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I. Introdução 
 

O caminho para o crescimento da produtividade na África subsariana será muito distinto dos 

que transitam dos sistemas de arroz e de trigo nas regiões irrigadas da Ásia. A agricultura 

na África subsariana depende, em 96% da sua área, das chuvas e é sumamente vulnerável 

aos impactos causados pelo clima. Para que a agricultura possa contribuir, para o 

desenvolvimento Guineense, é indispensável ter êxito na melhoria da competitividade dos 

pequenos agricultores em zonas de médio e de alto potencial, e melhorar os ambientes de 

risco e a segurança alimentar.  

Os impactos das mudanças climáticas sobre a agricultura podem ser devastadores em 

muitas áreas. Muitas regiões enfrentam já estes impactos, os quais se tornam 

progressivamente mais severos à medida que as temperaturas médias aumentam e o clima 

se torna mais variável. A evidência científica acerca da ameaça das mudanças do clima 

para a agricultura é clara, mas a sua magnitude é incerta devido a complexas interacções e 

processos de retro-alimentação nos ecossistemas e na economia.  

A agricultura, as actividades florestais, as pescas, todas, são actividades sensíveis ao clima 

e serão afectadas pelas mudanças climáticas. Em geral prevê-se que os efeitos nas regiões 

temperadas serão positivas e nas regiões tropicais negativas. Mas existe uma forte dúvida 

sobre o modo como as mudanças projectadas se expressarão a nível local. Assim, as 

consequências projectadas poderão ser modificadas por adopção de medidas de gestão de 

risco e de estratégias que fortalecem a capacidade de intervenção e de resistência. As 

mudanças nos modos de produção agrícola afectarão a segurança alimentar na medida em 

que se vão repercutir na produção de alimentos, no abastecimento dos mesmos ao nível 

local e mundial, isto é, a produção dos meios de subsistência e a capacidade de acesso aos 

alimentos. Assim, a segurança alimentar e o acesso a bens de consumo dos grupos menos 

habilitados a enfrentar as mudanças climáticas, como as populações rurais dos países mais 

pobres no caso da Guiné-Bissau, pode comprometer-se. 
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A região de Gabú (leste da Guiné-Bissau) foi a região escolhida para a realização deste 

estudo, como por nela se ter instalado, nos últimos anos, uma situação social muito crítica. 

Nasci e passei toda a minha infância no Gabú. Talvez este estudo seja a forma mais 

generosa com que posso contribuir para o desenvolvimento da região e a minimização da 

vulnerabilidade social, bem como para a denúncia das situações de fome provocadas pelas 

mudanças agro-ecológicas que têm consequências directas sobre os sistemas produtivos e 

disponibilidade de água.  

A situação do sector agrário na região de Gabú tem-se vindo a agravar, exigindo soluções 

de curto prazo. A tendência evolutiva da agricultura gabuense tem sido contrária ao 

desejado. Verifica-se um acentuado êxodo rural e uma diminuição da produção real, quer de 

produtos alimentares (milhos e arroz) quer de produtos para venda (algodão e mancarra), 

muito em particular, no sector de Pirada, onde são patentes as sucessivas alterações 

negativas nas condições socio-económicas provocadas por muitos factores tais como a 

diminuição do período das chuvas, a diminuição de tracção animal e o avanço gradual do 

Sahel (inquéritos próprio).  

As situações mantêm-se porque uma boa parte dos agricultores não têm capacidade 

financeira para investir em factores de produção essenciais, tais como: equipamentos de 

tracção animal, fito fármacos e fertilizantes.  

Na região do Gabú a agricultura é composta por dois grupos: uma agricultura de 

subsistência , orientada para o auto consumo e com prioridade para a produção de culturas 

alimentares: - milho bacil (Zea mays), milho cavalo (Sorghum bicolor), milho preto 

(Pennisetum typhoides), arroz (Oryza sativa), mandioca (Mannihot esculentos), feijão, etc. e 

uma agricultura camponesa 1 caracterizada pela produção tanto de produtos de culturas 

alimentares destinadas ao auto consumo como produtos de renda; isto é, produtos que o 

agricultor cultiva para gerar um rendimento monetário, como, por exemplo o algodão 

(Gossypium), a mancarra (Arachis hypogaea) e cabaças. Nesta última, o agricultor tem 

como objectivo principal garantir a segurança alimentar da família e gerar rendimentos 

monetários mediante a comercialização dos excedentes e dos produtos de renda.  

As populações do sector de Pirada, na região de Gabú, e as produções agrícolas e 

alimentares são extremamente dependentes da água das chuvas e do padrão de 

precipitação, quer na quantidade quer na duração das chuvas. 

                                                           
1  Agricultura camponesa – agricultura praticada em unidades de produções agrícolas, com acesso a terra como meio de 
subsistência, utilizando principalmente mão-de-obra familiar, localizadas em sistemas económicos abrangentes e 
caracterizadas pela integração parcial em mercados que tendem a funcionar com elevado grau de imperfeição (Ellis, F., 1988).     
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As quebras na precipitação e o encurtamento do período das chuvas acarretam limitações 

às produções alimentares tradicionais que exigem uma alteração do padrão produtivo com 

as consequentes alterações no modo de produzir para o qual a população não se apresenta 

preparada. 

Com este trabalho pretendemos estudar as alterações climáticas no sector de Pirada, região 

de Gabú, nos últimos 50 anos, e avaliar os efeitos das alterações/variabilidade agro-

ecológicas na vida sócio-económica das comunidades rurais de Pirada. Procuramos 

perceber como e em que grau as alterações agro ecológicas/mudanças climáticas estão a 

afectar a segurança alimentar da população, em termos da produção e rendimento das 

culturas agrícolas e a sua relação com a pobreza e a fome no sector de Pirada.  

Para obter conhecimento que nos permitisse avançar nestes objectivos utilizamos a 

metodologia de inquérito, entre os meses de Janeiro a Março de 2007, realizamos um 

inquérito por questionários aos agricultores e diversas entrevistas a técnicos, autoridades 

locais, anciões e régulo das tabancas.  

Para atingirmos os nossos objectivos este trabalho estrutura-se em quatro capítulos:  

1. Capitulo I. Abordamos as alterações climáticas e a segurança alimentar. Iniciamos por 

uma apresentação dos principais problemas que as alterações climáticas colocam à 

segurança alimentar, principalmente às populações rurais dos países mais pobres. 

Analisamos de seguida com base em dados de postos meteorológicos regionais, a 

evolução e a variabilidade de dois principais parâmetros climáticos temperatura e 

precipitação.  

2. Capitulo II. Caracterizamos a situação económica da Guiné-Bissau, evidenciando a 

situação da pobreza do país. Procedemos ainda a caracterização do sector agrário da 

região do Gabú. 

3. Capitulo III, Descrevemos a metodologia de estudo e definimos a área de estudo, em 

cinco aldeias do sector de Pirada. Procedemos ainda à descrição da organização agro-

ecológica das tabancas (aldeias) e do regime fundiário da região onde se insere a área 

de estudo completada pela caracterização sumária das cinco aldeias.  

4. Capitulo IV, Apresentamos a análise dos resultados dos inquéritos realizados (estudo de 

caso) em cinco aldeias.  

5. Capítulo IV, Apresentamos as conclusões do nosso estudo.   
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CAPITULO I. Alterações climáticas e a Segurança Ali mentar 

 

1.1. Segurança Alimentar  

O conceito de segurança alimentar começou a ganhar terreno na opinião pública a partir dos 

anos setenta, quando se fazia sentir a grande crise da economia internacional. As principais 

vítimas deste foram as populações dos países mais pobres. Assim, a alimentação como 

problema social foi tema de debate em vários congressos internacionais nomeadamente 

aquando da conferência mundial da FAO em 1974, sobre a alimentação. Nesta conferência 

criou-se um comité especializado em problemas de alimentação mundial com objectivo de 

desenvolver investigações sobre o tema e ajudar os países em vias de desenvolvimento 

(Donga, 2008).  

O conceito de segurança alimentar tem vindo a evoluir. A FAO, em 1996, definiu a 

segurança alimentar de uma sociedade como a garantia da satisfação de todas as 

necessidades principais de alimentação. A segurança alimentar de uma família entende-se 

como a garantia de uma alimentação diária suficiente ao longo do ano, a todos os seus 

membros. Assim, consegue-se a segurança alimentar de uma família quando esta cultiva a 

sua própria alimentação ou possui um rendimento salarial suficiente para garantir a 

satisfação das suas necessidades alimentares (citado Donga, 2008). 

Segundo Carvalho (1997), o conceito de segurança alimentar é sem dúvida muito alargado 

dependendo de um conjunto de factores tais como os sistemas de produção agrícola 

propriamente ditos ou, melhor, os sistemas alimentares que incluem não só os aspectos de 

produção agrícola como os aspectos da transformação, distribuição e consumo. O mesmo 

autor defende que a conquista da segurança alimentar tem forçosamente que passar por um 

aumento de capacidade de produção de alimentos ao nível da propriedade agrícola, mas 

também por todo um conjunto de actividades de distribuição e de transformação e, muito 

especialmente, pela própria alteração do sistema de consumo.  

No aprofundar da reflexão sobre este tema, citado por Cabral (2004), refere que o direito à 

alimentação é reconhecido desde 1948 como um direito humano básico da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos e reafirmado em 1996 na declaração saída da cimeira 

mundial da alimentação na qual pode-se ler “ reafirmamos o direito de todos a terem acesso 

a alimentos seguros e nutritivos, em consonância com o direito a uma alimentação 

adequada e com o direito fundamental de não sofrer de fome”. Neste âmbito é considerado 

intolerável que mais de 800 milhões de pessoas de todo o mundo e em particular nos países 

em desenvolvimento, não disponham de alimentos suficientes para satisfazer as suas 

necessidades nutricionais básicas (FAO, 1996) e definiu-se o conceito da segurança 
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alimentar como uma situação na qual todas as pessoas, durante todo o tempo possuam 

acesso físico, social e económico a uma alimentação suficiente, segura e nutritiva.  

O potencial impacto das alterações climáticas no acesso aos alimentos permite-nos ter a 

maior compreensão sobre as mudanças que ocorrem na vida das famílias em África. Um 

decréscimo de produção de alimentos enquanto fonte primária, leva-nos a assumir que 

segurança alimentar das populações em África depende fortemente das suas produções 

agrícolas (Nações Unidas, 2008)  

A FAO (1996) define a segurança alimentar como sendo a situação em que todas as 

famílias têm acesso físico a alimentação adequada para todos os membros, sem correr 

riscos. Este conceito envolve as três dimensões: disponibilidade de alimentos, estabilidade e 

acesso (citado por Donga, 2008).  

Disponibilidade de alimentos: significa que em média, a oferta da produção de alimentos é 

suficiente para atender às necessidades de consumo de toda a população. Segundo Cabral 

(2004) o factor essencial para a segurança alimentar na África Sub-sahariana é o aumento 

da produção interna que terá efeitos na auto-subsistência e na disponibilidade.    

 Estabilidade: refere-se à probabilidade mínima do consumo de alimentos cair abaixo do 

nível adequado de abastecimento como resultado das variações de oferta.  

Acesso: está relacionado com a capacidade de produzir ou comprar os alimentos 

necessários dado que, mesmo em presença de abundância e estabilidade de oferta, muitos 

podem passar carência de alimentos por insuficiência de recursos. Para Amartya Sen, 

citado por Cabral (2004) o mais importante é o acesso aos alimentos pelos indivíduos e não 

a disponibilidade total destes. 

Assim a segurança alimentar é definida de forma abrangente como a garantia a todos de 

condições de acesso a alimentos saudáveis, em quantidades suficientes, de modo 

permanente e sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais contribuindo 

para uma vida digna, no desenvolvimento integral da pessoa humana. (FAO, 1996 citado 

por Donga, 2008). 

 

1.1.2. A Segurança Alimentar e a Agricultura 

A segurança alimentar é uma das primeiras preocupações de qualquer sociedade, em 

termos de sobrevivência e desenvolvimento. Os sistemas de produção, em especial na 

África sub-sahariana, podem ser ordenados por grau de intensidade de uso do factor mão-

de-obra por unidade de área, pela intensidade de uso de factores “modernos” entre outros 
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sistemas de classificação. Assim existem sistemas de produção alimentar, com quase total 

ausência de uso de factores, a não ser aqueles utilizados na actividade colheita/caça e que 

existem normalmente em regimes socio-económicos de muita baixa densidade populacional 

(Carvalho, 2000). 

Os sistemas baseados em agricultura itinerante são também possíveis enquanto a 

densidade populacional é baixa e a pressão sobre o meio ambiente é muito ligeira. A 

actividade agrícola, quando feita por uma população sedentária, na medida em que se criam 

agregados habitacionais cada vez maiores, traz toda uma nova problemática de 

sustentabilidade dos sistemas produtivos, obriga à introdução de novas práticas agricolas. 

Em síntese os sistemas de produção inter-agem de forma determinante com a densidade 

populacional (Carvalho, 2000). 

No mundo actual as estratégias de desenvolvimento, principalmente nos países em vias de 

desenvolvimento, apontam para a agricultura como factor fundamental do crescimento 

económico. A continuação do crescimento do sector agrícola é uma necessidade e não uma 

opção para a maioria dos países em desenvolvimento. Esse crescimento deve ser extensivo 

às pequenas e médias explorações agrícolas, deve ser orientado para o mercado, 

participativo, descentralizado e estimulado pelas transformações tecnológicas que 

favorecem o aumento da produtividade dos factores. Para o crescimento e desenvolvimento 

do sector agrícola aponta-se cinco requisitos: 

� Inovação – veiculada por sistemas nacionais de investigação agrícola destinados a 

gerar e disseminar a tecnologia para melhorar a produtividade; 

� Infra-estruturas com particular incidência nas estradas e sistemas de transporte;  

� Imputes complementados por sistemas eficientes de abastecimentos de serviços 

para actividades agrícolas, especialmente para aquisição de equipamento agrícola 

moderno e acessos aos créditos (um factor importante de transformação do sector 

agrícola tradicional numa fonte produtiva de crescimento económico); 

� Instituições representadas por mercados liberalizados eficientes, que proporcionam 

aos agricultores um acesso instantâneo aos mercados internos e internacionais e 

instituições publicas que assegurarem serviços essenciais; 

� Incentivos caracterizados por politicas macroeconómicas de comércio e sectoriais 

que beneficiem a actividade agrícola.    

 

1. 2. As Alterações Climáticas e o problema da dese rtificação da região de Gabú  

As economias dos países africanos dependem em larga escala dos sectores da agricultura, 

pesca, floresta e turismo que são particularmente vulneráveis às mudanças ambientais. 
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Entre essas mudanças, as alterações climáticas são as que causam maiores desafios ao 

desenvolvimento sustentável em África. Práticas antropogénicas na África subsariana e, 

particularmente, a produção e consumo de energia foram identificadas como sendo as 

principais fontes de emissão de gases de estufa que causam alterações climáticas, embora 

alguns relatos realcem cada vez mais a recente importância da poeira como um factor 

essencial na instabilidade e alterações climáticas. Calcula-se que as mudanças climáticas 

venham a causar secas mais frequentes e severas, inundações e outros acontecimentos 

climáticos extremos incluindo a pressão sobre os recursos hídricos, segurança alimentar, 

saúde, infra-estruturas e desenvolvimento global (Nações Unidas, 2008)  

A maioria das comunidades africanas são vulneráveis a esses impactos principalmente 

devido aos elevados níveis da pobreza, dependência da agricultura de sequeiro, falta de 

acesso à tecnologia e melhores práticas de cultura. A evidência científica de que as 

alterações climáticas constituem um problema grave e urgente. Justifica-se uma acção 

enérgica para a redução das emissões de gases de estufa a nível mundial com vista a 

reduzir o risco de impactos prejudiciais e potencialmente irreversíveis nos ecossistemas, 

sociedades e economias (Nações Unidas, 2008)  

Reconhece-se que apesar dos impactos das mudanças climáticas afectarem todos os 

países, os países pobres serão afectados de forma desproporcionada. A sua dependência 

dos recursos ecológicos locais, associada aos problemas existentes de saúde e bem-estar 

(VIH/SIDA, malária, analfabetismo) e limitados recursos financeiros, institucionais e 

humanos tornam os pobres mais vulneráveis e menos capazes de se adaptarem aos 

impactos das alterações climáticas. Consequentemente, constata-se cada vez mais que as 

alterações climáticas podem enfraquecer a capacidade dos países em desenvolvimento de 

alcançar as metas definidas nos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio (ODMs), 

atrasando assim o progresso para o desenvolvimento sustentável. A maior ironia é que a 

grande parte dos mais vulneráveis aos impactos das mudanças climáticas são também os 

que menos contribuem para isso na forma de emissões de gases com efeito de estufa 

(Nações Unidas, 2008)  

As vias de desenvolvimento com elevados níveis de consumo de energias fósseis 

contribuem para o aquecimento global. O consumo total de energia per capita na África 

subsariana continua a ser baixo, e por conseguinte, a contribuição da região para as 

mudanças climáticas globais é mínima. Contudo, os impactos localizados são evidentes, 

especialmente onde a extracção da lenha, para combustível, e das madeiras é elevada e 

ultrapassa as taxas de reflorestação. A desflorestação para ocupação humana e agricultura 

afecta o sistema climático e ameaça os sistemas de fornecimento de água. Verifica-se que 
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as florestas da região diminuíram consideravelmente a níveis alarmantes (Nações Unidas, 

2008).  

As narrações dos anciões sobre os níveis das cheias no passado, as beiras dos rios, a 

profundidade dos poços tradicionais, a existência e extensão que tiveram as zonas húmidas, 

ilustram perfeitamente os impactos actuais das variações e mudanças climáticas na Guiné-

Bissau. Actualmente o País tem que se preocupar com o impacto destas variações e 

mudanças climáticas nos vários sectores de desenvolvimento, nomeadamente, de águas 

superficiais e subterrâneas, de zonas húmidas e, por conseguinte sobre a agricultura e 

pecuária. O abastecimento de água potável para uso das populações atingiu níveis críticos. 

Os impactos que se podem constatar sobre as zonas húmidas continentais são 

essencialmente o início atrasado e o fim precoce das chuvas. Estes factores têm 

consequências sobre a redução da superfície das zonas húmidas pelo não preenchimento 

destas pelas águas das chuvas. A pouca quantidade de águas armazenadas durante todo o 

período das chuvas, seca-se rapidamente por evaporação e forte utilização pelo gado em 

geral. As consequências mais visíveis nos rios são a proliferação das plantas aquáticas. Isto 

é condicionado pela redução do escoamento nos rios sobretudo o Geba / Leste do país 

(Baio; Azinhaga e Alvarenga, 2005).  

Conhecendo a ecologia e os limites de tolerância de algumas das culturas mais praticadas 

no país, constata-se que um aumento de temperatura ou uma diminuição da pluviometria 

que ultrapasse os limites de tolerância das culturas provocarão alterações significativas na 

floração, rendimento, cheiro, gosto etc., conforme os casos. Na Guiné-Bissau, a pluviometria 

tem vindo a diminuir e concentrar-se em apenas cinco meses do ano, (Junho a Outubro), 

com a excepção da região do Gabú e no sector de Pirada onde a situação é mais grave 

(Junho a primeira semana de Setembro). Actualmente, as chuvas são sempre 

acompanhadas de ventos fortes provocando estragos nas plantações e nas culturas 

(Comunicação Nacional sobre as Mudanças Climáticas, 2004).  

O nosso estudo da avaliação dos impactos e adaptações às alterações climáticas 

demonstra que o clima está a modificar-se por todo o país com uma mudança notável dos 

microclimas da zona leste (região de Gabú), neste caso uma distância de 54 km (Gabú a 

Pirada) nota-se a diferença clara das precipitações. Análises de dados cronológicos de 1950 

a 2002 revelam que as temperaturas máximas e mínimas mudaram, com aumentos na 

ordem de 0,8 ºC geralmente registados em todos os locais relativamente a zona leste da 

Guiné (gráfico 3). Análises de dados referentes ao período de 1950 a 2005 também revelam 

tendências decrescentes na pluviosidade. As mudanças de temperatura têm sido mais 



 9 

pronunciadas nas zonas de altitudes mais elevadas do que nas terras baixas (inquérito 

próprio). 

