1° Seminario Nacional

y Ci
de 'A.

Conservagao de Solos e Agua
Vila da«RJbeira Grande, Santo Antao, Cabo Verde
9-12

19^8.01

de Novembro de 1987

BLICA

DE

CABO

VERDE

TERIO

DE DESENVOLVIMENTO

ECTO DE COOPERAQAO

RURAL

E

PESCAS

BILATERAL CA.BO VERDE- HOLANDA

h..'

1° Seminario

Nacional

de

Conservagao de Solos e Agua
Vila da Ribeira Grande, Santo Antao, Cabo Verde
9-12

de Novembro

de 1987
IS.<'>-__

5

Actas
Editor
Evert

Kloosterboer

Wageningen, Holanda
1988

REPUBLICA

DE

MINISTÉRIO

DE DESENVOLVIMENTO

PROJECTO

DE

CABO

VERDE

COOPERAQAO

RURAL

BILATERAL

E

PESCAS

CABO VERDE - HOLANDA

(^\0

2.(?oo{

Colofon:
Texto
Capa
Fotografias
Impresso

: IBM Word Perfect, Courier Elite, 20-85, pitch 12
: Foto da Ribeira do Corvo, Santo AntSo;
letras Helvetica, PF 23.20, 23.12 e 23.8
: Homero Fonseca, Evert Kloosterboer, Arlinda Lopes
: Foto Camera Obscura, Bde, Holanda

^

A memória do meu colega e
amigo Carlos Alberto Martins

Ir

1.
2.
3.
3.

Indice

Pégina

Slglas

iii

Glossério

iv

1.

IntroducSo

1

2.

IntervencSo do presidente da mesa

4

3.

Temas e comunicacSes

7

3.1. Tema: C5A e planeamento

7

• Breve historial sobre CSA em Santo AntSo,
por Osvaldo P. Matiricio e António J. Silva

7

• Estruturas de CSA em S. AntSo,
por Antero de Pi na

10

• Planeamento por cartas em S. AntSo,
por Evert Kloosterboer

17

• Planificag:So de medidas de CSA,
por L.A.A.J. Eppink

31

• DiscussSo geral sobre o tema

39

3.2. Tema: CSA e utilizagSo de terra

40

• Uso de terra em SSo Nicolau,
por Arlirda Duarte Lopes

40

• Uso de terra no Fogo,
por Francisco Marta

44

• Consideragöes sobre sistemas agroflorestais nas
ilhas de Santiago e Maio,
por C. Moniz, E. de Laethauwer e J. Bucarey

54

3.3. Tema: CSA e participacSo local

62

• Prentes de trabalho com base em comunidades, e o
projecto de desenvolvimento das bacias
hidrogróficas,
por Thomas Gardiner

62

• Frentes em reconversSo no Concelho de Santa Cruz,
Ilha de Santiago,
por Carlos Alberto Monteiro

83

1

• Uma avaliagao das actividades das frentes em
reconversSo em Santa Cruz e Tarï-afal, Ilha de
Santiago,
por Oumar" Barry
• DiscuissSo geral sobre o tema
3.4. Tema: CSA e pesquisa

90

102
103

• AplicagSo da eqiaagSo universal da perda de solos, 103
de Wischmeier (USLE) è bacia hidrogrdfica de SSo
Joi-ge,
por J.M. Faurès e J.T. Morais
• DiscussSo geral sobre o tema
3.5. Tema: CSA e acompanhamento

114
115

• Sistema de acompanhamento de projectos de Alta
Intensidade de MSo-de-obra (AIVD), proposta do
projecto PNL)D-BIT-CVI-83-004,
pc)r Ferry Both

115

• DiscussSo geral sobre o tema

129

4.

Excursgo ao PIanaIto Leste

130

5.

Uma tentativa para uniformizar as estruturas de
CSA em Cabo Verde,
por Evert Kloosterboer

134

6.

Recomendacges finals do Seminério

139

ANEXO
ANEXO
ANEXO
ANEXO
ANEXO

1.
2.
3.
4.
5.

