados, principalmente mamíferos  303 

Outros produtos 
animais comestíveis 

Principalmente invertebrados comestíveis tais como insectos 
(ex. lagartas) e outros produtos secundários de animais (ex. 
ovos, ninhos)- A especificar 

398 

Couros/ Peles  
Couros e peles de animais utilizados para fins diferentes. Inclui 
troféus 

304 

Medicamentos de 
animais 

Animais inteiros ou partes de animais tais como órgãos 
utilizados para fins medicinais 

305 

Corantes 
Animais inteiros ou partes de animais tais como órgãos 
utilizados como corantes 

306 

bio Combustível Biogás, excremento 307 
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Outros produtos 
animais não 
comestíveis 

ex. Ossos utilizados como ferramentas – A especificar 399 

- Importância da categoria do produto (99a): classificação da categoria do produto segundo a sua 
importância. A indicar a partir de uma lista de opções: 

Opções Descrição/definição Cód. 

Baixa Categoria de produto de baixa importância 1 
Média Categoria de produto de média importância  2 
Alta Categoria de produto de alta importância  3 

- Espécies (111): nome local ou científico de espécies, na categoria de produto, recolhidas na classe de 
utilização da terra (uma linha por espécie).. Se for utilizado o nome local, a língua utilizada deve ser 
especificada entre parênteses.   
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- Parte recolhida (111c): a parte principal (semente, casca, folhas...) do produto recolhida (somente para as 
árvores). A indicar a partir de uma lista de opções: 

Opções Descrição/definição Cód. 

Toda  1 
Tronco  2 
Ramos  3 
Raiz  4 
Folhas  5 
Casca  6 
Fruto  7 
Semente  8 
Outra A especificar nas notas 99 

- Importância de espécies (111a): classificação de espécies segundo a sua importância. A indicar a partir de 
uma lista de opções: 

Opções Descrição/definição Cód. 

Baixa Espécie de baixa importância 1 
Média Espécie de média importância 2 
Alta Espécie de alta importância 3 

- Utilização final (102): principal utilização final do produto (para cada espécie). A indicar a partir de uma 
lista de opções: 

Opções Descrição/definição Cód.

Apenas utilização 
doméstica 

O produto é utilizado apenas para consumo doméstico. Produto 
sem utilização comercial  

0 

<25 % utilização 
comercial 

Menos de 25 % do produto é vendido nos mercados (mais de 
75 % do produto é utilizado para consumo doméstico) 

1 

25-50 % utilização 
comercial 

25 % a 50 % do produto é vendido nos mercados(50 % a 75 % 
do produto é utilizado para consumo doméstico) 

2 

50-75 % utilização 
comercial 

50 % a 75 % do produto é vendido nos mercados (25 % a 50 % 
do produto é utilizado para consumo doméstico) 

3 

>75 % utilização 
comercial 

Mais de 75 % do produto é vendido nos mercados (menos de 
25 % do produto é utilizado para consumo doméstico) 

4 

Apenas utilização 
comercial 

Todo o produto recolhido é vendido. O produto não é utilizado 
para consumo doméstico 

5 

Desconhecido 
Não existe informação suficiente para estabelecer a utilização 
comercial deste produto 

90 

- Conflitos (104): existência de conflitos entre os diferentes utilizadores/apanhadores do produto (para cada 
espécie). A indicar a partir de uma lista de opções: 

Opções Descrição/definição Cód. 

Não Nenhum conflito devido à utilização/ colheita do produto 1 
Sim Conflitos devido à utilização/ colheita do produto 2 

Desconhecido 
Não existe informação suficiente para estabelecer se houve 
conflitos por causa da colheita do produto 

90 
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- Tendência da procura (105): tendencia da procura do produto (para cada espécie) durante os últimos 5 
anos. A indicar a partir de uma lista de opções: 

Opções Descrição/definição Cód. 

Não aplicável  0 

Decrescente 
Quando existem sinais que a tendência da procura do produto 
está a diminuir durante os últimos 5 anos 

1 

Sem mudança 
Quando existem sinais que não houve mudança na tendência da 
procura do produto durante os últimos cinco anos 

2 

Crescente 
Quando existem sinais que a tendência da procura do produto 
está a crescer durante os últimos 5 anos 

3 

Desconhecido 
Não existe informação suficiente para estabelecer a tendência da 
procura 

90 

- Tendência da oferta (106): tendência da oferta do produto ou stock (para cada espécie) durante os últimos 
5 anos. A indicar a partir de uma lista de opções: 

Opções Descrição/definição Cód. 

Não aplicável  0 

Decrescente 
Quando existem sinais que a tendência da oferta do produto está 
a diminuir durante os últimos 5 anos 

1 

Sem mudança  
Quando existem sinais que não houve mudança na tendência da 
oferta do produto durante os últimos 5 anos 

2 

Crescente 
Quando existem sinais que a tendência da oferta do produto está 
a crescer durante os últimos 5 anos 

3 

Desconhecido 
Não existe informação suficiente para estabelecer a tendência da 
oferta 

90 

- Período (107b-107c): período da colheita do produto (para cada espécie), indicado como mês do início e 
fim (Mês - Mês). Por exemplo, se a colheita efectua-se de Setembro a Dezembro, indique “09-12”. 

- Frequência (108): frequência da colheita do produto (para cada espécie). A indicar a partir de uma lista de 
opções: 

Opções Descrição/definição Cód. 

Não aplicável  0 
Diariamente O produto é recolhido praticamente todos os dias 1 
Semanal O produto é recolhido praticamente todas as semanas 2 

Por época 
O produto é recolhido todos os anos durante épocas bem 
definidas 

3 

Intervalos de mais de 
1 ano 

O produto não é recolhido todos os anos 4 

Desconhecido 
Não existe informação suficiente para estabelecer a frequência 
da colheita do produto 

90 

Outro A especificar nas notas 99 

- Tendência (109): tendência na colheita do produto (para cada espécie) durante os últimos 5 anos. A indicar 
a partir de uma lista de opções: 

Opções Descrição/definição Cód. 

Não aplicável  0 

Decrescente 
Quando existem sinais que a tendência na colheita do produto 
está a diminuir durante os últimos 5 anos 

1 

Sem mudança 
Quando existem sinais que a tendência na colheita do produto 
não mudou durante os últimos 5 anos 

2 

Crescente 
Quando existem sinais que a tendência na colheita do produto 
está a crescer durante os últimos 5 anos 

3 

Desconhecido 
Não existe informação suficiente para estabelecer a tendência na 
colheita do produto 

90 
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- Razão pela mudança (110): razão principal pela mudança na colheita do produto (para cada espécie) 
durante os últimos 5 anos. A indicar a partir de uma lista de opções:  

Opções Descrição/definição Cód. 

Não aplicável   0 
Mudança nos 
benefícios 

O produto fornece menos benefícios 1 

Mudança no mercado Mudança no mercado (oferta e procura) 2 
Substituição por 
outros produtos 

Outros produtos fornecem mais benefícios 3 

Mudança na 
quantidade do 
produto na área  

Redução na  /disponibilidade do produto na área e arredores 4 

Mudança no acesso ao 
recurso 

O acesso ao recurso tornou-se difícil devido à exploração, 
desastre natural, mudança de clima... 

5 

Mudança na 
qualidade da terra 

Mudança na qualidade da terra (fertilidade, salinidade...) 6 

Mudança/ 
Variabilidade do 
clima 

Produtividade reduzida devido a mudanças no clima 7 

Desconhecido  
Não existe informação suficiente para estabelecer a razão pela 
mudança na colheita do produto 

90 

Outro A especificar nas notas 99 

- Preço de mercado (266a): preço de mercado do produto (para cada espécie) na moeda nacional por 
unidade. 

- Unidade do preço de mercado (266b): unidade do produto (para cada espécie) para estabelecer o preço de 
mercado (ex. kg, unidade, dúzia...). 

Grupo de utilizadores: cada linha desta secção da tabela corresponde a um grupo de utilizadores para a categoria 
de produto (já não a espécie do produto). 

- Grupo de utilizadores (101): o grupo de utilizadores da categoria do produto é indicado marcando os 
seguintes códigos:  

Opções Descrição/definição Cód. 

Indivíduos Indivíduos e famílias  I 
Comunidades Grupo de famílias que vivem juntas C 
Empresa Inclui empresas públicas ou privadas, indústrias e organizações E 

Nómadas 
Utilizadores nómadas ou migratórios (indivíduos ou 
comunidades)  

N 

- Importância do grupo de utilizadores (101a): a classificação dos grupos de utilizadores segundo a 
quantidade recolhida da categoria de produto. A indicar a partir de uma lista de opções: 

Opções Descrição/definição Cód. 

Baixa Grupo de utilizadores com colheita baixa do produto 1 
Média Grupo de utilizadores com colheita média do produto 2 
Alta Grupo de utilizadores com colheita alta do produto  3 
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- Direitos dos utilizadores (103): os direitos dos utilizadores a recolher o produto (por categoria de 
produto). A indicar a partir de uma lista de opções:  

Opções Descrição/definição Cód. 

Direitos individuais 
O apanhador é o dono da terra ou recebeu os direitos de 
propriedade  

1 

Arrendamento 
Paga uma renda, percentagem da colheita, para ter o direito de 
recolher o produto 

2 

Concessão de produto Paga uma cota para a colheita do produto 3 
Concessão da terra Paga uma cota para a concessão da terra 4 
Direitos 
consuetudinários ou 
comuns 

Direitos a colheita do produto baseados em tradição ou hábito, 
para satisfazer as necessidades da população ou um grupo local. 
Pode ser regulado através de autorizações ou licenças 

5 

Acesso aberto 
A colheita do produto é um direito comum. Todas as pessoas 
têm o direito de recolher/utilizar o produto.  

6 

Sem direito A colheita do produto é proibido 7 

Desconhecido  
Não existe informação suficiente para estabelecer os direitos de 
utilizador 

90 

- Vendido à (268): destino principal do produto vendido (por categoria de produto). A indicar a partir de 
uma lista de opções:  

Opções Descrição/definição Cód. 

Não aplicável O produto não é vendido  0 
Mercado local Produto vendido principalmente ao mercado local > 70 % 1 
Mercado regional Produto vendido principalmente ao mercado regional > 70 % 2 

Intermediário 
Mais de 70 % do produto é vendido a uma pessoa intermediária 
envolvida na cadeia entre o produtor e o comprador final ex. 
exportadores, cooperativas…  

3 

Desconhecido  
Não existe informação suficiente para estabelecer o destino do 
produto 

90 

- Nível de organização (101b): Nível de organização da colheita. A indicar a partir de uma lista de opções: 

Opções Descrição/definição Cód. 

Organizada  A colheita é efectuada duma maneira coordenada  1 

Espontânea 
A colheita é efectuada duma maneira espontânea e não 
organizada 

2 

Organizada e 
espontânea 

A colheita é efectuada duma maneira tanto coordenada como 
espontânea 

3 

- Equilíbrio do género (101c): o equilíbrio de género entre os colectores do produto. A indicar a partir de 
uma lista de opções: 

Opções Descrição/definição Cód. 

Sem mulheres As mulheres não participam na colheita do produto 0 

<30 % mulheres 
Menos de 30 % das mulheres que habitam a área participam na 
colheita do produto 

1 

30 – 70 % mulheres 
Entre 30 – 70 % das mulheres que habitam na área participam na 
colheita do produto 

2 

>70 % mulheres 
Mais de 70 % das mulheres que habitam na área participam na 
colheita do produto 

3 

Apenas mulheres Apenas mulheres participam na colheita do produto 4 

- Participação de crianças (101d): a proporção de crianças envolvidas nos trabalhos relacionados com a 
colheita. A indicar a partir de uma lista de opções: 

Opções Descrição/definição Cód. 

Sem crianças As crianças não participam na colheita do produto  0 
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<30 % crianças Menos de 30 % das crianças participam na colheita do produto 1 
30 – 70 % crianças Entre 30 – 70 % das crianças participam na colheita do produto 2 
>70 % crianças Mais de 07% das crianças participam na colheita do produto 3 
Apenas crianças Apenas crianças participam na colheita do produto 4 

Legislação: 

- Conhecimento (101e): conhecimento da legislação referente a colheita do produto. Quando uma grande 
percentagem do grupo de utilizadores conhece a legislação, isto deve ser marcado na caixa respectiva. 
Quando não existe legislação relacionada com a colheita do produto deve-se indicar “n.a.” (não aplicável)   

- Cumprimento (101f): cumprimento da legislação sobre este produto. Se a maior parte do grupo de 
utilizadores cumpre com a legislação, isto deve ser marcado na caixa respectiva. Quando não existe 
legislação relacionada com o produto, deve ser indicado “n.a.” (não aplicável)  

Incentivos: 

- Conhecimento (101g): conhecimento de incentivos relacionados com o produto. Se a maior parte do grupo 
de utilizadores conhece os incentivos, isto deve ser indicado através da marcação da caixa respectiva. 

- Solicitação (101h): pedido do incentivo relacionado com o produto pelos utilizadores legais. Se a maior 
parte do grupo de utilizadores fez o pedido, ou está no processo de pedir incentivos, isto deve ser indicado 
através da marcação da caixa respectiva. 

B. Serviços fornecidos pela floresta e árvores fora das florestas (AFF) na CUS 

- Categoria de serviço (148): serviço fornecido pela floresta e AFF. A indicar através da marcação da caixa 
respectiva, segundo a importância do serviço (admitem-se escolhas múltiplas):  

Opções Descrição/definição Cód. 

Nenhum identificado  0 

Protecção do solo 
Inclui conservação do solo, protecção da bacia hidrográfica, 
protecção contra a erosão e desabamento de terras 

1 

Fertilidade do solo Contribui à boa fertilidade  2 
Água doce / 
Conservação da água 

Contribui à água doce/conservação de água 
3 

Desintoxicação/ 
Purificação da água 

Contribui à desintoxicação/ Purificação de água 
4 

Regulação do clima Contribui à regulação do clima 5 
Controlo de doenças Fornece uma barreira contra a doença 6 
Quebra -ventos  Serve como quebra-ventos 7 
Sombra Fornece sombra 8 
Religioso/ Espiritual Utilização para fins religiosos 9 
Património cultural Para património cultural 10 
Recreio/ Turismo Inclui ecoturismo, caça, pesca como actividade de lazer 11 
Estético Fornece paisagens e beleza 12 
Educação/ Pesquisa 
científica 

Utilização para educação, pesquisa, incluindo a bio- prospecção 13 

Emprego Fornece emprego local 14 
Outro A especificar  

- Importância do serviço (148b): importância do serviço fornecido. A indicar a partir de uma lista de 
opções: 

Opções Descrição/definição Cód. 

Baixa Serviço de baixa importância 1 
Média Serviço de média importância  2 
Alta Serviço de alta importância  3 
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Legislação sobre o serviço: 

- Conhecimento (101e): conhecimento da legislação relacionada ao serviço fornecido. Quando a maior 
percentagem do grupo de utilizadores conhecem as restrições legais isto deve ser marcado na caixa 
respectiva. Quando não existe legislação relacionada com o serviço deve ser indicado “n.a.” (não aplicável)   

- Cumprimento (101f): cumprimento da legislação para o serviço fornecido. Se a maior parte do grupo de 
utilizadores cumpre com a legislação deve ser indicado na caixa respectiva. Quando não existe legislação 
relacionada com o produto, “n.a.” (não aplicável) deve ser indicado. 

Incentivos relacionados com o serviço: 

- Conhecimento (101g): conhecimento de incentivos relacionados com o serviço fornecido. Se a maior parte 
do grupo de utilizadores conhece os incentivos, isto deve ser indicado na caixa respectiva. 

- Solicitação (101h): pedido do incentivo para o serviço fornecido pelos utilizadores legais. Se a maior parte 
do grupo de utilizadores pediu ou está no processo de pedir os incentivos relacionados com o produto, isto 
deve ser indicado na caixa respectiva. 

C. Indicadores de biodiversidade  

Pragas ( insectos, doenças e espécies invasoras) (160):  

- Categoria de pragas de insectos, doenças e espécies invasoras (160a): categoria das principais doenças, 
pragas e espécies invasoras observadas/identificadas que afectam as florestas ou as árvores fora da floresta 
(AFF). A indicar a partir de uma lista de opções:  

Opções Descrição/definição Cód. 

Praga  
Espécie exótica de insecto no habitat que cresce 
exponencialmente  

1 

Doença Agentes bacteriológicos, vírus ou fungos que causam doenças 2 

Espécies invasoras da 
flora e fauna  

Espécies exóticas de animais ou fauna selvagem no habitat que 
crescem exponencialmente em população e cujo alastramento 
causa, ou tende a causar, prejuízo sociocultural, económico ou 
ambiental ou mal à saúde humana 

3 

Espécies invasoras de 
plantas lenhosas  

Espécies exóticas lenhosas no habitat que crescem 
exponencialmente em população e cujo alastramento causa, ou 
tende a causar, prejuízo sociocultural, económico ou ambiental 
ou mal à saúde humana 

4 

Espécies invasoras de 
plantas herbáceas  

Espécies herbáceas exóticas no habitat que crescem 
exponencialmente em população e cujo alastramento causa, ou 
tende a causar, prejuízo sociocultural, económico ou ambiental 
ou mal à saúde humana 

5 

- Espécies (160b): nome comum/local ou nome científico da doença, praga ou espécie invasora.  

- Severidade (160d): severidade da invasão/doença. A indicar a partir de uma lista de opções: 

Opções Descrição/definição Cód. 

Baixa 
Há poucos sinais que a doença, praga ou espécie invasora está a 
afectar a área da classe de utilização da terra  

1 

Média 
Há sinais visíveis que a doença, praga ou espécie invasora está a 
afectar a área da classe de utilização da terra 

2 

Alta 
A área da classe de utilização da terra está severamente afectada 
pela doença, praga ou espécie invasora 

3 
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Espécies e variedades ameaçadas ou extintas:  

- Categoria de espécie ameaçada e extinta (161a): categoria de espécies ou variedades ameaçadas e 
extintas identificadas dentro da classe de uso do solo (percepção da população local). A indicar a partir de 
uma lista de opções:  

Opções Descrição/definição Cód. 