 

1. 2. 1. Impactos das alterações climáticas, na agr icultura e segurança alimentar  

A agricultura é a espinha dorsal da maioria das economias africanas. É responsável por 

cerca de 40 por cento dos rendimentos totais de exportação e emprega 60 a 90 por cento do 

total da população activa na África Subsaariana. Cerca de 50 por cento das necessidades 

alimentares das famílias e uma parte equivalente das receitas provêm da agricultura. A 

maioria dos sistemas de produção agrícolas na África Subsaariana são dependentes do 

clima, porque são essencialmente de sequeiro. Por conseguinte, as mudanças climáticas 

aumentam a insegurança alimentar, ao mesmo tempo que a produtividade diminui e os 

preços aumentam em países que já sofrem de uma insegurança alimentar crónica. As 

vítimas da fome têm aumentado principalmente devido a condições climáticas extremas. A 

capacidade de diversificação é limitada por uma variedade de factores incluindo o sistema 

do comércio global (Nações Unidas, 2008)  

Prevê-se que as mudanças climáticas possam comprometer gravemente a produção 

agrícola e a segurança alimentar em muitos países africanos e sub-regiões. As áreas 

adequadas à agricultura, particularmente, ao longo das margens das zonas semi-áridas, a 

duração das estações das culturas e o potencial da produção podem diminuir 

significativamente. Num cenário de aquecimento global rápido, grandes áreas da África 

sofrerão mudanças no que respeita às chuvas de Junho - Setembro, que excedem de forma 

significativa a variabilidade natural, com grandes consequências para os sistemas agrícolas. 

Secas mais frequentes e severas, inundações e condições climáticas extremas constituem 

os constrangimentos dos sistemas de produção agrícola e da pecuária. Alguns países têm 

uma produção agrícola significativa nas zonas litorais, que são ameaçadas pela subida do 

nível do mar e aumento de temperaturas. Entre esses países estão incluídos Guiné-Bissau 

(arroz) e Nigéria onde as zonas agrícolas litorais representam cerca de 75 por cento do total. 

Os impactos conjugados destes factores deverão ameaçar os próprios meios de 

subsistência de parte da população e limitar as perspectivas de um crescimento económico 

alargado, redução da pobreza, segurança alimentar e protecção ambiental no continente 

(Nações Unidas, 2008)  

As mudanças significativas das condições climáticas afectam a segurança alimentar através 

dos seus impactos sobre todos os sistemas alimentares mundiais, nacionais e locais. Os 

fenómenos climáticos extremos intensos deverão ser mais frequentes e mais irregulares. As 
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irregularidades crescentes no regime da estação das chuvas têm repercussões directas 

sobre as produções, as infra-estruturas de distribuição, escoamento e a conservação, a 

incidência de crises alimentares, os bens, as oportunidades para meios de subsistência, a 

saúde humana, tanto em zonas rurais como nas zonas urbanas. É provável que os efeitos 

das mudanças graduais nas temperaturas e precipitações médias sejam descontínuos 

positivos ou negativos (FAO, 2007). Distinguimos os seguintes efeitos: 

� Mudanças de adaptação da terra para diferentes cultivos e pastos, 

� Mudanças na saúde e produtividade dos bosques,  

� Mudanças na distribuição, produtividade e composição comunitária dos recursos 

marinhos, 

� Mudanças na incidência e vectores de diferentes tipos de pragas e enfermidades, 

� Perda de biodiversidade e do funcionamento dos ecossistemas em seus habitats 

naturais  

� Mudança na distribuição de água de boa qualidade para as culturas e os gados, 

� Perda de terras aráveis devido a crescente aridez e a salinidade associada, 

diminuição de água subterrânea e aumento do nível do mar,  

� Mudanças para os riscos de saúde, 

� Migração interna e internacional.     

 

1. 2. 2. Adaptações às alterações climáticas 

Prosseguir uma via para o desenvolvimento sustentável pode reduzir a vulnerabilidade às 

alterações climáticas através da melhoria da capacidade de adaptação e do reforço da 

capacidade de recuperação da África. Porém, actualmente poucos planos para promover a 

sustentabilidade incluem explicitamente, quer a adaptação aos impactos das mudanças 

climáticas quer a promoção da capacidade de adaptação (FAO, 2007). 

Para proteger o abastecimento de alimentos, bens e meios de subsistência local dos efeitos 

da crescente variabilidade do clima, as medidas de adaptação necessitam de responder a 

uma série de riscos muito dos quais são específicos dos ecossistemas particulares. Além de 

mais a gestão de riscos em fase das mudanças climáticas também requer uma adaptação 

que se concentre na modificação de comportamentos a médio e longo prazo para adequar 

às mudanças graduais de temperatura e regime de precipitação (FAO, 2007).  

As acções que fortalecem a resistência e a adopção de práticas que permitam as 

populações vulneráveis protegerem os meios de vida existentes, passam pelas 

diversificadas fontes de rendimentos, pelas mudanças das estratégias de subsistência ou 

pela emigração. 
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 Para que fortaleçam a resistência dos sistemas baseados na agricultura torna-se 

necessário:  

� Investigação e divulgação de variedades e selecção genética de culturas adaptadas 

às condições das mudanças climáticas. O uso de variedades de plantas e de animais 

autóctones adaptados à zona, assim como, a selecção, multiplicação de variedades 

de culturas e raças autóctones adaptadas ou resistentes a condições adversas pode 

permitir que muitos sistemas agro-pecuários existentes se ajustem com êxitos. A 

selecção genética de plantas e animais que tolerem as secas, o stress de calor, a 

salinidade e as inundações torna-se cada vez mais importante (FAO, 2007). 

� Uso eficaz dos recursos genéticos. As populações geneticamente diversas e os 
ecossistemas ricos em espécies têm um maior potencial para adaptar-se as 
mudanças climáticas.  

� Promoção de serviços agro florestais dos sistemas agrícolas integrados e praticas 
adaptadas de ordenação florestal.  

� Infra-estruturas melhoradas para a captura de água, armazenamento e utilização em 
pequena escala.  

� Adaptação dos sistemas agrícolas as condições agro ecológicas em mudança rápida 

(FAO, 2007). 

 

  1. 3. Variabilidade e Mudanças Climáticas na regi ão Leste (Bafatá e Gabú) 

As mudanças climáticas são um processo natural que tem lugar simultaneamente em várias 

escalas do tempo – astronómico, geológico ou decenal. A variação no tempo do clima 

mundial da terra ou dos climas regionais pode ser causada tanto por forças de natureza 

como pelas actividades do homem. Segundo o IPCC a maior parte do aumento médio das 

temperaturas mundiais, desde meados do século XX, o fenómeno conhecido como 

aquecimento global da planeta terra é, muito provavelmente causado pela actividade 

humana, principalmente pela combustão dos combustíveis fósseis e desflorestação, que 

aumentam a quantidade de gases com efeito de estufa na atmosfera (FAO, 2007). 

As mudanças climáticas estão a gerar um aumento de insegurança, acerca da temperatura 

e dos regimes de precipitação a que se associam intrinsecamente mais riscos nos 

investimentos da agricultura e noutros meios de subsistência que dependem do clima. A 

capacidade de absorção dos riscos por parte das populações mais pobres é de tal maneira 

difícil que, provavelmente, estas não serão capazes de adaptar-se aos riscos aumentados 

pelas mudanças climáticas (FAO, 2007). 
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Podemos distinguir na região de Gabú duas estações:  

� a estação seca – finais de Outubro a Maio (mais longa quase 7 meses e meio) e 

� a estação chuvosa – de Junho a Setembro (a mais curta). 

Neste capítulo apresentamos o estudo da variabilidade e mudanças climáticas que 

realizamos para a região de Gabú, sector de Pirada. Analisamos os dados das temperaturas 

mensais máximas e mínimas registadas na estação meteorológica de Bafatá no período, 

respectivamente, de 1950 a 2001 e de 1950 a 1995 e as precipitações registadas na 

estação meteorológica de Pirada no período de 1950 a 2005. Caracterizamos também o 

clima de Pirada recorrendo as precipitações anuais, máximas e mínimas, e as precipitações 

médias mensais. 

Para a caracterização da variabilidade/mudança climática, usamos um índice de 

variabilidade de temperaturas máximas e mínimas mensais e da precipitação anual. Este 

índice é a estatística do coeficiente de variabilidade (desvio padrão sobre a média) 

transformado em percentagem. Analisamos a tendência de evolução da pluviometria anual 

em três componentes: a precipitação do início, do fim e o pico da estação das chuvas. 

 Define-se a pluviosidade do início das estações das chuvas, – como a pluviosidade do 

primeiro mês do ano em que a chuva acumulada excede 8% da pluviosidade anual;  

 A pluviosidade do fim da estação das chuvas como a pluviosidade do primeiro mês do ano 

durante o qual a chuva acumulada excede 90% da pluviosidade anual.  

O pico da estação das chuvas como a precipitação do mês com mais alta pluviosidade 

mensal.  

 

1.3.1. As temperaturas máximas e mínimas mensais  

Ao longo do ano, a média da temperatura máxima mensal varia entre 39º C no mês de Abril 

e de 30ºC no mês de Agosto (ver gráfico 1). As temperaturas médias mensais mais altas no 

período 1950 a 2001 são de 41,7ºC e ocorreram nos meses de Maio e Abril. A temperatura 

máxima mensal mais baixa, de 29ºC, registou-se no mês de Julho.  

Ao longo do ano a média das temperaturas mínimas mensais varia entre 16,3ºC (Janeiro) e 

22,9ºC (Junho). A amplitude entre as médias das temperaturas mensais máximas e mínimas 

varia entre 15ºC a 18ªC nos meses de Dezembro a Abril. As mais baixas temperaturas 

mínimas mensais no período de 1950 a 2001 são de 14ºC a 15ºC e ocorreram em Janeiro e 
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Dezembro. Ainda, no mesmo período as maiores temperaturas mínimas mensais ocorreram 

nos meses de Junho e Maio com o valor de 24,9ºC.  

Os coeficientes de variabilidade das temperaturas máximas e mínimas mensais não 

excederam os 5%. Conclui-se que a variabilidade das temperaturas máximas e mínimas 

mensais são fraca ver quadro 3.  

                        Gráfico 1                                                       Gráfico 2 

 

 

No periodo de 1950 a 2001 observou-se que as médias anuais das temperaturas máximas 

mensais têm uma tendência crescente (gráfico 3). Esta tendência crescente é mais 

acentuada nas mais altas e nas mais baixas temperaturas das máximas mensais. 

Tendencialmente, a média das temperaturas máximas mensais aumenta  0,0155 ºC e as 

outras duas aumentam, respectivamente, 0,0414 ºC e 0,0447 ºC. 

Podemos deduzir da equação da linha de tendência das médias anuais das temperaturas 

máximas mensais que, no período de 51, estas temperaturas tenderam a subir cerca de  

0,8 ºC: 

y = 0,0155x + 33,595;  

y = 0,0155 * 51 + 33,595 

y = 34,3855 (temperatura média ao fim dos 51 anos) 

Então 34,3855 - 33,595 = 0,7905 (0,8ºC) – aumento tendencial das temperaturas ao 

longo do meio século passado.  
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Gráfico 3. Evoluçao das temperaturas máximas 1950 – 2001, Bafatá  

 

 

No periodo de 1950 a 1995 observa-se que as médias anuais das temperaturas minimas 

mensais têm uma tendência linear estáve (grafico 4).l.  

 

Gráfico 4. Evolução das temperaturas mínimas 1950 -1995, Bafatá 

 

 

 

1.3.2. Pluviosidade  

No período de 1950 a 2003, a precipitação anual média foi de 1169 mm, a precipitação 

anual mínima 314 mm e a máxima, 1885 mm. Ainda no mesmo período, a precipitação 

média mensal mais alta é a de Agosto com 323,3 mm (ver gráfico 2). 
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1.3.3. Componentes Sazonais da Pluviosidade 

A evolução das pluviosidades do pico da estação das chuvas, ao longo do período de 1950 

– 2005, mostra uma tendência decrescente, o mesmo se passa com a pluviosidade do início 

e a pluviosidade do fim da estação das chuvas (gráficos 5 e 6). A tendência para a 

diminuição destas pluviosidades é evidenciada pelas linhas de tendência de declive 

negativo. A diminuição da pluviosidade do início das estações das chuvas pode significar 

que estas começam cada vez mais tarde e a diminuição da pluviosidade do fim da estação 

das chuvas pode significar que as chuvas tendem acabar cada vez mais cedo.  

 

Gráfico 5. Evolução das pluviosidades do início, do fim e do pico da estação das chuvas, 

1950 – 2005, Pirada (L. T. – Linha de tendência) 

 

 

Gráfico 6. Evolução das pluviosidades do início e do fim da estação das chuvas, 

 1950-2005, Pirada 
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1.3.4. Evolução das precipitações anuais 

A análise das precipitações anuais ao longo dos anos (1950 – 2005), gráficos 7 e 8, permite 

constatar uma nítida tendência para a diminuição das chuvas, como é evidenciado pela 

recta da regressão linear de declive negativo e pela curva tendencialmente decrescente das 

médias móveis de 5 anos. Podemos ainda observar que, nos últimos 20 anos, a 

variabilidade das precipitações parece ter aumentado.  

 

Gráfico 7. Evolução das precipitações ao longo dos anos 

 

 

 

 

Gráfico 8. Medias Móveis das precipitações 
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Este aumento de variabilidade é quantificado pelo desvio padrão calculados por sub-

períodos (quadro 1). Se, em períodos passados, o desvio padrão das precipitações anuais 

não ultrapassava os 220 mm, no último sub-período (dos anos 80 do século passado a 

2002), tomou um valor superior a 260 mm.  

 

Quadro 1 Desvio Padrão (mm) 

 
 

Desvio 

Padrão 

 
 

Anos 
1950 – 1969 

(19 anos) 
 

1960 – 1979 
(19 anos) 

 

1970 – 1989 
(19 anos) 

 

1979 – 2002 
(23 anos) 

 

219 184 158 266 

Fonte: Elaboração a partir dos dados de Serviços Nacional de Meteorologia  

 

No quadro 2 podemos ver que a variabilidade das precipitações médias mensais é também 

muito elevada. Os coeficientes de variabilidade nos meses da estação das chuvas (Junho – 

Setembro) revelam uma dispersão elevada, superior a 30%. Os valores muito elevados 

deste coeficiente nos meses da estação (Outubro – Maio) significam anos em que se 

observa orvalhos nestes meses e anos em que não se observa. Em suma as precipitações 

anuais estão a declinar e a variabilidade a aumentar.  

 

Quadro 2. Coeficiente da Variabilidade  

Parâmetros 
 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set. Out Nov Dez 
T. max. (º C) 4,7 3,3 2,4 4,2 4,0 4,5 2,6 3,9 2,3 3,7 2,9 2,7 

T. min. (º C) 8,8 5,7 4,6 4,8 3,5 2,9 2,8 2,9 3,0 2,8 3,9 8,3 

Pluvio. (mm) 238,1 429,2 346,6 343,5 84,9 45,2 32,4 32,0 40,4 52,8 146,8 443,3 

Fonte: Elaboração a partir dos dados de Serviços Nacional de Meteorologia  

 
Nota: A Coeficiente da Variabilidade, CV: (CV = desvio padrão x 100 / média mensal). 

Considera-se os seguintes valores CV:  

CV ≤ 15% - dispersão fraca; 

15% < CV ≤ 30% dispersão média;  

CV > 30% dispersão elevada. 
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1.3.5. Síntese   

Há uma tendência para o aumento das temperaturas máximas mensais. Quanto as 

temperaturas mínimas mensais têm menor aumento. As precipitações inter-anuais, têm uma 

tendência, decrescente que se associa nos últimos 20 anos a um aumento da variabilidade 

das precipitações. A estação das chuvas é cada vez mais curta, isto é, começa mais tarde e 

termina cada vez mais cedo. Ainda pode-se observar que o desvio padrão por sub-periodo 

evidencia o maior variabilidade das precipitações anuais isto é nas últimas décadas o desvio 

padrão excedeu um valor superior a 260 mm.      
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CAPITULO II. A Guiné-Bissau e a Região de Gabú 

2. Guiné-Bissau, aspectos gerais e localização geog ráfica 

A Guiné-Bissau fica situada na Costa Ocidental da África, entre o Senegal a Norte, a 

República da Guiné-Conakry a Este e a Sul e o Oceano Atlântico a Norte e a Oeste. Conta 

com uma das mais largas plataformas da Costa Ocidental Africana (53.000 km2). Do ponto 

de vista biogeográfico, encontra-se na zona de transição guineo-congolesa e sudanesa. 

Limitada ao Norte pelo paralelo 12º 40’ N (Cabo Roxo), ao sul pelo paralelo 10º 57’ N (Ponta 

Gardete), a Este pelo meridiano 13º 38’ e a Oeste pelo meridiano 10º 43’, estende-se a 865 

km entre as duas fronteiras, sendo 705 km terrestres e 160 km marítimos (figura 1). 

 

Figura 1. Mapa de divisão administrativa da Guiné-Bissau 

 

 

 

 

 

                          

                  

 

 

 

 

 

 

                 Fonte: http://wwww.africa-turismo.com 

A sua superfície total é de 36.125 km2, composta de uma parte continental 31.000 km2, e 

de uma parte insular mais as rias, de 5.125 km2. Com cerca de 8.000 km2 de um estuário 

bem desenvolvido e associado a mangais. 

A parte insular é composta por ilhas e ilhéus, sendo as principais: o Arquipélago dos Bijagós 

(88 ilhas e ilhotas, destas, 21 são habitadas, com uma superfície cerca de 10.000 km2), as 

ilhas de Como-Caiar e Mel no sul, e as ilhas de Jeta e de Pecixe no Norte. 

Administrativamente o país está estruturado em 8 (oito) regiões, 39 sectores subdivididos 

em secções e o sector autónomo de Bissau. Com o ordenamento do espaço rural o território 

guineense foi dividido em quatro zonas agrícolas, a saber: zona I, II, III e IV respectivamente 
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a zona Norte (Cacheu, Biombo e Oio), Leste (Bafatá e Gabú), Sul (Tombali e Quinara) e 

ilhas de Bolama designado por região de Bolama. 

 

2.1. Relevo 

O relevo guineense é muito monótono, podendo considerar-se como uma grande 

peneplanície, baixa cujas maiores altitudes só raramente atingem os 300m, nos contrafortes 

ocidentais de Futa Djalon. Distinguem-se cinco zonas principais: Planície Litoral, 

Peneplanície de Gabú, Planalto de Bafatá, Colinas de Boé, Zona de transição de Oio e de 

Forreá (Cabral, 1976). 

A planície litoral é de origem fluvio-marinha com sedimentos arenosos formados por 

meandros de vários rios e seus múltiplos braços onde as marés se alargam na preia-mar.  

O planalto de Bafatá engloba os cursos inferiores do rio Geba e do Corubal. Encontra-se 

uma couraça areno-ferruginosa, que aflora na base ou no cimo das encostas, quebrada 

sempre por uma cornija rígida. É o planalto com vertentes acentuados, individualizando-se 

fortemente das planícies aluviões percorridos por rios meândricos (Plano de Acção para a 

Conservação da Diversidade Biológica) 

A peneplanície de Gabú caracteriza-se por ondulações suaves e com uma rede hidrográfica 

pouco nítida. Não é fácil separar os planaltos das planícies aluviais que perdem a 

importância de que se revestem no planalto de Bafatá e nas planícies do litoral. Esta 

morfologia parece relacionada com as ondulações dos arenitos quartzosos, que são 

arrastados por ciclos erosivos. Numerosos afloramentos de tais granitos ocorrem na área de 

Nhampassaré com várias formas de erosão incluindo abrigos, formas colunares e 

cogumelos. No cimo das vertentes surge com frequência a couraça areno-ferruginosa.  

As colinas de Boé, no leste, são formadas pelos contrafortes acidentais do maciço de Futa 

Djalon, estendem-se para a zona de Corubal e passam gradualmente à peneplanície de 

Gabú. Caracterizam-se por uma série de colinas de altitude inferior a 300 m, de topos 

planos e vales abertos. Nos cimos afloram couraças senis, ferralíticas ou aluminosas mais 

ou menos fragmentadas e nos vales couraças conglomeráticas, constituídos por fragmentos 

de bauxite, fortemente aglutinados e por vezes desagregados.  