Mapa de Santo AntSo
Lista de participantes
Proqrama e hordrio do Seminério
Fichas
Bibliografia

11

143
145
147
151
159

Siglas
AIMO
BEL
BCV
BIT
CB-CVH
CEE
(3JER-RS
CSA
CSF
DGCSFER
DR
DSF
BCV
EMPA
ER
FAO
FAP
FC
FDN
FTBC
GEP
INC
INIA
MALU
MDRP
MOP
OIT
PDH4
PEJIP
PNUD
PPI
RC
SARDEP
SARDP
SDR
USLE
WDP

- Alta Intensidade de MSo-de-Obra (novo tipo de frentes
de trabalho)
- Bélgica
- Banco de Cabo Verde
- Bureau International du Travail
- CooperagSo Bilateral Cato Verde-Holanda, Santo Antao
(ver: SARDP)
- Comunidade Económica Eurxjpeia
- Centro Regional da ExtensSo Rural da Ribeira Seca
- ConservagSo de solos e égua
- Conservagêto de solos e f loresta
- DirecgSo (Seral de ConservagSo de Solos, Floresta e
Engenharia Rural, do MDRP, Achada S. Felipe, Santiago
- Direcgao Regional (dependência do WBP, MOP etc. numa
ilha)
- DirecgSo dos Servigos Florestais do MDRP, Achada S.
Felipe, Santiago
- Escudos de Cabo Verde
- Empresa Nacional de Abastecimento
- ExtensSo Rural ou Engenharia Rural
- Food ard Agriculture Organization
- Fomento Agropecuério
- Fundo Comunitério (parte do programa FTBC)
- Fundo de desenvolvimento nacional
- Frentes de Trabalho com Base em Comunidades (Frentes em
reconversSo)
- Gabinete de estudo e planeamento
- Instituto Nacional de Coop>erativas
- Instituto Nacional de InvestigagSo Agréria, SSo Jorge,
Santiago
- Ministério de AdministragSo Local e IhrbanizagSo
- Ministério de Desenvolvimento Rural e Pescas
- Ministério de Obras Püblicas
- QrganizagSo Intemacional de Trabalho
- Projecto de Desenvolvimento das Bacias Hidrogréficas
(Watershed Development Project)
- Programa de Extensêfo nos Trabalhos Püblicos
- Programa das Nagöes Unidas de Desenvolvimento
- Programa de Poupanga Individual (parte do programa
FTBC)
- Repartigêfo Concelhia (divisSo de uma D.R.)
- ver SARDP e CB-CVH
- Santo AntSo Rural Development Project (ou SARDEP, ou
CB-CVH)
- Sediment Delivery Ratio
- Universal Soil Loss Equation, EquagSo Universal de
Perda de Solos
- ver PDBH

111

Glossério
Arreto

ver: murete

Banquets

Estrutura anti-erosiva nas encostas: faixa horizontal, escavada com largura de 1-2 metros ao
longo das curvas de nivel, aplicada apenas para
sequeiro (florestagSo)

Bardo

Muro de protecgSo construldo ao longo do leito da
ribeira para proteger terrenos de irrigagêio contra
cheias

Caldeira

Terrago pequeno de forma crescente nas encostas,
de sequeiro. para controle de erosSo, e florestagSo

Capataz

ver: contro1ador

Controlador

Chefe de uma frente

Dique

Barragem ou muro transversal em cabDucos e/ou
ribeiras, construldo de pedra seca ou argamassa
(armada), para correcgSo torrencial

FVente

Grupo de 30-60 trabalhadores, empregados pelo
Estado (MDRP, WyP) no campo. Hé frentes cléssicas,
do tipo AIMO e em reconversSo (FTBC)

GabiSo

Caixa cübica de rede de fio, enchida com jjedras e
rochas pequenas, medida anti-erosiva relativamente
barata

Murete

Muro pequeno de pedra seca, construldo ao longo de
curvas de nlvel em encostas. A órea entre os
muretes geralmente nSo é horizontal. Medida antierosiva aplicada apenas para sequeiro

Pestana

ver: caldeira

Pilar

ver: socalco

RencSo

ver: murete

Socalco

Faixa horizontal escavada de 2-4 metros de largura, suportada por urn muro de pedra seca de 1-2
metros de altura. Medida anti-erosiva aplicada
apenas para irrigagSo
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1.