Espécie de peixe 
Espécie de peixe no habitat que está a diminuir 
exponencialmente em população dentro da classe de uso so solo 

1 

Espécie de animais 
Espécie de animal no habitat que está a diminuir 
exponencialmente em população dentro da classe de uso do solo. 

2 

Espécie lenhosas 
Espécie lenhosa no habitat que está a diminuir exponencialmente 
em população dentro da classe de uso do solo 

3 

Espécie herbáceas 
Espécie herbácea no habitat que está a diminuir 
exponencialmente em população dentro da classe de uso do solo 

4 

- Espécies (161b): nome comum/local ou nome científico da espécie ou variedade ameaçada e extinta.  

- Estado (161c): indicar se a espécie ou variedade é extinta ou está ameaçada. A indicar a partir de uma lista 
de opções: 

Opções Descrição/definição Cód. 

Extinta Quando a população já não existe E 

Ameaçada 
Quando a população está a ser reduzida a um nível que pode 
desaparecer no curto prazo 

A 

Abundância da fauna selvagem (162):  

-  Nome comúm (112a): nome comúm dos animais encontrados na CUS, segundo as entrevistas e os 
inqueritos. A indicar a partir de uma lista de opções:  

Opções Descrição/definição Cód. 

Bambi  1 
Bufalo  2 
Cabra de leque  3 
Chimpanzé  4 
Chita  5 
Crocodilo  6 
Elefante  7 
Girafa  8 
Gnu  9 
Golungo  10 
Gorilla  11 
Hipopotamo  12 
Iena  13 
Impala  14 
Leão  15 
Leopardo  16 
Macaco  17 
Manatim  18 
Núnce  19 
Orix  20 
Olongo  21 
Palanca  22 
Porco do mato  23 
Tartaruga  24 
Zebra  25 
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Outro A especificar 99 

- Abundância (113b): importãncia (quantidade) das espécies mencionadas. A indicar a partir de uma lista de 
opções: 

Opções Descrição/definição Cód. 

Baixa População baixa da espécie na área  1 
Média População média da espécie na área  2 
Alta População alta da espécie na área  3 

Mudança de classe de uso do solo: indica se existem tendências de conversão da CUS para outra Classe de Uso do 
Solo e a extensão do processo de conversão. 

- Conversão (80b): indica o ritmo de conversão segundo uma lista de opções: 

Opções Descrição/definição Cód. 

Nenhuma 
Nenhuma conversão do uso do solo para outro durante os 
últimos 5 anos i.e. o uso do solo ficou estável  

0 

Baixa 
A conversão dum uso do solo para outro é baixa. i.e. poucas 
sinais de mudanças 

1 

Média 
A conversão dum uso do solo  para outro durante os últimos 5 
anos é média i.e. sinais graduais de mudanças 

2 

Alta 
A conversão dum  uso do solo para outro durante os últimos 5 
anos é alta i.e. houve mudanças significativas e rápidas 

3 

- Conversão para (80c): indica o uso do solo depois da conversão segundo a classificação de uso do solo 
(ver códigos em Tabela 4, p. 20), o “n.a.” (não applicavel) se não a conversão. 

- Notas (98): notas sobre os produtos e serviços florestais na CUS e sobre a mudança da classe de uso do 
solo. 
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5.7 Formulário F7: Inquérito aos agregados familiares  
Este formulário (ver Figura 51, Figura 52, Figura 53 e Figura 54, p. 150-153) contém informação recolhida do 
inquérito ao agregado familiar, sobretudo no que respeita a meios de subsistência e utilização e gestão de recursos, 
particularmente a pecuária. Um formulário será completado Para cada agregado familiar entrevistado. A ordem das 
perguntas não é rígida e depende do contexto e os entrevistados (ver recomendações sobre entrevistas em secção 
4.4.1 e em Anexo 6.6).   

Identificação da parcela  

- Nome do país (1). 

- UA Nº (2): número de identificação da unidade de amostragem (desde 1 até o número total de UAs).  

- Agregado familiar Nº (201): número de identificação do agregado familiar (de 1 a 16 Agregados 
familiares). 

- Entrevistador(es) (200): nome dos entrevistadores. 

- Data (206a): data da entrevista (dia / mês / ano). 

- Hora de início (206b): hora em que a entrevista começou (hora:minutas). 

- Hora do fim (206c): hora em que a entrevista acabou (hora:minutas). 

A. Informação geral sobre o agregado familiar (Formulário F7a) 

- Aldeia (202): nome da aldeia. 

- UTM E (203a) and UTM N (203b): coordenadas do agregado familiar segundo o sistema de projecção 
adoptada (sistema UTM em metros). 

- Distância até à UA (203): distância do agregado familiar ao centro da Unidade de Amostragem, em km. 
(“0 km” se o agregado familiar se encontrar dentro da UA).  

- Tipo (212): Nível de sedentariedade do agregado familiar. A indicar através da marcação da caixa 
respectiva:  

Opções Descrição/definição Cód. 

Sedentária 
O agregado familiar permanece numa localidade única com 
estilo de vida sedentário e não migratório  

1 

Nómada 

O agregado familiar desloca-se dum lado para outro segundo a 
disponibilidade de recursos e a época do ano. Não fixa 
residência numa localidade mas tém áreas migratórias 
designadas 

2 

A1. Composição do agregado familiar (Formulário F7a) 

A tabela fornece detalhes sobre os membros habituais do agregado familiar, incluindo aqueles que se ausentaram 
temporariamente. 

- Nome dos membros (15a/b): nome completo de todas as pessoas que normalmente vivem no agregado 
familiar. Este campo é facultativo. 

- Relação ao chefe de família (205): a relação do membro com o chefe do agregado familiar. A indicar a 
partir de uma lista de opções: 

Opções Descrição/definição Cód. 

Chefe  1 
Esposa  2 
Filhos  3 
Enteado/ Enteada  4 
Familiares  5 
Irmãos  6 
Sobrinho  7 
Genro/ nora   8 
Netos  9 
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Outros familiares  10 
Sem parentesco  11 

- Sexo (15c): mulher (“M”) o homen (“H”).  

- Idade (15g): idade em anos completados. “0” se menos de um ano.  

- Educação (15h): indica o nível de ensino do membro do agregado familiar. A indicar a partir de uma lista 
de opções: 

Opções Descrição/definição Cód. 

Analfabeto Não sabe ler e escrever  0 
Alfabetizado Sabe ler e escrever mas não frequentou o ensino formal 1 
Escola primária Frequentou algumas classes da escola primária 2 
Escola secundária ou 
nível mais alto 

Frequentou algumas classes da escola secundária ou um nível 
mais alto 

3 

- Entrevistado (209): se a pessoa for o entrevistado, será marcado “entrevistado”. 

A2. Actividades do agregado familiar  (Formulário F7a) 

- Actividades (210a): fontes de produção de receitas e actividades que contribuem para a segurança 
alimentar do agregado familiar. A indicar através da marcação das caixas respectivas segundo a seguinte 
lista de opções (admitem-se escolhas múltiplas): 

Opções Descrição/definição Cód. 

Produção de culturas 
Meios de subsistência e rendimentos obtidos através de 
actividades de cultivo  

1 

Pecuária/ Pastagem 
Meios de subsistência e rendimentos obtidos através da pecuária, 
pastagem 

2 

Silvicultura 
Meios de subsistência e rendimentos obtidos através da floresta 
e actividades afins incluindo o processamento e comercialização 
de produtos florestais 

3 

Aquacultura 
Meios de subsistência e rendimentos obtidos através de 
actividades de aquacultura (criação de peixes, maricultura, 
algacultura) 

4 

Pesca Meios de subsistência e rendimentos obtidos através da pesca  5 
Indústria Trabalho no sector industrial 6 

Artesanato 
Meios de subsistência e rendimentos obtidos através do 
artesanato 

7 

Comércio 
Meios de subsistência e rendimentos obtidos através do 
comércio de bens e serviços  

8 

Serviços 
Rendimentos obtidos de serviços (médico, advogado, 
professor...) 

9 

Turismo 
Rendimentos através do turismo ou actividades relacionadas 
com a recreação. 

10 

Actividade mineira/ 
Extracção 

Meios de subsistência e rendimentos obtidos através de 
actividade mineira e extracção  

11 

Caça Meios de subsistência e rendimentos obtidos através da caça 12 
Apicultura  13 

Recolha de produtos 
Meios de subsistência e rendimentos obtidos através de colheitas 
de frutos, plantas, nozes, fibras duma área grande 

14 

Outros A especificar. Inclui subsídios, etc.   

- Actividade principal para a produção de rendimentos (210b): fonte principal de produção de 
rendimentos para o agregado familiar. A indicar através da marcação da caixa respectiva segundo a lista. 

- Actividade principal para a segurança alimentar (210c): actividade principal que contribui para a 
segurança alimentar do agregado familiar. A indicar através da marcação da caixa respectiva na lista. 
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A3. Meios de subsistência (Formulário F7a) 

- Rendimento total anual do agregado familiar (211): gama do rendimento total anual do agregado 
familiar de todas as actividades em Kuanzas. Como pode ser considerado um assunto delicado, talvez seja 
melhor deixar esta pergunta para o fim da entrevista ou deduzir o montante através das outras repostas. A 
indicar através da marcação das caixas respectivas na seguinte lista de opções:  

Opções Descrição/definição Cód. 

<24 000 Equivalente a <2 000 Kz por mês 1 
24 000-60 000 Equivalente a 2 000 – 5 000 Kz por mês 2 
60 000-120 000  Equivalente a 5 000 – 10 000 Kz por mês 3 
120 000-180 000 Equivalente a 10 000 – 15 000 Kz por mês 4 
≥ 180 000 Equivalente a ≥ 15 000 Kz por mês 5 

- Tendência em relação à obtenção dos meios de subsistência (211b): tendência em relação à obtenção 
dos meios de subsistência do agregado familiar durante os últimos 5 anos. A indicar a partir de uma lista de 
opções: 

Opções Descrição/definição Cód. 

Não aplicável  0 

Decrescente 
Quando o entrevistado tem a percepção que a tendência dos seus 
meios de subsistência tem sido decrescente durante os últimos 
cinco anos 

1 

Sem mudança 
Quando o entrevistado tem a percepção que a tendência dos seus 
meios de subsistência ficou estável durante os últimos cinco anos 

2 

Crescente 
Quando o entrevistado tem a percepção que a tendência dos seus 
meios de subsistência tem sido crescente durante os últimos 
cinco anos 

3 

Desconhecido 
Não existe informação suficiente para estabelecer a tendência dos 
meios de subsistência 

90 

- Razão da mudança (273c): razão principal pela mudança nos meios de subsistência do agregado familiar 
durante os últimos cinco anos. A indicar a partir de uma lista de opções:  

Opções Descrição/definição Cód. 

Sem mudança  0 

Mudança na 
composição do 
agregado familiar  

Houve mudança na composição do agregado familiar  (óbitos, 
novos empregos idade, necessidades do agregado familiar...) que 
resulta numa mudança nos meios de subsistência do agregado 
familiar 

1 

Mudança na 
quantidade da 
colheita 

Aumento ou diminuição na quantidade da colheita  2 

Mudança no acesso 
aos recursos 

Aumento ou diminuição no acesso aos recursos (terra, água, 
tratamentos para as culturas…) que resultaram numa mudança 
nos meios de subsistência do agregado familiar 

3 

Mudança na 
educação/ tecnologia 

Mudança no acesso a educação/tecnologia  4 

Desconhecido  
Não existe informação suficiente para estabelecer as razões da 
mudança 

90 

Outro A especificar nas notas 99 
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A4. Área e posse da terra (Formulário F7a) 

- Área total (270): área total da propriedade em hectares (ou m2 para lagoas), e área da terra cultivada, terra 
em pousio, floresta, e outros (a especificar) gerida pelo agregado familiar. 

- Tendência da área (271): tendência na área gerida pelo agregado familiar como terra cultivada, terra em 
pousio, floresta, lagoa e outros durante os últimos cinco anos. A indicar a partir de uma lista de opções: 

Opções Descrição/definição Cód. 
Não aplicável  0 
Decrescente Área gerida tem sido decrescente durante os últimos 5 anos 1 
Sem mudança Área gerida não mudou durante os últimos cinco anos 2 
Crescente Área gerida tem crescido durante os últimos 5 anos 3 

Desconhecido 
Não existe informação suficiente para estabelecer a tendência na 
área gerida 

90 

- Razão da mudança (272): razão principal pela mudança na área gerida pelo agregado familiar como terra 
cultivada, terra em pousio, floresta, lagoa e outros durante os últimos 5 anos. A indicar a partir de uma lista 
de opções:  

Opções Descrição/definição Cód. 

Sem mudança  0 

Mudança da mão-de-
obra 

Aumento ou diminuição na disponibilidade de mão-de-obra (i.e. 
já não consegue pagar a mão de obra ou mão de obra desviada 
para outras actividades, etc.) 

1 

Mudança na posse da 
terra  

Aumento ou diminuição na terra  pertencente ao agregado 
familiar (i.e. terra vendida, sub dividida, alugada, etc.) 

2 

Desconhecido  
Não existe informação suficiente para estabelecer a razão pela 
mudança na área gerida 

90 

Outro A especificar nas notas 99 

- Posse da terra (273a): sistema de posse da terra gerida pelo agregado familiar. A indicar através da 
marcação da caixa respectiva segundo a lista de opções:  

Opções Descrição/definição Cód. 

Propriedade 
individual  

Terra pertencente ao agregado familiar 1 

Outra propriedade 
privada 

Quando o agregado familiar tem um acordo com o proprietário 
para a utilização da terra 

2 

Consuetudinário  
O agregado familiar faz parte duma cooperativa, um grupo de 
co-proprietários, uma comunidade que é proprietário da terra, 
possui direitos exclusivos e que compartilha os deveres 

3 

Arrendamento O agregado familiar aluga a terra. (concessão) 4 
Posse ilegal da terra O agregado familiar tomou posse ilegal da terra 5 
Outro A especificar  99 

- Tendência em relação à segurança da posse da terra (273b): tendência na segurança da posse da terra 
do agregado familiar durante os últimos 5 anos. A indicar a partir de uma lista de opções: 

Opções Descrição/definição Cód. 

Não aplicável  0 

Decrescente 
Quando o entrevistado tem a percepção que a segurança da 
posse da terra está a diminuir 

1 

Sem mudança 
Quando o entrevistado tem a percepção que a sua segurança da 
posse da terra está estável 

2 

Crescente 
Quando o entrevistado tem a percepção que a sua segurança da 
posse da terra está a aumentar 

3 

Desconhecido 
Não existe informação suficiente para estabelecer a tendência da 
segurança da posse da terra 

90 
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- Razão de mudança (211c): razões principais pela mudança da segurança da posse da terra durante os 
últimos 5 anos. A indicar a partir de uma lista de opções:  

Opções Descrição/definição Cód. 

Sem mudança  0 

Mudança de 
proprietário 

Quando o novo proprietário não dá autorização de permanência 
na terra ao agregado familiar 

1 

Redução de 
rendimentos 

A pessoa não tem rendimentos suficientes para pagar a renda ou 
tem que vender a terra 

2 

Processo de 
legalização da terra 

Quando o agregado tomou posse ilegal da terra e a terra está no 
processo de legalização 

3 

Conflito 
Quando existe um conflito entre grupos étnicos para a posse da 
terra 

4 

Insegurança 
Quando a localidade onde se encontra o agregado familiar é uma 
área perigosa por causa de guerra, delinquência… 

5 

Desconhecido  
Não existe informação suficiente para estabelecer a razão da 
mudança 

90 

Outro A especificar nas notas 99 

A5. Segurança alimentar (Formulário F7a) 

- Frequência de falta de alimentos (215a): frequência de falta de alimentos no agregado familiar. A indicar 
a partir de uma lista de opções: 

Opções Descrição/definição Cód. 

Sem falta de comida Quando o agregado familiar não tem falta de comida 0 
Uma vez em cada 10 
anos 

Quando há épocas uma vez em cada dez anos em que o agregado 
familiar sente falta de comida 

1 

Uma vez em cada 5 
anos 

Quando há épocas uma vez em cada cinco anos em que o 
agregado familiar sente falta de comida 

2 

Uma vez em cada 2 
anos 

Quando há épocas uma vez em cada dois anos em que o 
agregado familiar sente falta de comida 

3 

Uma vez por ano 
Quando há épocas em cada ano em que o agregado familiar 
sente falta de comida 

4 

Uma vez por mes  5 
Uma vez por semana  6 
Diára  7 

Desconhecido 
Não existe informação suficiente para estabelecer a frequência 
da falta de comida 

90 

- Período de falta de alimentos (215b1-215b2): período normal de falta de comida, se acontecer com 
frequência. A indicar mencionando o mês de início e o mês do fim (ex. Agosto a Outubro será 08-10). 

- Fontes alternativas de alimento (215c): fontes alternativas de alimentos no caso de falta de comida. A 
indicar a partir de uma lista de opções: 

Opções Descrição/definição Cód. 

Sem falta de comida Quando o agregado familiar não sente falta de comida 0 
compra Comida é comprada no mercado mais próximo 1 
Ajuda alimentar Incluindo ajuda das ONGs, associações... 2 
Donativos de vizinhos Os vizinhos dão comida ao agregado familiar 3 

Desconhecido 
Não existe informação suficiente para estabelecer as fontes 
alternativas de alimentos 

90 

Outros A especificar nas notas 99 
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- Tendência da segurança alimentar (216a): a tendência da segurança alimentar do agregado familiar 
durante os últimos 5 anos. A indicar a partir de uma lista de opções: 

Opções Descrição/definição Cód. 

Não aplicável  0 

Decrescente 
Quando o agregado familiar tem a percepção que a tendência da 
sua segurança alimentar é decrescente 

1 

Sem mudança 
Quando o agregado familiar tem a percepção que a tendência da 
sua segurança alimentar está estável 

2 

Crescente 
Quando o agregado familiar tem a percepção que a tendência da 
sua segurança alimentar é crescente 

3 

Desconhecido 
Não existe informação suficiente para estabelecer a tendência da 
segurança alimentar 

90 

- Razão da mudança (216b): razão principal pela mudança na segurança alimentar do agregado familiar 
durante os últimos 5 anos. A indicar a partir de uma lista de opções:  

Opções Descrição/definição Cód. 

