
 

 

Boletim Agrometeorológico nº 2 

Período Outubro 2019 - Maio 2020 
 

 

Monitoramento agrícola e de vegetação na Região central de Angola 
(Huambo, Bié, Cuanza Sul e Benguela) 

Destaques 

● As condições meteorológicas para a estação agrícola têm sido geralmente próximas da média. 

● A disponibilidade total de água foi boa devido à abundante precipitação entre outubro de 2019 e 

janeiro de 2020. 

● A colheita de cereais está concluída e são favorável as perspectivas de produção para a região.  

● Espera-se boas condições de biomassa de vegetação para o pasto dos animais. 

Visão geral 

As quatro províncias Huambo, Bié, Cuanza Sul e 

Benguela, localizadas no centro do país, 

experimentaram boa época agrícola em 

2019/2020, devido as boas condições 

meteorológicas. As chuvas abundantes no 

primeiro período da estação reabasteceram os 

reservatórios de água no solo com capacidade 

para as chuvas fracas no segundo período da 

estação (janeiro a maio de 2020). As chuvas 

significativas no início da estação também 

beneficiaram o estabelecimento de culturas, 

principalmente o milho, mas também a mandioca 

no Cuanza Sul, feijão em Benguela e Huambo, e 

batata no Huambo e  Bié. As precipitações 

médias estavam próximas da precipitação no 

final de maio de 2020 para o Huambo e o Cuanza 

Sul, acima da média para Benguela, e 

ligeiramente abaixo da média para o Bié. 

A colheita de cereais está concluída no país. As 

condições meteorológicas durante a estação, 

bem como a condição da vegetação pelas 

imagens de satélite, sugerem que as perspectivas 

de produção nacional são favoráveis (normais a 



2 

boas) tanto para as culturas como para a vegetação nas quatro províncias. 
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Caracterização das províncias do Huambo, Bié, Cuanza Sul e Benguela 

As quatro províncias avaliadas neste boletim situam-se na parte central do país, como mostra a Figura 1. 

 

 

Figura 1. Mapa de Angola com as províncias do Huambo, Bié, Cuanza Sul e Benguela destacadas em amarelo. 

Os campos agrícolas são mais dominantes nas províncias do Huambo e  Bié (com 17,2% e 9,3% de área 

total da província, respetivamente) em comparação com Cuanza Sul e Benguela (6,2% e 5,4% da área 

total da província, respetivamente). A extensão das terras agrícolas no Huambo e Bié (figura 2, superior) 

é estimada em cerca de 5.700 km2 e 6.700 km2 respetivamente (fonte: EC-JRC ASAP Warning Explorer). 

https://mars.jrc.ec.europa.eu/asap/wexplorer/
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As áreas de vegetação estão localizadas principalmente, ao longo da costa e sul de Benguela e ao longo 

da costa do Cuanza Sul (Figura 2, inferior ). Em termos de extensão, a área de vegetação em Benguela e 

Cuanza Sul é estimada em cerca de 8.500 km2 (21,6% da área total da província) e 2.450 km2 (4,4% da 

área total da província), respetivamente. 

 

 

 

Figura 2. Mapas de áreas cultivadas (superior) e de vegetação (inferior) para Angola (fonte: EC-JRC ASAP Warning 
Explorer). 

Angola tem uma época de cultura de cereais, que se estende de outubro/novembro a abril/maio e que 

se aplica também às províncias centrais. As datas de plantação, crescimento e colheita podem ser 

observadas na Figura 3. 

As figuras 4 e 5 são baseadas em dados do Ministério da Agricultura (acessados pelo  CountryStat) e 

mostram a produção média de cereais (milho, massango, massambala e arroz) do período 2001-2014 

para todas as províncias de Angola. As quatro províncias são importantes em termos de produção de 

cereais. O Huambo tem a maior produção de cereais, enquanto Benguela tem a menor produção de 

cereais em relação às quatro províncias. Relativamente à produção de uma única cultura (Figura 5), o 

http://countrystat.org/home.aspx?c=AGO&tr=21
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Huambo é província com maior produção de milho de quase 30% e a segunda para a batata com 20% da 

produção nacional, enquanto o Bié produz arroz perto de 30% . A província do Bié também é importante 

para batatas, feijão e milho com 15 a 20% da produção nacional para cada cultura. 