As zonas de transição são duas e situam-se imediatamente a leste do limite inferior das 

marés: a de Forreá que estabelece a transição entre o planalto de Bafatá e as colinas de 

Boé, e a de Oio, a Norte, pelo planalto de Bafatá e a peneplanície do Gabú. 
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2. 2.Clima  

O território guineense é relativamente monótono no que se refere a altitude, não possui 

alinhamentos montanhosos capazes de influir, de forma muito pronunciada, nas condições 

climáticas. O clima é do tipo “ tropical húmido”. A posição geográfica dentro da zona tropical, 

entre o Equador e o Trópico de Câncer, entre o bloco Sudanês-Sariano e o Atlantico Sul, 

parece explicar o quadro climático geral guineense. Do ponto de vista climático, constata-se 

que existe uma coincidência entre a divisão geográfica do país em zona costeira e zona 

continental e as duas zonas climáticas (ver mapa 2): a zona costeira, com um clima de tipo 

sub-guineense húmido, com temperaturas mais moderadas variações mensais e diárias 

menos acentuadas e com maiores precipitações e a zona continental, cujo clima é sudanês, 

mais quente e menos húmida.  

A passagem de um clima a outro processa-se gradualmente. De um modo geral, considera-

se que o clima sub-guineense se faz sentir até 80 km da costa, vigorando a partir daí, o 

clima sudanês. 

Figura 2 – Divisão climática da Guiné – Bissau  

          

Fonte: Serviços Nacional de Meteorologia, extraída da Comunicação Nacional 

sobre as Mudanças Climáticas 

2. 2.1. Temperatura  

As temperaturas são em geral elevadas durante todo o ano, o mesmo acontecendo com a 

humidade relativa do ar, cujo valor médio anual é de 70%, (sendo o valor médio da época da 

época menos húmida é de 45%). A temperatura média anual é de 26,8°C, com uma fraca 

amplitude térmica (3 a 4 ºC) e as temperaturas mensais médias sobem até cerca de 30° C 

Zona continental 

Zona costeira 
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em Abril e Maio (antes das chuvas). Durante o ano regista-se fortes temperaturas nos 

meses de Março a Maio (período quente), onde as temperaturas máximas atingem os 

valores de 32 a 39 ºC, e as mínimas na ordem dos 20 a 24 ºC. Nos períodos mais frescos 

(Dezembro a Fevereiro) as temperaturas máximas atingem os 25 a 30 ºC, e as mínimas, 

entre 16 a 20 ºC. 

Quanto a região de Gabú a temperatura média anual é de 26 ºC, a média mensal máxima é 

de 39 ºC (em Abril) e a média mensal mínima 16 ºC (em Janeiro). 

O clima da zona leste é controlado pela combinação de ventos quentes e secos (Harmattan 

de nordeste), oriundos da zona anti-ciclónica do Sahara, com a massa de ar húmido da 

monção de sudoeste. A influência relativa das duas massas de ar é determinada pela 

posição da zona de convergência inter-tropical. 

 

2. 2.2 Pluviosidade   

No território guineense há uma considerável variação na pluviometria total entre os extremos 

sul e norte e uma notável variação estacional da precipitação. Assim distinguem-se duas 

estações anuais: a estação seca, que vai de Dezembro a Abril; a estação das chuvas que se 

prolonga de meados de Junho aos fins de Outubro, e os meses de Novembro e Maio são 

meses de transição.  

A pluviosidade anual do país vária consideravelmente do litoral para o interior, assim 

segundo os níveis de precipitação podem-se distinguir 3 grandes zonas: a zona Sul, que 

compreende as regiões administrativas de Tombali, Quinara e Bolama-Bijagós, e que se 

caracteriza por uma média anual superior a 2000 mm de chuva; a zona Noroeste, 

englobando Bissau, Biombo, Cacheu e Oio, que regista uma variação anual média de 1400 

mm a 1800 mm e, finalmente a zona leste que engloba as regiões de Bafatá e Gabú 

(verifica-se a influência da zona sahel), onde a pluviosidade anual média é inferior a 1400 

mm. O período de maior pluviosidade é nos meses Julho a Setembro sendo Março a Maio é 

o período mais quente e Dezembro a Fevereiro, período mais fresco.  

Apesar dos níveis elevados de precipitação, há uma longa estação seca onde se verifica o 

deficit hídrico especialmente na zona norte e nordeste do país (Bafatá e Gabú).  

À medida que se move em direcção ao Norte no período das chuvas, a zona de 

convergência inter-tropical é seguida pelo fluxo de ar quente e húmido, o que resulta num 

período único de precipitação máxima que geralmente dura de Junho a Outubro. 
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O clima da região (Sudano-guineense) é caracterizado por uma estação chuvosa de 5 

meses (de Junho a princípios de Outubro) e uma estação seca de 7 meses (de Novembro a 

Maio). Contudo a zona norte (sector de Pirada) diferencia-se por uma estação das chuvas 

mais curta, menos de 4 meses. Segundo os inquéritos realizados no trabalho de campo, 

nesta zona, a estação das chuvas inicia-se na segunda quinzena de Junho e termina na 

primeira semana de Setembro.  

A pluviometria média anual de Gabú marca 1460 mm, enquanto o norte da região (Pirada) 

tem somente 1175 mm e uma média anual de 107 dias de chuvas (Diagnostico Regional da 

Província Leste, Gabinete Regional de Planificação 1988).  

 

2.3. Solos  

De uma forma geral, distinguem-se os seguintes tipos de solos na Guiné-Bissau: os solos 

hidromórficos que se dividem em hidromórficos marinhos (halohidromórficos) e continentais; 

os solos de planaltos ou ferralíticos e ferruginosos tropicais; os solos líticos (litossolos) e os 

regossolos.  

Os solos hidromórficos marinhos, também denominados solos de mangais e de tannes, são 

solos salinos e sulfatados ácidos, sendo os maiores constituintes de aluviões litorais e 

estuarinos, sob a influência da maré. Utilizados sobretudo pela orizicultura (bolanha de água 

salgada), ocupam uma superfície de 400 km2, e são considerados um dos mais produtivos 

da África Ocidental. Os solos hidromórficos continentais são solos de depressão aluvial 

denominada lala, ou pequenos vales. Estes solos sujeitam-se a hidromorfia temporária e 

são geralmente inundados na época das chuvas apresentando-se regularmente cobertos de 

savana herbácea.  

Os solos de Planalto ou ferralíticos e ferruginosos tropicais ocupam 62% de superfície 

emersa, identificando-se pela sua cor vermelho e castanho amarelado pouco diferenciados, 

com horizontes pouco marcados, arenosos à superfície e progressivamente argilosos em 

profundidade. Estes solos apresentam aptidões para as culturas anuais e a arboricultura 

(fruticultura, silvicultura, etc.,).  

Os solos líticos e litossolos são constituídos essencialmente de cascalho e/ou pedras, de 

fraco ou nulo valor agrícola, ocupando 5.500 km2 ou seja 17% da superfície do país. Estão 

situados no centro-este do sector de Boé, região de Gabú. Os regossolos são solos muito 

pobres, constituídos essencialmente por areia e cobrem cerca de 1,6% da superfície do 

país. Os solos hidroformos formam as depressões aluviais (lalas). A utilização destes solos 
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faz-se o cultivo de arroz, o proveito de palmeiras e a pastagem de gados especialmente na 

época seca. 

 

2. 4. Florestas 

Com aproximadamente 3.830.000 hectares, o país dispõe de recursos florestais 

consideráveis, cobrindo 2.030.284 de hectares de superfície com ecossistemas diversos 

(florestas sub-húmidas, secas, galerias, savanas, palmeirais e mangais). As reservas de 

madeira eram, em 1995, estimadas em 48 milhões de m3. Estes recursos são teoricamente 

suficientes para cobrir o consumo nacional em madeira de obras, de serviços e de energia 

estimado em perto de 1,2 milhões de m3 ((EEssttrraattééggiiaa  NNaacciioonnaall  ee  PPllaannoo  ddee  AAccççããoo  ppaarraa  aa  

CCoonnsseerrvvaaççããoo  ddaa  DDiivveerrssiiddaaddee  BBiioollóóggiiccaa)).. 

A floresta guineense é caracterizada pelos típicos mangais e lalas de água salgada 

(constituindo as bolanhas, as quais uma vez recuperadas dão lugar a férteis campos de 

arroz), pela abundância dos palmares de Elaeis guineensis, por floresta seca densa no sul 

(mata do Cantanhez) e por floresta seca aberta no Centro e no Norte (Mendes, 1968).   

Os produtos florestais correspondem cerca de 7% a 10% do total do valor das exportações. 

Destacam-se algumas espécies essenciais pelo seu valor económico. As principais espécies 

são: o bissilão  (Khaya senegalensis), pau-sangue  (Pterocarpus erinaceu), pau-incenso  

(Daniellia oleveri), mancone (Erythrophoeum guineense), pau-conta  (Afzelia africana), pau-

bicho-amarelo  (Chlorophora regia), pau bicho  (Chlorophora excelsa), farroba de lala 

(Albizza quimmifera), o cibe  (Borassus aethiopium) e o mambode  (Detária senegalensis), 

palmeira de óleo  (Elaeis guineensis), pau carvão  (Prosopis africana), etc. 

Na Guiné-Bissau existem zonas extensas onde a flora e o clima favorecem a proliferação 

das abelhas. O potencial apícola é apreciável em certas regiões do país, destacando-se por 

ordem da importância: Gabú, Bafatá e Oio que geralmente apresentam óptimas condições. 

A vegetação nesta região do país pertence a zona botânica sudano-guineense, ela cobre 

cerca de 70% do território regional estimada em 600.000 há (II Diagnostico Regional/Gabu, 

Gabinete Regional Planificação). No nordeste da região encontram-se florestas secas de 

fracas densidades e empobrecidas nas quais só se encontram o estrato gramíneo e 

algumas árvores do estrato dominante. Ainda nesta região há uma zona de forte expansão 

agrícola na qual subsistem alguns mosaicos florestais. Á sul da região até o rio Corubal 

encontram-se florestas secas de fraca densidade com algumas “ilhas” de florestas mais 

densas, mais á sul do rio – zonas de colinas, que se encontram afloramentos rochosos que 

determinam associação de florestas secas densas e de fraca densidade, de savanas e 

afloramentos rochosos. 
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2. 5. População 

A Guiné-Bissau tem uma população estimada de 1.500.000 habitantes (PNUD/2003), com 

uma superfície de 36.125 km2, que corresponde a uma densidade média de 41,5 habitantes 

por km2, com uma taxa de crescimento anual de 3%, a esperança de vida a nascença é de 

44,7 anos e o índice de esperança de vida é de 0.33. Aproximadamente 82% dos 

guineenses vive no meio rural. A pobreza é maior sobretudo na zona rural onde se 

concentram 84,5% dos pobres. O índice do desenvolvimento humano (IDH), avaliado em 

0,348, é um dos mais baixos do mundo. O índice da pobreza humana tem um valor de 

48,2%, colocando a Guiné-Bissau no 172º lugar no total dos 177 países. (Relatório do 

Desenvolvimento Humano, 2005).  

O nível de instrução é muito fraco, contando com uma população analfabeta de 63,4%, da 

qual cerca de 84,5% são mulheres. As mulheres representam 52% de população do país 

com uma taxa de fertilidade total, número de nascimento por mulher, de 7,1 No meio urbano 

50,9% de população é do sexo feminino enquanto no meio rural ela é de 52,8% 

(PNUD/Guiné-Bissau – 2005).  

A população é composta de 3 dezenas de etnias distintas, sendo as mais importantes: os 

Balantas (30%), os Fulas (22%), os Manjacos (15%), os Mandingas (12%), e os Papéis 

(8%). Os Mancanhas de (3%), os Beafadas de (3%) e os Bijagós de (3%) são as maiores 

entre os grupos mais pequenos. Unificados pela língua comum o crioulo. 

As características do relevo com altitudes pouco acentuadas caracteriza a distribuição da 

população guineense, apesar dos acidentes geográficos nem sempre determinarem a 

repartição populacional no espaço. Numa base muito genérica pode dividir-se a população 

guineense em dois grandes grupos: o litoral (a maioria destes povos são animistas) e do 

interior (a maioria são povos islamizados). 

A cidade de Bissau com 2,1% de superfície total alberga mais de 20% da população total. 

Na província leste do país (Bafatá e Gabú) com 42% de superfície vivem 28,7%. Na 

província norte com 31,6% de superfície vivem 36,9% e a província Meridional (Sul) a mais 

pequena com 26,2% de território vivem apenas 14,3% da população. A maior concentração 

da população na província Norte contrasta com as mais fracas densidades populacionais no 

sector de Catió (Sul) e no sudeste da província Leste (sector de Boé). As razões deste 

povoamento desigual devem-se a factores de ordem sócio-económico, ou ainda este último 

sector por razões de natureza dos solos que são rasos e muito pobres em nutrientes e, por 

isso, este sector possui menor densidade populacional (Costa, C & Resende, M). Em 

seguida observa-se o quadro (3) da evolução da população por região.   
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Quadro 3. Evolução da população do país por região  

Unidade: 1000 habitantes 

R
eg

iã
o 

 

Tx A.C. 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 % TT 

1 0,5 59,5 59,8 60,1 60,4 60,7 61 61,3 61,6 62 62,3 62,6 

36,9 2 0,9 14,5 14,7 148 149,5 151 152,5 154 155,6 157,1 158,7 160,3 

3 1,1 153,6 155,3 157,2 159,1 161 162,9 164,9 166,8 168,8 170,9 172,9 

4 1,8 142,5 145,1 147,8 150,7 153,5 156,4 159,4 162,4 165 168,7 172 
28,7 

5 2,1 133,2 136,1 139,1 142,2 145,3 148,5 151,7 155,1 158,5 162 165,5 

6 1,5 42,3 43 43,6 44,3 45,1 45,8 46,5 47,3 48 48,8 49,6 

14,3 7 2 69,6 71,1 72,6 74,1 75,6 77,2 78,8 80,5 82,2 83,9 85,7 

8 0,3 26 26,9 27 27,1 27,2 27,3 27,4 27,5 27,7 27,8 27,9 

9 4,1 187,4 195,4 205,2 215,4 226,2 237,5 249,4 261 274,9 288,7 303,1 20,1 

10 14,3 828,6 847,4 1000,6 1022,8 1045,6 1069,1 1093,4 1117,8 1144,2 1171,8 1199,6 100 

Fonte: Instituto Nacional de Estatísticas e Censos.   Tx. A.C. -taxa anual de crescimento; TT – Total 

Legenda:        

                            1 Biombo          5 Gabú        9 Bissau 

                            2 Cacheu          6 Quinará      10 Total 

                            3 Oio           7 Tombali   

                           4 Bafatá           8 Bolama   
 

A população gabuense estimada 185.000 mil habitante com uma superfície 9150km2, com 

uma densidade populacional de 20,2 hab/km2 e composto administrativamente de cinco 

sectores (Boé, Pirada, Pitche, Sonaco e vila de Gabú). O sector de Pirada onde realizamos 

o nosso trabalho possui uma população de 39000 habitantes com um território de 934,4 km2 

(PNUD/Guiné-Bissau – 2005). Segundo a divisão de estatísticas agrícolas em 1993 a região 

de Gabú tinha cerca de 142433 habitantes dos quais 89% vivem em zonas rurais. A 

evolução mais recente da população da região, caracteriza-se, como podemos ver no 

quadro 4  

A região é habitada maioritariamente por dois grandes grupos étnicos, os Fulas e os 

Mandingas. Os fulas que representam 75% da população da região, são essencialmente 

criadores de gados arvorando o boi em sinal de nobreza e riqueza. São habitantes das 

savanas arbóreas e arbustivas, onde existe uma menor frequência das glossinas (moscas 

de tsé-tsé) em relação ao litoral (Guei, 1997). 
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Quadro 4. Evolução da população da região de Gabú 

Unidade: 1000 habitantes  

Sector 1993 1995 2000 2004 Superfície Km2 

Boé  - - - 18,0 3500,1 

Pirada -  - - 39,0 934,4 

Pitche  - - - 57,0 1900 

Sonaco  - - - 41,0 759,7 

Gabú  - - - 30,0 2077 

Total 142,2 148,5 165,5 185,0 9.171,20 

Fonte: Gabinete Planificação Regional/INEC/PNUD.   
 

Na época seca, verifica-se um elevado índice de mortalidade de gado, em consequência da 

escassez de água e de pastagens, obrigando os criadores a recorrer à transumância para 

as zonas centrais ou litoral da Guiné e as queimadas sistemáticas para a obtenção de novos 

pastos. Esta sociedade hoje em dia é sedentária, sendo as actividades mais importantes a 

agricultura e pecuária.  

Os Mandingas representam 15% da população, dedicam-se mais a agricultura do que a 

pastorícia. Apresentam uma rotina agrícola idêntica dos fulas sendo as principais culturas 

são milhos, arroz, tubérculos, feijão, mancarra e algodão. 

 

2. 6. Educação 

A educação é um sector nevrálgico na problemática da pobreza na Guiné-Bissau. O nível de 

instrução é muito fraco, contando com uma população analfabeta de 63,4%, da qual cerca 

de 84,5% são mulheres. O sistema educativo é na sua globalidade fraco e traduz-se em 

baixas taxas de escolarização entre os próprios alfabetizados. O abandono escolar é 

elevado, nomeadamente para as raparigas e sobretudo no meio rural (PNUD/Guiné-Bissau 

– 2005).  

O sector educativo é caracterizado por fracas performances: meios humanos, materiais e 

financeiros. Os recursos afectos à educação no orçamento geral do estado baixaram 

fortemente entre 1987 e 1995 de 15% para 10%. Esta proporção equivale a 0,9% do PIB, 

comparado com a média na África sub-sahariana que é de 4% do PIB, no mesmo período. 

(DENARP 2006). 

Nos primeiros anos da independência nacional, o sistema educativo conheceu uma 

expansão sem precedentes e, logo depois os efectivos começaram a decrescer. Na 

segunda metade da década de 90, graças a um melhor desempenho da economia e a 
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intervenção do Governo, bem como do sector privado e das ONG’s, a evolução da 

população escolar foi novamente positiva. A taxa bruta de escolarização no ensino básico 

passou de 42%, em 1993, a 61% em 1998.  

Todavia, esta evolução esconde altas taxas de exclusão de crianças e jovens do sexo 

feminino e graves desequilíbrios regionais. A taxa bruta de escolarização das meninas 

durante o mesmo período passou de 32% para 42%, enquanto a dos rapazes passava de 

55% para 75%.  

As elevadas taxas de reprovação e de desistência dos alunos, respectivamente de 20% e 

18% em 1998, denunciam a ineficácia interna e o baixo rendimento do ensino básico. No 

Ensino Secundário, em 1999, a oferta limitava-se a 17 estabelecimentos públicos e 10 

privados, somando cerca de 26.000 alunos, 6% do grupo etário elegível, contra a média de 

18% na África sub-sahariana. 

No ensino técnico profissional, os efectivos estagnaram, em parte, devido à fraca 

diversidade e pertinência da oferta de formações, a qual não acompanhou as tendências do 

mercado do trabalho. Actualmente, em todo o país funcionam somente 4 centros de 

formação.  

A educação pré-escolar é pouco expressiva, havendo apenas meia centena de 

estabelecimentos nos principais centros urbanos e semi-urbanos, acolhendo menos de 

5.000 crianças, pouco mais de 1,0% do respectivo grupo etário.  

A insuficiência de recursos financeiros das famílias também explica o limitado acesso, as 

diferenças por género e região e a baixa qualidade do ensino. A deficiente gestão, em 

particular, a má distribuição do orçamento pelos diferentes níveis de ensino e a ausência de 

medidas de política contra a iniquidade e a exclusão, agrava a situação educativa do país. 

Em 1998, o orçamento de funcionamento da Educação correspondia a 1,7% do PIB e o 

gasto médio com um aluno do ensino básico era estimado em 38 dólares americanos. As 

médias de África sub-sahariana eram 4,0% e 50 dólares, respectivamente. Os recursos 

afectados ao sector da Educação, tiveram uma evolução negativa nos últimos dois anos, 

passando de 2,65% do PIB em 1998 para 1,67% no ano 1999. Em média estes valores não 

representam mais que 8,84% das despesas totais do governo. 

 

2. 7.Saúde   

Os indicadores de saúde da Guiné-Bissau estão abaixo da média da África sub-sahariana. A 

guerra civil de 1998 contribuiu para deteriorar ainda mais a situação sanitária. A destruição 

sofrida pelos principais centros sanitários do país, a desarticulação por completo do sistema 
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sanitário durante um ano, a deslocação das pessoas e a concentração em campos de 

refugiados com condições precárias, o êxodo do pessoal médico, as deficiências 

alimentares, foram factores agravantes do estado de saúde e nutrição da população 

guineense. 