Introducgo

Efetas actas concemem ao 1° Seminério Nacional de ConservagSo de
solos e égua (C.S.A.) realizado entre 9 e 12 de Novenibro de 1987
em Santo AntSo, Cato Verde, e organizado pela Direcgao Regional
do MDRP Santo Antêfo conjuntamente com o projecto de CooperagSo
Bilateral Cato Verde-Holanda (CB-CVH). O Seminério e estas actas
foram financiados pela DirecgSo Geral de CooperagSo Intemacional
(DGIS), Haia, Holanda, através do referido projecto CB-CVH.
O Seminério teve os seguintes objectivos:
- unir técnicos, especialistas e beneficiérios (agricultores)
nacionais para debaterem temas diversos ligados ao assunto de
C.S.A.
- trocar ideias e experiências entre técnicos e especialistas,
que em geral trabalham duma maneira isolada no sentido da
profissSo deles.
- procurar vias conducentes è melhoria e desenvolvimento do
processo de conservagêio de solos e égua em Cabo Verde.
- langar uma iniciativa a firn de realizar uma repetigSo anual de
tal encontro.
Discussöes preliminares jé foram feitas em Junho de 1987 entre os
organizadores (CBCVH, MDRP e DGCSFEK) em Santo AntSo. Depois
foram convidados técnicos nacionais com os seus homólogos estrangeiros (cooperantes) dos vérios projectos e institutos ligados è
CSA, um especialista da Universidade de Agronomia da Holanda e
alguns agricultores santantoneses.
Com excepgSo dos ültimos, os convidados foram solicitados a
preparer uma comunicagSo sobre um dos seguintes temas relacionados è CSA:
planeamento, utilizagSo de terra, participagSo local, técnica,
pesquisa e qualidade.
O interesse pelo Seminério pareceu considerével, a julgar pela
quantidade de respostas positivas. Finalmente, confirmaram 38
pessoas a sua participagSo: 18 residentes de Santo AntSo, 13 de
Santiago, 6 de outras ilhas (Brava, Fogo, Maio, SSo Nicolau e SSo
Vicente), e 1 do estrangeiro.
Do total dos participantes, 26 pessoas eram nacionais e 12 tinham
diferentes nacionalidades (ver ANEXO 2).
A organizagSo do Seminério esteve a cargo dum comité de presidência, constituldo pelas seguintes pessoas:
- Engenheiro José H. Vera Cruz, presidente. Director Geral dos
Servigos de conservagSo de solos, floresta e engenharia rural,
do MDRP, Santiago.
- Engenheiro Osvaldo P. Maurlcio, Director Regional substitute do
MDRP Santo AntSo.
- Engenheiro Evert H. Kloosterboer, especialista de CSA do Projecto CBCVH Santo AntSo.
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A assistência organizativa esteve a cargo da Sra. Fdtima Santos
(administragSo, fornecimento) e do Sr. Manuel Silva (notulista).
A Cruz Vennelha da Ribeira Grande ofereceu as suas facilidades do
ediflcio, em que o programa di^rio teve lugai". 0 progrania e o
horario do Semindrio encontram-se no ANEXO 3.
Após a cerimónia de abertura. (Par. 2) procedeu-se èi apresentagao
e discussSo de cinco dos referidos temas.
1. C.S.A. e planeamento
2. C.S.A. e utilizagao de terra
3. C.S.A. e participag:ao local
4. C.S.A. e pesquisa
5. C.S.A. e acompanhamento
NSo houve comunicagSes sobre C.S.A. e técnica, nem sobre C.S.A. e
qualidade.
As sessöes em que os temas foram apresentados e discutidos tiveram os seguintes animadores: os Srs. Leo Schoof (tema 1), Carlos
Monteiro (tema 2), José H. Vera Cruz (tema 3 ) , Nick Nikitas
(temas 4 e 5). Houve bastante oportunidade para discussSo: alguns
minutos por comunicagSo e pelo menos meia hora por tema (discussSo geral).
Os apresentadores tiveram è disposigSo um projector de diapositivos, um auto-pi^ojector e alguns quadros. 'Os servigos da
secretaria do MDRP Santo Ant§o apoiaram a organizagSo (fotocópias. transporte, electricidade).
Durante e no fim do Seminério os participantes podiam dar opinioes e observagöes através de fichas de avaliagSo (diérias. por
tema, e finais, ver ANEXO 4 ) . Infelizmente, os resultados das
avaliagöes elaboradas em Santo AntSo, nao forani enviados e em
consequência nSo sao incluldos ne.ste documento.
Pelo comité de presidência foram elaboradas conclusöes e recomendagöes deduzidas das comunicagöes. Elas foram depois discutidas
com tcxios os participantes no grupo plendrio, no ultimo dia do
Serain.lrio.
Na cerimónia final, foram entregues aos participantes certificados de p.articipagSo, acompanhados por uma prenda tlpica santantonesa.
O livro presente contém os textos definitives da maioria das
comunicagöes, conjuntamente com os resultados das discussöes
(Par.3), o relatório da excursSo ao Planalto Leste (Par. 4 ) ,
algumas consideragöes técnicas sobre estruturas de CSA (Par. 5 ) ,
e a lista de conclusöes e recomendagöes resultantes do Semindrio
(Pai-. 6) .
Os piarticipantes tiveram a oportunidade de enviar versöes corrigidas dos textos apresentados inicialmente.A firn de evitar duplicag-öes, alguns textos foram consideravelmente resimiidos. Uma
contrilxiigao foi omitida, sendo a mesma demasiado breve.
A revisSo de alguns textos foi elaborada pelo Engenheiro Carlos
Alberto Martins em Santo Antcfo, ao passo que a redacgSo e a
edicSo final realizaram-se na Holanda, com a assistência das Sras
Catarina Barel (lingulstica) e Tanja Ledoux (dactilografia). Os
desenhos foram aperfeigoados pelo Sr. A. van 't Veer.
Por este meio queria agradecer também a todos os que contribulram
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para a realizagSo deste Seminario: o qtjadro e o pessoal do MDRP
DirecgiSo Regional de Santo AntSo, em especial o Director Regional, Dr. Helder Santos, e o quadro do projecto CB-CVH, particularmente o Coordenador Drs. Dirk Blink.
A conservagSo de solos e égua é urn instrumento muito importante
na luta contra a erosSo em Cabo Verde. Uma politica concertada
parece essencial para aumentar o rendimento e a qualidade dos
programas e projectos no ambito de CSA.O 1° Seminério de CSA em
Cabo Verde mostrou a necessidade de integrar os esforgos, e
tanibém provou que muitos aspectos técnicos merecem maior atengSo.
Talvez merecesse ponderagSo que o proximo Seminério se concentrasse apenas em urn ou dois temas (CSA e técnica ou CSA e qualidade) .
Contudo, espero que o Seminério realizado e estas actas possam
contribuir para uma consciência mais profunda dos assuntos ligados é C.S.A., e para meihor planeamento e implementagao de prograimas actuais e futuros em Cabo Verde.