 

Figura 3. Calendário de culturas que apresenta as datas de início para o plantio, crescimento e colheita para as 
principais culturas em Angola (fonte: FAO/GIEWS). 

 

 

Figura 4. Produção média de cereais para todas as províncias de Angola (fonte de dados: GEPE/MINAGRI acessada 
através do CountryStat).). 

http://countrystat.org/home.aspx?c=AGO&tr=21
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Figura 5. Contribuição para a produção nacional de várias culturas para o Huambo, Bié,Cuanza Sul e Benguela. 

(Dados médios para 2001-2014, fonte de dados: GEPE/MINAGRI, acessadas em CountryStat). 

Análise de alertas prévios 

Nas figuras 6, 7, 8 e 9 são observadas os alertas prévios da ASAP para as culturas no Huambo, Bié, 

Benguela e Cuanza Sul. As matrizes mostram o histórico de alertas para os anos 2003-2020 (até ao final 

de maio de 2020).  

 

CAIXA 1 DE INFO – ALERTAS PRÉVIOS DA ASAP 

Os alertas prévios da ASAP indicam que as zonas de cultura sofrem de condições adversas que 

podem conduzir a uma produção abaixo da média no final da campanha agrícola ou biomassa de 

vegetação que impactará negativamente os regimes habituais de pastos. O alerta de nível 1 refere-se 

a défices de precipitação que podem evoluir para um fraco crescimento da vegetação, o alerta de 

nível 2 indica o fraco crescimento da vegetação, enquanto o alerta de nível 3 indica a combinação 

dos dois alertas. Finalmente, o alerta de nível 4 sugere temporada fracassada. 

 

As quatro províncias são menos vulneráveis à seca do que as regiões mais áridas do Sul de Angola, mas 

vários anos com alertas que se estendem por mais de um mês ou mais são visíveis nas séries históricas. 

Uma época particularmente fraca que levou ao fracasso de colheitas foi experimentada em 2012 nas 

províncias de Benguela e Cuanza Sul. Para a época agrícola de outubro de 2019 a maio de 2020, as 

quatro províncias não tiveram alertas durante a maior parte da campanha. Concluir-se que as culturas 

progrediram bem devido às condições climatícas favoráveis e não houve impacto negativo no 

crescimento da vegetação. Só foram experimentados avisos de nível 1 entre finais de março e finais de 

abril para o Cuanza Sul, e finais de fevereiro a meados de abril para o Bié, apontando para défices de 

precipitação que não eram suficientes para resultar numa biomassa forte abaixo da média; por isso, o 

seu potencial impacto no rendimento das culturas terá de ser avaliado no terreno. Os alertas de nível 2 

no Huambo, no início da época, devem-se provavelmente, a um atraso no início da campanha que não 

teve efeitos no crescimento final da vegetação.  

http://countrystat.org/home.aspx?c=AGO&tr=21
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Figura 6. Série temporais de alertas prévios da ASAP para as campos agrícolas no Huambo (fonte: EC-JRC ASAP 

Warning Explorer). 

 

 
Figura 7. Série temporais de alertas prévios da ASAP para as campos agrícolas no Bié (fonte: EC-JRC ASAP Warning 

Explorer). 
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Figura 8. Série temporais de alertas prévios da ASAP para as campos agrícolas em Benguela (fonte: EC-JRC ASAP 
Warning Explorer). 

 

 

Figura 9. Série temporais de alertas prévios da ASAP para as campos agrícolas em Cuanza Sul (fonte: EC-JRC ASAP 
Warning Explorer). 

  



8 

Dados pluviométricos e indicadores de condições meteorológicas 

A precipitação é um indicador-chave para monitorar as condições agrícolas, uma vez que a chuva é um 

dos principais fatores limitadores para o crescimento das plantas nestas províncias. Nesta secção 

apresentamos mapas e gráficos de um conjunto de indicadores derivados da precipitação (com base nas 

estimativas de precipitação derivadas de uma combinação de dados de satélite e estação meteorológica 

de superfície) para avaliar os potenciais efeitos da precipitação na agricultura durante a última época 

agrícola (outubro de 2019 a maio de 2020) nas quatro províncias. 