Sem mudança  0 
Mudança económica Condições financeiras 1 
Mudança social/ 
saúde 

Quando a razão é mudança na condição social/saúde ex. morte, 
doença 

2 

Mudança no acesso 
aos recursos 

Mudança no acesso ao recurso que se tornou mais difícil ou 
fácil, devido a exploração, desastre natural, mudança de 
clima…. 

3 

Acontecimento 
natural 

Peste, mudança de clima 4 

Desconhecido  
Não existe informação suficiente para estabelecer a razão da 
mudança na segurança alimentar 

90 

Outro A especificar nas notas 99 

A6. Combustível e energia (Formulário F7a) 

- Fonte principal de combustível (217): fonte principal do combustível utilizado para a cozinha (214a) e 
para iluminação (214b) no agregado familiar. A indicar a partir de uma lista de opções: 

Opções Descrição/definição Cód. 

Lenha  1 
Carvão  2 
Resíduos de culturas  3 
Excremento/ Biogás  4 
Querosene  5 
Electricidade  6 

Desconhecido 
Não existe informação suficiente para estabelecer a fonte de 
combustível 

90 

Outro A especificar nas notas 99 

- Poupança de energia (217): indique se o agregado familiar utiliza um fogão que poupa energia (217c) por 
“S” (=Sim) e “N” (=Não) ou outro método de poupar energia (217d), a especificar. 
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A7. Despesas para inputs incluindo mão-de-obra durante o último ano (Formulário F7b) 

- Categoria de input (226): inputs que foram utilizados e actividades principais de produção de rendimentos 
durante o último ano. A especificar através da marcação das caixas respectivas segundo a lista de opções 
(admitem-se escolhas múltiplas):  

Opções Descrição/definição Cód. 

Pessoal contratado, 
mão-de-obra 

Quando os serviços de outras pessoas para efectuar um certo 
trabalho são contratados 

1 

Ração, forragem Quando se aluga o serviço de ração e forragem 2 
Honorários dos 
veterinários, 
medicamentos, 
vacinas 

Quando os serviços dum veterinário e produtos tais como 
medicamentos, vacinas etc. foram comprados durante o último 
ano 

3 

Ferramentas Quando foram compradas as ferramentas necessárias 4 
Peças sobressalentes, 
manutenção das 
máquinas, habitação 

Todas as despesas para a manutenção das máquinas 5 

Aluguer de fontes de 
energia, animais, 
máquinas 

Quando o serviço de outras fontes de energia foram contratadas 6 

Transporte, 
armazenagem 

Despesas de transporta e armazenagem 7 

Herbicidas, pesticidas, 
adubos 

Despesas de inputs químicos 8 

Instalações de 
irrigação  

Despesas para instalações de irrigação 9 

Sementes, plantas 
sementeiras, 
germoplasmas 

Despesas para sementes, plantas semeadas, germoplasmas 10 

Outro A especificar  

- Despesas (227): despesas resultantes dos inputs para as actividades do ano anterior, em moeda nacional, a 
especificar segundo a categoria do input. As despesas totais devem ser calculadas pelo entrevistador para 
posterior verificação.  

A8. Conflitos humanos/ fauna selvagem / pecuária (Formulário F7b) 

- Problema (253a): tipo de problemas/conflitos que afectam o agregado familiar. A indicar através da 
marcação da caixa respectiva segundo a lista seguinte  (admitem-se escolhas múltiplas): 

Opções Descrição/definição Cód. 

Sem conflito  0 

Danos a culturas 
Quando humanos, fauna selvagem ou pecuária causam danos as 
culturas 

1 

Danos às árvores 
Quando ou humanos, fauna selvagem ou pecuária causam danos 
às árvores 

2 

Danos/ Destruição de 
propriedades o infra-
estruturas 

Quando ou humanos, fauna selvagem ou pecuária causam danos 
a propriedade ou infra-estrutura 

3 

Degredação/ Erosão 
da terra 

Quando humanos, fauna selvagem ou pecuária causam 
degradação da terra/erosão 

4 

Morte/ Ferimento da 
pecuária 

Quando humanos ou fauna selvagem causam morte/ferimento da 
pecuária 

5 

Doença da pecuária Quando a fauna selvagem causa doença na pecuária 6 
Morte / Ferimento 
humano  

Quando a fauna selvagem causa morte/ferimento humano 7 

Concorrência para 
recursos  

Quando os humanos, fauna selvagem ou pecuária causam 
concorrência para os recursos (espaço, forragem, água) 

8 

Outro A especificar  
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- Origem do conflito (253b): indica se o problema/ conflicto que afecta o agregado familiar é causado pelo 
homem, por gado ou fauna selvagem, através de marcação na caixa respectiva (admitem-se escolhas 
múltiplas). 

A9. Acesso aos serviços (Formulário F7b) 

- Categoria de serviço (218): indica as categorias de serviço segundo a lista seguinte:  

Opções Descrição/definição Cód. 

Serviços de crédito Quando o agregado familiar tém acesso a serviços de crédito 1 
Serviços de poupança Quando o agregado familiar tém acesso a serviços de poupança 2 

Extensão rural 
Quando o agregado familiar tém acesso a serviços de extensão 
rural 

3 

Serviços veterinários Quando o agregado familiar tém acesso a serviços veterinários 4 
Medicamentos 
veterinários 

Quando o agregado familiar tém acesso a medicamentos 
veterinários 

5 

Imersão de animais 
em desinfectante 

Quando o agregado familiar tém acesso a imersão dos animais 
em desinfectante 

6 

Mercado local Quando o agregado familiar tém acesso a um mercado local 7 
Mercado regional  Quando o agregado familiar tém acesso a um mercado regional  8 
Fornecimento de 
sementes 

Quando o agregado familiar tém acesso a fornecimentos de 
sementes 

9 

Serviço de saúde Quando o agregado familiar tém acesso ao serviço de saúde 10 
Educação primária Quando o agregado familiar tém acesso a educação primária 11 
Educação secundária  Quando o agregado familiar tém acesso a educação secundária 12 
Planeamento familiar Quando o agregado familiar tém acesso a planeamento familiar 13 
Outro A especificar   

- Frequência da utilização (228): especifica a frequência da utilização do serviço pelo agregado familiar. A 
indicar a partir de uma lista de opções: 

Opções Descrição/definição Cód. 

Não utilizado O serviço não é utilizado 0 
diariamente Serviço utilizado diariamente 1 
Semanalmente Serviço utilizado semanalmente 2 
Mensalmente Serviço utilizado mensalmente 3 
Duas vezes por ano Serviço utilizado duas vezes por ano 4 
Uma vez por ano Serviço utilizado uma vez por ano  5 
Intervalos maiores Serviço não utilizado todos os anos 6 

Desconhecido 
Não existe informação suficiente para estabelecer a frequência 
da utilização 

90 

Outro A especificar nas notas 99 

- Necessidade do serviço (229): especifica se o agregado familiar necessita do serviço, indicando  “S” (sim) 
ou “N” (não). 

- Acesso ao serviço (230): indica a acessibilidade do serviço ao agregado familiar. A indicar a partir de uma 
lista de opções:  

Opções Descrição/definição Cód. 

Não acessível Quando o serviço não é acessível ao agregado familiar 0 
Acessível Quando o serviço é acessível ao agregado familiar 1 
Acessível mas caro Quando o serviço é acessível ao agregado familiar mas caro 2 
Acessível mas distante Quando o serviço é acessível ao agregado familiar mas distante 3 
Acessível mas distante 
e caro 

Quando o serviço é acessível ao agregado familiar mas distante e 
caro 

4 

- Distância ao serviço (231): distância até ao serviço, a partir da casa, em km.  
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- Qualidade do serviço (264): qualidade do serviço utilizado segundo o agregado familiar. A indicar a partir 
de uma lista de opções: 

Opções Descrição/definição Cód. 

Não utilizado Serviço não utilizado pelo agregado familiar  0 
Baixa Serviço com qualidade baixa 1 
Média Serviço com qualidade média 2 
Alta Serviço com qualidade alta  3 

A10. Acesso a água (formulário F7b) 

- Tipo de fonte de água (217): indica o tipo de fonte de água, segundo a lista seguinte: 

Opções Descrição/definição Cód. 

Poço 
Escavação artificial ou estrutura utilizada para a extracção de 
água subterrânea 

1 

Furo Uma fonte de água obtida através da perfuração da terra 2 

Lagoa 
Pequena extensão de água parada formada naturalmente ou por 
escavação ou aterros 

3 

Rio / Riacho Curso grande de água natural que segue um canal 4 
Lago Água doce ou ligeiramente salubre 5 
Nascentes Lugar onde a água chega naturalmente à superfície 6 
Áreas de captação 
rochosas 

Áreas de captação rochosas que fornecem água 7 

Barragem 
Barreira construída para reter a água e subir o seu nível para 
formar um reservatório. Lago artificial ou natural utilizado para 
fonte de água ou armazenamento para uma povoação. 

8 

Água canalizada  Fornecimento de água por bombagem e /ou canalização 9 
Represa artificial  10 
Outro A especificar  

- Acesso a fontes de água (232): indica o tipo de fonte de água utilizada pelo agregado familiar durante a 
época seca (232a) ou durante a época de chuvas (232b) através da marcação das caixas respectivas 
(admitem-se escolhas múltiplas).  

- Distância até aos recursos de água (233): distância aos recursos de água, em km. Da casa durante a época 
seca (233a) e a época (233b) das chuvas.  

- Tempo (284): tempo necessário para chegar aos recursos de água durante a época seca (284a) e a época de 
chuvas (284b)   

- Utilização das fontes de água (281, 282, 283): indica se a fonte de água é utilizada pelo agregado familiar 
para a pecuária (281), culturas (282) e consumo humano (283) durante a época seca (-a) ou a época de 
chuvas (-b) através da marcação das caixas respectivas (admitem-se escolhas múltiplas).  

- Conflito sobre fontes de água (280): indica se há conflitos no que respeita a utilização da fonte de água 
durante a época seca (280a) ou durante a época das chuvas (280b) através da marcação das caixas 
respectivas.  
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A11. Outra informação geral sobre o agregado familiar (formulário F7b) 

- Associações de desenvolvimento/ bem-estar (204): participação ou associação do agregado familiar em 
associações de desenvolvimento/bem-estar. A indicar a partir de uma lista de opções: 

Opções Descrição/definição Cód. 

Sem participação  0 
Inovação Participação em projectos ou associações de agricultores 1 
Escola/ Grupo de 
formação de 
agricultores 

Quando um membro do agregado familiar participa no terreno a 
escola/ grupo de formação de agricultores  

2 

Associação/ 
Cooperativa de 
agricultores 

Quando um membro do agregado familiar participa numa 
associação cooperativa de agricultores 

3 

Desconhecido 
Não existe informação suficiente para estabelecer a participação 
ou associação do agregado familiar nas actividades de 
desenvolvimento 

90 

Outro A especificar nas notas 99 

- Mudança do sistema de produção (208a): indique por “S” (=sim) ou “N” (=não) se houve uma mudança 
no sistema de produção do agregado familiar durante os últimos 5 anos.  

- Razão de mudança (208b): razão principal pela mudança no sistema de produção durante os últimos 5 
anos. A indicar a partir de uma lista de opções:  

Opções Descrição/definição Cód. 

Sem mudança  0 
Mudança económica Razões de rendimento 1 
Mudança social/ 
saúde 

A razão teém que ver com as condições sociais e de saúde ex. 
óbitos, doenças 

2 

Mudança no acesso 
aos recursos 

O acesso ao recurso é dificultado pela exploração, desastre 
natural, mudança de clima…. 

3 

Acontecimento 
natural 

Peste, clima 4 

Incentivos O governo paga incentivos para um certo sistema de produção 5 

Capacitação 
O governo, ONGs ou outras instituições ensinam um sistema de 
produção desconhecido pelo agregado  

6 

Desconhecido  
Não existe informação suficiente para estabelecer a razão da 
mudança 

90 

Outro A especificar nas notas 99 

- Plano de gestão (219c): envolvimento do agregado familiar num plano de gestão dos recursos naturais. A 
especificar através da marcação da caixa respectiva segundo a lista de opções (admitem-se escolhas 
múltiplas):  

Opções Descrição/definição Cód. 

Propriedade Plano de gestão ao nível da propriedade 1 

Comunidade  Plano de gestão do recurso natural ao nível da comunidade 2 

Área circundante Plano de gestão do recurso natural ao nível da área circundante 3 

- Notas (290): notas pertinentes sobre o agregado familiar. 
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B. Gestão de culturas (Formulário F7c) 

B1. Sistema de produção de culturas 

- Sistema de cultivo (140): A indicar através da marcação da caixa respectiva (admitem-se escolhas 
múltiplas): 

Opções Descrição/definição Cód. 

Monoculturas Parcelas únicas durante várias épocas  1 
Culturas múltiplas Muitas parcelas ou lavras no mesmo campo e na mesma altura 2 
Culturas mistas Anuais mistas ou anuais e perenes mistas 3 
Rotação de cultivos Inclui culturas em sequência 4 
culturas mistas / 
pecuária 

Culturas mistas com pecuária 5 

Agrosilvicultura 
Sistema de produção mista entre culturas anuais/perenes e 
árvores 

6 

Culturas melhorados 
Fornecidos através da investigação agrária, serviços de extensão, 
o sector privado mas não através de programas locais 
participatórios de criação  

7 

Pousio 
Área que foi utilizada para a agricultura, actualmente numa fase 
de recuperação mas que será utilizada novamente para 
agricultura no futuro 

8 

Agricultura itinerante 
A área é parte de um sistema agrícola parcelas onde são 
cultivadas temporariamente e, em seguida, abandonado 

9 

Desconhecido 
Não existe informação suficiente para estabelecer o sistema de 
culturas 

90 

Outro  A especificar  

- Gestão da água (141): tratamento da água, escoamento e utilização. A indicar através da marcação da 
caixa respectiva (admitem-se escolhas múltiplas): 

Opções Descrição/definição Cód. 

Chuva Produção agrícola baseada exclusivamente nas chuvas 1 
Irrigação – 
construção manual, 
alimentação através 
de gravidade 

Em geral, sistemas em pequena escala 2 

Irrigação – 
equipamento em 
grande escala 

Normalmente investimento externo 3 

Micro/macro 
captação de água  

Quando a água é colhida através de áreas de captação nos tectos 
ou em rochas  

4 

Colecção de águas 
cursos de água de 
enchentes ou 
inundações 

A água é retida pela construção de pequenas represas ou 
barragens nos cursos de água e o resultado é reservatórios ou 
lagoas 

5 

Escoamento artificial 
de água em excesso 

Quando excessos de água têm que ser escoados artificialmente 6 

Desconhecido 
Não existe informação suficiente para estabelecer o sistema de 
gestão de água 

90 

Outro A especificar  
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- Nutrientes (142): Utilização de adubos ou outros tratamentos do solo. A indicar da seguinte maneira Baixa 
(=cód. 1), Média (=cód. 2), Alta (=cód. 3) nas caixas respectivas (admitem-se escolhas múltiplas): 

Opções Descrição/definição Cód. 

Nenhum  0 

Pousio adequado 
Qualidade do solo melhorada através dum período suficiente de 
pousio  

1 

Adubos orgânicos 
Qualidade do solo melhorada através da utilização de adubos 
orgânicos 

2 

Adubos minerais 
Qualidade do solo melhorada através da utilização de adubos 
não orgânicos 

3 

Calagem Qualidade do solo melhorada através da adição de cal 4 

Desconhecido 
Não existe informação suficiente para estabelecer os nutrientes 
para tratamento de solos 

90 

Outros tratamentos 
do solo 

A especificar  

- Pragas/ervas daninhas (143): Gestão de pragas, ervas daninhas e doenças aplicada. A indicar através da 
marcação da caixa respectiva (admitem-se escolhas múltiplas): 

Opções Descrição/definição Cód. 

Nenhum  0 
Pesticidas químicos Químicos para o controlo de pragas 1 
Fungicidas químicos Químicos para o controlo de fungos 2 
Herbicidas químicos Químico para o controlo de ervas daninhas 3 
Controlo manual Controlo efectuado manualmente 4 
Controlo mecânico Controlo utilizando máquinas 5 

Controlo biológico 
Controlo de pragas utilizando agentes biológicos (ex. 
predadores) 

6 

Conhecimentos locais 
para o controlo de 
pragas 

Utilizando substâncias tais como sabão, cinzas, pimenta, 
malmequer mexicano (tagetes minuta)… 

7 

Desconhecido 
Não existe informação suficiente para estabelecer o sistema de 
controlo de pragas/ervas daninhas 

90 

Outro A especificar  
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- Conservação de solos e água (144): Protecção contra erosão e modificações do terreno e declives. A 
indicar através da marcação da caixa respectiva (admitem-se escolhas múltiplas): 

Opções Descrição/definição Cód. 

Nenhum  0 
Nivelamento Redução da falta de cuidado da terra 1 
Exploração agrícola 
nos contornos 

Inclui arestas, calçadas, aração no contorno, parcelas no 
contorno, linhas de pedras 

2 

Parcelas de contorno Plantio de culturas ao longo das linhas de contorno 3 
Terraços Disposição da terra em socalcos 4 
Incorporação de 
resíduos de culturas 

Quando os resíduos das culturas permanecem no solo e fazem 
parte da matéria orgânica 

5 

Culturas / Vegetação 
de cobertura 

Manutenção de vegetação densa para prevenir a erosão de solos 6 

Mulching / Palhagem 
Incorporação de materiais de vegetação na terra arável para 
reduzir a perda de humidade 

7 

Quebra-ventos 
Árvores plantadas em fila para prevenir o efeito do vento nas 
culturas 

8 

Cursos de água 
plantadas com 
gramíneas 

Gramíneas plantadas nos cursos de água para reduzir a 
velocidade do fluxo de água 

9 

Plantio de árvores/ 
Agrosilvicultura 

Reflorestação para a conservação do solo e água 10 

Desconhecido 
Não existe informação suficiente para estabelecer o sistema de 
conservação de água 

90 

Outro A especificar  

- Preparação / lavoura da terra (145b): Protecção contra erosão e modificações do terreno e declives. A 
indicar através da marcação da caixa respectiva (admitem-se escolhas múltiplas): 

Opções Descrição/definição Cód.