As camadas femininas e infantis apresentam as mais elevadas taxas de mortalidade. Em 

1996 a mortalidade materna situava-se à volta de 7 por mil nados vivos (até 4 meses pós-

parto), com ligeiras variações em função das regiões e etnias. Ela é constantemente mais 

elevada no Leste, particularmente na região de Gabú, devido à forte prevalência da excisão 

e do casamento precoce.  

A mortalidade peri-neonatal2 é calculada em 100 por mil, enquanto a mortalidade média 

infantil3 é estimada em 145 em mil. Ela é mais elevada nas zonas rurais, 150-175 em mil, do 

que nas áreas urbanas, 100-120 em mil. A mortalidade acumulada das crianças até 5 anos 

é de 277 em mil, tendo as zonas rurais uma elevadíssima taxa de 300-350 em cada mil 

crianças e as zonas urbanas uma taxa de 200-250 em mil. Na mortalidade infantil, segundo 

dados hospitalares, o paludismo responde por 35%, seguido pelas doenças diarreicas (15%) 

e infecções respiratórias agudas (15%). Para além dessas epidemias, o painel das doenças 

que mais afectam a população comporta: as complicações ligadas à gravidez e ao parto, às 

doenças sexualmente transmissíveis, ao HIV/SIDA, ao sarampo e à tuberculose. Destaca-se 

o HIV/SIDA com uma prevalência de 8 a 10% entre a população activa. Enquanto doença 

endémica, o paludismo é responsável por cerca de 50% das consultas em todas as regiões 

e faixas etárias. A sua forte incidência tem grandes repercussões na mortalidade, assim 

como no absentismo e na produtividade. Ele é a doença que maior custo social comporta. 

As consultas de doenças sexualmente transmissíveis representam 5% das consultas dos 

adultos, sendo a terceira causa de procura de serviços sanitários nesta faixa etária 

(DENARP 2006).   

 

2.8. Caracterização Económica do País 

2.8.1. Indicadores Macroeconómicos  

A Guiné-Bissau é um país cuja economia assenta nos seus recursos naturais: a agricultura - 

base da economia, representa 50 % do PIB, 80 % do emprego e mais de 90 % das 

exportações; a pesca, com uma receita na ordem dos 3 - 4 % do PIB (1991 e 1997); as 

florestas, que representam 6 % do PIB e 6,2 % das exportações; a pecuária, que atinge 17 

% no PIB nacional é outros subsectores importantes para a economia nacional, assim como 
                                                           

2 Nados mortos e com menos de um mês 
3 Menos de um ano 
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o sector turístico. Apesar destes recursos, o rendimento per capita é de 137 USD (2004) e a 

dívida externa do país está estimada em 0.9415 milhões de dólares desde 2004, valor que 

mantém inalterado até 20084, o que representa um dos principais constrangimentos para o 

desenvolvimento de um dos mais pobres do mundo, estando a Guiné-Bissau entre os PMA 

(países menos avançados).  

 Entre 1994-1997, o país teve um desempenho económico satisfatório. Os resultados 

alcançados são contrastados, dado que a taxa de crescimento do PIB acelerou para 4,6 %, 

a situação orçamental melhorou (com o saldo primário corrente a aumentar de 2 % do PIB, 

em 1993, para 4 %, em 1995) e a balança de transacções correntes, excluindo as 

transferências oficiais, a baixar de 4 pontos percentuais, fixando-se em 24,4 % do PIB. 

Todavia, menos satisfatório foi o desempenho da inflação que, após ter desacelerado em 

1994 para 19,3 %, numa base de fim do ano, cresceu para 49,7 %, reflectindo um aumento 

na massa monetária, alimentado por um aumento em activos extremos líquidos. As reformas 

implementadas durante este período contribuíram para reduzir os grandes desequilíbrios 

macroeconómicos. A produção interna, principalmente da agricultura, se acelerou, com o 

crescimento do PIB real a atingir mais de 5 %, em 1997. As exportações aumentaram 

substancialmente, principalmente devido aos melhores preços da castanha de caju, a 

principal fonte de receitas de exportação. A inflação diminuiu, graças a redução da procura 

do sector público e a estabilização associada à adopção do FCFA (Franco CFA), pelo país. 

O sector privado começou a crescer e a desempenhar um papel mais dinâmico.  

Segundo PNUD 2005 a Guiné-Bissau situava-se no 172º, com o índice de desenvolvimento 

humano muito abaixo da média, em termos de esperança de vida, taxa de alfabetização dos 

adultos, taxa de escolaridade primária, secundária e superior, PIB per capita, índice de 

educação, entre outros elementos de referência. A guerra que assolou o país de Junho/98 a 

Maio/99 contribuiu para aniquilar uma boa parte dos avanços económicos obtidos e 

deteriorar ainda mais a já precária situação dos sectores sociais. 

Em consequência, a economia desarticulou-se, o PIB real, em 1998 a 1999, diminui em 

cerca de 28 %, a produção agrícola caiu cerca de 17 %; a comercialização da castanha de 

caju foi notoriamente afectada e as exportações de mercadorias entraram em colapso, 

caindo de aproximadamente 49 milhões de US$, em 1997, para aproximadamente 27 

milhões de US$, em 1998: os sectores de indústria e comércio, que estavam em plena 

expansão, paralisaram as suas actividades, com reflexos negativos no crescimento global, 

registando taxas de crescimento negativas, estimadas sucessivamente, em -4% e -8,6 %. 

Durante este mesmo período as perdas para o sector privado foram avaliadas em 90 

                                                           
4 Segundo os dados da INDEX MUNDI 
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milhões de USD. A situação precária dos sectores sociais deteriorou ainda mais. A redução 

de actividades económicas e das transacções internacionais prejudicaram a posição fiscal. 

As receitas tributárias e não tributárias, excluindo doações, caíram, no equivalente a 10 

pontos percentuais do PIB, para 5 %, em virtude da redução substancial das licenças de 

pesca e dos impostos sobre comércio internacional. 

Dados mais recentes obtidos com base nas estimativas de 2003 apontam para a 

estagnação do crescimento do PIB, que se situou em apenas 0,6 %, reflectindo o recuo do 

valor acrescentado dos sectores primários e secundário e que não conseguiu ser 

compensado pela progressão observada no sector terciário. 

 

2. 8 2. O sector agrário  

2.8.2.1. Caracterização agro-ecológica do país 

Com o ordenamento do espaço rural, o território guineense foi dividido em quatro zonas 

agrícolas (I, II, III, IV) que correspondem no total as oito regiões do país e a comunidade 

urbana de Bissau. Esta divisão está de acordo com as características específicas dos 

sistemas de produção próprias de cada zona. Assim apresentamos:  

Zona I – Norte: regiões de Cacheu, Oio e Biombo 

Zona II  – Leste: regiões de Bafatá e Gabú 

Zona III – Sul: regiões Tombali e Quinará 

Zona IV – Sudoeste: região de Bolama e as suas ilhas. 

Neste quadro nota-se que a região Leste ocupa cerca de 42% da superfície total do país 

mas ao mesmo tempo tem menor densidade populacional. 

Figura 3. Mapa agro ecológico do país (classificação segundo DEA - MDRA/1995) 

 
                         Fonte: http://webcarta.net 

Zona  II 

Zona  I 

Zona  III 
Zona   IV 
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2.8.3. A agricultura no desenvolvimento económico d o país. A evolução da  

            produção agrícola   

A agricultura é a base económica do país, fornece cerca de 50 % do PIB, 80 % do emprego 

de população economicamente activa e mais de 90 % das receitas de exportação. Existem 

cerca de 90.000 explorações agrícolas familiares, que produzem 90 % da produção total 

agrícola. Foram concedidas 2.220 concessões aos ponteiros (agricultura mecanizada), mas 

só 1.200 se instalaram efectivamente, cuja superfície média é de 136 ha, por ponteiro, 

virados mais para as culturas de exportação (castanha de caju e mangas em pequena 

escala). Estas concessões variam de 20 a 3.000 hectares, cobrindo 27 % de terra agrícola e 

9 % da superfície do país.  

A produção destinada a exportação é feita principalmente pelos ponteiros5. As principais 

culturas de exportação são: Castanha de caju (96,11 milhões de toneladas 2007), algodão, 

madeira, coconote, mancarra (amendoim) e frutas. 

 A Guiné-Bissau enfrenta actualmente problemas nas áreas da produção e um défice 

acentuado na balança de pagamentos. Estes devem-se à falta de capacidade financeira do 

Estado para financiar o investimento público necessário à modernização da economia do 

país, principalmente o sector primário. Segundo o estudo da SCET – AGRI e o boletim de 

informação MDRA, 1992, não obstante o peso da agricultura na economia guineense, este 

sector enfrenta séries de problemas relevantes para o desenvolvimento do sector, tais 

como: 

- Uma pesquisa adaptada com fracos recursos e com fraca interligação 

(pesquisa/extensão rural), inexistência de escolas agrícolas para formação; 

- Infra-estruturas rodoviárias deficientes sobretudo nas de acesso aos centros de 

produção; 

       - Ecossistema frágil, solos pobres e degradados (salinização e acidificação); 

  - Inexistência de crédito agrícola e falta de uma politica de crédito para os pequenos 

agricultores;    

  - A agricultura é orientada essencialmente para o consumo familiar ou de subsistência. 

Apesar de todos estes estrangulamentos e entre outros, os agricultores conseguem produzir 

quase o suficiente para a subsistência e consumo das famílias.  

                                                           
 5 Proprietários privados que exploram vastas superfícies de terras e possuidores de meios de produção.  
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O potencial de terras agrícolas representa 51% da superfície total do país, ou seja 1.810.000 

há ao nível nacional, a superfície cultivada é estimada em 200.000 ha (68.000 ha pelo arroz, 

sendo 37% pelo arroz “n’pam-n’pam”, 43% pelo arroz de bolanha de água doce e 20% pelo 

arroz de mangais ou de bolanha de água salgada). 

 

Quadro 5. Evolução da Superfície Cultivada  

Unidade: 1000 ha 

Anos 

Culturas 1990/01 1992/93 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 2002/03 2003/04 

Arroz n'pam pam 16,8 21,2 24,6 25,2 35,0 34,7 36,5 42,0 

Arroz bas fonds 27,7 33,0 29,3 33,1 24,1 24,1 23,3 26,8 

Arroz mangrove 12,5 10,8 11,3 11,5 24,0 23,5 12,0 13,2 

Total arroz 57,0 65,0 65,2 69,8 83,0 82,4 71,8 82,1 

Milho preto 20,0 26,6 37,2 38,0 32,6 35,6 31,4 37,7 

Milho bacil 12,8 10,8 14,8 15,2 9,2 9,3 24,5 29,4 

Milho cavalo. 12,8 12,4 15,4 16,7 24,4 24,7 17,8 22,2 

Fundo 3,5 2,2 3,5 3,0 4,3 4,0 3,1 2,7 

Total Outros Cereais 49,1 52,0 71,0 73,1 70,6 73,8 76,9 92,3 

Total 106,1 117,0 136,2 143,0 153,6 156,2 148,7 174,4 

Fonte: Divisão de Estatísticas agrícola, 2007 

 

Em 1994/95, a superfície cultivada por outros cereais era de 14.800 ha pelo milho bacil, 

15.400 ha pelo milho cavalo, 37.200 ha pelo milho preto e 3.500 ha pelo fundo, cobrindo um 

total de 70.900 ha com rendimentos de 500 a 1000 kg/ha. As outras produções cultivadas 

são a mandioca (1.400 ha), a mancarra (15.700 ha), o algodão (3.000 ha), o feijão (3.500 

ha). 

Segundo o quadro 5 constata-se que estes últimos anos o arroz ocupa maior superfície 

cultivada sendo 2003/04 com 82,1 há enquanto outros cereais ocuparam uma superfície 

total de 92.3 há. Pode-se observar ainda um aumento da superfície cultivada do arroz de 

sequeiro (n’pam pam) quase toda a década, assim como a área cultivada de milho cavalo 

igualmente que tem um aumento de 12,8 (1990) para 22,2 em 2004. Em todos os anos o 

arroz ocupa em primeiro lugar em áreas cultivadas, justifica-se talvez porque ela é a base da 

dieta da população.  

No que respeite à evolução de produção (quadro 6), constata-se um aumento substancial de 

produção de culturas alimentares principalmente do arroz, milho preto e milho cavalo. 
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Quanto à cultura de renda (algodão e mancara) vê-se uma situação de recessão, motivada 

pelos muitos factores (falta de mercado, entre outros factores).   

Quadro 6. Evolução de Produção das culturas 

Unidade: 1000 toneladas 

Anos 

Culturas 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 

Total arroz 118,8 123,6 131,0 91,8 87,2 104,1 87,9 89,2 

Milho preto 17,4 23,0 28,6 37,2 21,5 21,1 24,2 31,5 

Milho bacil 13,7 19,3 13,8 9,2 9,7 25,7 22,1 31,9 

Milho cavalo 11,3 10,7 14,2 14,2 11,3 11,3 14,7 15,5 

Fundo 1,6 1,4 2,4 1,1 1,6 3,9 1,5 1,8 

Total cereais 162,8 178,0 190,1 153,5 131,3 166,1 150,4 169,9 

Mancara 18,2 15,716 18,4 Nd nd nd nd nd 

Algodão 2,2 1,233 1,5  Nd 5,1 7,0 8,5 nd 
Fonte: Divisão de Estatísticas Agrícolas, 2007. Estimativas (2000 a 2002) 

2.8.4. Os sistemas de Produção  

Quando o homem não pode usar as grandes tecnologias modernas para aproveitar ou 

modificar o ambiente em seu benefício, ele tende adaptar-se às vezes de forma bastante 

engenhosa, as limitações oferecidas pela natureza.  

Os guineenses desenvolveram de forma espectacular, a sua habilidade em lidar, por 

exemplo, com ambientes halo-hidromórficos da orla marinha, com a construção dos 

ouriques. Ele seleccionou, ao longo de muitos anos as variedades de arroz mais apropriado 

para cada sub-ambiente identificado nas bolanhas, e desenvolveu certa habilidade no 

trabalho comunitário, entreajudas por exemplo, na construção de ouriques6 principal.   

Os factores étnicos e geográficos jogam um papel importante na existência dos sistemas de 

produção e na forma do aproveitamento do meio. Estes factores permitem assim distinguir 

os sistemas de produção de mangal, (no litoral), sistemas de produção de bas-fonds 

(pequenos vales) e sistemas de produção do planalto. Pode-se ainda considerar a 

existência de um quarto sistema de produção “ Sistema de produção misto” que é um 

sistema de transição entre o sistema de mangal e o de bas fonds. Em qualquer dos 

sistemas, a forma como os factores terra, trabalho e capital são combinados, é semelhante, 

e podem ser classificados de tradicionais, onde suas principais características são: 1- do 

ponto de vista de activos agrícolas: - os camponeses são, na sua maioria analfabetos. 2 - do 

                                                           
6 Ouriques (Dique) – são vedações que mantêm água doce dentro dos arrozais ou bolanhas ao mesmo tempo impedindo a 
penetração das águas salgadas no seu interior. 
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ponto de vista técnico: - os rendimentos são baixos, a produtividade do trabalho é fraca, as 

estruturas agrícolas são arcaicas, as técnicas agrícolas rudimentares, insuficiência de 

equipamentos, investimentos de capitais muito fracos e alta dependência das chuvas. 

A gestão da água, em todos os sistemas, acaba por ser o factor fundamental na obtenção 

de bons rendimentos agrícolas, na medida em que a utilização de adubos, fertilizantes e 

pesticidas, não são muito frequentes, salvo nos pequenos vales enquadrados pelos 

projectos. Existem, no mundo rural, mais de 90.000 explorações agrícolas familiares que 

produzem cerca de 80 % da produção total agrícola. Apesar da existência deste número tão 

elevado de explorações, as necessidades internas, em termos de consumo do arroz, não 

são por eles satisfeitas. Só conseguem cobrir cerca de 50 a 55 % das necessidades. Quanto 

aos rendimentos, estes diminuíram, de forma geral, nos três tipos de orizicultura analisados. 

O mais baixo rendimento é o do arroz de sequeiro (pam-pam), seguido do de arroz dos 

pequenos vales (bas-fonds). O de arroz do mangal apresenta um rendimento mais elevado 

e é também o mais exigente em água. Muitos factores podem estar na base de diminuição 

quer das superfícies cultivadas quer dos rendimentos. Mas, o mais importante é, sem 

dúvida, o factor água, conforme nos mostra a correlação feita entre a pluviometria e a 

produção. 

A produção dos cereais no país é muito instável, dependendo muito do índice pluviométrico, 

conforme podemos observar o arroz, milho bacil, milho cavalo e milho preto apresentam 

uma tendência por vezes ascendente, outrora descendente sobretudo na região Leste do 

país (Gabú e Bafatá), afectada pela diminuição massiva das precipitações nos anos 

agrícolas 1999 a 2003. As causas da baixa produtividade são as irregularidades verificadas 

na pluviosidade (instalação tardia e sua distribuição espaço-temporal) nestes últimos anos 

(Comunicação Nacional sobre as Mudanças Climáticas).  

 

2. 8.5. A Fome e a Pobreza na Guiné-Bissau 

A instabilidade político institucional e os choques endógenos são factores que, nos últimos 

anos, influenciaram fortemente a progressão da pobreza no país. A Guiné-Bissau conheceu 

depois do fim da guerra de 1998/99 uma situação económica, política e social difícil que 

afectou negativamente as condições de vida das populações. O produto interno bruto real 

(PIB) só progrediu de 1% entre 2000 e 2004 (DENARP7 2006). 

                                                           
7 DENARP – Documento de estratégia Nacional de Redução da Pobreza – Guiné-Bissau, Ministério de Economia e Integração 

Regional/2006  
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A pobreza absoluta atinge ainda dois em cada três guineenses A educação para todos e a 

paridade entre os sexos progridem, mas num ritmo lento relativamente aos objectivos 

definidos para o ano 2015. A mortalidade infantil é assustadora: uma em cada cinco 

crianças não atinge os cinco anos de vida. Esta proporção está a diminuir mas a um ritmo 

muito lento. A pandemia do VIH/SIDA, o paludismo e a tuberculose continuam a progredir, 

enquanto a tendência devia ser invertida. O abastecimento em água potável, saneamento 

de base e acesso a um alojamento decente é ainda um luxo para a maioria da população da 

Guiné-Bissau. A extrema fragilidade da situação humana e a fraca cobertura do país em 

termos de serviços sociais de base, resulta numa esperança de vida ao nascer de apenas 

45 anos.  

O documento prospectivo “Djitu tem”/1996 revelou que o desenvolvimento da Guiné-Bissau 

e a eliminação da pobreza exigem uma abordagem mais abrangente, que deverá tomar em 

conta, não só os aspectos económicos, mas também, as dimensões sociais, humanas, 

ambientais e institucionais. O que significa que questões tais como, a boa governação, a 

luta contra a corrupção, o respeito pelos direitos humanos, a igualdade entre géneros, o 

reforço da capacidade institucional, a melhoria da oferta dos serviços sociais, o aumento da 

capacidade de produção agrícola e de pesca, a conservação do ambiente, entre outros, 

deverão merecer uma atenção acrescida na luta contra a pobreza. 

A análise do perfil da pobreza efectuada em 2002 revela que 64,7% da população vive 

abaixo do limiar da pobreza com um rendimento inferior a $2 dólares americanos por dia e 

20,8% dos guineenses podem ser considerados como extremamente pobres com um 

rendimento diário inferior a $1 dólar americano. Apenas 54% da população tem acesso a 

água potável e 10% a electricidade. O baixo nível de vida das populações registadas entre 

2001 e 2004, devido o crescimento negativo do PIB real por habitante, teve obviamente 

consequências sobre o aumento da pobreza no país (PNUD/Guiné-Bissau – 2005). 

A agricultura continua pouco diversificada e fracamente concorrencial, enquanto as infra-

estruturas vêm-se degradando. O sistema de formação é fortemente afectado e as 

capacidades humanas e institucionais são tão reduzidas que merecem um reforço 

sustentando. O sistema bancário, reduzido a um único banco até finais de 2005 e a 

intermediação financeira continua fraca e ineficaz. 