A Figura 10 ilustra a distribuição espacial da disponibilidade de água para plantas e vegetação durante a 

a campanha agrícola com base no Índice de Satisfação da Água (WSI) no final de abril. As áreas azuis 

representam anomalias positivas (isto é, a disponibilidade de água no ano em curso é mais abundante 

em comparação com a média dos últimos 30 anos). No final de abril, o padrão azul dominante nas 

quatro províncias indica que as culturas e as vegetações receberam precipitação suficiente para 

satisfazer as suas necessidades de água. O padrão amarelo-claro que cobre o oeste de Benguela indica 

que as condições médias foram experimentadas nesta campanha agrícola. A única parte afetada pelas 

condições secas é a costa de Benguela, onde se situam as áreas de vegetação. Na campanha agrícola 

anterior, grande parte do Bié foi afetada por condições muito secas, em contraste com esta campanha 

agrícola.  

 

Figura 10. Distribuição espacial de anomalias no Índice de Satisfação da Água para as culturas desde o início da 
campanha até final de abril de 2020 (topo) e para o mesmo período em 2018/19 (fundo) (fonte: EC-JRC ASAP 

Warning Explorer). O valor representado no mapa é o número de desvios padrão pelos quais o WSI está acima ou 
abaixo do seu valor médio. Por exemplo, o valor de -1,5 corresponde a uma probabilidade de 6,7% de que ocorre 

um valor tão baixo (isto é, a cada 15 anos). 

https://mars.jrc.ec.europa.eu/asap/files/asap_wsi_technical_report_v_2_0.pdf


9 

CAIXA 2 DE INFO - ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DE ÁGUA 

O Índice de Satisfação de Água (WSI) é um indicador do desempenhos de cultura (ou vegetação) 

baseado na disponibilidade de água para a cultura durante a campanha de cultivo. Utiliza um 

esquema de contabilização do saldo da água impulsionado pela precipitação e evapotranspiração 

para estimar a água disponível para a planta. Veja mais na documentação da ASAP WSI. 

 

A figuras 11, 12, 13 e 14 mostram a precipitação recebida por década (período de 10 dias) na área de 

campos agrícolas de cada província, a correspondente precipitação média histórica, bem como a 

precipitação acumulada para 2019/2020 e a precipitação média histórica cumulativa. As condições de 

precipitação no Huambo foram geralmente próximas da média ao longo da temporada (Figura 11). A 

província experimentou alguns períodos de seca em meados de janeiro e meados de fevereiro, no 

entanto, as chuvas acima da média nas décadas anteriores compensaram esses défices. No Bié, o início 

da temporada (até ao início de janeiro) foi próximo da média, mas no final de maio, o valor acumulado 

das chuvas é ligeiramente inferior à média devido a um prolongado défice de precipitação registado 

entre meados de fevereiro e início de março (Figura 12). 

Em Benguela, o perfil temporal das quantidades acumuladas de precipitação é superior à média ao 

longo da estação e ultrapassa a média anual em 13% no final de maio (Figura 13). Para o Cuanza Sul, as 

condições de precipitação acima da média são observadas principalmente no primeiro período da 

campanha agrícola (outubro de 2019 a dezembro de 2019), enquanto os défices de precipitação 

prevaleceram em meados de janeiro, início e final de fevereiro, e em março (Figura 14). Como resultado, 

a precipitação acumulada no final de maio é ligeiramente abaixo da média para o Cuanza Sul. 

 
Figura 11. Quantidades de precipitação acumuladas de dez dias para o Huambo com base na estimativa de 

precipitação chirps extraída para as áreas de culturas (fonte: EC-JRC ASAP Download). 
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Figura 12. Quantidades de precipitação acumuladas de dez dias para o Bié com base na estimativa de precipitação 

chirps extraída para as áreas de culturas (fonte: EC-JRC ASAP Download). 

 
Figura 13. Quantidades de precipitação acumuladas de dez dias para o Cuanza Sul com base na estimativa de 

precipitação chirps extraída para as áreas de culturas (fonte: EC-JRC ASAP Download). 