Sem preparação da 
terra 

Sementeira directa sem lavoura ex. Sementeira a lanço, ou 
através dum pau ou broca 

0 

Com preparação 
mínima 

Sementeira directa com o mínimo de lavoura ex. Sementeira a 
lanço, ou através dum pau ou broca  

1 

Manual (enxada) Utilização duma enxada para a lavoura da terra 2 
Tracção animal  Utilização de animais, bois, burros, para preparação da terra 3 
Meios mecanizados Utilização de máquinas, tractores para preparação da terra 4 
Desbravamento Remoção de vegetação 5 
Queimada Fogo iniciado para queimar resíduos de culturas/vegetação 6 
Herbicidas Químicos utilizados para destruir a vegetação 7 

Desconhecido 
Não existe informação suficiente para estabelecer o sistema de 
preparação da terra/lavoura 

90 

Outro A especificar  

- Notas sobre culturas (291): notas pertinentes sobre a gestão de culturas. 
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C. Gestão de pecuária (formulário F7c) 

C1. Sistema de produção de pecuária (formulário F7c) 

A tabela contém informação sobre o sistema de produção de pecuária. Uma fila da tabela corresponde a uma 
categoria de pecuária (excluindo a criação de abelhas). 

- Categoria de pecuária (219): indica a categoria de pecuária segundo a lista seguinte: 

Opções Descrição/definição Cód. 

Gado bovino  1 
Ovelhas  2 
Cabritos  3 
Camelos  4 
Cavalo  5 
Burros  6 
Porcos  7 
Coelhos   
Criação de aves  8 
Outro A especificar  

- Pastagem (220): tipo de sistema de pastagem utilizado, por categoria de pecuária. A indicar através da 
marcação da caixa respectiva, segundo uma lista de opções (admitem-se escolhas múltiplas):  

Opções Descrição/definição Cód. 

Sem restrições A pecuária deambula livremente sem restrições  1 
Pastagem não 
melhorada com 
vedação  

Pecuária em cercados com capim e forragem naturais 2 

Pastagem melhorada 
com vedação 

Pecuária em cercados com capim e forragem plantados 3 

Amarrar Animais amarrados a uma árvore ou estaca 4 
Pastagem Zero  Pecuária em unidades de pastagem zero  5 

- Stock actual (243): stock total de pecuária ou número de cabeças segundo a unidade seleccionada de 
quantidade, na data da entrevista. 

- Acesso a pastagem (220): indique se o agregado familiar tém acesso a terra de pastagem indicando 
“S” (=Sim) ou “N” (=Não). 

- Distância média ao local de pastagem (220c/220d): distância média percorrida  pelo gado, em km, para 
chegar ao local de pastagem do agregado familiar durante a época de chuvas (220c) e época seca (220d). A 
preencher apenas se houver práticas comuns de pastagem. 

C2. Rendimento de pecuária durante o último ano (formulário F7c) 

- Categoria de productos (234): tipo de produtos fornecidos pela criação. A especificar segundo a lista de 
opções (admitem-se escolhas múltiplas):  

Opções Descrição/definição Cód. 

Animais Venda de animais domésticos 1 
Productos de 
pecurária 

Carne, leite, queijo, lacticinios, ovos, couros e peles 2 

Mel  3 
Outras fontes de 
rendimento de 
pecuária 

Aluguer de animais para tracção animal o para reprodução, 
desportos/ Recreio (corridas de touros, luta de galos, corridas...) 

4 

Outro A especificar  

- Receitas (236): receita da venda do produto vendido durante ó ultimo ano, em Kz. A receita total é 
calculada pelo entrevistador.  

- Notas (292): notas sobre a produção de pecuária. 
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D. Produtos (formulário F7d) 

Esta tabela é utilizada para registar todos produtos (floresta, árvores, cultura, fauna selvagem e produtos pesqueiros) 
que fazem parte das colheitas do agregado familiar (produtos de pecuária são excluídos visto que são registados em 
F7c). Se a tabela não for suficientemente grande, outro formulário F7c pode ser utilizado para registar outros 
produtos.  

- Clase do Uso do Solo (80): classe do uso do solo (CUS) onde a colheita do produto é efectuada, segundo a 
classificação contida em secção 1, pág. 19 (os códigos são fornecidos). 

- Categoria do produto (99): ver descrição formulario F6 p.87. 

- Importância da categoria do produto (99a): ver formulario F6 p.88. 

- Espécies (111): ver formulario F6 p. 88. 

- Importância de espécies (99a): ver formulario F6 p.88. 

- Número de campos (151): número de campos da espécie de cultura cultivadas pelo agregado familiar. Esta 
variável é registada apenas para produtos de culturas. 

- Área total (152): área cultivada das espécies de cultura/ variedades cultivadas pelo agregado familiar, em 
hectáres. Esta variável é registada apenas para produtos de culturas. 

- Distância ao produto (165): distância, em km,  ao produto da casa. 

- Utilização final comercial (102): ver descrição formulario F6 p.89. 

- Conflitos (104): ver descrição formulario F6 p.89. 

- Tendência da procura (105): ver descrição formulario F6 p.90.  

- Tendência da oferta (106): ver descrição formulario F6 p.90. 

- Período (107b-107c): ver descrição formulario F6 p.90. 

- Frequência (108): ver descrição formulario F6 p.90. Tendência (109): ver descrição formulario F6 p. 90. 

- Razão pela mudança (110): ver descrição formulario F6 p. 91. 

- Quantidade da colheita (163a): quantidade da colheita do produto durante o último ano, na unidade 
especificada na coluna seguinte (163b). 

- Unidade da quantidade da colheita (163b): unidade para a quantidade da colheita do produto. 

- Receitas dos produtos (262b): receitas durante o último ano da venda do produto, em moeda nacional por 
espécie. Se não for possível encontrar o valor por espécie mas apenas para a categoria inteira do produto, 
esta variável não é registada e a coluna seguinte será compilada (coluna 262). A receita total é calculada 
pelo entrevistador par posterior verificação.  

- Receitas da categoria do produto (262): receita durante a o ano passado da venda da categoria do 
produto, em moeda nacional. Esta variável apenas deve ser registada se as receitas do produto por espécie 
(coluna 262b) não podem ser compiladas. Esta receita deve ser calculada pelo entrevistador para posterior 
verificação. 

- Vendido a (268): ver descrição formulario F6 p.92.  

- Direitos dos utilizadores (103): ver descrição formulario F6 p.92.  

- Nível de organização (101b): ver descrição formulario F6 p.92.  

- Equilíbrio de género (101c): ver descrição formulario F6 p.92.  

- Participação de crianças (101d): ver descrição formulario F6 p.92.  

- Notas (240b): notas sobre os produtos produzidos pelo agregado familiar. 
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6. Anexos 

6.1 Definições das classes globais de uso do solo (FRA 2010)  

Categorias Definição 

Área total1 Área total (do país), incluindo a área de extensões de água no interior, mas 
excluindo as águas territoriais. 

Floresta 

Terra de mais de 0.5 hectares com árvores mais altas do que 5 metros 
e uma cobertura de copas de mais de 10 %, ou árvores capazes de chegar a 
estes limites in situ. Exclui terra que é predominantemente utilizada para 
agricultura ou urbanismo. 
 
Nota explicativa:  

1. Floresta é determinada tanto pela presença de árvores e a ausência de 
utilizadores predominantes da terra. As  árvores devem ter a possibilidade de 
chegar a uma altura mínima de 5 metros in situ. 

2. Inclui áreas com árvores jovens que ainda não chegaram, mas que 
provavelmente chegarão a uma cobertura de copas de 10 % e uma altura de  
5 metros. Inclui também áreas que temporariamente foram desbastadas por 
corte dentro duma prática de gestão de florestas, ou desastres nacionais, e 
que dentro de cinco anos ficarão regeneradas. As condições locais, em casos 
excepcionais, tal vez possam justificar a utilização dum período de tempo 
maior. 

3. Inclui estradas florestais, quebra fogos e outras áreas abertas pequenas; 
florestas em parques nacionais, reservas da natureza e outras áreas 
protegidas tais como aquelas com interesse específico ambiental, científico, 
histórico, cultural ou espiritual. 

4. Inclui quebra-ventos e faixas de árvores com uma área de mais de 0.5 
hectares e uma largura de mais de 20 metros. 

5. Inclui terra agrícola abandonada com uma regeneração de árvores que 
chegaram, ou potencialmente chegarão a uma cobertura de copas de 10 % e 
uma altura de 5 metros. 

6. Inclui áreas com mangais em zonas sujeitas às marés, sejam ou não 
classificadas como áreas terrestres 

7. Inclui árvores de borracha, cortiço e plantações de árvores de natal.  

8. Inclui áreas com bambu e palmeiras  desde que os critérios de utilização da 
terra, altura e cobertura de copas sejam satisfeitos. 

9. Exclui parcelas de árvores dentro de sistemas de produção agrícola tais 
como plantações de árvores de fruta, plantações de palmeiras de óleo e 
sistemas de agrosilvicultura quando as culturas são desenvolvidas sob a 
cobertura de árvores. Nota: Alguns sistemas de agro-silvicultura, tais como o 
sistema “Taungya” onde as culturas são desenvolvidas apenas durante os 
primeiros anos da rotação da floresta, devem ser classificados como floresta 
floresta.  
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Outra terra 
arborizada 

Terra não classificada como “floresta” de mais de 0.5 hectares com árvores 
mais altas do que 5 metros e uma cobertura de copas de mais de 10 %, ou 
árvores capazes de chegar a estes limites in situ; ou com uma cobertura 
conjunta de arbustos ou árvores de mais de 10 %. Exclui terra que é 
predominantemente utilizada para agricultura ou urbanismo. 
 
Notas explicativas:  

1. A definição acima referida contem duas opções: 

 A cobertura de copas de árvores é entre 5 e 10 porcento; árvores 
devem ser mais altas do que 5 metros ou capazes de chegar aos 5 
metros in situ. 

ou 

 A cobertura de copas de árvores é menos do que 5 % mas a cobertura 
conjunta de arbustos e árvores mais do que 10 %. Inclui áreas de 
arbustos onde não existem árvores. 

2. Inclui áreas com  árvores que não chegarão a uma altura de 5 metros in situ 
e com uma cobertura de copas de 10 % ou mais ex. alguns tipos de árvores 
alpinas, mangues de zonas áridas, etc. 

3. Inclui áreas com bambu e palmeiras desde que os critérios de utilização da 
terra, altura e cobertura de copas sejam satisfeitos. 

Outra terra 

Toda a terra que não seja classificada como “Floresta” ou “outra terra 
arborizada”. 

Notas explicativas: Inclui terra agrícola, prados e pastagens, áreas 
urbanizadas, terra baldia, terra coberta de gelo permanente, etc. 

Água no interior do 
país 

Extensões de água no interior incluindo geralmente, os grandes rios, lagos e 
reservatórios de água. 

Fora da área da 
terra 

Mar, oceano ou países vizinhos. 

6.2 Medições da altura e diâmetro das árvores  

6.2.1 Medição do diâmetro da árvore  (Diâmetro à altura do peito)  

O diâmetro da árvore é medida por cima da 
casca a uma altura de 1.30 m (ver Figura 
19) com a excepção de casos específicos 
mencionados a seguir. A medição pode ser 
efectuada com a ajuda duma fita de 
medição (Fita cuja unidade de diâmetro e 
centímetros), ou com a ajuda dum 
compasso de calibre para árvores. Para 
evitar uma estimativa excessiva do volume 
e compensar erros nas medições, o 
diâmetro é medido em cm. e arredondado 
por baixo (exemplo: 16.8 cm regista se 
como 16 cm). 

Figura 19. Posição para a medição de 
diâmetros à altura do peito em terrenos 
planos 

 
Notas: Segundo Dallmeier 1992 uma única linha 
ponteada indica o ponto de medição do diâmetro à 
altura do peito. Se houver duas linhas no tronco 
devido a uma árvore defeituosa, o ponto apropriado 
para efectuar a medição fica assim indicado. 

Ponto de 
medição 
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O compasso normalmente tem dois lados 
(ver Figura 20): 

- Um lado do eixo principal mostra 
uma escala em centímetros de 
diâmetro 

- O outro lado mostra uma categoria 
de diâmetro (compasso 
compensado). Este lado é 
principalmente utilizado na 
silvicultura para efectuar 
inventários. 

Será utilizado o lado em cm.  

Figura 20. Compasso 

Algumas medidas preventivas devem ser introduzidas:  

 Os instrumentos de medição devem ser mantidas numa posição que corte o eixo da  
árvore perpendicularmente a 1.30 m; 

 Assegurar que o compasso segure firmemente o tronco, sem que as abraçadeiras do 
compasso comprimam a casca.  

 Se for utilizada a fita dia métrica, assegure que não fique enrolada e que fique bem 
esticada a volta da árvore numa posição perpendicular ao tronco. Nada deve prevenir um 
contacto directo entre a fita e a casca da árvore a medir. 

 Se for utilizado o compasso, 
árvores não circulares devem ser 
medidas em dois diâmetros 
perpendiculares localizados o mais 
perto possível ao diâmetro maior e 
ao diâmetro mais pequeno naquele 
ponto, regista se  a média das duas 
medidas. 

Figura 21. Medição duma árvore não 
circular com o compasso 

d2
d1

d = (d1 + d2)/2 
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 Casos especiais de medição de diâmetros 

Caso Descrição da medição do diâmetro
Figura 

Nota: ver Figura 19. 

Em 
terrenos 
inclinados 

A medição do diâmetro da árvore à 
altura do peito a 1.30 m é efectua 
duma posição pelo monte acima. 

Figura 22. Posição de medição do diâmetro 
à altura do peito de uma árvore num terreno 
inclinado 

 

Árvore 
bifurcada 

Existem vários casos dependendo 
do ponto onde a bifurcação divide o 
tronco. 

 Se a bifurcação começar ( o 
ponto onde o núcleo é dividido) 
numa altura menos do que 1.30 
cm , e cada tronco tiver o 
diâmetro necessário, (≥20 cm na 
parcela inteiro, ≥10 cm para 
subparcelas rectangulares) será 
considerada uma árvore e será 
medida. A medição do diâmetro 
de cada tronco será efectuada a 
uma altura de 1.30 m   

 Se a bifurcação começar a mais 
alto de 1.30 m, a árvore será 
considerada uma árvore única. 
A medição do diâmetro de 
tronco será efectuada a uma 
altura de 1.30 m.  

 Se a bifurcação começar a 
1.30 m o ou um pouco mais 
alto, a medição do diâmetro é 
efectuada em baixo do ponto de 
intersecção da bifurcação, em 
baixo da protuberância que 
possa influenciar o diâmetro à 
altura do peito. 

Figura 23. Posição de medição do diâmetro 
à altura do peito para árvores bifurcadas 

 

 

 

Árvores de 
talhadia 

Estas são consideradas da mesma 
maneira que as árvores bifurcadas 
se não fosse o facto que os rebentos 
não cheguem necessariamente a um 
terço do diâmetro de uma árvore 
morta. O brotamento que origina em 
baixo de 30 cm. é medida a 1.30 m 
acima da terra; o brotamento que 
origina entre 30cm e 1.30 m é 
medida a 1 metro acima do ponto de 
partida. 

 

Ponto de 
medição

Ponto de 
medição 

1.3 m 1.3 m

1.3 m 
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Árvores 
com base 
alargada ou  
árvore com 
sapopema 

A medição do diâmetro é efectuada 
a 30 cm acima do alargamento ou 
largura principal da sapopema, se a 
sapopema/alargamento chega a 
uma altura de mais de 90cm acima 
da terra  

Figura 24. Posição de medição do diâmetro 
à altura do peito para uma árvore com 
sapopema  

 

Árvores 
com raízes 
aéreas 

A medição do diâmetro é efectuada 
a 1.30 m do limite entre o tronco e as 
raízes. 

Figura 25. Posição de medição do diâmetro 
à altura do peito para uma árvore com 
raízes aéreas 

 

Árvores 
com tronco 
irregular a 
1.30 m 

Árvores com protuberâncias, feridas, 
cavidades e ramos à altura do peito, 
devem ser medidas imediatamente 
em cima do ponto irregular onde não 
afecta o tronco. 

Figura 26. Posição de medição do diâmetro 
à altura do peito de uma árvore com 
alargamento a 1.30 m 

 

Figura 27. Posição de medição do diâmetro 
à altura do peito de uma árvore com ramo a 
1.30 m. num terreno inclinado 

 

Árvores 
inclinadas 

Medições de diâmetro são 
efectuadas a 1.3 m. A altura do 
tronco é medida onde a base do 
tronco encontra a terra formando um 
ângulo 

Figura 28. Posição de medição do diâmetro 
à altura do peito de uma árvore inclinada 

 

Ponto de 
medição 

Ponto de medição
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Árvore 
caída 

A medição do diâmetro é efectuada 
a 1.3 m do ponto de transição entre 
o tronco e a raiz 

Figura 29. Diâmetro à altura do peito de uma 
árvore caída 

 

Árvore viva 
no chão 
com ramos 
no formato 
de uma 
árvore 
vertical 

Quando uma árvore viva está no 
chão e os seus ramos verticais (a 
<45o posição vertical ) crescem do 
tronco principal, recomenda se que 
seja determinado se o tronco 
principal está ou não em cima da 
manta orgânica florestal. Sendo este 
o caso, utilize as mesmas regras 
aplicadas a uma árvore bifurcada, se 
o núcleo do tronco principal está em 
baixo da manta orgânica, não faça 
uso do tronco principal e trate cada 
ramo no formato de uma árvore 
como uma árvore separada.  

O diâmetro à altura do peito pode 
ser medido (também a sua altura) a 
1.30 m do chão, mas não da 
superfície superior do tronco caído. 
Se a superfície superior do tronco 
caído formar uma curva vertical, 
comparada com a terra, trate esta 
parte da árvore como sendo uma 
árvore individual, começando no 
ponto onde o núcleo separa se da 
manta orgânica. 