A pobreza demonstra falta de alguma coisa, privações que impedem o ser humano a aceder 

ao mínimo vital, a satisfazer as necessidades fundamentais de nutrição, de saúde, de 

educação, de alojamento e de viver mais tempo. A pobreza é um fenómeno objectivo, e uma 

condição de incapacidade a satisfazer as suas necessidades humanas de base. A pobreza, 
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sobretudo a extrema, priva as populações dos meios de sobrevivência porque são 

ameaçadas pela fome, doenças e catástrofes ambientais. 

Cerca 20% encontra-se na extrema pobreza e vive com menos de um dólar americano por 

dia. Ver o quadro seguinte como mostra a contribuição das regiões na taxa de pobreza do 

país.  

Quadro 7. Taxa da pobreza do país por região 

Regiões  

Taxa da pobreza 
absoluta em % 
(menos de 2$ por 

dia) 

Contribuição por 
região na 

pobreza em %  

Bafatá 72,4 13,6 

Gabú 65,8 12,3 

Biombo/Bolama 62,6 9,1 

Cacheu 63,8 14,2 

Oio 79,6 18 

Quinana/Tombali 69,1 12,2 

Bissau 51,7 20,6 

Regiões S/Bissau 69,1 79,4 

Total do país 64,7 100 
 

             Fonte: INEC/2002 (Instituto Nacional de Estatísticas e Censos/Guiné-Bissau)  

A revisão do Banco Mundial em 20058 considera a taxa de pobreza monetária no limiar de 

dois dólares por dia estimada em 64,7% em 2002 foi avaliado para 65,7% e a taxa pobreza 

extrema de 20,8% para 21,7%. Após esta avaliação a pobreza revela-se mais acentuada 

nas pessoas com idade superior aos 45 anos e, sobretudo nas pessoas com mais de 66 

anos que têm pesadas responsabilidades familiares9. As pessoas com idade compreendida 

entre os 31 e 45 anos são menos afectadas pela pobreza. As mulheres no conjunto 

aparecem tão pobres quanto os homens com uma incidência respectiva de 65,6% contra 

65,9% no limite de dois dólares por dia e 21,1% contra 22% no limite de 1 dólar por dia. Mas 

até 31 anos e para além de 65 anos, as mulheres parecem ter uma incidência da pobreza 

mais forte que a dos homens. De forma geral, as mulheres são menos afectadas pela 

pobreza graças as actividades que desenvolvem no sector informal. Por outro lado a 

pobreza aumenta em função do lugar da residência e do tamanho do agregado familiar, mas 

diminui com o nível de escolarização do chefe de família. A pobreza é relativamente mais 

                                                           
8 World Bank, Guinea-Bissau, Integrated Poverty and Social Assessment. Transition from post conflict to long term 
development: Policy Consideration for Reducing Poverty, December, 2005. 
9 World Bank, Guinea-Bissau, Integrated Poverty and Social Assessment. Transition from post conflict to long term 
development: Policy Consideration for Reducing Poverty, December, 2005. 
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acentuada nas zonas rurais que urbanas. As taxas de pobreza (ver quadro 8) oscilam, entre 

62,6% em Biombo/Bolama e 79,6% em Oio. A proporção da população que dispõe de 

menos de 2 dólares por dia em 2002 era de 51,6%, em Bissau, contra 69,1% nas outras 

regiões do país. Se Bissau é a região que mais contribui para o fenómeno da pobreza no 

país, devido a sua importância demográfica, cada região contribui também de uma forma 

significativa para a expansão deste fenómeno. A extrema pobreza é mais elevada nas 

regiões do que em Bissau, independentemente do limite considerado (um ou dois dólares).  

 

2. 8.6. A região de Gabú 

A região de Gabú situa-se na extremidade Este do país fazendo fronteira com o Senegal (a 

Norte) sobre 57 km e com a República da Guiné-Conacri (Sudoeste) com cerca de 64 km. 

Com a superfície de 9.171,2 km2 ela é a maior região do País. O território mostra duas 

paisagens características: - a região das colinas de Boé formadas pelos contra fortes 

acidentais do Futa Djalon, com uma altitude inferior a 300 m, e pelos pequenos planaltos 

cortados de vales abertos e rios encaixados, com forte diminuição de caudal na estação 

seca; e a norte do rio Corubal, situa-se a planície de Gabú ligeiramente ondulada, com 

numerosos terrenos aluviais. Administrativamente a região tem cinco sectores subdivididos 

em secções, a saber: Gabu, Pitche, Pirada, Sonaco e Boé. A cidade de Gabú é a sede 

administrativa da região.     

Figura 4. Mapa da divisão administrativa da região de Gabú 

        

                 Fonte: Adaptada à figura do Gabinete planificação regional/1988 
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2.8.7. Agricultura da Região  

A agricultura tradicional gabuense tem como base a energia biológica (humana e animal), e 

é muito dependente das condições naturais. O rendimento da produção na maior parte das 

explorações agrárias é função do número de trabalhadores e a extensão da superfície 

cultivada depende do crescimento do agregado familiar dos agricultores.  

Segundo G. Guei, citado por Van Bergen, 1993, na região de Gabú as áreas totais com 

potencialidades agrícolas estimam-se em 72700 hectares. A superfície cultivada no ano 

1994 foi de 22038 hectares, ou seja cerca de 30% da área agrícola total existente na região, 

facto que pode ser atribuído a fraca densidade populacional, ao êxodo rural e ao baixo nível 

tecnológico das explorações. No que concerne à distribuição das superfícies cultivadas, por 

região, o sector de Pitche representa 27% do total, enquanto que os sectores de Sonaco, 

Gabú Pirada e Boé representam 23,4%, 23%, 20% e 6,4% respectivamente.  

As culturas alimentares ocupam 79% das áreas cultivadas na região contra os 21% das 

culturas de renda. As maiores superfícies cultivadas, por ordem decrescente cabem as 

culturas de milho preto, milho cavalo, arroz de água doce, milho bacil e arroz pam-pam 

(sequeiro), sendo as superfícies de mandioca e do fundo menos expressivas (DEA, 1993). 

 

2. 8.8. Sector de Pirada  

Pirada é um dos cinco sectores que compõem a Região de Gabú (província leste) norte da 

Guiné-Bissau. A sua sede está situada junto da linha fronteiriça com a República do Senegal 

e a 54 quilómetros da sede regional de Gabú. Tem uma superfície de 972 km2 para uma 

população estimada de 28992 habitantes e uma densidade populacional de 29,827 

hab/km2, sendo que 51,73% são mulheres. O sector é composto por cinco secções, 

nomeadamente Pirada, Bajocunda, Candjufa, Sori-Lumbatu e Sintchã Imabé, repartido em 

121 aldeia (administração sectorial de Pirada 2007). 

A Comunidade local (sede administrativa do sector de Pirada) é constituída apenas só pela 

população local (Pirada) estimada em 2198 habitantes, maioritariamente da etnia fula. 

Pirada foi fundada em 1918 por Samba Doro, criador de gado, proveniente da República do 

Senegal. A aldeia foi sempre a tabanca de régulo - regulado de Patchana Sólo desde século 

XX (Divutec, 2005). Segundo os anciões inqueridos, o sector tem três regulados a saber: 

Propana, Patchana Handem e Patchana Soló (administração do sectorial de Pirada 2007). 

As principais actividades da comunidade são agricultura, a criação de animais (gados 

bovinos e caprinos), apicultura, comércio e horticultura. Em termos de potencialidades 
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naturais, as florestas são ricas em frutos silvestres e outros recursos existentes, tais como: 

cana-de-bambo, pau de conta, pau de sangue, bissilão (Divutec, 2005), e, a zona era rica 

em outras espécies de árvores desaparecidas por motivos de instalação da serração de 

Candjufa que pratica corte abusivos na zona e sem uma política de repovoamento florestal 

eficiente (segundo as famílias entrevistadas).  

Actualmente no sector são criadas florestas comunitárias10 em algumas aldeias (Pirada, 

Sonco-kunda, Sissau-Kunda, Nhapo, Golere, Diabugu, Sinthã Laibé, Amedalai e Kupuda). 

Criadas desde 2001 e estimadas em 19000 ha. Estas florestas são classificadas e 

consideradas florestas de espelho de toda a zona que contêm a maioria das espécies ou 

essenciais florestais. A gestão das florestas comunitárias é feita pelas comunidades locais 

em colaboração com os técnicos do ministério de agricultura (divisão florestal de Pirada, 

2007).  

Quanto às infra-estruturas sociais, a sede sectorial dispõe de uma escola construída em 

1960 pela administração colonial e três, em fase de construção da iniciativa da comunidade 

e com o apoio da Unicef e um centro de saúde com capacidade de atendimento de 2 

pacientes por dia, construído em 1947 e que tem actualmente quatro funcionários, um 

analista, uma parteira, um tesoureiro e um condutor de ambulância. A comunidade conta 

também com duas farmácias instaladas por iniciativas pessoais. Possui ainda um mercado 

construído em 1970 com capacidade de 6 balcões, uma peixaria e um talho de carne em 

estado muito avançado de degradação. Existe ainda um poço de água com 36 metros de 

profundidade.  

 A população depara com problemas de escassez da água e neste momento, a maioria da 

população frequenta a bomba de água que funciona por intermédio de painéis solares, 

reabilitada para abastecer de água potável uma população estimada em 2198 habitantes. 

Sobre esta matéria, a comunidade informou que a Organização para o Aproveitamento do 

Rio Gâmbia (OMVG) projectou a construção de 50 furos de água potável, um dos quais 

ficará na comunidade de Pirada. Isto permitir-lhe-á abastecer água a sua comunidade e 

seus gados. O projecto pretende também recuperar a ponte que liga Pirada a Bajocunda 

conhecida com o nome de Mael Djaubé (pequeno afluente do rio Bidigor que se seca já no 

mês do Janeiro).  

 

 

                                                           
10  Criadas e geridas pela comunidade local com apoio dos técnicos para minimizar os efeitos da desflorestação, donde contêm 
todos as essências florestais.  
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CAPITULO III. Metodologia  

 

3.1. Metodologia Utilizada 

Segundo Greenwood (1965), é imprescindível adaptar os métodos e as técnicas de qualquer 

investigação científica ao tipo de problema que se pretende estudar. Para clarificar os 

contornos dos problemas que se querem investigar, a definição da metodologia torna-se 

importante para qualquer trabalho de investigação científica, na medida em que com base 

na teoria, ela ajuda a reduzir a taxa de erros possíveis, ajuda o investigador a definir os 

melhores procedimentos de recolha e análise das informações, diminuindo desta forma o 

arbitrário e/ou a ingenuidade das boas intenções e do bom senso (Ghliglione e Malaton, 

1992). 

Procurámos, em primeiro lugar, definir uma área geográfica de estudo compatível com o 

tempo e as condições que dispúnhamos para realização do trabalho de campo e utilizar 

várias técnicas de recolha de informação, complementares entre si: pesquisa bibliográfica, 

entrevista a informadores privilegiados e inquérito por questionário.   

 A região de Gabú (leste da Guiné-Bissau) foi a região escolhida por nela se ter instalado, 

nos últimos anos, uma situação social muito crítica. Nasci e passei toda a minha infância no 

Gabú. Em causa estão as possibilidades de adaptação a essas alterações climáticas e a 

própria sobrevivência das populações.  

Nesta, seleccionamos o sector de Pirada por entendermos ser a zona mais afectada pelas 

mudanças climáticas/alterações agro-ecológicas e ter um elevado índice de pobreza.  

A caracterização sócio - económica de sistemas agro - produtivos exige uma considerável 

quantidade de elementos de informação que, não estando publicados para a região do  

Gabú, tiveram que ser recolhidas através de inquérito e entrevistas aos agricultores. Nestes 

inquéritos e entrevistas, procurámos tanto quanto possível recolher informação quantificada, 

sempre que a natureza da informação pedida o justificasse, caso contrário privilegiámos 

uma informação qualitativa. Esta informação fundamenta-se com os objectivos que se 

pretende atingir com o estudo.  

Inquirimos uma amostra de 26 famílias agrícolas pertencentes a cinco comunidades rurais 

(tabancas) do sector de Pirada: Tabassai, Sonco-Kunda, Golere, Sintchã-Laibé e Candjufa. 

Entrevistamos também os anciões das aldeias, funcionários administrativos da região e do 

sector de Pirada, técnicos dos ministérios da Educação e da Agricultura e de ONG’s. Para 

cada um destes tipos de informadores, elaboramos uma guia de entrevista.  
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Na recolha da amostra das 26 famílias, fizemos a delimitação cartográfica do conjunto das 

aldeias do sector de Pirada e seleccionámos cinco que, pela sua proximidade ao rio Bidigor, 

foram seriamente afectadas pelo desvio deste rio, feito no Senegal há vários anos. O rio 

tinha uma enorme influência na vida sócio económica destas comunidades (Figura 5).  

Estas tabancas constituem a menor unidade administrativa do sector de Pirada e as 

famílias/explorações agrícolas são assumidas no nosso estudo como unidades de produção 

e de consumo. Na elaboração dos inquéritos procurámos obter informações pormenorizadas 

sobre a estrutura e funcionamento das explorações agrícolas, sobre a composição das 

famílias e caracterização dos seus membros e sobre o regime alimentar das famílias ao 

longo do ano. O questionário de inquérito foi elaborado, testado e corrigido antes de 

prosseguirmos com a aplicação no terreno. 

Em cada aldeia foram inqueridos agricultores de baixo, médio e elevado rendimento de 

produção e agricultores que se dedicam à agricultura e à pecuária. São os próprios 

agricultores que se definem ou se auto-classificam como baixos, médios, grandes ou 

agricultores pastores. Nesta classificação levam em conta o rendimento da produção dos 

principais cereais (milho cavalo e milho preto) e da produção de uma das culturas de renda 

(mancarra ou algodão). Nós utilizamos um método mais expedito, definindo como baixo 

produtor aquele cuja produção anual se situa entre 100 e 250 molhos de milho cavalo; 

médio agricultor de 250 a 350 molhos de milho cavalo; grande agricultor mais de 350 

molhos de milho cavalo e os agricultores pastores, os que têm agricultura e pecuária. 

Figura 5. Esquema das tabancas inqueridas do sector de Pirada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fonte: inquérito próprio, 2007 

Legenda 
1 Tabassai 2 Sonco-kunda 3 Golere 4 Sintchã Laibé 5 Candjufa 

SS        Sonco-kunda 

PP Pirada 

       Pirada  

Rio Bidigor 

    Gabú 

   
   

  P
it

ch
e 

So
n

ac
o

 

Estrada 
Principal 

       1 
       2 

       3        4 

       5     



 43

3.2. A organização social das tabancas (aldeias) 

Nas aldeias estudadas convivem diferentes grupos étnicos em número desigual. A etnia fula 

é dominante seguida, de longe, pela dos mandingas e outras. A organização social das 

aldeias é, portanto, a das comunidades fulas, caracterizada por uma estratificação social 

vertical, onde o poder tradicional do chefe da aldeia, o régulo, e o das entidades religiosas 

tem grande influência na vida das famílias da aldeia. Estas são sociedades poligâmicas 

(como aliás a de todas as etnias guineenses).  

 

3.2.1. As moranças  

A menor unidade da organização social destas tabancas é a morança11. Esta é constituída 

por um grupo familiar que dispõe de um conjunto de casas e do entorno destas que é um 

espaço de cultivo, vedado, designado por quintal (Costa e Resende, 1994). O chefe da 

morança, na etnia fula, é o expoente máximo nas decisões, organização e orientações da 

família, a sua decisão é sagrada e é cumprida por todos membros da família.  

Na morança fula, normalmente, por mais numeroso que seja o grupo familiar, os seus 

membros partilham uma única cozinha. Assim, a gestão dos bens alimentares é comum, 

para toda a família e gerida pelo chefe da família, salvo na sua ausência em que é gerida 

pela primeira mulher (dona casa) ou pelo filho mais velho (com idade superior aos 16 anos). 

Igualmente, a organização e orientação dos trabalhos de campo, bem como certas 

cerimónias fúnebres, casamentos, baptismos, etc. são geridos pelo chefe da família.  

As casas são geralmente palhotas circulares cobertas de colmo, construídas com 

entrançamento de bambu (crintim) e de lama. Não têm divisórias e servem só para 

habitação. As casas de uma morança são distribuídas pelos membros da família: uma para 

o homem casado, uma para as mulheres e uma para rapazes solteiros. O povoamento 

caracteriza-se, normalmente, por moranças concentradas.  

 

3.2.2. Regime Fundiário  

As comunidades estudadas dependem quase exclusivamente da agricultura, do pastoreio e 

de alguma exploração florestal. Estas actividades são desenvolvidas de acordo com as leis 

tradicionais emanadas pelo chefe da aldeia e a distribuição das terras – terras altas (culturas 

do sequeiro) e as terras baixas (bolanhas de água doce) – é da responsabilidade deste 

                                                           
11 Moranças (termo em Crioulo) – é a unidade mais pequena da tabanca, formado por indivíduos do mesmo grupo familiar ou 
agregado familiar. 
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chefe da aldeia. Lembremos que a propriedade da terra é algo que a legislação 

governamental guineense não define com rigor. A posse da terra é muitas vezes hereditária, 

transmitida ao longo das gerações. 

As terras do mato (zona das florestas) são propriedades da comunidade da tabanca que as 

controla. Por existirem quantidades suficientes destas terras, a superfície pertencente a 

cada agricultor depende da porção da terra de mato por ele desbravada. A família ou o 

agricultor, pertencente à tabanca, que desarboriza uma certa parcela de terra de mato 

adquire o direito de a cultivar e de a transmitir aos seus descendentes. Em caso de conflito, 

estes são resolvidos ao nível do poder tradicional, ou seja, entre os chefes das tabancas e 

os das famílias envolvidas.  

As bolanhas, como dissemos, são distribuídas pelo chefe da tabanca, dependendo a área 

que cabe a cada família do número de mulheres disponíveis para trabalhar na bolanha e do 

número de elementos do agregado familiar a alimentar. As bolanhas assim atribuídas são 

cultivadas pela mesma família ao longo dos anos (eventualmente, podem ser emprestadas), 

sem que isso implique o pagamento de uma renda ou outra forma de pagamento. Pode-se 

considerar que os quintais e as bolanhas são propriedade privada dos ocupantes 

tradicionais visto que estes terrenos são permanentes. 

 

3.2.3. A divisão social do trabalho 

Nestas aldeias, a mão-de-obra é totalmente familiar salvo uma entreajuda organizada na 

aldeia ou entre aldeias. Durante os trabalhos intensivos do campo, muitas vezes as famílias 

organizam jovens ou associações para ajuda na lavoura ou monda no campo e, em 

contrapartida, a família mata uma vaca que será, em parte, comida durante os trabalhos do 

dia e, em parte, dividida pelos participantes. A este festejo de lavoura os fulas chamam 

“Kilé”.   

A divisão de trabalho entre homens e mulheres é bem nítida. As mulheres dedicam-se às 

actividades domésticas e cuidar das crianças, ao cultivo de arroz nas bolanhas de água 

doce e à horticultura, em pequena escala, nos quintais. Também, ordenham as vacas e 

preparam uma comida especial para estas, uma vez por ano. Na preparação desta comida, 

utilizam o cabaço ou cascas de plantas silvestres que é pilado (moído) ainda húmido e a que 

misturam sal e raiz de quiabos selvagem (lacadje), também previamente moída – o 

“ Lallodje” 12. Nas bolanhas são abertas algumas covas, com uma largura e profundidade de 

                                                           
12 Lallodje (termo Fula) – comida tradicional das vacas para a desinfecção e estimulação de produção de leite que caracteriza o 
sistema pastoreio típico dos fulas. 
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100 cm e 30 cm, respectivamente, à distância de 5 a 6 metros. Nestas covas é vertido este 

preparado para que as vacas o possam comer. Os fulas praticam esta actividade, a que 

chamam o “ monugol”, para desinfecção dos animais e estimulação da produção de leite. É 

praticada normalmente durante a época das chuvas (Julho e Agosto), porque nesta época a 

água é abundante nas bolanhas.  

 Actualmente, as mulheres fulas, para além dos trabalhos da bolanha familiar, cultivam uma 

outra bolanha extra-familiar ou dedicam-se ao cultivo da mancarra. Com este trabalho extra 

visam dispor de um rendimento pessoal (especialmente o da produção de mancarra), ainda 

que não possam decidir sozinhas sobre o destino a dar-lhe13. Esta decisão tem de ser 

compartilhada com o marido, simbolizando o respeito para com o seu marido. A produção 

de arroz nas bolanhas não é vendido, destina-se ao consumo familiar.  