 
Figura 14. Quantidades de precipitação acumuladas de dez dias e de Benguela com base na estimativa de 

precipitação chirps extraída para as áreas de culturas (fonte: EC-JRC ASAP Download). 
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As quantidades de precipitação nas figuras 11, 12, 13 e 14 correspondem à precipitação média 

espacialmente em toda a área de cultivada de cada província, o que pode encobrir heterogeneidades 

locais. Além disso, a precipitação é agregada ao longo de dez dias, o que pode ocultar chuvas fortes que 

caem num curto espaço de tempo (por exemplo, uma determinada quantidade que caia ao longo de 2 

horas não terá o mesmo efeito que a mesma quantidade distribuída ao longo de 10 dias). Na verdade, as 

chuvas torrenciais de março e abril de 2020 no Cuanza Sul e no Huambo (ver precipitação registada na 

estação meteorológica do Huambo, Figura 15), resultaram em inundações localizadas e transbordos 

fluviais que provocaram vítimas, deslocação de pessoas, destruição de infraestruturas e danos em terras 

agrícolas (Lista de inundações-março,  Lista de inundações -Abril). 

Observações das estações meteorológicas localizadas nos principais aeroportos das quatro províncias, 

confirmam as fortes chuvas recebidas em janeiro no Huambo e no Cuanza Sul (Figura 15, 16,17). Como 

as estações cuanza Sul e Benguela estão localizadas na costa (Figura18), fora da área de cultivo das duas 

províncias, temos uma diferença entre os dados de chuvas da estação do aeroporto e os dados de 

chuvas derivadas do CHIRPS nas áreas de cultivadas (figuras 13 e 14) em termos de quantidade total. Em 

contrapartida, para o Huambo e o Bié, cujas estações meteorológicas dos aeroportos se situam nas 

zonas agrícolas, as chuvas acumuladas mensais registadas são consistentes com os gráficos de 

estimativas de precipitação (figuras 11 e 12). 

 

 
Figura 15. Precipitação acumulada mensal da estação meteorológica localizada no aeroporto do Huambo (fonte: 

INAMET). 

http://floodlist.com/africa/angola-floods-cuanzasul-malanje-lundasul-march-2020
http://floodlist.com/africa/angola-floods-luanda-april-2020
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Figura 16. Precipitação acumulada mensal da estação meteorológica localizada no aeroporto do Bié (fonte: 

INAMET). 

 

 
Figura 17. Precipitação acumulada mensal da estação meteorológica localizada no aeroporto do Cuanza Sul (fonte: 

INAMET). 
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Figura 18. Localizações das estações meteorológicas nas quatro províncias, indicadas por círculos vermelhos (fonte 

de áreas de cultura: EC-JRC ASAP Download). 

O Índice De Precipitação Padronizada (SPI), figura 19, aqui derivado dos dados de precipitação do 

CHIRPS, mostra condições "húmidas" e "muito húmidas" para Benguela e Cuanza Sul para o período de 3 

meses de outubro a dezembro de 2019. 
 

CAIXA 3 DE INFO - ÍNDICE DE PRECIPITAÇÃO PADRONIZADO 

O Índice de Precipitação Padronizada (SPI) é um índice amplamente utilizado para caracterizar a seca 

a uma escala (1, 3, 6 meses...). É uma forma de transformar os dados de precipitação numa 

distribuição normal, que permite interpretar uma anomalia de precipitação ao longo de um 

determinado período de tempo - anomalia expressa como valor SPI - como o número de desvios 

padrão pelos quais esta anomalia de precipitação se desvia da média ao longo de um determinado 

período de tempo. Desta forma, podemos obter a probabilidade de ocorrência desta anomalia e 

saber se determinada precipitação, défice ou excesso é raro ou excepcional para um determinado 

local. 

 

Em contrapartida, o SPI3 para janeiro-março de 2020 aponta para as condições de seca que afetaram a 

costa de Benguela e a maior parte do Cuanza Sul (Figura 19- superior direita). As condições médias 

ocorreram no Huambo e Bié n primeiro período da época agrícola 2019/2020, enquanto as condições 

mais secas do que a média prevaleceram no norte do Bié no período de três meses entre janeiro e 

março de 2020. Na época anterior 2018/2019, a maior parte do Cuanza Sul e Bié, e as regiões norte de 

Benguela e Huambo enfrentaram condições de seca no período de outubro a dezembro (Figura 19- 

ineferior esquerda); estas condições de seca também persistiram no Bié no período de três meses de 

janeiro a março de 2019. 
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Figura 19. Distribuição espacial do Índice de Precipitação Padronizada – 3 meses (SPI3) para a atual época agrícola 
(outubro-dezembro de 2019 no topo à esquerda, janeiro-março de 2020 no canto superior direito) e para o anterior 
(outubro-dezembro de 2018 na parte inferior esquerda, janeiro-março de 2019 no canto inferior direito) (fonte: EC-

JRC ASAP Warning Explorer). 