Figura 30. Diâmetro à altura do peito par 
uma árvore caída com ramos no formato de 
árvores verticais 

 

 

 Se o diâmetro à altura do peito não é medido a 1.30 m do chão, indique a altura onde 
foi medido no formulário F3 (“Altura do diâmetro”). Meça e indique em separado o 
diâmetro à altura do peito do ramo que origina a uma altura mais baixa do que 1.30 m. 

 O caso de tocos: se a altura do toco for menos do que 1.30 m, o diâmetro do toco é 
medido no exterior da casca à altura do toco imediatamente em baixo do ponto de corte 
e perpendicular ao longitudinal. Se a casca está danificada ou falta, faz se um 
ajustamento para a casca em falta. 

6.2.2 Medição da altura da árvore 

A medição da altura da árvore pode ser efectuada utilizando vários instrumentos incluindo uma 
tabela dendrométrica, Blume-Leiss, Suunto, Haga, Blitterlich Relascope. 

A medição da altura é efectuada em várias etapas:  

1. Distância da árvore (a 15, 20, 30 ou 40 metros). Para evitar erros de medição, a distância 
da árvore deve ser equivalente à altura da árvore; 

2. Observação da base da árvore; 

3. Observação da copa da árvore; 

Ponto de 
medição 

Ponto de 
transição
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4. Adição ou subtracção, se necessario, dos dois resultados das observações segundo o 
caso: adição se o operador se encontra pela encosta acima (ver Figura 31a), subtracção 
se o operador se encontra pela encosta abaixo em relação à árvore (ver Figura 31b); 

Figura 31. Cálculo da altura da árvore 

 
Nota: Pode estabelecer a altura de uma  árvore (12 m para a, b, e c, e 12.7 m para d): 

 a) Adicionando os resultados acima e abaixo da medida horizontal  
b) Subtraindo do total, a distância entre a base da árvore e a linha horizontal 
c) Adicionando à altura do instrumento do chão, a distância medida acima da linha horizontal 
d) Adicionando medição do instrumento do chão à distância medida da copa da  árvore até um ponto 
localizado imediatamente abaixo do horizontal ( Utilize a vara telescópica), a altura é Ho. Se D “e a 
distância da base da árvore até ao ponto localizado abaixo do horizontal do ponto mais alto da árvore 
então a altura da árvore  H  é calculada aplicando a fórmula: H=  √(H2+D2) 

Medição utilizando um dendrómetro Blume-Leiss  

Este dendrómetro é composto de: 

 Um visor dióptrico que fornece duas imagens deslocáveis. 

 Quatro escalas de altura e uma escala de ângulos ( as escalas de altura correspondem a 
uma distância de medição da árvore a 15, 20, 30, e 40 m). 

 Um pêndulo oscilante localizado em frente das escalas. O pêndulo pode ser parado 
quando necessário com a ajuda de um botão ou gatilho para fazer a leitura da medida. 
Um modelo mais recente tem dois pêndulos oscilantes que podem ser parados utilizando 
dois gatilhos diferentes. 

O instrumento inclui uma vara com marcações correspondentes às escalas diferentes de altura. 

5 m 

H=√(11.72+52) 
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Para efectuar as medições, o operador procede da maneira seguinte: 

Num terreno sem ou com pouca pendente: 

1. Escolha a escala a 15, 20, e 30 ou 40 m, a escala deve aproximar, o mais possível, à 
altura estimada do tronco. 

2. Coloque a vara: a vara é afixada de maneira a posicionar a marca de escala escolhida em 
frente ao operador. 

3. Posicionamento de distância da árvore: coma ajuda do visor dióptrico, o operador olha 
para a marca na vara, correspondendo a escala seleccionada. Se a distância da árvore não 
for correcta, o operador reparará nas duas imagens deslocadas. Para conseguir o 
posicionamento correcto, o operador ou avança ou recua para ver as duas imagens no 
visor alinhadas na mesma linha.  

Figura 32. Distância da árvore – Utilização da vara 

 
Nota: a primeira figura a direita mostra que o operador está demasiado distante; a segunda mostra que a 
distância é correcta; e a terceira mostra que o operador está demasiado perto. 

4. Ângulos de observação: para medir a altura de uma árvore, o observador experimenta 
dois ângulos de observação. O primeiro no nível superior e o segundo na base da árvore. 

5. Determinação da altura: depois de cada observação, o operador faz a leitura da medida 
indicada na escala que corresponde à marca escolhida na vara, e depois adiciona os 
resultados das duas medidas. O resultado desta adição corresponde a altura da. 

6. Para o modelo novo, o operador fará a leitura das medidas depois da segunda 
observação, visto cada pêndulo possibilita a determinação duma medida separada. 

Em terrenos inclinados: 

1. O operador efectua as mesmas operações acima indicadas, com a excepção do cálculo da 
altura. Se o operador se encontra pela encosta acima, os resultados das duas medidas são 
adicionadas. Se o operador se encontra pela encosta abaixo, as observações serão 
direccionadas para a base da árvore e o resultado será a subtraído da observação 
direccionada para o ponto mais alto da árvore. 

2. Depois, terá que ser aplicado  

3.  um coeficiente de pendente ao resultado da altura.  

4. Efectue a observação dum ponto da árvore localizado a mesma altura da posição do seu 
olho em relação ao chão. 
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5. Verifique a medida do ângulo na escala apropriada. 

6. Depois verifique a tabela localizada num dos lados do instrumento onde encontrará uma 
tabela de coeficientes que ajuda a fazer as correcções necessárias. 

7. Aplique tal coeficiente seguindo a fórmula abaixo indicada  

h' = h - hk 

onde  h' =altura real  h = altura medida  k = coeficiente de correcção 

Medição de altura com um a Suunto 

1. Distância: para efectuar a medição, uma vara é afixada à árvore numa posição vertical e 
à altura do olho do operador. O Suunto deve ser segurado firmemente numa posição 
vertical. 

2. Determinação da altura: seleccione o ponto mais alto da árvore, faça a leitura do 
resultado da medição da altura, seleccione a base da árvore, adicione ou subtraia 
segundo o caso. Se a distância entre a árvore e o operador é de 30 ou 40 m, torna se 
conveniente repetir as medições efectuadas numa escala de 15 ou 20 m. 

3. Medição do declive e correcção da altura:  a medição do declive seleccionando o 
ponto correspondente à altura do seu olho. Se o Suunto não inclui uma escala em graus 
ou em percentagens, faça uma conversão (texto imprimido atrás ou calculador) e depois, 
multiplique a altura que obteve pelo co-seno do ângulo. 

Estimativa da altura da árvore  

No caso de a estimativa ser feita apenas por observação directa, é necessário calibrar desde o 
início do levantamento, e quando o tipo de parcela florestal muda. 

6.3 Utilização de receptores para Sistemas de Posicionamento 
Global (GPS) 

6.3.1 O que é um GPS?  

GPS é um sistema de navegação por rádio baseado em satélites onde o receptor GPS determina 
a sua posição geográfica X, Y e Z através da medição da sua distância para satélites diferentes. 
Existem 24 satélites GPS operacionais a orbitar o globo em órbitas diferentes e todos 
transmitem a sua posição espacial. Através do estabelecimento do espaço de tempo que separa o 
receptor dos diferentes satélites, o que corresponde à distância, a posição geográfica é obtida. O 
erro na estimativa da posição no terreno limita se a alguns metros, dependendo da qualidade do 
receptor. Mais detalhes sobre o GPS podem ser obtidos através de 
http://tycho.usno.navy.mil/gpsinfo.html 

6.3.2 Quando se deve utilizar o GPS?  

As equipas de campo utilizam receptores GPS no terreno:  

 para navegar a parcela e chegar ao ponto de partida de cada parcela;  

 para verificar a posição da parcela depois de 125 metros (meio caminho) e depois de 250 
metros (fim da parcela);  

 para obter as coordenadas dos pontos de referência (posição do marcador e o acesso à 
unidade de amostragem). Com as posições registadas no terreno das parcelas, a sua 
extensão real pode ser introduzida num Sistema de Informação Geográfica par efectuar 
super imposições com outros dados geográficos tais como imagens obtidas do satélite, 
fotografias aéreas, mapas, etc., para análises posteriores. 
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As equipas de controlo também utilizam receptores GPS para localizar as posições de partida 
das parcelas no terreno. Visto que a posição GPS pode diferir nalguns metros, as equipas de 
controlo também são equipadas com detectores de metal para localizar a barra de metal (o 
marcador permanente) que foi colocada na posição de partida pelas equipas de campo.  

6.3.3 Guia do GPS  

O guia, incluindo funções e botões depende do modelo do GPS.  

6.3.4 Utilização do GPS durante o levantamento (para cada 
unidade de amostragem) 

 Preparação:  

1. Inicie o GPS (Apenas a primeira utilização). 

2. Estabeleça as unidades. Sistema apropriado de coordenadas e datum devem ser 
seleccionados. 

3. Introduza as coordenadas do ponto de partida das parcelas no receptor do GPS como 
waypoints. O nome do ponto será dado da seguinte maneira: (número da unidade de 
amostragem, 3 dígitos) + “P” (=Parcela) + (número da parcela ) + “P” (= Partida), ex. 
para UA Num. 13, parcela 3: 013P3P. Isto pode ser feito manualmente, um waypoint por 
waypoint, ou automaticamente para uma série de waypoints, ligando o receptor GPS a 
um computador e utilizando o software apropriado.  

 No terreno 

1. Faça uma leitura das coordenadas e marque a posição do ponto de partida onde a equipa 
de campo começa o acesso a pé à UA (i.e. na estrada mais próxima que é possível 
transitar viatura). O nome do ponto será atribuído da seguinte maneira: (número da UA, 
3 dígitos) + “V” (=Viatura) , ex. para UA13: 013V. 

2. Identifique o ponto de partida da parcela fechado (encontre o mais próximo).  

3. Navegue até ao ponto de partida da primeira parcela a ser inventariada (Função GoTo) 
Utilize a página bússola/navegação). 

4. Faça a leitura e marque a posição do ponto de referência durante o acesso à UA. O nome 
do ponto será atribuído da seguinte maneira: (número da UA, 3 dígitos ) + “R” 
(=Referência) + « número de I.D. do ponto de referência (de 1 ao número total de pontos 
de referência) , ex. para UA, segundo ponto de referência: 013R2.  

5. Faça a leitura e marque a posição do marcador. O nome do ponto será atribuído da 
seguinte maneira: (número da UA, 3 dígitos) + “P” (=Parcela) + (número da parcela) + 
“M” (=Marcador), ex. par UA 13, parcela 2: 013P2M. 

6. Faça a leitura e marque a posição do meio e fim da parcela. O nome do ponto será 
atribuído da seguinte maneira: (número da UA, 3 dígitos) + “P” (=Parcela) + (número da 
parcela) + “M” (=meio) ou “F” (= Fim), ex. para UA 13, parcela 2: 013P2M ou 013P2F. 

7. Navegue ao ponto de partida da próxima parcela (Ir Para). 
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6.4 Medições de distâncias horizontais  

Todas as distâncias de referência, tais como parcelas e subparcelas, e coordenadas de árvores, 
são distâncias horizontais. Quando o terreno é plano, estas distâncias podem ser medidas 
directamente. No entanto, em terrenos íngremes, as distâncias horizontais diferem das distâncias 
percorridas e medidas no terreno (ver Figura 33). Deve ser introduzido um factor de correcção 
para estabelecer a distância a percorrer no terreno para chegar a um dado ponto.  Correcções de 
pendente serão efectuadas para todos os declives acima ou iguais a 15 %.  

Figura 33. Correcção de pendente 

 
Nota: A distância entre dois pontos medida ao longo dum declive (d1) é sempre maior do que a distância 
horizontal equivalente (h1). Num terreno inclinado, a distância horizontal deve ser multiplicada por um factor que 
corresponda à pendente, para obter uma distância corrigida. Θ é o ângulo entre a linha horizontal e a linha recta 
A-B.d1 = h1/co-seno (Θ). 

The following procedure is applied to calculate corrected distances:  

1. Meça o ângulo da pendente do ponto de referência A na direcção ao ponto B, utilizando 
um clinómetro (ou outro instrumento de medição de inclinações); é importante assegurar 
que a medição seja feita ao longo duma linha paralela de observação à pendente média 
do chão. O instrumento deve ser colocado ao mesmo nível de altura da do alvo. 

2. Após a determinação do ângulo da pendente, obtenha a distância corrigida d1, que 
corresponda à distância horizontal desejada, utilizando a tabela de correcção de 
inclinações (ver Tabela 9).  

3. Vá ao ponto b, e meça de novo a pendente, em direcção ao ponto A. Se o resultado for 
diferente da primeira medida, repita a operação. 

Quando o operador não consegue ver a posição do próximo ponto, ou quando o declive não é 
regular, uma, ou várias medidas intermédias tornam se necessárias. A distância horizontal é 
corrigida por segmentos.  
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Tabela 9. Tabela de correcção da pendente 

Inclin. Grau Factor Distâncias  Horizontais Inclin.

% o fs 5 10 15 20 25 30 40 50 125 245 % 
15 9 1.0112 5.1 10.1 15.2 20.2 25.3 30.3 40.4 50.6 126.4 247.7 15 
20 11 1.0198 5.1 10.2 15.3 20.4 25.5 30.6 40.8 51.0 127.5 249.9 20 
25 14 1.0308 5.2 10.3 15.5 20.6 25.8 30.9 41.2 51.5 128.8 252.5 25 
30 17 1.0440 5.2 10.4 15.7 20.9 26.1 31.3 41.8 52.2 130.5 255.8 30 
35 19 1.0595 5.3 10.6 15.9 21.2 26.5 31.8 42.4 53.0 132.4 259.6 35 
40 22 1.0770 5.4 10.8 16.2 21.5 26.9 32.3 43.1 53.9 134.6 263.9 40 
45 24 1.0966 5.5 11.0 16.4 21.9 27.4 32.9 43.9 54.8 137.1 268.7 45 
50 27 1.1180 5.6 11.2 16.8 22.4 28.0 33.5 44.7 55.9 139.8 273.9 50 
60 31 1.1662 5.8 11.7 17.5 23.3 29.2 35.0 46.6 58.3 145.8 285.7 60 
70 35 1.2207 6.1 12.2 18.3 24.4 30.5 36.6 48.8 61.0 152.6 299.1 70 
80 39 1.2806 6.4 12.8 19.2 25.6 32.0 38.4 51.2 64.0 160.1 313.8 80 
90 42 1.3454 6.7 13.5 20.2 26.9 33.6 40.4 53.8 67.3 168.2 329.6 90 

100 45 1.4142 7.1 14.1 21.2 28.3 35.4 42.4 56.6 70.7 176.8 346.5 100 
110 48 1.4866 7.4 14.9 22.3 29.7 37.2 44.6 59.5 74.3 185.8 364.2 110 
120 50 1.5620 7.8 15.6 23.4 31.2 39.1 46.9 62.5 78.1 195.3 382.7 120 
130 52 1.6401 8.2 16.4 24.6 32.8 41.0 49.2 65.6 82.0 205.0 401.8 130 
140 54 1.7205 8.6 17.2 25.8 34.4 43.0 51.6 68.8 86.0 215.1 421.5 140 
150 56 1.8028 9.0 18.0 27.0 36.1 45.1 54.1 72.1 90.1 225.3 441.7 150 

Nota: A tabela fornece distâncias corrigidas para distâncias horizontais, em função da pendente. Por exemplo, a 
correcção de distância para uma distância horizontal de 20 m, com uma pendente de 30 %, é de 20.9m. 

Para as distâncias horizontais não incluídas na tabela, é possível obter uma distância corrigida multiplicando a 
dist6ancia horizontal pelo factor de correcção da pendente. Por exemplo, num terreno com uma pendente de 25 %, 
o objectivo é de determinar a distância horizontal de 7.5 m. É necessário fazer a seguinte operação: 7.5 * 1.0308 
= 7.73 metros. 

6.5 Instruções para a utilização duma tabela de números 
aleatórios 

Determine quantos dígitos são necessários para o seu número aleatório, baseado no número total 
de agregados familiares. Por exemplo, se tiver 123 agregados familiares precisará de três 
dígitos, se tiver 9, precisa de dois dígitos. 

Com os olhos fechados, utilize um objecto pontiagudo, tal como uma caneta ou lápis, para tocar 
na tabela de números aleatórios. O seu ponto de partida é o dígito mais próximo ao ponto de 
contacto com a tabela.  

Com uma leitura ao lado direito, obtenha o número de dígitos necessários. Números que não 
estão dentro da gama necessária (mais do que o número total de agregados familiares) não são 
considerados. Continue a leitura dos números na direcção seleccionada até escolher um número 
aleatório dentro da gama.  
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6.6 Técnicas para entrevistas e discussões de grupo 

6.6.1 Conselhos e recomendações 

Entrevistas são muito importantes para a recolha de dados, e não são fáceis de conduzir.. Boas 
técnicas para entrevistara adquirem-se através da experiência, do treino e da adopção de certos 
procedimentos. Existem recomendações específicas e ferramentas desenvolvidas, sugerindo 
como entrevistar pessoas. A secção seguinte contém alguns desses conselhos, bem como a 
previsão de certas dificuldades, em relação a entrevistas.  

 Preparação:  

o Aquisição de informação prévia através de análise da literatura e dados 
secundários, aumenta o conhecimento da área e da respectiva população, e é 
importante para a condução de entrevistas.  

o Planear que variáveis os entrevistadores precisam de obter dos diferentes 
informadores chave e grupos representativos. 

o Rever os tópicos e sub-tópicos e preparar perguntas orientadoras a serem 
exploradas. 

o Cada membro da equipa que conduz entrevistas fá-lo seguindo uma linha própria 
de raciocínio e questionamento. 

 Relacionamento: É mais fácil estabelecer uma boa relação de trabalho com a população 
local, se os entrevistadores estiverem bem preparados, demonstram respeito, e se 
lembram de que eles são os trabalhadores de campo que se encontram no local para 
aprender dos utilizadores, de que forma eles estão a beneficiar dos seus recursos locais.  

 Marcação de entrevistas: Deve-se demonstrar respeito pelo tempo de que as pessoas 
dispõem marcando entrevistas com informadores e seleccionando um tempo e local 
aonde não haverá perturbações à entrevista. É também importante levar em conta a 
altura em que a entrevista deve ser terminada. As entrevistas espontâneas são também 
importantes. Elas podem servir-se do formulário como guião de um diálogo informal 
com pessoas com quem os entrevistadores se encontram casualmente no campo, nos 
estabelecimentos comerciais locais, etc. 