Wageningen, Holanda, Abril de 1988.

O editor.
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2. Intervencgo do presidente da mesa
por: Ekigenheiro José Henrique Vera Cruz
DGCSFER, Achada S. Filipe, Santiago.

É para mim uma grande honra saudar em nome da organizagêfo deste
Seminério Nacional de ConservagSo de solos e éguia, todos os
presentes, particularmente os Camaradas 1° Secretério do PAICV e
o Delegado do Govemo do Concelho da Ribeira Grande. Uma saudagSo
especial é dirigida a todos os convidados estrangeiros, bem como
aos agricultores que se encontram representando, no final das
contas, os directos beneficiérios dos programas de ConservagSo de
solos e dgua que se vêm aplicando por quase todas as ilhas deste
pais.
Bn boa hora a DirecgSo Regional do MDRP de Santo AntSo e a MissSo
da CooperagSo Holandesa que a apoia decidiram organizar este
Seminério de C.S.A., pois, na verdade, após todas as acgdes que
desde a independência se vêm realizando neste dcanlnio, nunca se
tinha encontrado tantos intervenientes no sector como os que se
encontram reunidos aqui nesta sala, a firn de se discutirem as
questöes que se pöem ao progresso técnico das acgöes referidas.
Talvez mais do que qualquer outra ilha do nosso Arquipélago,
Santo AntSo, pelo esforgo até agora dispendido pelos seus naturais na construgSo e manutengSo das estruturas de C.S.A., bem
patente ao longo dos seus vales e encostas escarpadas, merece o
privilegio de albergar uma primeira reuniêfo deste tipo. Na ver-