A actividade mais marcante e dolorosa das mulheres nestas aldeias é a busca de água 

diária. A preocupação crescente com o acesso à água, tem levado, em certas famílias, à 

participação dos homens nesta tarefa, auxiliando-se do burro para o transporte da água.  

Os homens dedicam-se às actividades de pastorícias, às culturas de sequeiro (milho bacil, 

milho cavalo (sorgo), mancarra, algodão, feijão, cabaças) e a actividades não agrícolas, 

como apicultura, artesanato, caça, construção civil, comércio, etc. As tarefas de preparação 

do terreno e as lavouras são, na sua quase totalidade, realizadas pelos homens, com ajuda 

da tracção animal.  

A actividade compartilhada entre os dois géneros é a busca da lenha, auxiliada pelo 

transporte de burros. O abastecimento de água para os gados é uma tarefa masculina, 

realizada, por vezes, com ajuda das mulheres, assim como a colheita das castanhas de 

caju.  

 

3.2.4. Organização e descrição agro-ecológica das t abancas  

As tabancas situam-se na sua maioria junto das bolanhas, sendo frequente uma aldeia 

partilhar as terras de bolanha com outras tabancas.  

Os sistemas de produção agrária dependem de variadíssimos factores. Em primeiro lugar, 

das características edafoclimáticas da zona que condicionam o conjunto de opções do ponto 

de vista das possibilidades das culturas. Em segundo lugar, e não menos importante, do 

conjunto de variáveis económicos que condicionam o conjunto de opções do ponto de vista 

                                                           
13 A mulher fula, está a assumir pouco a pouco a sua autonomia na gestão dos seus bens, no meio rural.  
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produtivo. Assim a sustentabilidade das opções define o universo de possibilidades que 

merece atenção especial. 

Segundo Quintino (1972), citado por Costa e Resende (1994), as culturas, de acordo com as 

suas necessidades, a susceptibilidade aos predadores e, às vezes por conveniência de uso, 

distribuem-se espacialmente segundo módulos de exploração. Estes módulos de exploração 

agrícola na Guiné-Bissau são: 1 – as terras de exploração adjacentes aos aldeamentos 

familiares, onde se localizam as designadas culturas de quintal: batata-doce, inhame 

(tubérculos), abóbara, feijão baguiche (Hibiscus sabdariffa); Jacatu (Solanum indicum), 

milho bacil, etc. 2 – as terras mais ou menos afastadas do local das habitações, designadas 

pelas terras de culturas de lugar.  

Segundo Guei (1997), as terras pertencentes a uma tabanca podem ser subdivididas em 

cinco áreas diferentes de acordo como esquema apresentado na figura 6. As áreas I, II, III e 

IV são terras de planalto, geralmente agricultadas pelos homens; a área V, as terras do bas-

fonds (bolanhas) ou superfície de arroz de água doce, são geralmente cultivadas pelas 

mulheres.     

 Área I ou quintais. Os quintais são geralmente vedados para protecção das culturas contra 

os gados e delimitam a área da morança. Estes campos são ricos em nutrientes devido ao 

lixo doméstico e aos dejectos dos animais. As principais culturas realizadas nestas áreas 

são o milho bacil, a mandioca, a batata-doce e os feijões (Phaseolis vulgaris). Estas áreas 

são, como dissemos, cultivadas pelos homens, mas as mulheres aproveitam-nas também 

para o cultivo de hortaliças, tais como baguiche (Hibiscus sabdarica), djacatu (Solanum 

indicum), de abóbora, de cabaças e de malagueta (Capsicum).  

Figura 6. Organização espacial e ocupação das terras de uma tabanca  

 

Fonte: figura extraída de Ganó (1997), adaptada à realidade das tabancas estudadas  
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Área II. Estas áreas são campos que se situam, geralmente, entre 100 a 500 metros da 

tabanca. Nos últimos dez anos, com a introdução da tracção animal, são cultivados duma 

forma mais ou menos permanente, às vezes com um período muito curto de pousio. A 

aplicação generalizada de tracção animal permitiu alargar as áreas de cultivo com a 

finalidade de aumentar a produção, facto que teve consequências graves no meio ambiente, 

pois foi acompanhada do abate de florestas e queimadas. As culturas predominantes são o 

arroz do pam-pam (sequeiro) milho preto, milho bacil, milho cavalo e mancarra, todos 

destinados ao consumo da família. Também há lugar para algumas consociações, tais como 

o milho bacil e mancarra, feijão com mancarra e cabaças. Nestes últimos anos começou-se 

a realizar nestas áreas algumas plantações como, por exemplo, o cajueiro. 

 Área III. Estes campos são geralmente cultivados durante um certo período do tempo, 

geralmente 3 a 5 anos, sendo posteriormente deixados em pousio por um período de 2 a 15 

anos. Nos últimos anos, segundo os nossos inquéritos, não se tem verificado pousios que 

se prolonguem por mais de 3 anos, visto que há poucas terras propícias para a agricultura. 

As culturas predominantes nestes campos são as de renda (algodão e mancarra), são feitas 

num sistema de rotação e a hierarquia na ocupação do solo depende do estado da 

fertilidade do mesmo. Ainda nestas áreas são frequentes a prática de apicultura. 

Área IV. Estas são as áreas mais distantes da tabanca. Dado o seu afastamento elas são, 

na generalidade, aproveitadas, pelos aldeãos, para pastagens e exploração florestal: 

apicultura, apanha de lenha, fabrico de carvão, exploração de frutos silvestres e 

medicamentos tradicionais da floresta. 

Área V. Estas terras de bas-fonds, são conhecidas pelas bolanhas, nas quais se podem 

distinguir três sub áreas de acordo com a ocupação cultural. Uma compreende as terras 

onde a cultura de arroz é predominante e permanente, geralmente, sem rotação nem 

consociação com outras culturas; uma segunda compreende as terras destinadas a 

hortaliças e tubérculos e, finalmente, uma terceira, com terrenos semi-húmidos, proporciona 

a plantação de frutícolas e o cultivo de algumas hortaliças.  

 

3.2.5. Caracterização das tabancas  

Neste ponto, caracterizamos as cinco tabancas (aldeias), na perspectiva da organização 

sócio económica, gestão de recursos, vulnerabilidade e adaptação às mudanças climáticas. 

Procuramos mostrar que em todas as tabancas os problemas agro ecológicos e de pobreza 

comprometem as escassas potencialidades de desenvolvimento agrícola existentes. 
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Tabassai  

A aldeia Tabassai é muito antiga. Não se sabe exactamente o tempo da sua existência, mas 

sabe-se que já existia antes da era colonial. Fica situada a poucos quilómetros da sede do 

sector de Pirada e é banhada pelo rio Bidigor e “Mael djaubé” (pequeno rio).  

Hoje em dia, Mael Djaubé (afluente) seca nos primeiros meses da estação seca e o rio 

Bidigor, nos finais de Março, ambos-os-rios têm influência na produção de pastagens e na 

criação de gado. Neste momento, a grande dificuldade da aldeia é a falta de água que se 

reflecte directamente na diminuição do efectivo pecuário e na produção agrícola. 

 Historicamente a aldeia pertence ao regulado de “Patchana Handem14”. Segundo as 

entrevistas com os aldeões, a população estima-se, aproximadamente, em 200 habitantes, 

maioritariamente da etnia fula (sociedade vertical). Existem outras etnias tais como os 

mandingas que, como os fulas, são islamizados (sociedade vertical). Aliás, toda a população 

da povoação pertence à religião muçulmana, o que se reflecte no estatuto social da mulher.  

A horticultura é praticada, em pequena escala, pelas mulheres nas bolanhas. Compreende 

culturas tradicionais como quiabos, tomate, baguiche (Hibiscus sabdarica), djacatu 

(Solanum indicum), abóbora, cabaça e malagueta A colheita desta pequena produção é 

benefício directo das mulheres.  

Nas terras desta tabanca produz-se milhos e culturas de renda, em especial, o algodão que 

é vendido no Senegal.  

Figura 7. Transporte de algodão para Senegal 

 

                                                           
14 Regulado pequena divisão do território sob domínio do régulo. 
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As grandes dificuldades sentidas pela população desta aldeia relacionam-se com a falta de 

água, devido, por um lado, à fraca capacidade de retenção de água das bolanhas e, por 

outro lado, à seca, que se faz sentir, em grande escala, acompanhada pelas altas 

temperaturas, nos meses de Março a Maio. Nestes meses, a maior parte dos poços de água 

são invadidos pelas abelhas.  

Relativamente às infra-estruturas, a aldeia possui uma escola (frequentada, 

aproximadamente, por 20 crianças) e um furo de água que a população não usa para beber 

e cozinhar, alegando que tem sal. Assim, usam a água deste poço para lavar roupas e loiça 

ou para tomar banho e, para cozinha e beber, preferem a água dos poços tradicionais que 

não têm qualquer tratamento sanitário. Todos os dias, as mulheres caminham quilómetros 

na busca deste precioso líquido.   

 

Sonco-Kunda  

Esta aldeia fica situada a escassos quilómetros (aproximadamente, 5 km) da sede do sector 

do Pirada, como Tabassai, e, noutra margem, do rio Bidigor. A aldeia é ladeada por 

bolanhas que, no mês de Dezembro, já estão secas. 

Historicamente a aldeia pertence o regulado de “Patchana Solo”. É também uma tabanca 

muito antiga, anterior à era colonial. A população estima-se em 676 habitantes 

maioritariamente da etnia fula e da religião muçulmana.  

As principais actividades económicas da comunidade são agricultura e a criação de animais 

(gados bovinos, caprinos e ovinos), apicultura, comércio e horticultura. As principais fontes 

de rendimento da comunidade são, a cria de pequenos ruminantes (cabras), o comércio, a 

horticultura, a cultura do caju e a apicultura. Sonco-kunda é, tradicionalmente, aldeia de 

gados e tem enorme potencial para a sua criação. Segundo as entrevistas a aldeões, a 

aldeia possui por volta de 1650 vacas, 2600 cabras, 2006 ovelhas (números que retém de 

memória, dos censos realizados pelos jovens da aldeia em 2006). Estes gados têm no leito 

do rio Bidigor as suas principais pastagens. 

A DIVUTEC (2005) - Associação Guineense de Estudos e Divulgação de Tecnologias 

Apropriadas tem desenvolvido, com a OMVG (Organização para a valorização do rio 

Gâmbia) – uma organização sub-regional que engloba o Senegal, a Gâmbia, a Guiné -

Conakri e a Guiné-Bissau – um projecto de prestação de crédito para a aquisição de 

máquinas de tracção animal.  
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Em termos de infra-estruturas sociais, a comunidade dispõe de uma escola do ensino básico 

elementar, com uma sala de aula construída pela própria comunidade, com vedações de 

cana de bambu (crintins).   

Os principais problemas da comunidade residem na diminuição da área florestal e na 

redução do número de cabeças de gado bovino de tracção que está a ser substituído pelo 

burro.  

A diminuição do coberto florestal é uma consequência da forte pressão sobre a terra, da 

ampliação das superfícies cultivadas no quadro de uma agricultura itinerante que fragiliza a 

protecção e a fertilidade dos solos. Associa-se a esta causa a enorme pressão sobre os 

recursos florestais para a exploração de madeira, do carvão e da lenha para consumo 

caseiro. No sentido de responder a estes problemas, foi implementada em 2001, com a 

intervenção de ONG´s, uma gestão comunitária da floresta. Projectaram-se ainda mais furos 

de água e a construção de algumas escolas.  

Outro estrangulamento é a emigração dos jovens para os centros urbanos e para o Senegal. 

Especialmente nos períodos de colheita (Outubro a Dezembro), os jovens, com o objectivo 

de melhorarem as suas condições de vida, deslocam-se para o Senegal a fim de 

participarem na colheita de mancarra, o que tem como consequência a diminuição da mão-

de-obra familiar no período das colheitas e por vezes não regressam nas tabancas de 

origem. 

 

Golere 

A aldeia de Golere é uma povoação muito antiga, conhecida como a aldeia dos artesões. 

Integra também ao regulado de “Patchana Solo” e compreende uma população estimada em 

393 habitantes, pertencentes, maioritariamente, à etnia fula e, a outros grupos étnicos mais 

pequenos, como os mandingas. É igualmente uma comunidade islamizada.  

Esta aldeia, pelo facto de não estar longe de Sonco-Kunda, enfrenta os mesmos problemas 

e dificuldades da sua vizinha. Em primeiro lugar partilham as mesmas bolanhas e o mesmo 

rio, onde todos apascentam e dão de beber aos seus gados. Esta tabanca tem grandes 

dificuldades na obtenção de água visto que, para além dos poços tradicionais que secam 

rapidamente no inicio da estação seca, toda a aldeia usufrui de um único poço de água 

melhorada. 

Esta tabanca tem como estrangulamento ao desenvolvimento de culturas alimentares a 

desflorestação, provocada, em parte, pela expansão das plantações de caju, que ocorreu, 
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nestes últimos anos, em monocultura, aliás não só nesta tabanca, mas sim em toda a 

região. A degradação do sistema de produção do sequeiro, que se traduz na quebra de 

produtividade das culturas, resulta das variações e mudanças climáticas que têm como 

causa próxima, a paulatina desflorestação. De facto, estas variações e mudanças climáticas 

explicam em grande medida a alta incidência das pragas das culturas e à redução dos 

efectivos bovinos de tracção, substituídos pelos burros, que têm um efeito 

consideravelmente negativo sobre o rendimento das produções vegetais e animais. Por um 

lado, a mudança de temperatura e humidade relativa favorece o melhor desenvolvimento 

das larvas dos insectos na zona (Direcção dos Serviços de protecção Vegetal, 1995), por 

outro lado, a diminuição e a irregularidade da precipitação afecta a disponibilidade de 

pastagens.  

Outro problema da aldeia é a forte emigração dos jovens para os centros urbanos e para o 

estrangeiro o que enfraqueceu a mão-de-obra agrícola. Vê-se que a maioria da população 

local é constituída por velhos, mulheres e crianças. 

A aldeia tem enormes potencialidades para culturas de renda, tais como cabaças, mancarra, 

e algodão. Para além da agricultura, a principal actividade económica desta comunidade é o 

artesanato, ou seja, o fabrico dos instrumentos tradicionais de lavoura – machado, arado 

tradicional dos fulas, catana, arma de caça para protecção dos seus gados, etc. – produção 

de crintins15 (Figura 8) e a apicultura. A aldeia tem uma única escola.  

Figura 8. Entrançamento de cana de bambu (crintim). 

 

 

 

 

                                                           
15 Crintins – são vedações feitas pelo entrançamento de cana de bambu. 



 52

Sintchã Laibé   

Esta aldeia localiza-se na beira da estrada que liga a sede regional do Gabú e a sede do 

sector de Pirada, precisamente no ponto em que esta estrada cruza o rio Bidigor de grande  

importância económica para os aldeões destas comunidades. Sintchã-Laibé fica a 7 km da 

sede do sector de Pirada e é uma das aldeias recentes, fundada pelos possuidores de gado 

que se sedentarizaram para melhor abastecerem de água e de comida os seus animais e 

respectivas crias, dada a crescente escassez da água no sector (Figura 9). Antigamente 

este local era um local de acampamento e de pastagem de gados. A aldeia pertence o 

regulado do “Patchana Solo”, com uma população estimada a 327 habitantes, que na sua 

maioria são fulas pastores de gado, artesões e islamizados.   

Esta aldeia tem enorme potencial para a criação de gado bovino, caprino e ovino, apesar de 

o rio Bidigor secar na estação seca. Segundo os inquéritos, o rio foi fechado na década 80, 

na República do Senegal, na aldeia de Anambé para fins de irrigação agrícola. Com o fecho 

do rio, as comunidades das aldeias guineenses que se situam no entorno do rio são 

obrigadas a deslocarem-se com os seus gados para as zonas com maior possibilidades de 

água como, por exemplo, Bambadinca e Mansoa – zona central da Guiné.  

As principais actividades económicas são, agricultura, criação de gados apicultura e 

comércio, mas a principal fonte de receita das mulheres é a prática de uma horticultura de 

pequena escala, junto ao rio. 

Figura 9. Rio Bidigor. Pirada 
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Outra fonte de receita é as remessas de emigrantes. Familiares emigrantes no estrangeiro 

contribuem, quer em capital quer em outros bens, para o bem-estar da maior parte das 

famílias de Sintchã Laibé. A aldeia possui fracas infra-estruturas sociais.  

Tem um poço melhorado e uma escola construída pela população local. Na aldeia foi criada 

uma floresta comunitária para melhor gerir os bens comuns e a minimização da 

desflorestação.  

Sintcha Laibé não é imune aos outros problemas verificados na maior parte das tabancas do 

sector tais como a desflorestação, a monocultura de caju (cultura de renda), a falta de água, 

a pobreza dos solos, a irregularidade das chuvas no espaço temporal, a falta de mão-de-

obra provocado principalmente pelo êxodo rural para os centros urbanos e para a Europa. 

 

Candjufa  

Esta aldeia localiza-se na estrada que liga Gabú e Pirada. É uma aldeia muito antiga 

fundada antes da era colonial, recheada de várias e antigas histórias da dinastia dos 

regulados fulas. Historicamente a tabanca pertence ao regulado de “Propana”, contando 

actualmente com uma população estimada em 1506 habitantes, maioritariamente fulas de 

religião muçulmana, apesar das existências de outras pequenas etnias. Nesta aldeia reside 

o régulo de Propana com uma vasta autoridade tradicional a nível das comunidades locais. 

A tabanca possui também fracas infra-estruturas para o seu desenvolvimento saudável. 

Dispõe apenas de uma escola construída desde a era colonial, de um poço de água e de 

uma serração que contribuiu de forma negativa para o desenvolvimento do sector de Pirada, 

visto que derrubaram todas as árvores em especial de grande porte no sector e na região, 

de tal maneira no tempo das chuvas as culturas e as casas não têm uma protecção natural 

contra os ventos.  

Esta aldeia constitui o maior enclave do desenvolvimento sócio económico do sector, pelo 

facto de nela se ter instalado a serração. Esta unidade industrial pratica uma exploração 

ineficiente das florestas sem uma politica eficiente de repovoamento florestal, a saber: falta 

de um repovoamento florestal com vista o seguimento e acompanhamento do mesmo, sem 

uma política de criação de furos de água que minimizasse a seca extrema do sector.  

Esta aldeia igualmente não escapa às fraquezas das outras: falta de água, forte pressão 

sobre os recursos florestais (exploração da serração por parte dos madeireiros, exploração 

de carvão e busca de lenha para o uso diário, etc.), a monocultura de caju praticada pelas 
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comunidades. Actualmente o caju é uma cultura de renda muito disseminada por toda a 

região devido os seus rendimentos monetários que gera.  

Os principais problemas da aldeia são a falta de terrenos propícios para a agricultura, 

principalmente para as culturas de sequeiro (milho cavalo, milho preto, mancarra e algodão). 

As bolanhas secam-se rapidamente sem poder de retenção da água o que condiciona muito 

a prática da cultura de arroz, batata-doce e horticultura. Esta última é praticada pelas 

mulheres constituindo uma fonte de receita monetária. 
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CAPÍTULO IV. Estudo de Caso: Resultados e Discussão   

 

Neste capítulo fazemos a apresentação e discussão dos resultados dos inquéritos 

realizados nas cinco aldeias anteriormente apresentadas. Muitos dos números contidos nos 

quadros que se seguem são dados em percentagem para facilitar as comparações, mas não 

se deve esquecer que estas são percentagem sobre números pequenos e portanto com 

fraco significado estatístico. 

 

4.1. Caracterização dos agregados familiares e as a ctividades extra agrícolas 

4. 1. 1. Caracterização das famílias  

As famílias inqueridas compõem-se, em média, por 12,9 membros, estando 4,4 elementos 

em idade improdutiva, ou seja, menos de 10 anos e mais de 55 anos. Os chefes de família 

têm em média 51,8 anos de idade e 2,5 anos de escolaridade. A idade relativamente 

elevada dos chefes de família, no contexto, de Pirada, pode ser explicada pela forte 

emigração dos mais jovens para zonas menos desfavorecidas (centros urbanos) o que, 

associado à baixa escolaridade, tem repercussões directas ou indirectas no 

desenvolvimento da actividade agrícola local. 