 O Número de inquerido em cada Agregado familiar deve ser pequeno (i.e. duas 
pessoas) tanto quanto possível, para evitar dar a ideia de que os elementos externos à 
comunidade dominam o processo. 

 Interpretação: O melhor método é sempre o de se entrevistar na língua original, mas 
caso isso não seja possível será importante o uso de interpretação. Ao utilizar intérpretes 
é importante o uso de linguagem simples, assegurando-se que existe um bom 
entendimento mútuo sobre os procedimentos e qual a informação a obter. Deve-se 
sempre ter em conta que o papel do intérprete é o de interpretar e não o de entrevistar. 
Uma forma de assegurar que a comunicação é boa, é formular a mesma pergunta de 
formas diferentes (formulário para verificação). Outras sugestões incluem: Assegure-se 
que tradutores se sentem atrás dos entrevistadores, mantenha contacto directo com os 
entrevistados. É importante que os entrevistadores passem o tempo necessário a 
assegurar-se que percebem inteiramente o que está sendo dito e que o intérprete perceba 
inteiramente qual foi a pergunta feita. Entrevistas através de intérpretes são 
necessariamente mais lentas, mais difíceis e mais sensíveis, do que as conduzidas na 
língua original. 
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 Existem diferentes opiniões sobre a questão de tomada de notas e preenchimento de 
Formulário de campo ou questionário perante os respondentes. Em entrevistas semi 
estruturadas muitos argumentam que não se deve produzir um documento ou formulário 
com ar oficial recomenda se muitas vezes que não se deve tomar notas até chegar a uma 
relação de confiança (peça autorização) visto que as pessoas muitas vezes não estão a 
vontade em falar livremente se notas são tomadas.  Se tomar notas, explique claramente 
o objectivo e depois da entrevista forneça um resumo do que foi escrito. Através de 
exercícios visuais tais como RRA pode se compartilhar as notas ou croquis com todos os 
participantes. A notação anterior de algumas das variáveis e tópicos a perguntar, depois 
duma familiarização com o processo é boa prática e recomenda se que. 

 Mulheres rurais são muitas vezes ocupadas e tímidas em relação a pessoas estranhas, 
seja homem ou mulher. Os investigadores no terreno devem ser sensíveis em relação aos 
constrangimentos enfrentados pelas mulheres durante o curso das entrevistas. É 
preferível que seja uma mulher a efectuar a entrevista com mulheres.  

 Evite perguntas que ultrapassem os conhecimentos ou experiência dos informadores. 
Evite a expressão de opiniões ou a utilização de perguntas que possam influenciar 
negativamente as respostas dadas. Para ser educada ,  a população local muitas vezes 
concordará com as opiniões dos entrevistadores, mesmo que não concordem ou saibam. 

 Modificações: prepare se para modificar a pergunta ou a maneira que pede informação, 
visto que novas questões se levantam e questões antigas se tornam menos críticos. As 
questões devem ser tratadas a medida que se levantam durante a conversa.  

 Para colocar as perguntas, utilize um estilo flexível que procure explicações e 
opiniões em lugar de repostas sim-ou-não. Por exemplo, pergunte “onde vai buscar 
lenha?” em lugar de”corta a lenha na floresta do governo?”(IUCN, 1998). Para ter uma 
relação com a unidade de amostragem, siga com a pergunta “apanha lenha também nesta 
área da floresta?” (indicando a unidade de amostragem no mapa). 

 Sondagem e a utilização de perguntas facilitadoras: sondar as pessoas é uma arte que 
se aprende através duma prática cuidadosa e implica aprofundar um tópico. Muitas 
vezes, os tópicos não são facilmente compreendidos no início e várias perguntas sobre 
um tópico relacionado podem ser úteis para assegurar um entendimento (tanto o seu 
como o do entrevistado). Utilize perguntas facilitadoras tais como “Quem?”, “O que?”, 
“Onde?”, “Quando?”, “Porque?”, “Como?” “Quantos?”, “Quantas vezes?”, etc. Quais 
são as implicações, objectivos, intenção, significado ou explicações de alguma coisa? 
Pergunta a sim frequentemente – está a seguir o caminho certo? (Messerschmidt, 1995). 
Mas é importante também tomar em conta que não necessitamos de mais informação do 
que ficou estabelecido nos objectivos. 

 Concentrar na Unidade de amostragem e subparcela: É sempre importante ficar 
claro sobre a necessidade de relacionar a pergunta à unidade ou parcela. Uma referência 
geográfica é possível. Se as pessoas dizem que apanham lenha na floresta, mas estão a 
falar da floresta em geral ou outra área manifestamente fora da área de amostragem,  a 
pergunta seguinte poderá ser “ apanham lenha também nesta (específica) área”? Ao 
mesmo tempo indique a área visualmente ou através duma descrição etc. 

 Os entrevistados podem ter razões para esconder informações sobre as suas práticas 
normais, ou pelo menos não falar abertamente sobre estas questões, sobretudo se pensar 
que o entrevistador é um representante duma organização ou autoridades que se 
preocupam com a caça de espécies em risco e a entrada nos parques nacionais para 
apanhar lenha etc. É, neste caso, importante estabelecer um clima de entendimento entre 
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o entrevistado e o entrevistador. Contudo, se percebem que já conhece estas práticas, 
pode chegar a conhecer mais sobre a dimensão destas práticas. Uma das técnicas é de 
partir do princípio que a prática existe e ir directamente para a importância relativa para 
os seus meios de subsistência. “Na aldeia ao lado, explicaram que caçam quase todas as 
semanas, quantas vezes tem que ir caçar para dar a comer a sua família?/ ou quantas 
vezes vai a caça?” Este tipo de pergunta demonstra que compreende a realidade em que 
vivem. Se pode utilizar uma abordagem directa depende da relação que foi estabelecida 
e requer uma avaliação cuidadosa do clima da situação. Em outras circunstâncias, a 
abordagem tem que ser muito mais indirecta. O assunto pode ser abordado de ângulos 
diferentes, tais como uma conversa sobre comida e as práticas de caça das crianças. 
Muitas vezes pode observar pequenos objectos feitos de pfnl na comunidade que podem 
fornecer bons pontos de partida para uma discussão sobre assuntos sensíveis. Faça uso 
destas observações (AIDEnvironment, 1999).  

 Recomenda-se a inclusão duma última pergunta no plano de entrevistas “Há perguntas 
que têm para nós?” permite ao entrevistador obter informações que possam ter 
escapadas, põe os entrevistados mais a vontade visto que a entrevista não fica unilateral, 
e também permite uma verificação sobre o entendimento mutual do entrevistador e o 
entrevistado. Se a pergunta for inesperada,, existe a possibilidade que o entrevistado não 
tenha percebido o objectivo da entrevista e o entrevistador não tenha descobrido um 
retrato fiel do compartimento ou atitudes do entrevistado (Molnar, 1989). 

 Um erro comum durante as entrevistas é de prometer aos entrevistados que 
beneficiarão de receitas tangíveis através da cooperação. Nunca promete uma coisa que 
não é possível. Como regra geral, explique que o resultado vau ser um retrato verídico 
da situação encontrada durante o levantamento. A tarefa da equipa de campo é de dar a 
conhecer ao mundo exterior os usos e práticas locais e a importância da floresta ou 
outros recursos naturais, e assim, os que decidem serão melhor informados sobre as 
questões de recursos de terra. 

6.6.2 Guia: Análise e identificação das partes interessadas ( 
Diagrama Venn) 

Este exercício identifica e fornece informação sobre os diferentes grupos de utilizadores de 
recursos que é importante contactar e entrevistar.  

1. Organize um encontro com a população local (aqueles que vivem perto da unidade de 
amostragem, mulheres, homens e tal vez alguns informadores chave também), e 
explique os objectivos das entrevistas. Durante esta sessão de troca de experiências, o 
grupo pode ser estimulado a trabalhar com a ajuda visual. 

2. Faça uma lista dos utilizadores ou grupos de pessoas que têm um interesse na floresta. 
Assegure que as partes interessadas externas, ( aquelas não representadas fisicamente 
tais como empresas de madeira ou empresas farmacêuticos) são mencionadas. Os grupos 
grandes podem ser divididos em grupos mais pequenos? Há certos grupos que dependem 
mais da floresta do que outros, ou grupos que utilizam a floresta mais frequentemente? 

3. Classifique os grupos, organizações, instituições e indivíduos. 

4. Faça um desenho da unidade de Amostragem em formato duma caixa no centro da folha 
de papel ou flip chart. Explique que cada grupo de interessados deve ser representado 
por um círculo. O tamanho do círculo representa o grau de interesse na floresta: se o 
interesse for grande, intermédio ou pequeno, desenhe um círculo grande, intermédio ou 
pequeno respectivamente.  
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5. Coloque os círculos das partes interessadas no quadrado da unidade de amostragem para 
demonstrar a ligação entre elas e a unidade em análise. Discuta os direitos de cada parte 
interessada nos produtos e quais os produtos e serviços que lhes interessam.  

Figura 34. Exemplo dum diagrama Venn 

 

6.6.3 Guia: Análise participativo de fotografias aéreas e mapas 

A observação de fotos aéreas e mapas estimulará uma discussão com os informadores chave 
externos e grupos representativos, e servirá como “quebra-gelos”.  

Durante o exame conjunto das fotos aéreas ou mapas, é normal discutir aspectos sobre o acesso 
à unidade de amostragem e o uso do solo da unidade e arredores. Se várias fotos aéreas de 
alturas diferentes estiverem disponíveis, (anos, épocas) é possível explorar as mudanças 
ocorridas. Também é possível obter informação sobre pontos de referência, localização e 
nomes, fronteiras administrativas, produtos florestais e as épocas em que estai disponíveis. Se 
possível, tente marcar a unidade de amostragem na foto com a sobreposição duma 
transparência. É possível anotar na foto, ou desenhar em outro mapa numa folha de papel, a 
informação que resulta da discussão em grupo.   

Ao contrário de mapas desenhados, as fotografias aéreas representam uma imagem verdadeira 
duma área numa altura de tempo. Ao adicionar informações locais, fornece dados muito 
importantes. Esta informação pode facilmente ser transformado em mapa convencional ou 
croquis dum mapa, baseado na foto. 

Mapas topográficos são indispensáveis, mesmo que haja fotografias aéreas, para discutir e 
relacionar a área de amostragem a uma área geográfica maior.   

Outro exercício que levanta muita discussão e análise e mapeamento na comunidade. Num 
exercício de mapeamento na comunidade, a população local desenha a sua comunidade e 
arredores. Muitas vezes o facilitador ajuda o arranque do trabalho com o desenho dum ponto de 
referência, uma estrada por exemplo, mas durante o resto do exercício, a população deve 
desenhar o seu próprio mapa com o mínimo de interferência. Durante o exercício há muito 
tempo para a discussão sobre a propriedade, as colheitas em diferentes áreas etc. Uma 
desvantagem, contudo, para este estudo, è o facto de a população não viver, necessariamente na 
áreas da recolha de dados. Será importante focar o exercício de mapeamento o mais possível |à 
unidade de amostragem e as suas variáveis. O que é possível fazer é localizar a unidade de 
amostragem no mapa da comunidade, se for possível na escala escolhida.  

Floresta

 
Colectores de 

lenha para 
combustível

colectores de 

cogumelos 

 
Madeireiros caçadores 
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6.6.4 Guia: verificação e triangulação 

Esta técnica é importante para as entrevistas. No curso de qualquer estudo, o investigador tem 
que ter conhecimento de preconceitos. Se um estudo estiver baseado em preconceitos, os 
resultados não reflectem a realidade, porque uma situação ou perspectiva foi favorecida. Um 
estudo que ignora a perspectiva da mulher pode ser um estudo com falta de sensibilidade de 
género. Um estudo que não investiga profundamente as questões pode ser acusado do 
preconceito de “cortesia” se as pessoas apenas dizem o que pensam que o entrevistador quer 
ouvir. Triangulação, também conhecida por verificação cruzada, é uma maneira de assegurar 
que os resultados dum estudo sejam tão precisos e livres de preconceitos como possível.   

As datas e percepções, por exemplo, podem ser examinadas utilizando métodos diferentes onde 
cada abordagem traz uma maior compreensão das complexas realidades locais. Da mesma 
maneira, a utilização do mesmo método com vários grupos diferentes (homens, mulheres, 
crianças etc.), as diferentes perspectivas relacionadas com uma questão específica podem ser 
descobertas. A credibilidade dos dados é reforçada através da verificação pela comunidade dos 
resultados. (IIED, 1997).  

A triangulação implica um exame dos problemas ou questões do maior número de perspectivas 
possível, mas pelo menos três (Freudenberger, 1995). 

A triangulação das perspectivas da equipa de campo implica ter pelo menos três pessoas com 
pontos de vista diferentes (mulheres/homens, cientistas sociais/técnicos, pessoas dentro e fora 
da comunidade, a juventude/idosos etc.). 

A triangulação das perspectivas dos informadores é assegurada através de entrevistas com a 
maior gama possível de pessoas e toda a informação é verificada por pelo menos três fontes 
diferentes (mulheres/homens, juventude/idosos, diversos grupos étnicos, etc.). 

Triangulação dos métodos de recolha de informação é assegurada com uma abordagem à 
mesma questão utilizando ferramentas diferentes (entrevistas históricas, mapas espaciais, 
calendários das estações do ano etc.). Será que a observação directa ou exercício de 
mapeamento coincidam com a informação posterior obtida das pessoas durante o trabalho no 
terreno? 

É necessário manter bons registos sobre a origem da informação e a confiança do entrevistador 
sobre a sua credibilidade. A verificação pode ser uma actividade morosa e requer paciência. 

6.6.5 Guia: Observação directa  

A observação directa tal vez pareça óbvia, mas é, no entanto, muito importante. A equipa de 
campo deve estar atenta e observar a área de amostragem e os arredores e notar as instalações 
gerais de utilização da terra, tais como lojas, escolas e mercados bem como a habitação e infra- 
estrutura. A observação destes elementos pode clarificar discrepâncias e lacunas de informação 
que possam surgir durante o processo de recolha de dados. Perguntas adicionais podem ser 
colocadas para resolver estas lacunas de informação. Muitas vezes, mal-entendidos e 
informação contraditória podem surgir se a população local não entendeu completamente o que 
estava a ser perguntado. Acontece normalmente porque as perguntas foram mal formuladas, 
demasiado complexas ou demasiado gerais desde o início. O entendimento dos conceitos 
também pode ser poço claro através das barreiras de língua e cultura. 

Observações directas podem aumentar a correcção e fidelidade da informação e reduzir também 
o número de perguntas que a população tem que responder. Por exemplo, não há necessidade 
em perguntar se a população utiliza madeira na construção das suas casas se todas as casas 
observadas são construídas de madeira. 
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6.6.6 Guia: Transecto até a área de amostragem 

Se as condições e circunstâncias o permitirem, a organização deste tipo de passeio recomenda 
se muito. Um transecto pode ser definido como um passeio que deve seguir uma rota específica, 
muitas vezes através de linhas de contorno com elevações diferentes e zonas ecológicas 
diferentes etc. Se um mapa dá uma vista de alto duma área, um transecto atravessa o mesmo 
território e é possível ter uma ideia das diversas micro zonas ecológicas da paisagem. No 
contexto da Avaliação Nacional, é útil ir ao centro da área de amostragem (UA) ou as vezes 
melhor, a um ponto alto da UA para obter uma vista melhor. Muitas vezes é possível ver os 
marcadores de fronteiras, práticas diferentes de utilização da terra,  etc. Tanto os membros das 
equipas de campo como os utilizadores locais das florestas participam (e também informadores 
chave se for necessário). Poder discutir a floresta e os produtos da floresta na área de 
amostragem com os utilizadores da floresta, ajuda a ligação da recolha de dados à unidade de 
amostragem.   

Exemplos de perguntas dirigidas: 

 A medida que se atravessa as diferentes utilizações de terra, perguntas devem ser colocadas 
para obter uma ideia sobre os diferentes regimes de posse da terra. “A terra pertence a 
quem? emprestada? Sujeita a conflitos? Cultivada por mulheres? Homens? Pessoas 
estranhas?” 

 “Existem áreas com mais procura que outras? Esta terra é alocada de que maneira?” 

 “Qual é o significado de barreiras ou vedações que aparecem? Existem mais em certas 
áreas do que em outras? Porque?” (Vedações muitas vezes indicam uma concorrência para 
a terra ou utilizações concorrentes, tais como pastagem e culturas). 

 “Qual foi o uso do solo nesta área há dez anos?” 

 “Neste lugar onde estamos agora, quais são os produtos da floresta que você/ a sua família 
apanham?” 

 “Aquela fruta que podemos ver aí – vocês apanham? Quem? – Vocês comem aquilo?  etc.”  

 As utilizações das várias árvores devem ser investigadas. “Quem pode utilizar as árvores e 
para que objectivo? As regras são iguais para todas as espécies de árvore s? Variam em 
relação à localização da árvore? 

 “O grupo está a atravessar uma terra emprestada?” Se assim for, é útil começar a 
estabelecer as práticas de empréstimo. 

 “O grupo está a atravessar terras que são propriedade da comunidades?” Se assim for, é 
uma oportunidade de começar a estabelecer a forma de gestão. 

Uma das vantagens do transecto é que as pessoas muitas vezes estão mais a vontade para falar 
sobre assuntos sensíveis, tais como a posse da terra ou conflitos quando estão fora da 
comunidade. Se uma pergunta relaciona se com as do que a mesma pergunta colocada numa 
situação formal de entrevista (Freudenberger, 1995). 

Adicionalmente, um transecto possibilitará à equipa no território uma oportunidade de mostrar o 
que estão a fazer e também uma oportunidade de esclarecer dúvidas depois das observações das 
medições no campo. 
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6.6.7 Guia: Identificação dos produtos e serviços e a sua 
utilização 

Este exercício pode ser realizado com grupos representativos diferentes para recolher dados 
sobre os produtos e serviços das diferentes classes de uso do solo na parcela, e a sua utilização. 
Questões de género devem ser consideradas e tal vez seja mais seguro organizar os grupos 
representativos em grupos de homens e mulheres separadamente, pelo menos quando se discute 
as preferências e importância dos produtos e serviços.  