4

dade trata-se em certa medida de uma homenagem ao homem de Santo
Antêio pela sua luta contra os efeitos nefastos de uma natureza
imposta e na defesa e muitas vezes criagSo de um recurso natural
tSo importante como é o solo, tase de qualquer estratégia de
desenvolvimento da produgêfo agricola.
Este seminério tem como objectivo antes de mais pór em contacto
os técnicos, tanto nacionais como estrangeiros, que através dos
diversos projectos de Conservagêio de solos e dgua e de florestagêto em curso em Caio Verde, possam ter algo a transmit ir da sua
experiência e que, por trabalharem em ilhas diferentes ou por
outras razöes, nSo têm tido a oportunidade dessa transferência de
conhecimentos e sua discussSo. Espera-se que durante o decorrer
do Seminério, tanto nas horas a eIe dedicadas como nos encontros
informais, os participantes encontrem um meio de se conhecerem e
que tal venha a proporcionar no future uma benefica entre-ajuda e
colaboragSo.
A luta contra a desertificagSo ocupa um papel preponderante nas
actividades previstas no nosso Segundo Plano Nacional de Desenvolvimento e tal deveré prosseguir ainda por muitas geragöes de
uma forma sistemética e em grande escala. Só assim se poderd
preservar o capital fundiério existente e evitar que as nossas
ilhas percam a sua substência, assegurando assim a longo prazo a
perenidade do desenvolvimento agricola. Planos de ordenamento das
diversas bacias hidrogréficas vêm sendo feitas, e no prosseguimento destas acgöes um dia chegaré em que se atingirSo os
planos organizados a nlvel de cada ilha. Nesta luta Cabo Verde
nSo esté só, podendo felizmente contar com a ajuda intemacional,
ccmo ai ids atesta a presenga nesta sala de uma representagSo
signif icativa da assistência técnica intemacional. Seré desta
interligagSo, combinando da meihor maneira os conhecimentos
cientlficos nacionais obtidos por uma vivência da realidade
caboverdiana, com as realisagöes cientlficas e técnicas dos
outros palses que nos possam ser transmitidas e se apliquem è
nossa realidade, que resultard a adopgSo de estratégias cada vez
mais adequadas, na solugêio dos problemas.
Nêfo se poderd nunca exagerar o papel que no context o da luta
contra a desertificagSo deverd estar reservado è participagSo
popular desde as faises iniciais de preparagd'o dos projectos,
inclulndo a sua concepgSfo, estendendo a sua execugSo e até a
manutengSo das estruturas construldas. Nesse particular, o Seminério debrugar-se-d sobre experiências que vêm sendo levadas a
cabo em Santiago, na execugSo dos projectos de alta intensidade
de mSo-de-obra. Um meihor reconhecimento das chamadas Prentes
Reconvertidas, cujo processo de estudo e impiementagSo estd na
ordem do dia, deverd estar nas preocupagöes de todos aqueles que
se dediquem ao envolvimento participative das populagöes na
solugSo dos seus próprios problemas, em virtude dos aspectos
positives que tais frentes oferecem.
É jd vasto o acervo de conhecimentos técnicos que as obras de
ConservagSo de solos e dgua jd construldas em Cabo Verde podem
oferecer. Urge por isso que esforgos sejam feitos no sentido da
sua quantificagSo de uma forma sistemética, donde provirdo dados
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sobre rendimentos e custos que permitirSo a elaboragSo de projectos cada vez mais realistas. Nesse pormenor, a introdugSo das
fichas jd estudadas com o apoio da OrganizagSo Internacional de
Trabalho, aparece como uma contribuigSo bastante valida para o
controle desde a base da execugSo das obras de alta intensidade
de mSo-de-obra e do seu planeamento futuro.

j

As actividades que no domlnio da CS.A. se vêm desenvolvendo nas
ilhas de Santo AntSo, SSo Nicolau. Fogo/Brava e Maio, serSo ilustradas ao longo do Seminério. A troca de experiências que tal
proporcionard, estamos certos, constituird urn incentivo para um
meihor conhecimento por parte dos presentes da realidade de tais
iIhas.

i

Os sistemas agrosilvopastoris indispensdveis para um equillbrio
de um ecosistema frdgil como é o de Cabo Verde merecerSo igualmente a nossa actuagSo.

I
O objectivo deste Semindrio só serd atirgido, se eIe contribuir
para que ao salrmos dele estejamos conscientes da necessidade que
se nos impöe de planear cada vez mais e meihor as acg;8es de
C.S.A., integradas a nlvel das bacias hidrogrdficas com as outras
actividades de ordenamento territorial e o que isso exigird de
cada um de nós.
O crescimento da produgao agrlcola passa necessariamente pelo
envoivimento do produtor pelas estruturas do MDRP que se dediquem
a extensSo rural, sendo que a divulgagSo das técnicas de C.S.A. é
fundamental, sobretudo numa ilha como Santo AntSo. Quanto nSo
teremos também que aprerKier nesse processo, com o agricultor.
Deve-se entender como um passo nesse sentido a presenga e participagSfo dos agricultores nesse Semindrio.

\

I
A terminar, queremos dirigir um agradecimento d CooperagSo Holandesa pelo seu engajamento na organisagSo deste Semindrio sem cujo
envolvimento finaceiro nSo teria sido posslvel a sua realizagdo.
A todos os piarticipantes desejamos uma exce lente disposigSo e
votos de um bom trabalho para o sucesso do Semindrio.
Obrigado

3.

Temas e comunicagges

3.1. Tema: C.5.A. e planeamento

• Breve historial sobre CSA em Santo Antêfo

por: Osvaldo P. Mauricio e António J. Silva
Engenheiros CSF, MDRP, Santo Antao.

CSA de maneira tradicional

(Planalto

Leste)