Condições de vegetação desde o início da época 

A figura 20 mostra a distribuição espacial da anomalia absoluta do Índice de Vegetação da Diferença 

Normalizada (NDVI, sigla em inglês) em comparação com a média histórica no final de maio (década 

15º). Os padrões azuis e escuros indicam condições de vegetação excepcionalmente boas, observadas 

na parte costeira do Cuanza Sul (onde estão localizadas as áreas de vegetação), bem como boas 

condições no resto da província. Da mesma forma, boas condições de vegetação ocorrem em Benguela 

no final de maio, com apenas uma pequena área de vegetação afetada na parte sudoeste da província. 

No Huambo e Bié, as condições normais de vegetação são observadas no final da época agrícola 

2019/2020. 

 

CAIXA 4 DE INFO - ÍNDICE DE VEGETAÇÃO DE DIFERENÇA NORMALIZADA 

O NDVI é usado em grande parte como um indicador de biomassa verde. É uma combinação das 

bandas vermelhas e quase infravermelhas registadas por satélites e é usada numa data específica ou 

acumulada durante toda campanha agrícola.  
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Figura 20. Anomalia absoluta do NDVI em comparação com a média histórica no final de maio de 2020 (fonte: EC-
JRC ASAP Warning Explorer). 

De acordo com a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO, sigla em inglês), 

a produção nacional de milho está prevista a um nível próximo da média de 2,3 milhões de toneladas, 

15% acima da produção de 2019 (FAO GIEWS). As condições de pastos são igualmente boas em todas as 

quatro províncias e espera-se que apoiem para o bem estar dos animais.  
As figuras 21, 22, 23 e 24 mostram a evolução temporal do NDVI dos campos agrícolas para as províncias 

de interesse. Os gráficos mostram como o NDVI tem evoluído ao longo do ano em comparação com a 

média histórica e a última camapnha agrícola.  

 
Figura 21. Perfil temporal de NDVI para culturas no Huambo (fonte: EC-JRC ASAP Warning Explorer). 

http://www.fao.org/giews/countrybrief/country.jsp?code=AGO
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Figura 22. Perfil temporal de NDVI para culturas em Bié (fonte: EC-JRC ASAP Warning Explorer). 

 
Figura 23. Perfil temporal de NDVI para culturas em Benguela (fonte: EC-JRC ASAP Warning Explorer). 

 
Figura 24. Perfil temporal de NDVI para culturas em Cuanza Sul (fonte: EC-JRC ASAP Warning Explorer). 

Ambas as províncias Huambo e Bié, no início da época, em outubro de 2019, as condições de biomassa 

das culturas situaram-se ligeiramente abaixo da média (lado direito da linha vertical verlmelha nas 

figuras 21 e 22), mas com o início das condições da estação chuvosa, melhorou e esteve perto da média 

ao longo da temporada 2019/2020. Da mesma forma, as condições de vegetação eram boas em ambas 

as províncias. 
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Para Benguela e cuanza Sul, a biomassa de culturas no início da época em 2019 (lado direito da linha 

vertical verlmelha nas figuras 23 e 24), foi ligeiramente superior à média. Chuvas acima da média no 

início e final de janeiro em Benguela, aumentaram as condições de biomassa das culturas, com o NDVI a 

rondar os 10% acima da média histórica nos primeiros meses de 2020. No Cuanza Sul, ao longo da 

época, as condições de biomassa das culturas estavam a aproximar-se da média. 