Quadro 8. Composição e caracterização sócio demográfica das famílias 

Caracterização das Famílias segundo a Tabanca Caracterização das Famílias segundo tipo de 
agricultor 
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Tabassai 5 7,2 2,4 49,0 3,8 Baixo  8 9,8 3,3 49 3,8 

Sonco-
Kunda 5 12,2 5,2 46,6 1,4 Médio 8 13,5 4,6 58,4 1,4 

Golere 5 13,8 3,6 63,8 1,6 Grande 4 14 4,5 47,8 4 

Sinthã-
Laibe 5 16,2 6,0 48,2 1,4 
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6 15,5 5,5 49,3 1,3 

Candjufa 6 14,7 4,7 51,3 4,0 

Media  12,9 4,4 51,8 2,5 Media  12,9 4,4 51,8 2,5 

Fonte: Inquérito próprio, 2007 
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Na tabanca de Tabassai entrevistamos famílias de menor dimensão e em Sinthã-Laibé de 

maior dimensão. Em Tabassai, as famílias menos numerosas têm chefes de família mais 

jovens e menor número de indivíduos improdutivos, em Sinhã-Laibé, as famílias de maior 

dimensão são chefiadas por indivíduos mais jovens, 48 anos em média, mas que são 

responsáveis por um maior número de elementos improdutivos. Em Sonco-kunda, a idade 

média dos chefes de família é a mais baixa e em Golere é a mais alta. As famílias destas 

últimas tabancas verificam também menor índice de dependência. Os anos de escolaridade 

dos chefes de famílias de Tabassai e Candjufa, respectivamente, 4,0 e 3,8 anos são muito 

mais elevados do que os dos chefes das outras aldeias, na maior parte analfabetos. Não se 

observa portanto, uma relação directa entre a idade do chefe de família e o seu nível de 

instrução. 

Quanto ao tipo de agricultor, os baixos produtores apresentam menor dimensão média das 

famílias, 9,8 membros, menor número de elementos improdutivos e elevado número de 

anos de escolaridade dos chefes por comparação com os médios e os agricultores pastores. 

Os chefes de famílias dos grandes produtores são os mais jovens, com 47,8 anos de idade 

média, e os mais instruídos.  

 

4.1.2. Actividades extra agrícolas das famílias  

As três actividades extra-agrícolas mais praticadas nas famílias inqueridas (quadro 9) de 

diferentes aldeias são, em primeiro lugar, as comerciais com maior incidência em Sinthã-

Laibé, em segundo, a apicultura a que se dedica a maior parte das famílias inqueridas de 

Tabassai e Candjufa e, em terceiro lugar, o artesanato com maior expressão em Golere (a 

terra dos artesãos) e ausente em Sonco-kunda e Sinthã-Laibé. A caça tem alguma 

expressão entre as famílias de Golere e Sinthã-Laibé, a construção civil e o trabalho em 

serração apenas tem expressão entre as famílias de Candjufa. 

Em relação às actividades extra-agrícolas por tipo de agricultor (quadro 10), observa-se que 

as famílias de baixos produtores têm como actividade secundária a apicultura, o comércio, o 

artesanato ou a construção civil. Esta actividade é ausente entre as famílias do tipo médio 

agricultor, que se dedicam mais ao comércio e à apicultura. Os agricultores pastores têm 

como actividade secundária a apicultura e o comércio e os grandes produtores, o comércio, 

o artesanato e a apicultura. 
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Quadro 9. Actividade extra agrícola das famílias segundo a tabanca  
e o tipo de agricultor 

Fonte: inquérito próprio, 2007 

 

4.2. Caracterização do Sistema de Produção  

Entre as principais produções das comunidades estudadas destaca-se o milho cavalo 

(sorgo), o milho bacil, o milho preto, o arroz, o algodão, a mancarra, o feijão, a mandioca, o 

fundo e algumas hortícolas. As produções com valor alimentar (milhos, arroz, mandioca e 

fundo), com excepção da mancarra, destinam-se principalmente ao auto-consumo e à 

reserva de sementes para o próximo ano. A mancarra, que em parte é consumida pela 

família, e o algodão têm como principal destino a comercialização. Todas estas produções 

constituem um padrão de cultivo que sofreu alterações muito significativas no último 

decénio.  

 

4.2.1. Alteração de padrão de cultivo 

Algumas variedades de milho cavalo e milho preto praticamente desapareceram e a 

diversidade das culturas realizadas por cada famílias é hoje muito menor do que há 10 anos 

atrás. Assim, cada uma das variedades cultivadas nomeadamente: milho bacil, milho cavalo 

de variedade vermelha e branca, milho preto de variedade branca e preta, arroz, fundo e 

também as culturas de renda eram cultivados, nos anos 80, por mais de 1/3 das famílias 

inqueridas (quadro 10). 

Número (em %) de famílias em que pelo menos um 
membro tem actividade em: 

Número (em %) de famílias em que pelo menos um 
membro tem actividade em: 
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Tabassai 40 20 0 60 0 0 Baixo  25 25 0 50 13 0 

Sonco-
Kunda 

40 0 0 40 0 0 Médio  38 13 13 38 0 13 

Golere 20 40 20 40 0 0 Grande 50 25 0 25 0 0 

Sintchã-
Laibé 

60 0 20 40 0 0 
Agricultor 

Pastor 
33 0 17 83 0 0 

Candjufa 17 17 0,0 67 17 17 

Total 0,3 0,2 0,1 0,5 0,0 0,0 Total 0,3 0,2 0,1 0,5 0,0 0,0 
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Hoje em dia, muitas famílias abandonaram o cultivo de certas culturas e/ou variedades. Por 

exemplo em Candjufa, das famílias inqueridas, só uma continua a cultivar o milho cavalo de 

variedade vermelha e o fundo. Outra aldeia que resiste, todavia, a cultivar o milho preto de 

variedade branca é Tabassai, com 20% dos inqueridos a semeá-lo.  

Quadro 10. Alteração do padrão produtivo, segundo a tabanca 

Número (em %) de famílias que cultivavam, há 10 anos atrás as 
seguintes culturas 

Número (em %) de famílias que cultivam, 
actualmente as seguintes culturas 
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100 100 16,7 33,3 66,7 66,7 33,3 83,3 83,3 100 100 17 0 50 67 17 33 100 
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100 100 34,6 46,2 84,6 69,2 46,2 73,1 96,2 89 100 4 4 31 35 19 35 96 

Fonte: Inquérito próprio, 2007 

Segundo os entrevistados, o abandono de certas culturas deve-se à falta de água, pelo facto 

de o milho preto da variedade branca como da variedade preta e o milho cavalo de 

variedade vermelha, para obterem bons rendimentos, precisam de água suficiente, ou seja, 

estas culturas são sensíveis a carência da água. Ainda a falta de água esta relacionada com 

a floração precoce do milho cavalo, leva à diminuição da produção de grãos por molho 

recolhido. As culturas de renda (algodão, mancarra), com a excepção da mancarra, têm 

uma baixa de prática cultural devido a muitos factores: falta de mercado, dificuldades no 

escoamento para o Senegal e falta de meios de trabalho (fito fármacos, adubos, tracção 

animal, etc.). Estas dificuldades não existiam nas décadas anteriores porque a unidade 
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algodoeira de Bafatá funcionava em pleno, recebia o algodão destes produtores e fornecia-

lhes meios de trabalho. 

Hoje, as famílias que continuam a cultivar as culturas de renda, granjeiam áreas menores do 

que há dez anos atrás. Quanto à mancarra, apesar dos baixos rendimento de produção, 

continuam a cultivá-la visto que este produto entra na dieta do dia-a-dia das famílias dos 

agricultores. 

O quadro 11 ilustra a percentagem média das famílias inqueridas por tipo de agricultor de 

acordo com o padrão das culturas que praticam. Observa-se que, nas décadas passadas, a 

maioria das culturas alimentares era praticada pelas comunidades, independentemente do 

tipo de produtor assim como as culturas de renda algodão, mancarra e cabaças. No 

momento actual, detecta-se que os baixos produtores continuam a cultivar a maioria das 

culturas alimentares, na ordem de 13% para o milho cavalo de variedade vermelha e milho 

preto de variedade branca e 13%, para o fundo, enquanto os outros produtores das famílias 

inqueridas deixaram de produzir estas variedades. Assim observa-se uma nítida perda da 

diversidade do sistema das culturas.  

Quadro 11. Alteração do padrão produtivo, segundo o tipo de agricultor  

Número (em %) de famílias que cultivavam, há 10 anos atrás as 
seguintes culturas 

Número (em %) de famílias que cultivam, 
actualmente as seguintes culturas 
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Baixo 100 100 63 50 75 63 38 63 88 88 100 13 13 25 50 13 13 88 
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Grande 100 100 25 50 75 75 25 50 100 75 100 0 0 0 25 0 100 100 
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100 100 17 33 100 83 50 83 100 100 100 0 0 67 33 0 0 100 

Total 100 100 35 46 85 69 46 73 96 89 100 4 4 31 35 19 35 96 

 Fonte: Inquérito próprio, 2007            
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4.2.2. Superfícies cultivadas  

A superfície total média cultivada pelas famílias inqueridas é de 4,8 ha (quadro 12). A aldeia 

Tabassai apresenta a menor superfície total média cultivada, 3,4 ha, e Sonko-kunda, a 

maior, 6,3 ha, logo seguida de Golere, 6,2 ha. Analisando a superfície média por culturas, o 

milho cavalo apresenta a maior extensão em Sonco-Kunda e a menor, em Tabassai. As 

superfícies cultivadas de milho preto, arroz são muito mais reduzidas do que a do milho 

cavalo. 

No quadro 12 não dispomos das superfícies de milho bacil e do fundo pelo facto de estas 

culturas serem feitas, muita vezes, nos quintais ou à volta das casas em superfícies difíceis 

de medir. Estas dimensões reduzidas das superfícies cultivadas, associadas à baixa 

produtividade da terra, indiciam uma carência de alimentos permanentes nestas populações. 

Este facto deve-se à falta de meios de produção e outros factores.  

Entre as culturas de renda, a mancarra ocupa as maiores superfícies, em todas as 

tabancas, porque entra na dieta das famílias e o algodão perdeu mercado. A aldeia 

Tabassai apresenta a menor superfície cultivada de mancarra e algodão.  

Quadro 12. Superfícies médias cultivadas pelas famílias inqueridas, segundo a tabanca  
e o tipo de agricultor 
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Tabassai 3,4 1,5 0,2 0,5 0,4 0,9 Baixo  2,8 1,3 0,3 0,5 0,1 0,7 

Sonco - 
Kunda 

6,3 2,9 0,3 0,9 0,7 1,6 Médio 4,6 1,8 0,4 0,8 0,5 1,1 

Golere 6,2 2,8 0,3 0,9 0,8 1,5 Grande 7,1 2,6 0,4 1,0 1,5 1,6 

Sintchã -
Laibé 

5,1 2,4 0,2 0,6 0,6 1,3 
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6,4 2,1 1,0 1,3 0,0 1,9 

Candjufa 4,8 1,9 0,5 0,6 0,5 1,3 

Total 4,8 1,8 0,5 0,9 0,4 1,2 Total 4,8 1,8 0,5 0,9 0,4 1,2 

Fonte: Inquérito próprio, 2007 
 

Quanto às superfícies médias cultivadas por tipo de agricultores, os grandes agricultores 

têm a maior área média cultivada, 7,1 ha, e os baixos agricultores, a menor, 2,8 ha. 
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Observa-se ainda que os agricultores pastores não cultivam o algodão. As superfícies de 

milho preto, arroz e algodão continuam a abranger superfícies médias menores em todos os 

tipos de agricultores. As culturas com maiores superfícies médias cultivadas por tipo de 

agricultor, o milho cavalo e a mancarra continuam a ocupar maiores áreas.  

4.2. 3. Produção média das culturas  

A prioridade dos agricultores em relação às culturas de renda a implementar depende dos 

resultados das produções da campanha anterior e dos preços de venda esperados. Assim, 

em anos de boas produções agrícolas, as famílias que conseguem excedentes de produtos 

alimentares suficientes para o seu sustento tendem, durante a próxima campanha agrícola, 

a realizar, a par das culturas alimentares, culturas de renda, desde que os seus preços 

sejam atractivos.  

O quadro 13 ilustra as produções médias obtidas pelas famílias inqueridas, segundo a 

tabanca e o tipo de agricultor. O milho cavalo apresenta a maior produção média (1685 kg)  

Quadro 13. Produção média das culturas cultivadas pelas famílias, segundo a tabanca 

e o tipo de agricultor 

Produção média (em kg) das culturas cultivadas 
segundo a tabanca 

Produção média (em kg) das culturas cultivadas 
segundo o tipo de agricultor 
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Tabassai 1304 24 76 176 840 Baixo  815 97 67 40 738 

Sonco – 
Kunda 

1263 71 207 304 1390 Médio 1493 69 121 260 1119 

Golere 1685 262 183 192 1530 Grande 2008 109 153 720 1975 

Sintchã –
Laibé 

1570 127 134 96 2010 
Agricultor 

Pastor 
1797 313 211 0 2433 

Candjufa 1361 204 63 240 1417 

Total 1434 140 130 203 1437 Total 1434 140 130 203 1437 

Fonte: Inquérito próprio, 2007 
 

em Golere, que como se viu tem uma das maiores superfícies cultivadas desta cultura. Esta 

cultura apresenta menor produção média em Sonco-Kunda, apesar de esta aldeia deter a 

área média cultivada (2,9 ha) maior.  
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No que respeite às culturas de renda, a mancarra obtém a maior produção média em 

Sintchã–Laibé (2010 kg) e menor em Tabassai (840 kg). Isto está de acordo com a área 

média cultivada de mancarra em Sintchã-Laibé ser superior à de Tabassai. 

Os grandes agricultores são os que, em média, obtêm maiores produções quer de milho 

cavalo, com 2008 kg, quer das restantes culturas analisadas, com excepção do milho preto e 

da mancarra. Observa-se que as produções médias dos agricultores pastores são maiores 

do que as produções médias do conjunto dos inqueridos, enquanto as dos baixos 

produtores são menores. Entre estes, a produção média do algodão é 1/5 da produção 

média do conjunto dos inqueridos.  

O arroz, o milho preto e o algodão ocupam áreas de cultivo reduzido a que correspondem, 

por família, produções médias também muito pequenas.  

 

4.2.4. Produtividade das Culturas  

Entre as culturas alimentares, o milho cavalo apresenta maior produtividade em Sintchã- 

-Laibé (1047 kg/ha) e Tabassai (869 kg/ha) do que para o conjunto das famílias inqueridas. 

Enquanto o milho preto apresenta menor produtividade em Sonco-Kunda, 158 kg/ha, e 

maior em Candjufa, 445 kg/ha (quadro 14). 

Quanto às culturas de renda, a mancarra apresenta maior produtividade em Sinthã-Laibé e 

Sonco-Kunda do que para o conjunto das famílias inqueridas. 

Analisando por tipo de agricultor, o milho cavalo apresenta maior produtividade, 863 kg/ha, 

entre os agricultores pastores. Talvez esta maior produtividade se relacione com a ocupação 

dos campos de milho pelo gado logo depois das chuvas, favorecendo assim a fertilização 

dos respectivos campos agrícolas. Também a mancarra apresenta maior produtividade com 

os agricultores pastores, mas com uma abdicação notável da cultura de algodão. Os baixos 

agricultores continuam com baixa produtividade em relação aos outros produtores, assim 

como ocupam poucas áreas de cultivo.  

Se compararmos a estimativa da produtividade das culturas realizadas pelo conjunto das 

famílias inquerida e as produções das mesmas culturas na região de Gabú da campanha 

agrícola de 1996/1997 (milho bacil 1000 kg/ha, milho cavalo 783 kg/ha, milho preto 954 

kg/ha, arroz doce 425 kg/ha, DEA/97), observamos que as produções do ano de inquérito, 

2007, foram muito baixas, em especial a do milho preto, 263 kg/ha, e a do arroz, 150 kg/ha. 

Talvez as baixas produções se expliquem, em parte, pela escassez de água e de outros 

factores de produção. 
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Quadro 14. Produtividade das culturas segundo a tabanca e o tipo de agricultor  
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Tabassai 869 162 152 503 988 Baixo  621 311 134 640 1124 

Sonco - 
Kunda 

648 158 150 553 1183 Médio 831 158 146 520 1053 

Golere 725 256 171 549 1177 Grande 784 249 158 480 1215 

Sintchã –
Laibé 

1047 212 158 480 1340 
A

gr
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to

r 
P

as
to

r 
863 306 158 0 1256 

Candjufa 726 445 108 443 1097 

Total 783 263 150 503 1172 Total 783 263 150 503 1172 

Fonte: Inquérito próprio, 2007 
 
 
 
4.2.5. Factores de Produção   

No quadro 15 podemos observar que a proporção das famílias inqueridas que utilizam 

tracção animal, 53,8% no conjunto, varia com a tabanca. Os fertilizantes químicos são 

utilizados por 15,4% das famílias inqueridas. A utilização deste meio de produção vária entre 

33,3% a 80% dos aldeões inqueridos. Nas tabancas de Tabassai, Golere e Candjufa 

algumas famílias inqueridas utilizam os fito-fármacos tradicionais16 e os compostos.  

Os baixos produtores têm uma utilização muito fraca da tracção animal enquanto todos 

agricultores pastores usam este meio de produção. Os outros factores de produção mais 

utilizados pelas famílias inqueridas (grandes produtores e agricultores pastores) são os 

fertilizantes orgânicos (dejectos de animais) produzidos pelos gados. Os fertilizantes 

químicos de origem industrial, geralmente são utilizados na produção de algodão, mas 

apenas 15% dos inqueridos os utilizam. Os outros 85% dizem não terem possibilidades de 

aquisição destes factores. Entre este pequeno número encontram-se grandes e agricultores 

pastores. Os fitos fármacos tradicionais usam-se principalmente nas culturas hortícolas e os 

                                                           
16

 São preparados, a partir das ervas das florestas, misturados com tabaco moído e, geralmente 
utilizam estes fármacos nas culturas hortícolas para combate dos gafanhotos. 
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compostos de origem industrial são utilizados na produção de algodão principalmente entre 

os grandes e médios agricultores. 

Quadro 15. Utilização de meios de trabalho, segundo a tabanca e tipo de agricultor 

 

4.2.6 Efectivo Pecuário  

Para estas comunidades a pecuária constitui a estratégia de reserva alimentar devido a 

múltiplas vantagens que se prendem com o rápido desenvolvimento e multiplicação das 

espécies, pela possibilidade de derivação de outros produtos que podem ser vendidos, 

trocados ou consumidos (carne, leite, ovo, e tracção animal). O gado representa a riqueza 

da familia e, como reserva monetária utiliza-se em momentos mais importantes da vida 

familiar tais como cerimónias fúnebres, festas baptismos, etc. Ainda constitui um meio de 

produção muito importante, utilizado como tracção animal no cultivo da terra e no transporte 

de mercadorias e água. Os animais de tracção estão entre as prioridades destas 

comunidades, mas a maioria das famílias não têm capital suficiente para adquiri-los As 

formas de contornarem a escassez de capital são a constituição de associações para a 

compra de animais de trabalho, o aluguer ou a troca da prestação de tracção animal por 

trabalho do homem.  

 
Número médio (em %) das famílias, segundo a 
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Tabassai 40 60 40 20 40 Baixo  12,5 25 12,5 0 12,5 

Sonco - 
Kunda 

80 60 0 0 40 Médio 50 75 12,5 0 50 

Golere 80 80 20 20 40 Grande 75 100 50 25 100 

Sintchã -
Laibé 

40 60 0 0 20 Agricultor 
Pastor 

100 100 0 33,3 0 

Candjufa 33,3 66,7 16,7 16,7 33,3 

Total 53,8 69.2 15,4 11,5 34,6 Total 53,8 69,2 15,4 11,5 34,6 

Fonte: Inquérito próprio, 2007 
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O quadro 16 ilustra o número médio de cabeças de animais de pequeno e grande porte, 

possuídos pelas famílias inqueridas, segundo a tabanca e o tipo de agricultor. É obvio que a 

grande parte dos animais estão concentrados nos agricultores pastores, com 51,7 cabeças 

de bovinos, em média. Quanto aos baixos produtores, poucos são os que possuem bovinos, 

em média, apenas 2,6 cabeças. 