Conta-se que os trabalhos de ConservagSo do solo e da ógua em
Cabo Verde comegaram com a coloni2ag:So das ilhas. A colonizagSo
(1540) OU seja o povoamento nSo comegou de uma maneira uniforme.
Os primeiros colonos que vieram directamente para Santa AntSo por
causa das melhores condigöes climóticas, eram originórios de
Portugal (do Algarve e do Minho), da Madeira e dos Azores.
Porém, como os trabalhos eram duros e a terra era estranha para
eles, viram-se obrigados a chamar gente de Santiago como escravos
OU nSo. A propriedade era entSo um bem dos grandes senhores e
principalmente da Igreja. Antes disso e como se pode imaginar o
campo era só para pastagens, nSo havia terreno agrlcola.
Como o limiar da agricultura em Santo Antgo, actividades intraduzidas pelos colonos, como jó se disse, comeg:aram com regadio,
introduzindo os socalcos, ma is ou menos um espelho da situag;So
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madeirense transferido para Santo AntSo. Os terrenos que eram
bens dos grandes senhores e da Igreja deram origem ès Capelas,
aos passais e aos morgadios. Com o andar dos tempos, ou seja com
a fundagêio do Concelho da Ribeira Grande no século XVIII (1737/38), os terrenos pertenciam ès Cêmaras Municipals até que certas
éreas passaram para particulares (primeiro Ribeira da Torre e
depois Ribeira Grande).
Nos séculos XVIII e XIX, apareceram os aforamentos. O foreiro
tinha que pagar uma carta importência anual ao Estado pelas
terras exploradas até que a propriedade se tomasse "perfeita".A
esses trabalhos, que comegaram em Santo Antêio (rencöes, regos,
pilares, e t c ) , seguiu-se Sêio Nicolau para mais tarde transferirem essas técnicas par'a Santiago.
A agricultura encontrava-se mais nos vales, assim a conservSo dos
solos acompanhava os cuidados culturais: regas e trabalhos apropriados. Os trabalhos tradicionais no sequeiro, para milho, sSo:
a sementeira, a coroa ou amontoa, a monda e a remonda além da
extragSo das flores. No regadio fez-se a armagSo dos terrenos com
a introdugSo de pilares (socalcos) que reunidos óSo lugar aos
canteiros, isto nas encostas. Nas partes planas abria-se os regos
e os camalcöes por forma a aproveitar a égua. Efectuadas as
plantagöes, os trabalhos a fazerem-se eram a renovagSo ou aricagem além de outros de aproveitamento, como a detailha, a moagem da
cana e a transformSo da caIda ou da rapa em meiago, agücar,
aguardente, vinagre e vinho de calda.
Quase nos fins da 3" década do século XX, comegaram em Santo
AntSo ccm a construgSo de infra-estruturas hidréulicas. No vale
da Ribeira da Torre onde as 1evadas eram de terra como também em
Ribeira Grande, comegaram a construir 1evadas argamassadas.
Enquanto decorriam esses trabalhos, dirigia-os um empreiteiro.
Na Ribeira da Torre fizeram-se diques de captagöes. Com essas e
outras exploragöes a montante, aumentou-se a érea irrigada, acima
das antigas levadas, estendendo assim os trabalhos de preparagSo
de terreno nessas encostas, antes sequeiro.Esses trabalhos sob
tutela das Obras Püblicas passaram depois para a Brigada Hidréulica, com a aparigêfo da qual surgem novas técnicas (alios as actuals) de construir levadas.
Antes tinha sldo enviada uma MissSo para responsabi1izar-se pela
ConservagSo de Solos em Santo AntSo e bem assim pela elaboragSo
de um plano para tal tarefa, que nSo chegou a realizar-se. Por
essa altura também, foi crlada uma MIssSo Silvlcola que comegou a
actuar em 1947, na Provlncia de Cabo Verde.
Prevla-se na altura uma arborlzagSo de 14,000 ha ou seja 18% da
superflcie da ilha. Claro que esses trabalhos nSo comegaram logo.
Por exemplo, o Perlmetro da Ponta do Sol que tinha uma superflcie
de cerca de 13 ha comegou a ser arborizado em Julho de 1950 pela
MissSo Silvlcola, apesar de se sltuar fora de qualquer dos perlmetros demarcados. Essa arborizagSo deu sempre maus resultados,
condlclonada pela pouca e mé dlstribuigSo pluviométrica, alta
luminosidade e ventania constante. Foram introduzidas 21 espécles
diferentes das quais em 1954 a Casuarina equesitefolia,
patenteou
um certo progress©, com melhores qualldades de adaptagSo. Bordejavam alnda a estrada da Ponta do Sol - Ribeira Grande, a Rir-