Seguem-se as etapas e recomendações:  

1. Faça uma lista das classes de uso do solo (se necessário). É importante clarificar com os 
utilizadores se o uso do solo diferente significa que apanham produtos diferentes. 

2. Pergunte quais são os produtos e serviços utilizados no uso do solo: “Aqui onde estamos, 
(se for dentro da UA) – ou nesta área na fotografia aérea/mapa, quais são os produtos 
que a sua família (você/aldeia apanham?”, “Qual é o nome local?” "Vocês utilizam o 
produto para que?” 

3. Deixe o grupo focal falar a vontade sobre os produtos que apanham e faça uma listagem 
numa flip chart ou papel. Se sentir que alguns foram omissos, pode colocar perguntas 
indirectas tais como: “Existem curandeiros aqui” (se sim, implica que estão a colher 
plantas medicinais etc.), “Vocês cozinham com que? Lenha, electricidade, gás?” 

4. Se foram identificadas tipos diferentes de floresta, “os produtos diferentes da floresta 
pertencem a tipos específicos de floresta?” 

5. Discuta um produto de cada vez, desenhe o produto na flip chart e trabalhe 
sistematicamente em cada um para registar todas as variáveis.  

6. Se possível, deve se tentar encontrar a espécie no campo. 

6.6.8 Exemplos sobre a formulação de perguntas 

A. Perguntas a informadores chave 

 Informação geral sobre a unidade de amostragem (formulário F1, secção A):  

Divisões administrativas (7-10): “Quais são os nomes da unidade administrativa/ província/ 
distrito/aldeia e o nome local da área?” 

 Informação sobre os habitantes da UA ou arredores (formulário F1, secção B):  

- População da UA (21): “Quantas pessoas habitam esta área?” (refere se a UA). 

- Ano de povoação (22): “Desde quando (desde que ano) que as pessoas habitam a 
área?” 

- Dinâmica da população (23): “A maior parte das pessoas habitam aqui durante os 
últimos 5 anos?” ou “Tem visto muitas mudanças durante os últimos 5 anos com 
pessoas a ir e vir?” Se houve mudanças, porque?” 

- Actividade principal (24): “como classifica os meios de subsistência da maior parte 
das pessoas que vivem na área da UA e arredores?” A verificação de observações 
directas e informação prestada pelos entrevistados pode fornecer uma boa visão 
geral.  

 Informação geral sobre a distância e acesso a UA (formulário F1, secção C):  

Distância à estrada permanente, estrada sazonal, área habitada, escola, mercado, hospital 
(26-31): “Qual é a distância da UA até à estrada permanente mais próxima etc?” 
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 Informação geral sobre o secção do uso do solo secção (formulário F5, secção A):  

- Estado de protecção (82): “Qual é a designação legal da floresta? É floresta oficial, 
floresta comunitária, floresta da aldeia, Parque Nacional?” 

- Propriedade (83): “Quem é o proprietário legal da terra (floresta) na área de 
amostragem? É público, privado” Se privado “As pessoas têm título de 
propriedades?” Mas não se recomenda a colocação de perguntas directas sobre a 
posse da terra, sobretudo em áreas onde se sabe que a maior parte das pessoas 
ocuparam ilegalmente a terra. 

 Outras variáveis 

Os informadores chave podem ter opiniões sobre as variáveis perguntadas aos grupos 
representativos tais como, os produtos e serviços mais importantes, problemas ecológicos, 
direitos e conflitos. Deve se tomar em conta que na ausência da população local, a informação 
será fornecida principalmente pelos informadores chave. Além disso, mesmo que a informação 
seja facultada pelos grupos representativos, deve ser verificada com os dados fornecidos pelos 
informadores chave e observações.  

- Conhecimento da legislação e incentivos (101e e 101g): “Existem leis7incentivoa 
relacionados com este produto/serviços? Se houver, quais são? A população local 
conhece esta legislação?” 

- Cumprimento (101f): “A legislação sobre este produto/ actividade é respeitada?” 

- Pedido de incentivos para a silvicultura (101h): “Quantas pessoas pediram 
incentivos no que respeita este produto/ serviço?  

Informação que ajudará a identificar os indivíduos e grupos representativos a entrevistar. 
Questions to focus groups and individuals 

 As utilizações dos recursos da terra e produtos e serviços (formulário F6):  

- Categoria de produtos e serviços (99): “Quais são os produtos que apanha nesta 
parte da floresta/ terra? 

- Classificação dos produtos e serviços (99a) / Espécies (111a): “de todos os produtos 
que foram identificados para o seu agregado familiar/aldeia/grupo, qual é o mais 
importante?” 

- Ceifador/utilizador (101): “Quais são as pessoas que ceifam ou utilizam o produto? 

- Equilíbrio do género (101c) /Crianças (101d): “As mulheres recolhem o produto? Os 
ceifadores são principalmente mulheres? As crianças participam na recolha do 
produto?”  

- Utilização final (102): “vende o produto?”se sim,” a quem?” 

- Direitos do utilizador (103): “Aquém tem o direito de apanhar/utilizar o produto/ 
praticar esta actividade?” “Há alguém que pode excluir os outros da apanha do 
produto?” “se pode fazer a apanha, é porque e o proprietário também?” “ao 
direitos de apanha são tradicionais ou são legais?” 

- Conflitos dos utilizadores (104): “Em relação ao produto que temos estado a 
discutir, sente que existem conflitos, ou com outras pessoas locais ou com pessoas 
estranhas sobre a colheita ou utilização do produto?” 

- Tendência de procure (A quantidade que apanha satisfaz, hoje em dia, as suas 
necessidades?” 

- Última actividade/ colheita (108): “Quando foi a última vez que apanhou este 
produto?” 
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- Tendência (109): “Hoje você ou a sua família apanha tanto produto como há cinco 
anos atrás?” 

- Razão da mudança (110): se houve mudança na quantidade produzida ou frequência 
da actividade “porque?” 

 Perguntas relacionadas com a UA (formulário F1, secção C) podem ser colocadas 
aos grupos representativos, sobretudo na análise dos mapas: 

- Dinâmica da população (23): “Há 5 anos havia pessoas a viver aqui?” ou “Os 
jovens ficam na área quando têm família própria ou vão para a cidade?” 

- História da povoação (25): “Quais são os acontecimentos principais que se lembra 
desta área, tais como conflitos, mudança da posse da terra, desastres naturais etc.”  

 Outras perguntas relacionadas com a SUS (formulário F5), que também podem 
ser colocadas ou verificadas com as observações ou informação prestadas por 
informadores chave externos: 

- Problemas ambientais (84): “Qual é o maior problema ecológico na floresta na área 
que habita? Afecta a terra de que maneira? Viu mudanças que afectam a sua vida de 
dia a dia? Mudanças na produção?” 
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6.7 Categorias da gestão de áreas protegidas segundo a IUCN 
Áreas protegidas –categorias da IUCN para a protecção da natureza 

I – Reserva 
nacional/área 
selvagem 

Área protegida gerida principalmente para a pesquisa científica ou protecção 
do ambiente. Estas áreas possuem ecossistemas, atracções e/ou espécies de fauna e 
flora proeminentes de importância científica nacional, ou são representativas de 
áreas naturais especiais. Muitas das vezes, contêm ecossistemas frágeis ou formas de 
vida, áreas importantes de diversidade biológica ou geográfica, ou áreas de 
importância especial para a conservação de recursos genéticos. Em geral, o acesso ao 
público não é autorizado. Os processos naturais sucedem se na ausência de 
interferência directa humana, turismo e recreio. Os processos ecológicos podem 
incluir actos naturais que alterem o sistema ecológico ou relevo físico, tais como 
fogos naturais, sucessão natural, epidemias de doença ou pragas de insectos, 
tempestades, terramotos etc. Mais excluem distúrbios causados pelo homem.  

II – Parque 
nacional 

Área protegida dedicada principalmente  protecção de ecossistemas e recreio. 
Os parques nacionais são áreas relativamente grandes que mostram exemplos 
representativos das principais regiões nacionais, atracções ou paisagens, onde 
espécies de plantas e animais, lugares geomorfológicos e habitats são dum interesse 
especial científico, educacional e recreativo. A área é gerida e desenvolvida para 
sustentar actividades recreativas e educacionais numa base controlada. A área e a 
utilização dos visitantes são geridas a um nível que mantenha a área num estado 
natural ou semi natural 

III – Monumento 
nacional 

Área protegida dedicada principalmente à conservação de características 
naturais específicas. Esta categoria contem normalmente uma ou duas 
características naturais de interesse nacional especial,  protegidas por causa da sua 
singularidade ou raridade. O tamanho não é de grande importância. As áreas devem 
ser geridas para evitar distúrbios humanos, embora tenham um valor recreativo e 
turístico. 

IV – Área de 
gestão do 
habitat/espécies 

Áreas protegidas dedicadas principalmente a conservação através de 
intervenções de gestão  As áreas podem ser viveiros de espécies de aves, pântanos 
ou lagos, estuários, habitats de florestas ou savanas, de, ou áreas de desova de peixes 
ou algas para a alimentação de animais marítimos. A produção de colheitas de 
recursos renováveis pode ter um papel secundário na gestão da área. A área pode 
necessitar de manipulação do habitat (segadura, pastagem de ovelhas e gado etc.). 

V –Paisagens 
terrestres e 
marítimos 
protegidos 

Áreas protegidas geridas principalmente para a conservação da paisagem e 
recreio. Existe uma grande diversidade de áreas nesta categoria. Incluem aquelas 
cujas paisagens possuem qualidades estéticas especiais que resultam da interacção 
do homem e a terra e água, com a predominância de práticas tradicionais associadas 
com a agricultura, pastagem e pesca; a aquelas que são em primeiro lugar áreas 
naturais, tais como as orlas marítimas,  lacustres e fluviais, terrenos acidentados ou 
montanhosos, geridos intensivamente pelo homem para recreio e turismo. 

VI – Área gerida 
para a protecção 
de recursos.  

Área protegidas para a utilização sustentável de ecossistemas naturais Cobre 
normalmente áreas extensas, isoladas e não habitadas de acesso difícil, ou regiões 
que são esparsamente populadas mas sob  pressão para ocupação ou maior 
utilização.  
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6.8 Formulários de campo 
Figura 35. Formulário F1a – Unidade de amostragem (frente) 
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Figura 36. Formulário F1a – Unidade de amostragem (verso) 
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Figura 37. Formulário F1b – UA– Pessoas envolvidas na avaliação  
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Figura 38. Formulário F1c – UA – Selecção do agregado familiar (Frente)  
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Figura 39. Formulário F1c – UA – Selecção do agregado familiar (verso) 
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Figura 40. Formulário F1d – UA- Fauna selvagem 
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Figura 41. Formulário F2 – Parcela 
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Figura 42. Formulário F3a – Parcela – Medidas das árvores e tocos 
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Figura 43. Formulário F3b – Parcela – Medição das árvores (Ramos) 
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Figura 44. Formulário F4 – Ponto de medição e Subparcela Circular (Solo, árvores pequenas) 
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Figura 45. Formulário F4b –Subparcelas – Subparcelas circulares e transectos de necromassa 
(árvores pequenas, necromassa caída) 

 



6. Anexos 

 

- 145 - 

Figura 46. Formulário F4c –Subparcelas – Subparcelas rectangulares (Arbustos) 
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Figura 47. Formulário F5 –Secção de Uso do solo (SUS) 
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Figura 48. Formulário F6 – Classe de Uso do solo - Produtos e serviços florestais 
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Figura 49. Formulário F6b – Classe de Uso do solo - Produtos e serviços (seg) 
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Figura 50. Formulário F6p – Classe de Uso do solo – Produtos e serviços (Folha de dados 
primários) 
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Figura 51. Formulário F7a – Agregado familiar (Informação geral) 
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Figura 52. Formulário F7b – Agregado familiar (Geral) 
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Figura 53. Formulário F7c – Agregado familiar – gestão de culturas e de pecuária  
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Figura 54. Formulário F7d – Agregado familiar – Produtos (culturas, floresta e  árvores, peixe, 
fauna selvagem) 

 



IFN Angola - Guia de campo para recolha de dados 

 

 - 154 -

6.9 Composição do relatório da Unidade de Amostragem 

O IFN é um processo a longo termo que implicará outras visitas às unidades de amostragem 
seleccionadas depois de vários anos. Assim, é importante que os coleccionadores iniciais de 
dados forneçam uma descrição detalhada sobre o acesso às unidades de amostragem.  

A seguinte composição dum relatório é um guia para facilitar os exercícios repetidos de 
monitorização  das equipas de coleccionadores de dados no campo. 

1. - Capa: número da unidade de amostragem  

2. – Descrição da UA 

 2.1. – Localização breve descrição da localização da UA incluindo a província, distrito, 
localização e nome da aldeia, se possível.   

 2.2. – Descrição do acesso: breve descrição do acesso a UA incluindo os diferentes 
lugares que são considerados importantes como pontos de referência, com o apoio dum croquis 
(descrição do croquis). Também as fotografias devem ser incluídas para facilitar acesso no 
futuro. 

 2.3. – Croquis do acesso: croquis com descrição detalhada da estrada que vai a UA com 
fotografia de ilustração. Ver Figura  

     

 

 

 

 

 

 

 Fo
to No 
013-0.1 e 

013-0.2 

 (=Primeira e segunda fotografia tirada durante o 
acesso a UA No 013) 

 2.4. – Recolha de dados: Uma breve descrição da estratégia adoptada, dificuldades 
encontradas e soluções para os problemas durante a recolha de dados na UA. 

A Ua 20 está localizada na estrada que 
vai de Nairobi a Nakuru, vira-se a 
esquerda no km 156 km  onde há un 
posto de serviço e aldeia B a estrada é 
asfaltada. Siga  2.5 km até passar uma 
ponte e povoação B também. É 
necessário deixar a viatura na povoção 
A. 

Aldeia C 

A Nairobi 

A Nakuru 

Aldeia B 

Gasolina Ponte 

Aldeia A 

Povoação B 

UA20 Povoação A 

4 km.

2.5 km Km 156 
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3. – Descrição por parcela   

 3.1. - Proprietários por parcela: Os nomes dos proprietários por parcela são registados 
e as equipas podem pedir autorização directamente aos proprietários para futuras medições 
(descrição do procedimento para o contacto com os proprietário pode ser registado aqui se for 
igual para todos as parcelas, de outra maneira, deve ser incluído na parcela correspondente). Ver 
exemplo a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 3.2. - Parcela No. 1 

  3.2.1. – Descrição sobre o procedimento para 
contactar os proprietários: Inclui uma descrição breve do procedimento de contacto com os 
proprietários e obter a sua autorização para entrar nas suas propriedades e tirar medidas das 
parcelas. Deve incluir as instituições visitadas, nomes das pessoas contactadas, canal de 
comunicação utilizada. Ver exemplo. 

  3.2.2. – Marcador: uma descrição dos aspectos relativos ao marcador, ex. se foi 
colocado e se não, porque, vegetação, localização, sinal GPS… 

  3.2.3. – Classificação do uso do solo Descrição indicando a razão técnica pela 
escolha de cada uma das classes de utilização de terra e as referências das fotografias tiradas no 
campo. Ver exemplo. 

 
 Foto No 013-2.5 (=Quinta foto tirada na parcela No 2 da UA No 013) 

  3.2.4. – problemas encontrados: Inclui problemas de acesso, tais como 
dificuldades em obter autorização para entrar na parcela, topografia e outra informação 
considerada útil 

O técnico regional do departamento de florestas 
foi inquirido para obter informações sobre a 
aldeia. Disse que deveriamos contactar o líder da 
comunidade, Sr. Ndambiri. Explicamos os 
objectivos do projecto ao Sr.  Ndambiri e este 
disse que não havia problemas e nos acompanhou 
durante toda a visita.    

Proprietário 

Proprietário 

Proprietário 

Proprietário No 
4 Owner No 5 

Proprietário 

Proprietário 

Proprietário 
Proprietário 

É terra de capim natural porque 
existe um crescimento natural de  
gramineas, arbustos e vegetação 
herbácea com  árvores dispersas  e 
cobertura de copas de menos do que 

Parcela 1: fde 0-75 mt o proprietário 
é No 1; 75-150 No 2 e150-250 No 3. 
Parcela 2: de 0-200 o proprietário é 
No 4e 200-250 é No 5. 
Parcela 3: apenas 1 proprietário, No 
6 
parcela 4: de 0-75 proprietário 7; 0-
175 No 8; 175-200 No 7 e  200-250 
No 1. 
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 3.3. - Parcela No. 2 

  3.3.1. - Descrição do procedimento de contacto com os proprietários   

  3.3.2. – Marcador  

  3.3.3. - Classificação do uso do solo / vegetação 

  3.3.4. - Problemas encontrados   

 3.4. - Parcela No. 3 

  3.4.1. - Descrição do procedimento de contacto com os proprietários   

  3.4.2. – Marcador  

  3.4.3. - Classificação do uso do solo de vegetação 

  3.4.4. - Problemas encontrados   

 3.5. - Parcela No. 4  
   3.5.1. – Descrição do procedimento de contacto com os proprietários  

  3.5.2. – Marcador 

  3.5.3. – Classificação do uso do solo de vegetação 

  3.5.4. - Problemas encontrados  

4. – Entrevistas: descrição de questões relacionadas com as entrevistas dentro da UA ex. 
quantas entrevistas foram efectuadas e com quem, organização de entrevistas em grupo, 
dificuldades (acesso, colaborarão das pessoas), recusas (razão principal e solução de 
problemas….) 