Os perfis NDVI de vegetação são muitos semelhantes às culturas. A biomassa de vegetação foi 

excepcionalmente boa no Cuanza Sul nos primeiros meses de 2020, com o NDVI a rondar os 40-50% 

acima da média para janeiro e fevereiro de 2020. Da mesma forma, em Benguela, os valores do NDVI 

para a biomassa de vegetação em janeiro, foram acima da média devido as boas chuvas de Outubro-

Janeiro. Como resultado, espera-se que o aumento da produtividade das áreas de vegetação apoie para 

o bem estar dos animais.  

Imagens de satélite de alta resolução 

Os compósitos de cores falsas (sentinela 2) na Figura 25, mostram a Barragem Gove, na província do 

Huambo, para o período de 25 de março a 20 de abril de 2020  

 

Figura 25. Barragem Gove na província do Huambo em 2020 (topo-esquerda), em 2019 (topo-direita) e CAMADA 
DE Água ASAP para referência (inferior) (fonte: EC-JRC ASAP Espectador de Alta Resolução). 
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A extensão da superfície da água em 2020 está próxima das condições médias (Figura 25, inferior) e tem 

vindo a aumentar claramente em comparação com o mesmo período de 2019. Além disso, há vegetação 

mais ativa em 2020 do que em 2019 (cor vermelha/castanha). 

A figura 26 mostra um exemplo de monitoramento de nível de campo para a província do Bié, onde são 

mostradas duas imagens cor falsa (sentinela 2), bem como a imagem de diferença NDVI entre abril de 

2020 e abril de 2019. Os campos azuis na imagem do NDVI indicam campos de culturas que em 2020 

têm maior biomassa verde, enquanto os campos vermelhos indicam campos de cultura que têm em 

2020 valores mais baixos do NDVI (os valores mais baixos podem ser atribuídos à colheita antecipada de 

culturas ou rotação de culturas). Em geral, prevalecem as cores azul e amarela, o que significa que na 

campanha agrícola de 2020, a maioria dos campos estão em melhores condições do que em 2019. 

 

Figura 26. Imagens compósitas de cores falsas (Sentinela 2) para a província do Bié (área a cerca de 10 km a leste 
de Camacupa) em 2020 (superior à esquerda) em comparação com 2019 (superior direita). A diferença NDVI entre 
2020 e 2019 (inferior à esquerda) mostra as melhores condições de vegetação em 2020 (fonte: EC-JRC ASAP High 

Resolution Viewer). 

CAIXA 5 DE INFO - SENTINELA 

A sentinela é uma missão de observação da Terra do Programa Copernicus da Agência Espacial 

Europeia que recolhe imagens completas do planeta terra, oceano, resposta emergêncial, atmosfera, 

segurança e alterações climáticas para compreender a saúde do planeta terra. A Sentinela 2 adquire 

imagens óticas de alta resolução espacial (10 m a 60 m) sobre os solos e águas costeiras. Os dados da 

sentinela estão disponíveis para o público sem custos. 
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Notas técnicas e organizacionais 

O objetivo deste boletim é fornecer uma visão geral da evolução da época agrícola para as quatro 

províncias da região central de Angola, Huambo, Bié, Benguela e Cuanza Sul desde o início da campanha 

agrícola em outubro de 2019 até ao final de maio de 2020. Estas províncias são importantes produtores 

de cereais e as informações baseadas em observações agrometeorológicas e de satélite, contribui para o 

acompanhamento agrícola e alerta prévio para a segurança alimentar. 

O boletim inclui uma análise detalhada dos padrões de estimativas de precipitação (CHIRPS) 

relacionados com os dados disponíveis das estações meteorológicas de superfície, e o desenvolvimento 

de campos agrícolas e de vegetações. Sugerimos combinar este tipo de análise com informações 

disponíveis de outras fontes, em particular o feedback da informação local. 

Com o final da época agrícola 2019/2020, a próxima época agrícola principal deverá arrancar em 

outubro de 2020. 

Este segundo boletim é parte do Acordo de Investigação Colaborativa em curso entre o INAMET e o 

Centro de Investigação da Comissão Europeia, no Ispra, Itália (EC-JRC) e participação do MINAGRIF. 

Para comentários e perguntas, contactar INAMET: domingos.nascimento@inamet.gov.ao ou a equipa 

ASAP do Centro Comum de Investigação da Comissão Europeia: jrc-asap@ec.europa.eu. 

mailto:jrc-asap@ec.europa.eu