craea gigantea e Agave sisalana.
Ainda em 1956 prosseguiam e
finalmente terminavam essa arborizagSo do baldio da Ponta do Sol,
tendo por fim uma transformagSo superficial dos terrenos para
evitar grande evaporagSo. Construiram também banquetas pai-a o
aumento da capacidade de infiltragSo e diminuir a acgao erosiva.
Ainda nesse mesmo ano davam inlcio è arborizagSo da Ladeira de
Santlssimo (a montante da Vila da Ribeira Grande), pedido esse
que jé tinha sido feito em 1953 pelos padres da Vila, pois essa
também pertencia è Igreja. Até os factores ecológicos foram
favoréveis, oferecendo assim bons resultados e um certo embelezamento è Vila da Ribeira Grande.
Paralelamente a esses trabalhos vinha acontecendo o mesmo nos
nucleos de Mesa (1949), Pêro Dias e RibeirSo-Fundo (1954), mas
esses com caracter florestal.
Pretendia-se è custa do revestimento florestal: melhorar as
condigöes ecológicas ou seja, corrigir em certa medida os factores determinantes do clima, proteger o solo que nSo possula
aptidSo silvlcola bem definida e garantir melhor e mais seguro
aproveitamento pela drvore do que pela exploragSo agrlcola ou
pecuéria. Com essa florestagSo esperava-se ainda a fixagao do
ten^eno e redugSo do escoamento superficial, aumentando assim a
égua de infiltragSo e permitindo por outro lado a condensagao de
nevoeiro e o aumento da frequência e intensidade das chuvas.
Essas éreas florestais agrugavam-se em PerImetros (Pico da Cruz,
Pêro Dias, RibeirSo-Fundo, Agua das Caldeiras, etc.), hoje designados por PIanaIto Leste.
Dentro deste contexto, convém sublinhar a questSo da produgSo de
plantas que tréz consigo o transporte das mesmas. Na altura havia
um viveiro em Passagem/Paül onde produziam também citrinos que
foram promovidos na ilha, um outro viveiro em ChS de Arroz que
forneceu o grosso de espécies para o chamado Planalto Leste
(antes da construgSo dos de Pêro-Dias, RibeirSo-Fundo, ^gua das
Caldeiras e Mesa), para o baldio da Ponta do Sol e Ladeira de
Santissimo. É certo que o sucesso das plantagöes nem sempre foi
evidente, porquanto pouco uniforme, devido mais è instabilidade
do equillbrio ecológico e utilizagSo de espécies em condigoes
muito diferentes do habitat que Ihes era próprio.
A conservagSo da terra para além de reflorestagSo e conservagSo
do solo inclui também a protecgSo do meio ambiente sob diferentes
formas do uso da terra: integragSo de actividades de desenvolvimento e sua gerência tendo em mente a conservagSo do solo e da
égua e a floresta. Dal a nossa grande preocupagSo com esta complexa tarefa que se nos afronta.
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• Estruturas de CSA em Santo AntSo

por: Antero Pina
Engen^leiro CSER, MDRP, Santo AntSo.

Mixretes e dzques (Coruja, Ribeira
1.

Grande)

ProtecgSo do terreno

Protecgêio do terreno tem uma longa tradigSo em Santo AntSo.
Especialmente, nas zonas irrigadas onde praticamente todos os
teirrenos sSo protegidos. "Socalcos", terragos horizontals, feitos
de pedra seca sSo geralmente bem construldos e conservados.
Alguns destes socalcos devem existir hó mais de 100 anos. Ao lado
de ravinas estreitas perto do leito das ribeiras, "bardos" de
alvenaria argamassada e pedra seca sSo construldos para proteger
terrenos socalcados contra a acgSo erosiva das chuvas torrenciais. Estes dols tlpos de protecgSo de terreno sSo normaImente
construldos e conservados pelos próprlos agricultores. Isto nSo
se aplica aos diques de alvenaria (seca ou argamassada), que sSo
geralmente construldos pelo Estado (frentes do MDRP e do WP) em
llnhas de égua, ravinas e caboucos. Os diques servem como disslpadores de energia duranta chuvas torrenclals, em zonas de
ravinas escarpadas que atravessam os socalcos nas zonas de regadio.
Nas zonas de sequeiro, acima das zonas Irrigadas, a protecgSo
mecSnica pelos agt^icultores é menos Intensiva. Terragos nestas
zonas nSo sSo horizontals, mas têm Incllnagöes entre 20 e 40%, e
10

OS muros de pedra nSo sSo nivelados, embora a qualidade de alvenaria seja boa. Estes tipos de terragos inclinados sSo chamados
"muretes", e sSo construldos em encostas com inclinagSes até 70%.
Recentemente, devido ao esforgo implementado pelos programas do
Estado, fOram introduzidas "banquetas": estruturas ao longo das
curvas de nlvel, com faixas escavadas de 1 a 1,5 m de largura,
muitas vezes reforgadas com muros de pedra seca.
Também "caldeiras" foram introduzidas: socalcos pequenos, que sSo
escavados de uma forma crescente, ès vezes reforgados com pedra
seca. Banquetas e caldeiras sSo geralmente construldas em combinagSo com reflorestagSo ou com o cultivo de ceifa perene, como o

feijSo Congo icaJanus

cajan).