 4-1 Entrevistas com grupos representativos e informadores chave/indivíduos (F1 a F6) 

 4.2- Entrevistas do inquérito ao agregado familiar  (F7) 

5. – Recomendações no que respeita 

 5.1. – Acesso à UA  

 5.2. –Proprietários/contactos 

 5.2. – Medições e observações no campo 

 5.3. – Entrevistas/entrevistados 

O declive foi muito íngreme mas 
não havia vegetação e o guia local 
ajudou muito  
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6. – Catálogo de fotografias e a sua descrição 

 

 

- Formulários de campo (verificar as caixas e indique número de formulários) 

□ F1a (1) 

□ F1b (um ou mais) (>=1) 

□ F1c (1) 

□ F1d (1) 

□ F2 (4) 

□ F3a/b (um ou mais para cada parcela) (>4) 

□ F4a (4)  

□ F4b (um ou mais para cada parcela)  (>4) 

□ F4c (um ou mais para cada parcela) (>4)  

□ F5 (um ou mais para cada parcela) (>4) 

□ F6 (um ou mais) (>1) 

□ F6b (um ou mais) (>1) 

□ F6p (um ou mais) (>1) 

□  F7 (16) 

foto No. 013-2.2: plantação conífera logo após a 
mudança do primeir  uso do solo cobertura capim 
natural.  

Foto No. 013-0.1:casas ao longo da estrada 
imediatamente antes da viragem a direita e a estrada 
que vai a  povoação A. 
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6.10 Codigos de diferentes niveis administrativos 

PROVÍNCIA Município Comuna 

Nome Cod Nome Cod Nome Cod 

Caxito 01 

Barra do Dande 02 

Kikabo 03 

Ucua 04 

Dande 01 

Mabubas 05 

Catete 01 

Bom Jesus 02 

Kabiri 03 
Icolo e Bengo 02 

Calomboloca 04 

Muxima 01 

Dembo Chio 02 

Mumbondo 03 
Kissama 03 

Kixinje 04 

Ambriz 01 

Bela Vista 02 Ambriz 04 
Tabi 03 

Muxiluando 01 

Kanacassala 02 

Kage 03 

Gombe 04 

Kicunzo 05 

Kixico 06 

Nambuangongo 05 

Zala 07 

Bula-Atumba 01 
Bula Atumba 06 

Kiaje 02 

S. Jose das Matas 01 

Piri 02 

Paredes 03 
Dembos 07 

Kibaxe 04 

Pango-Aluquem 01 

Bengo 01 

Pango-Aluquem 08 
Kazua 02 
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PROVÍNCIA Município Comuna 

Nome Cod Nome Cod Nome Cod 

Benguela 01 Benguela 01 

Baia Farta 01 

Dombe Grande 02 

Kalahanga 03 
Baia Farta 02 

Ekimina 04 

Lobito 01 

Katumbela 02 

Kanjala 03 

Biopio 04 

Lobito 03 

Egito-Praia 05 

Cubal 01 

Lambala 02 

Quendo 03 
Cubal 04 

Kapupa 04 

Ganda 01 

Babaera 02 

Chikuma 03 

Ebanga 04 

Ganda 05 

Kaseke 05 

Balombo 01 

Chingongo 02 

Chindumbo 03 
Balombo 06 

Maka Mombolo 04 

Bocoio 01 

Chila 02 

Monte Belo 03 

Passe 04 

Bocoio 07 

Cavimbe 05 

Kaimbambo 01 

Katengue 02 

Kanhamela 03 

Cayavi 04 

Kaimbambo 08 

Wyiagombe 05 

Chongoroi 01 

Bolonguela 02 

Benguela 02 

Chongoroi 09 
Kamuine 03 
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PROVÍNCIA Município Comuna 

Nome Cod Nome Cod Nome Cod 

Kuito 01 

Trumba 02 

Cambandua 03 

Chicala 04 

Kuito 01 

Kunje 05 

Kunhinga 01 
Kunhinga 02 

Belo Horizonte 02 

Chinguar 01 

Kutato 02 Chinguar 03 
Kangote 03 

Andulo 01 

Chivaulo 02 

Kassumbe 03 
Andulo 04 

Kalucinga 04 

Nharea 01 

Gamba 02 

Kaiei 03 

Lubia 04 

Nharea 05 

Dando 05 

Kamakupa 01 

Ringoma 02 

Umpulo 03 

ST. Antonio da Muinha 04 

Kamakupa 06 

Kwanza 05 

Kuemba 01 

Munhango 02 

Luando 03 
Kuemba 07 

Sachinemuna 04 

Chitembo 01 

Cachingues 02 

Mumbue 03 

Mutumbo 04 

Malengue 05 

Chitembo 08 

Soma Kwanza 06 

Katabola 01 

Chipeta 02 

Sande 03 

Kaiuera 04 

Bié 03 

Katabola 09 

Chiuca 05 
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PROVÍNCIA Município Comuna 

Nome Cod Nome Cod Nome Cod 

Cabinda 01 

Malembo 02 Cabinda 01 
Tando Zinze 03 

Kakongo 01 

Dinge 02 Landana 02 
Massabi 03 

Nhuca 01 

Buco Zau 02 Buco Zau 03 
Nekuto 03 

Belize 01 

Luali 02 

Cabinda 04 

Belize 04 
Mikonje 03 

Menongue 01 

Kueio 02 

Kaiundo 03 
Menongue 01 

Missombo 04 

Kuito Kuanavale 01 

Longa 02 

Lupire 03 
Kuito Kuanavale 02 

Baixo Longa 04 

Cuangar 01 

Savate 02 Cuangar 03 
Bondo 03 

Tchipondo 01 

Luiana 02 Rivungo 04 
Rivungo 03 

Mavinga 01 

Kunjamba 02 

Kutuile 03 
Mavinga 05 

Luengue 04 

Kuchi 01 

Kutato 02 

Chinguanja 
03 

Kuchi 06 

Vissate 04 

Dirico 01 

Mucusso 02 Dirico 07 
Xa-mavera 03 

Nancova 01 
Nancova 08 

Rito 02 

kalai 01 

Mawe 02 

Kuando 
Kubango 

05 

Kalai 09 
Mavengue 03 
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PROVÍNCIA Município Comuna 

Nome Cod Nome Cod Nome Cod 

Kanhoca 01 
Kazengo 01 

Ndalatando 01 

Lukala 01 
Lukala 02 

Kiangombe 02 

Golungo Alto 01 

Kanbomdo 02 

Cerca 03 
Golungo Alto 03 

Kiluanje 04 

Dondo 01 

S. Pedro da Kilemba 03 

Zenza do Itombe 04 
Kambambe 04 

Danje ia Menha 05 

Kamabatela 01 

Luinga 02 

Tango 03 

Maua 04 

Ambaca 05 

Bindo 05 

Kiculungo 06 Kiculungo 01 

Bolongongo 01 

Terreiro 02 Bolongongo 07 
Kikiemba 03 

Banga 01 

Aldeia Nova 02 

Kaculo Kabassa 03 
Banga 08 

Kariamba 04 

Samba Caju 01 
Samba Caju 09 

Samba Lukala 02 

Kilombo dos Dembos 01 

Kuanza Norte 06 

Ngonguembo 10 
Camame 02 
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PROVÍNCIA Município Comuna 

Nome Cod Nome Cod Nome Cod 

Sumbe 01 

Gungo 02 

Gangula 03 
Sumbe 01 

Kikombo 04 

Gabela 01 
Amboim 02 

Assango 02 

Kilenda 01 
Kilenda 03 

Kirimbo 02 

Porto Amboim 01 
Porto Amboim 04 

Kapolo 02 

Kalulo 01 

Munenga 02 

Kabuta 03 
Libolo 05 

Kissongo 04 

Kibala 01 

Ndala Kachimbo 02 

Kariango 03 
Kibala 06 

Lonhe 04 

Mussende 01 

Kienha 02 Mussende 07 
Sao Lucas 03 

Ucu-Seles 01 

Amboiva 02 Seles 08 
Botera 03 

Konda 01 
Konda 09 

Kunju 02 

Kassongue 01 

Dumbi 02 

Pambangala 03 
Kassongue 10 

Atome 04 

Waco Kungo 01 

Sanga 02 Waco Kungo 11 
Kissanga Kungo 03 

Ebo 01 

Conde 02 

Kuanza Sul 07 

Ebo 12 
Kassanje 03 
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PROVÍNCIA Município Comuna 

Nome Cod Nome Cod Nome Cod 

Onjiva 01 

Mongua 02 

Evale 03 

Kafima 04 

Kwanyama 01 

Oximolo 05 

Xangongo 01 

Ombala yo Mungu 02 

Humbe 03 

Mukope 04 

Ombadja 02 

Naulila 05 

Kuvelai 01 

Kuvati 02 

Kalonga 03 
Kuvelai 03 

Mupa 04 

Onkokwa 01 
Kuroka 04 

Chitado 02 

Namakunde 01 
Namakunde 05 

Shiede 02 

Kahama 01 

Cunene 08 

Kahama 06 
Otchinjau 02 
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PROVÍNCIA Município Comuna 

Nome Cod Nome Cod Nome Cod 

Huambo 01 

Kalima 02 Huambo 01 
Chipipa 03 

Thicala-Thilohanga 01 

Mbave 02 

Sambo 03 
Thicala-Thilohanga 02 

Hungulo 04 

Kachiungo 01 

Chiumbo 02 Kachiungo 03 
Chinhama 03 

Bailundo 01 

Bimbe 02 

Lunge 03 

Luvemba 04 

Bailundo 04 

Hengue 05 

Kaala 01 

Kalima 02 

Katata 03 
Kaala 05 

Kalenga 04 

Ekunha 01 
Ekunha 06 

Tchipeio 02 

Ukuma 01 

Mundundo 02 Ukuma 07 
Kakoma 03 

Longonjo 01 

Lepi 02 

Katabola 03 
Longonjo 08 

Chilata 04 

Mungo 01 
Mungo 09 

Kambuengo 02 

Londuimbali 01 

Kumbila 02 

Galanga 03 

Ussoke 04 

Londuimbali 10 

Alto Uama 05 

Chinjenje 01 

Huambo 09 

Chinjenje 11 
Chiaca 02 
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PROVÍNCIA Município Comuna 

Nome Cod Nome Cod Nome Cod 

Lubango 01 

Huila 03 

Hoque 04 
Lubango 01 

Cacula 05 

Chibia 01 

Kapunda Kavilongo 02 

Jau 03 
Chibia 02 

Kihita 04 

Kakonda 01 

Gungue 02 

Uaba 03 
Kakonda 03 

Kusse 04 

Kalukembe 01 

Kalepi 02 Kalukembe 04 
Ngola 03 

Kilengue 01 

Impulo 02 Kilengue 05 
Dinde 03 

Kuvango 01 

Vikungo 02 Kuvango 06 
Galangue 03 

Tchipungo 07 Tchipungo 01 

Matala 01 

Mulondo 02 Matala 08 
Kapelongo 03 

Chicomba 01 

Jamba 01 Chicomba 09 
Cutenda 02 

Kassinga 02 
Jamba 09 

Dongo 03 

Chipindo 01 
Chipindo 10 

Bambi 02 

Chiange 01 
Gambos 11 

Chimbemba 02 

Huíla 10 

Humpata 12 Humpata 01 
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PROVÍNCIA Município Comuna 

Nome Cod Nome Cod Nome Cod 

Ingombota 01 

Ilha do Cabo 02 

Kinanga 03 

Patrice Lumumba 04 

Ingombota 01 

Maculusso 05 

Maianga 01 

Cassequel 02 Maianga 02 
Prenda 03 

Rangel 01 

Terra Nova 02 Rangel 03 
Marcal 03 

Sambizanga 01 
Sambizanga 04 

N'gola Kilwanji 02 

Cazenga 01 

Tala Hadi 02 Cazenga 05 
Hoji Ya Henda 03 

Kilamba Kiaxi 06 Kilamba Kiaxi 01 

Samba 01 

Mussulo 02 

Futungo de Belas 03 
Samba 07 

Benfica 04 

Cacuaco 01 

Funda 02 Cacuaco 08 
Kikolo 03 

Viana 01 

Viana Sede 02 

Luanda 11 

Viana 09 
Calumbo 03 
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PROVÍNCIA Município Comuna 

Nome Cod Nome Cod Nome Cod 

Lucapa 01 

Camissombo 02 

Capaia 03 
Lukapa 01 

Xa-Cassau 04 

Kambulo 01 

Kanzar 02 

Kachimo 03 
Kambulo 02 

Luia 04 

Chitato 01 

Lovua 02 Chitato 03 
Luachimo 03 

Cuilo 01 
Kuilo 04 

Caluango 02 

Kaungula 01 
Kaungula 05 

Camaxilo 02 

Cuango 01 
Kuango 06 

Luremo 02 

Lubalo 01 

Muvulage 02 Lubalo 07 
Luangue 03 

Kapenda Kamulemba 01 
Kapenda Kamulemba 08 

Xinge 02 

XaMuteba 01 

Iongo 02 

Cassange 03 

Lunda Norte 12 

Xa-Muteba 09 

Quitapa 04 

Saurimo 01 

Mona Quimbundo 02 Saurimo 01 
Sombo 03 

Muconda 01 

Cassai 02 

Chiluange 03 
Mukonda 02 

Muriege 04 

Dala 01 

Cazage 02 Dala 03 
Luma Cassai 03 

Cacolo 01 

Alto-Chicapa 02 

Cucumbi 03 

Lunda Sul 13 

Kakolo 04 

Xassengue 04 
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PROVÍNCIA Município Comuna 

Nome Cod Nome Cod Nome Cod 

Malanje 01 

Cambaxe 02 

Ngola-Luige 03 

Kangando 04 

Cambondo 06 

Malanje 01 

Kimbamba 07 

Cacuso 01 

Pungo-Andongo 02 

Lombe 03 
Kakuso 02 

Kizenga 04 

Calandula 01 

Kateco-Kangola 02 

Kuale 03 

Kota 04 

Kalandula 03 

Kinge 05 

Kambundi-Katembo 01 

Tala-Mungongo 02 Kambundi-Katembo 04 
Dumba Kabango 03 

Quela 01 

Xandele 02 Kela 05 
Moma 03 

Kahombo 01 

Mikanda 02 

Kambo 03 
Kahombo 06 

Bange-Angola 04 

Massango 01 

Kihuhu 02 Massango 07 
Kinguengue 03 

Luquembo 01 

Kimbango 02 

Dombo 03 
Lukembo 08 

Kapunda 04 

Marimba 01 

Kabombo 02 Marimba 09 
Tembo-Aluma 03 

Kunda-Dia-Baze 01 

Milando 02 Kunda-ia-Baze 10 
Lemba 03 

Quirima 01 
Kirima 11 

Sautari 02 

Mucari 01 

Muquixi 02 

Catala 03 
Mukari 12 

Caxinga 04 

Cangandala 01 

Caribo 02 

Malanje 14 

Kangandalaa 13 

Mbembo 03 
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PROVÍNCIA Município Comuna 

Nome Cod Nome Cod Nome Cod 

  Kulamagia 04 

Kiwaba-Ngozi 01 

  

Kiuaba-Nzoji 14 
Mufuma 02 

Luena 01 

Kangumbe 02 

Lucusse 03 
Moxico 01 

Lutuai 04 

Kamanongue 02 Camanongue 01 

Leua 01 
Leua 03 

Liangongo 02 

Luacano 01 
Luakano 04 

Lago-Dilolo 02 

Kameia 05 Kameia 01 

Lumbala-Nguimbo 01 

Chiume 02 

Lutembo 03 

Mussuma 04 

Ninda 05 

Sessa 06 

Lumbala-Nguimbo 06 

Luvuei 07 

Luchazes 01 

Tempue 02 

Cassamba 03 

Muie 04 

Luxazes 07 

Cangombe 05 

Alto Zambeze 01 

Caianda 02 

Calunda 03 

Lovua 04 

Lumbala 05 

Mucondo 06 

Kavungo 07 

Alto Zambeze 08 

Kaquengue 08 

Moxico 15 

Luau 09 Luau 01 
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PROVÍNCIA Município Comuna 

Nome Cod Nome Cod Nome Cod 

Namibe 01 

Lucira 02 Namibe 01 
Bentiaba 03 

Tombua 01 
Tombua 02 

Baia dos Tigres 02 

Virei 01 
Virei 03 

Cahinde 02 

Bibala 01 

Caitou 02 

Lola 03 
Bibala 04 

Munhino 04 

Camacuio 01 

Chinquite 02 

Namibe 16 

Kamukcuio 05 
Chingo 03 
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PROVÍNCIA Município Comuna 

Nome Cod Nome Cod Nome Cod 

Uige 01 Uige 01 

Sede Mantoyo 01 
Ambuila 02 

Kimpetelu 02 

Songo 01 
Songo 03 

Kinvuenga 02 

Bembe 01 

Lucunga 02 Bembe 04 
Mabaia 03 

Negage 01 

Dimuca 02 Negage 05 
Kisseke 03 

Bungo 06 Bungo 01 

Maquela do Zombo 01 

Kibocolu 02 

Beu 03 

Kuilu Futa 04 

Maquela do Zombo 07 

Sakandika 05 

Damba 01 

Lemboa 02 

Nkuso 03 

N'soso 04 

Damba 08 

Nkama-Ntambu 05 

Kangola 01 

Caiongo 02 Kangola 09 
Bengo 03 

Sanza Pombo 01 

Alfandega 02 

Cuilo Pombo 03 
Sanza Pombo 10 

Uamba 05 

Quitexe 01 

Quifuafua 02 

Cambambe 03 
Kitexe 11 

Quitende 04 

Quimbele 01 

Icoca 02 

Cuango 03 
Kimbelele 12 

Alto-Zaza 04 

Milunga 01 

Macocola 02 

Macolo 03 
Milunga 13 

Massau 04 

Puri 14 Puri 01 

Quinzala 01 
Mucaba 15 

Uando 02 

Buengas 01 

Quimbianda 02 

Uíge 17 

Buengas 16 
Camboso 03 
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PROVÍNCIA Município Comuna 

Nome Cod Nome Cod Nome Cod 

Mbanza Congo 01 

Luvo 02 

Madimba 05 
Mbanza Kongo 01 

Kiende 06 

Soyo 01 

Pedra do Feitico 02 

Sumba 03 
Soyo 02 

Kelo 04 

Nzeto 01 

Kindege 02 

Musserra 03 
Nzeto 03 

Quibala Norte 04 

Tomboco 01 

Kinzau 02 

Quiximba 03 
Tomboco 04 

Kingombe 04 

Noqui 01 

Lufico 02 Noqui 05 
Lulendo 03 

Buela 02 

Zaire 18 

Kuimba 06 
Serra da Kanda 04 
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