Fazendo a análise comparada entre aldeias, Tabassai apresenta um número elevado de 

gado bovino com 28 cabeças em média, enquanto Sonco-Kunda detém o número médio 

maior de pequenos ruminantes, 5,4 cabeças de caprinos e 6,2 cabeças de ovinos.  

Segundo a informação reunida dos entrevistados, há uma diminuição considerável de 

gados, tanto bovinos como de animais de pequeno porte, justificada com a dificuldade de 

aquisição de água, falta de alimentos para os gados e falta de assistência veterinária. 

Quadro 16. Gado de trabalho e de produção segundo a tabanca e tipo de agricultor. 

Número médio de cabeças de gado,  
segundo a tabanca 

Número médio de cabeças de gado,  
segundo o tipo de agricultor 
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Tabassai 28 4,4 2,6 1,6 Baixo  2,6 1,9 1,6 0,6 

Sonco - 
Kunda 

18 5,4 6,2 1,2 Médio 13,9 4,6 3,8 2,3 

Golere 23 4 5 1,8 Grande 20,3 8,5 7,5 1,8 

Sintchã -
Laibé 

15 4,2 5,2 2,2 Agricultor 
Pastor 

51,7 7,5 5,5 1,8 

Candjufa 17 6,8 1,8 1,2 

Total 20,1 5,0 4,1 1,6 Total 20,1 5,0 4,1 1,6 

   Fonte: Inquérito próprio, 2007 
 

No gráfico 9 ilustramos a posse dos animais de pequeno e grande porte entre as famílias 

inqueridas nas cinco aldeias. Os bovinos concentram-se num número relativamente 

pequeno dos entrevistados, apenas 65% das famílias inqueridas possuem este tipo de gado, 

50% das famílias inqueridas em Candjufa e 80% das famílias em Sonco-kunda e Golere. 

Quanto aos animais de pequeno porte, apesar de serem em pequenas quantidades (9 

cabeças por famílias), quase todos os possuem. A posse de gado representa para as 

famílias um recurso nos momentos mais difíceis. Em algumas tabancas foram referidas 

esquemas de crédito para obtenção e criação de cabras por algumas ONG’s (DIVUTEC) com 
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vista a diminuição da pobreza no meio rural. Mas a falta de água, a falta de assistência 

técnica e as doenças são constrangimentos para o pagamento de créditos. 

Gráfico 9. Percentagem das famílias com posse de animais  
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4.3. Alimentação das famílias e segurança alimentar  

É importante diferenciar dois tipos de problemas distintos, embora inter-relacionados, o 

problema das baixas produções de alimentos do problema da fome, porque este problema 

da fome ou de malnutrição generalizados dependem de muitos outros factores para além da 

disponibilidade de alimentos. Um desses factores é a falta de poder aquisitivo, comum à 

maioria das situações de carência alimentar nos países menos desenvolvidos. A ligação 

entre pobreza e fome é imediata no meio rural rural guineense, tornando-se cada vez mais 

evidente que a disponibilidade de produtos alimentares não é uma condição suficiente para 

resolver os problemas da fome.  

As populações estão muito dependentes das produções próprias, os desastres naturais, 

como por exemplo a seca, têm um efeito enorme sobre a produção das subsistências e 

consequentemente sobre a segurança alimentar (Carvalho, 2000).  

 

4.3.1. Alimentação sazonal das famílias, segundo a tabanca       

Na época seca (Novembro a Maio) observa-se que 100% das famílias inqueridas consomem 

o milho cavalo, a sua base alimentar. O arroz, o milho preto e milho bacil são alimentos 

complementares nesta época.  
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O gráfico 10 ilustra a alimentação sazonal das famílias inqueridas, dá-nos, por tabanca, a 

percentagem de famílias que consomem os diferentes cereais. O consumo de milho preto 

(época seca) está na ordem de 40% para Tabassai, 50% para Candjufa e 80% para Golere. 

Em Sonco-kunda e Sintchã–Laíbé, as famílias inqueridas não  consumem o milho preto. 

A época de transição (Setembro e Outubro) corresponde ao inicio das colheitas. Neste 

período, 100% das famílias inqueridas consomem milho bacil, a excepção de Sonco-Kunda, 

visto que esta cultura é a primeira a amadurecer e a ser colhida. Ainda observa-se o 

consumo de fundo em todas as tabancas à excepção de Golere. Nesta época (Setembro e 

Outubro) não há fome, come-se um pouco de todas as principais culturas, cuja fonte de 

produção provém das explorações agrícolas. Neste período as famílias não compram 

alimentos, dependem da própria produção na etapa inicial do período das colheitas. 

A época das chuvas (Junho a Agosto) é o período mais difícil para os agricultores no que 

concerne ao sustento das famílias no seu dia-a-dia, visto que a maioria dos produtos são 

comprados no mercado. Observa-se que o arroz e o milho bacil estão no pico, na ordem de 

consumo, relativamente a outros cereais. Assim, neste período, o arroz é consumido por 

todas as famílias inqueridas, à excepção de Candjufa em que apenas 80% das famílias o 

consomem.  

Gráfico 10. Alimentação sazonal das famílias segundo a tabanca 
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Segundo os entrevistados, pelo facto de a maioria dos agregados familiares serem 

numerosos, o consumo dos milhos bacil e cavalo é preferido ao de outros cereais porque 

sustenta mais a família no seu dia-a-dia.  

 

4.3.2. Alimentação Sazonal das famílias segundo o t ipo de agricultor 

O gráfico 11 apresenta a alimentação sazonal das famílias inqueridas, segundo o tipo de 

agricultor, dá-nos a percentagem de famílias que consomem os diferentes cereais. Na 

época seca, os grandes agricultores e agricultores pastores têm maior diversidade 

alimentar. Alguns destes agricultores consomem milho bacil, que não entra na dieta dos 

baixos e médios agricultores.  

Na época de transição (período de colheita) observa-se que os grandes agricultores e 

agricultores pastores não consomem o fundo, talvez porque deixaram de praticar esta 

cultura. Assim, nesta época, o milho bacil e o arroz têm maior índice de consumo do que as 

outras culturas. O milho preto não é consumido pelos agricultores entrevistados nesta época 

nem na época das chuvas. Segundo as mulheres, neste período de colheita, o milho preto 

tem valores elevados de teor de humidade que torna difícil a sua transformação em farinha 

(é difícil pilar), razão por que as mulheres optam pelo seu consumo na época seca. Enfim, 

podemos dizer que, na época de transição, a diversidade alimentar é maior para todos os 

tipos de agricultores. A par dos cereais, sabemos que as famílias introduzem nas suas 

dietas diferentes tubérculos e frutas, como mandioca, batata-doce, laranjas ou bananas. 

Gráfico 11. Alimentação sazonal das famílias segundo o tipo de agricultor 
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Na Época chuvosa (Junho a Agosto), a diversidade alimentar é menor entre os médios e os 

grandes agricultores que não consomem milho preto e também entre os baixos agricultores 

que não consomem milho cavalo por quebra de reserva deste cereal.  

 

4.3.3. Segurança alimentar das famílias, segundo a tabanca e o tipo de agricultor  

Em condições normais, o consumo diário de cereais em duas refeições principais (almoço e 

jantar) varia em função da dimensão do agregado familiar e do tipo de cereal a consumir.  

Figura 10. Molho de milho cavalo 

 

 

No decorrer dos inquéritos perguntámos as quantidades de cereais consumidas por dia, 

pelas famílias. Para se fazer uma ideia destas quantidades, apurámos o seguinte: um 

agregado com 12 pessoas consome por refeição 4 molhos de milho cavalo17 (8 kg), 2 

molhos de milho preto18 (9 kg) ou cinco molhos de arroz19 (7,5 kg), proveniente da 

exploração agrícola. 

                                                           
17 Cada molho de milho cavalo equivale 2 kg de cereal bruto 
18 Cada molho de milho preto equivale 4,33 kg de cereal bruto 
19 Cada molho de arroz equivale 1,5 kg de cereal bruto 
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Com estes mesmos dados do inquérito construímos as colunas 5, 6 e 7 e calculámos as 

colunas 8 a 12 dos quadros 17 e 18. De acordo com as indicações dadas apurámos o 

seguinte:  

• Dias de Insegurança Alimentar (coluna 12) igual à 365 dias menos o número de dias 

no ano, de consumo de principais cereais produzidos. 

• Número de dias no ano, de consumo de principais cereais produzidos (coluna 11) 

igual à soma número de dias de consumo de milho cavalo, milho preto e arroz. 

• Número de dias no ano, de consumo de cereal (colunas 8 e 10) igual à produção de 

cereal a dividir pela quantidade consumida por dia. 

 

Quadro 17. Produção e consumo das famílias segundo a tabanca 
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em kg 

Quantidade 
Consumida por dia 

em kg 
nº

 d
ia

s 
no

 a
no

, d
e 

co
ns

um
o 

de
 m

ilh
o 

ca
va

lo
 

N
º 

di
as

 n
o 

an
o,

 d
e 

co
ns

um
o 

de
 m

ilh
o 

pr
et

o 

N
º 

di
as

 n
o 

an
o,

 d
e 

co
ns

um
o 

de
 a

rr
oz

 

N
º 

di
as

 n
o 

an
o,

 d
e 

co
ns

um
o 

do
s 

pr
in

ci
pa

is
 c

er
ea

is
 

pr
od

uz
id

os
 

D
ia

s 
de

 in
se

gu
ra

nç
a 

al
im

en
ta

r 

M
ilh

o 
ca

va
lo

 

M
ilh

o 
pr

et
o 

A
rr

oz
 

M
ilh

o 
ca

va
lo

 

M
ilh

o 
pr

et
o 

A
rr

oz
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Tabassai 6520 122 381 32 9 14 207 14 28 249 116 

Sonco - 
Kunda 6315 356 1034 48 18 31 133 20 34 187 178 

Golere 8423 1310 917 46 36 22 182 36 42 260 105 

Sinthã - 
Laibé 

7850 635 671 58 29 38 137 22 18 176 189 

Candjufa 8165 1224 380 54 16 35 152 78 11 241 124 

Total 37273 3645 3381 237 108 138 158 34 25 216 149 

Fonte: Inquérito, 2007 
         
 

Nos quadros 17 e 18 observamos que as produções próprias não chegam para cobrir as 

necessidades alimentares anuais. Assim, as famílias dos agricultores depois de consumirem 

as suas produções ficam na dependência dos mercados. E, conhecida quer a elevada 
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irregularidade destes mercados quer a falta de recursos financeiros destes agricultores, é 

evidente que estas famílias vivem dias de insegurança alimentar. 

 As produções das explorações são muito limitadas, pois garantem em média o consumo 

das famílias nos primeiros 7 meses após a colheita. A tabanca, Sinthã-Laibé apresenta o 

maior número de dias de insegurança alimentar e o Golere o maior número dias de 

segurança alimentar, ou seja, o menor dias de fome (quadro 17). Relativamente a Sinthã-

Laibé, o maior número de dias de fome talvez se relacione com dois factores: a elevada 

dimensão média nos agregados familiares e o baixo nível de anos de escolaridade dos 

chefes de famílias.  

Os médios agricultores têm 184 dias de insegurança alimentar pois dependem totalmente do 

que o mercado lhes oferece. Esta situação, repete-se todos os anos nas últimas décadas, 

apesar de terem áreas suficientes para a sêmea, mas isto tem a ver com as alterações agro-

ecologicas e falta de meios para a produção.  

Podemos observar que os grandes produtores e baixos produtores têm mais dias de 

segurança alimentar. Os baixos produtores têm menor dias de insegurança alimentar, o que 

talvez se relaciona com a dimensão do agregado familiar, visto que estes apresentam menor 

dimensão média dos seus agregados familiares.  

Quadro 18. Produções e consumo das famílias segundo o tipo de agricultor  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Baixo 6518 779 534 39 18 27 168 43 20 232 133 

Médio 11940 554 966 86 25 47 138 22 21 181 184 

Grande 8033 437 614 40 18 24 201 24 26 251 114 

Agricultor 
Pastor 

10783 1877 1268 72 47 41 151 40 31 221 144 

Total 37273 3645 3381 237 108 138 158 34 25 216 149 

Fonte: Inquérito/2007 
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4.3.4. Conflitos e as Consequências Imediatas de fa lta da Água.  

Os conflitos pelo acesso à água já existem, nomeadamente pela água para sedentar os 

gados, ou pela retenção das águas pluviais ou reservas naturais poucos preenchidas. Na 

Guiné-Bissau, o conflito pela utilização racional das águas do Kayanga/Geba (Bidigor na 

parte Guineense) teve origem na construção da barragem de Anambé no Senegal. Este 

conflito tem vindo agravar-se com a redução da pluviometria. As populações da região de 

Gabú, das zonas de Pitche e, sobretudo de Pirada queixam-se da barragem de Anambé 

Senegalesa (Baio; Azinhaga e Alvarenga, 2005).  

Com a diminuição das precipitações e o aumento da temperatura sobretudo no sector de 

Pirada (ou em quase toda a linha norte do país, fronteira com Senegal), o perigo poderá 

advir da concentração das chuvas ou seja, da sua má distribuição no espaço e no tempo. 

Nestas situações, as produções do arroz das bolanhas e as culturas de sequeiro na zona 

norte e leste serão afectadas pela falta de água (Comunicação Nacional sobre as Mudanças 

Climática, 2004). 

Segundo os inquéritos realizados e a observação no terreno, os impactos da seca e a falta 

de chuva no sector de Pirada são vários, tais como:  

� Seca dos dois pequenos rios que atravessam o sector, provocado pelo fecho do rio 

Bidigor.  

� Dificuldades de água a todos os níveis, o que obriga os agricultores pastores a 

emigrarem (transumância de gados) para a zona central da Guiné, ou seja, a 

emigrações sazonais, com consequências severas na educação das crianças que 

não cumprem o calendário escolar. Estas são ainda geradoras de conflitos com os 

ponteiros (exploradores agrícolas) motivados pela invasão dos campos de frutas 

pelas vacas e por vezes ocupação de terrenos alheios. A falta de água conduz ainda 

a diminuição dos efectivos pecuários e consequentemente a substituição de bois de 

tracção por burros de menor rendimento.  

� Dificuldades na obtenção de água de consumo, obrigam as mulheres a percorrer 

distâncias de quilómetros para chegarem a furos tradicionais com profundidades 

consideráveis. 

� A redução de período das chuvas de 107 dias, em décadas anteriores para 58 dias 

actualmente (para Gabú), assim como em Pirada que diminui para 56 dias, 2007 o 

que afecta o desenvolvimento das culturas (quadro 19).  

� Há uma mudança no padrão de culturas, principalmente as que têm maiores 

exigências em água; o milho cavalo ao florescer precocemente dá pouco rendimento 

de grãos e muita palha. Pode-se observar uma quase extinção de milho cavalo da 
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variedade vermelha (nhamy kinty); milho preto de variedade branca (madja), assim 

como uma diminuição das áreas cultivadas do fundo e de outras culturas, neste 

sector (ver padrão de culturas quadro 10 e 11). 

� Observa-se uma quebra no rendimento das culturas, os alimentos não chegam para 

doze meses do ano, obrigando as famílias a recorrer ao mercado para satisfazer as 

suas necessidades em alimentos, muita das vezes, ao mercado externo (Senegal). 

� As florestas são fortemente afectadas pelas queimadas, associadas a agricultura 

itinerante, cortes abusivos das florestas e árvores de grande porte (elimina barreiras 

a ventos fortes), sem eficiente repovoamento, pela serração instalada. Actualmente 

observa-se extinção de certas espécies florestais e um ecossistema florestal frágil e 

ameaçado. 

Quadro 19. Dias das chuvas observadas dos anos 2006, 2007 

Estações  2006 2007 

Bissau/Aeroporto 115 76 
Bolama 94 86 
Bafata 46 46 
Bissorã 52 47 
Catio Nd 75 

Mansoa 46 57 
Gabu 58 58 

Mansaba Nd 40 
Pirada 67 56 
Sonaco 77 75 
Pitche 44 48 
Quebo 82 60 
Farim 39 45 

 

       Fonte: SNM, extraído do boletim do MADR da síntese da campanha agrícola 2006/2007   
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CAPÍTULO V. Conclusões.  

 

As variações agro-ecológicas/mudanças climáticas na região de Gabú e no sector de Pirada 

e o estado em que se encontra a agricultura da região exigem grandes esforços no sentido 

de criar condições que permitam a satisfação das necessidades básicas de alimentação.  

Salienta-se que as evoluções das precipitações ao longo das últimas décadas não são 

favoráveis para uma agricultura extremamente dependente das águas das chuvas. Neste 

caso as precipitações inter-anuais têm uma tendência decrescente que se associa nas 

últimas décadas a um aumento da variabilidade das precipitações. A estação das chuvas é 

cada vez mais curta, isto é, começa mais tarde e termina cada vez mais cedo.  

A persistência de uma agricultura de sequeiro praticada, em moldes de uma agricultura de 

subsistência, isto é, com prioridades para a produção de culturas alimentares, não permite 

colmatar as necessidades de consumo das famílias e, muito menos, pensar em excedentes.  

Conclui-se, do nosso estudo, que as populações do sector de Pirada defrontam grandes 

dificuldades de sobrevivências causadas pelos seguintes factores: o desvio de rio Bidigor a 

montante (Hanambé/Senegal), a instalação de uma serração em Candjufa que sobre-

explora a floresta, sem qualquer planificação técnica, ou política de repovoamento florestal, 

e a ausência de furos de água capazes de minimizar a carência extrema de água no sector. 

Consequentemente, nestas últimas décadas verifica-se a transumância de gados, 

acompanhada pela emigração sazonal das famílias dos pastores para o centro do país. 

Resultam destas emigrações o incumprimento do calendário escolar das crianças e conflitos 

com as populações dos locais onde chegam.  

Com o encurtamento do período das chuvas, nos últimos dez anos, as populações do sector 

de Pirada foram obrigadas a alterar os padrões de produção das principais culturas 

alimentares. Hoje produzem essencialmente o milho cavalo da variedade branca e outras 

culturas menos dependentes de água. A falta de água teve como consequências o 

abandono de determinadas culturas ou variedades, designadamente, do milho cavalo da 

variedade vermelha e do milho preto da variedade branca. Além da diminuição de 

rendimento das culturas alimentares, constatamos também uma forte diminuição da 

produção do algodão, que tem outras causas para além da carência de água ou seja a 

paralisação da unidade algodoeira de Bafatá. 

Como pudemos observar, o rendimento das explorações agrícolas das famílias inqueridas 

não chega para cobrir as necessidades alimentares anuais. Assim, estas famílias, depois do 

consumo das suas produções, recorrerem ao mercado para adquirir os bens alimentares. 
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Ainda sabemos que o sector de Pirada está dependente do mercado fronteiriço com 

Senegal que funciona com elevada imperfeição. A diminuição das culturas de renda e dos 

gados traduz-se em menores receitas monetárias que o trabalho fora da agricultura não 

parece compensar pois não cresceu. Destes dados, podemos concluir que a falta de 

recursos financeiros das famílias agrícolas leva-as a viver dias de insegurança alimentar, 

especialmente, antes do início das chuvas e na época das chuvas, chegando a totalizar 6 

meses ou muito próximo disso entre os médios agricultores e os agricultores pastores. Este 

facto, evidência que estas famílias dependem do mercado o que pesa nos seus orçamentos, 

tornando-as mais vulneráveis à fome, má nutrição, doenças e pobreza extrema. 

Salienta-se que o progresso da agricultura e a crescente complexidade das técnicas 

agrícolas exigem uma nova mentalidade, aspecto imprescindível para a reconversão dos 

sistemas agrários, facto que a curto prazo não se vislumbram soluções para o grave 

problema da falta de água ou do encurtamento das chuvas. Face a estes problemas, há que 

criar condições para introdução de novas técnicas de rega, de espécies de culturas menos 

exigentes e mais rentáveis. Neste âmbito há que desenvolver políticas com vista ao 

aumento da produção de cereais, investigação, divulgação de variedades e selecção 

genética de culturas adaptadas às condições das mudanças climáticas. Por outro lado, 

deve-se promover a criação de animais autóctones adaptados à zona, ou seja, raças 

autóctones adaptadas ou resistentes às condições adversas.  

Nestas políticas de desenvolvimento é importante dar ênfase às florestas comunitárias, com 

vista a reflorestação da zona, à abertura de novos furos de água e à criação de fontes 

alternativas de energias menos exigentes em manutenção, como, por exemplo, painéis 

solares. 