Quadros 1 e 2 dSo-nos um sumario de todas as referidas medidas de
protecgSo, especificando inclinagSo, uso de terra, dimensöes,
infiltragSo, qualidade e custo de construgao. NSo incluldas nos
quadros sSo as "mini-caldeiras" e as "mini-banquetas": caldeiras
e banquetas com dimensöes e espagamento reduzidos, um uso de
terra diferente (agricultura) e custo reduzido. Estas estn.ituras
sSo, construldas em encostas com declives entre 15 e 30%.
Resultados obtidos em Santiago com estas estruturas sSo promissórios pelo que se espera o mesmo em Santo AntSo.

Caldeiras

(Despenhadeiro,

Ribeira
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Grande)
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2.

Comparagêio das medidas

Comparariclo as diferentes medidas, pode ser notado o seguinte:
- Inclinagao: tcdas as medidas sSo aplicadas em inclinagöes entre
20 e 80% e sSo normaImente de natureza mecSnica. ProtecgSo
biológica em inclinagöes de menos de 30% é raramente feita em
Santo AntSo. Protecgao mecanica em inclina^öes de mais de 80% é
também escassa: muito cara e perigosa.
~ Uso de terra: medidas ligadas è. florestagao (banquetas e caldei ras) sSo em princlpio ti^mbém adequadas para cultijra de
sequeiro, desde que somente ceifas perenes sejam plantadas
(feijao congo). Contudo, actuaImente os agi^icultores preferem
os muretes, que têm uma drea maior paia cultivo (4 a 5 m em vez
de 1 a 1,5 m), mas que sSo mais susceptiveis de erosSo.
Diques nao têm um potencial agricola, devido as inclinagöes
fortes dos caboucos e o alto risco de cheias, que podem ser
torïenciais e intensivas.
Socalcos sSo normaImente construidos em zonas inrigadas para o
cultivo de cana de agucar, tanana. mandioca e hortaligas. Eles
têm uiiid funcgao perinanente. Mu)-"etes, contudo, sao construldos
em zonas de sequeiro, onde o padi'ao irregular de chuva e a
baixa fiequência de C';ilheita (miiho e feij.So) explicam o nivel
da qualidade e o dos custos (mais baixo em compai ag§o com os
socalcos).
-• InfiltragSo: com excepgSo de muretes, diques e bardos, todas as
outras medidas soio consideradas óptimas para infiltragao de
agua de chuva e escorrimento ("runoff"). Isto é devido a os
factores que influenciam a infiltragSo, como a vegetagSo,
topogi~afia e morfologia do solo, terem um meihor efeito nestas
estruturas (socalcos, caldeiras, banquetas). Para o nosso caso
a classificagSo simbólica foi mais baseada na inclina^So do
terreno, tipo de cultivo e antecedente condigS'o agricola (sequeiro OU regadio).
- Qualidade: com a excepgSo de muretes, as outras medidas tradicionais (socalcos, diques, bardos) sSo de alta qualidade. O
murete, embora constioildo com boa resistência, nSio é bem nivelado. Banqi-ietas e caideiras sSo de qualidade razoavel, dependendo prmeipaImente do trabalho feito pelas frentes.
-- Custo: os custos de construgSo sSo proporcionais ao volume de
pedi^as asado. Portanto, banquetas e caideiras sSo muito mais
económicas do que socalcos, diques e bardos.
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3.

Conclusöes

Em Santo AntSo, todas estes medidas de protecgSo sSio aplicadas em
Larga escala por agricultores e frentes do govemo (MDRP e MOP).
Infelizmente, um tratamento integrado das encostas e zonas estd
ainda faltando. Por exemplo, em cima de muitas zonas irrigadas
pode-se ver zonas secas que nSo sSo tratadas, ou ès vezes com
muretes de baixa qualidade. Esta falta de protecgSo de zonas
altas leva a que na estagêfo das chuvas haja formagSo de ravinas e
consequentemente "quebradas" ou caboucos.
Ainda mais medidas de protecgSo nSo sSo inter1igadas, porque
ainda nSo hé lei que obrigue os proprietérios è aplicagSo destas
medidas. Também as organizagöes locais de base ainda sSo fracas e
a extensSo rural esté no fase inicial de desenvolvimento.
Finalmente, as regras ou leis de posse de terra em Santo AntSo
sSo muito mtrincadas e fragmentadas, pelo que os primeiros
passos através do estabelecimento da legislagSo de teirras jd
estao em preparagSo. Um exemplo é a "Portaria" do Planalto Leste,
os perlmetros florestais da ilha, que é uma ordem do Ministro do
MDKP, regialando por lei o uso de terr^a na referida zona (PEREIRA
SILVA, 1985).

4.

Reccanendagöes

a. Inventariar bacias no sentido de se definir quais as protecgöes (biológicas ou mecSnicas) que sSo mais adequadas para
diferentes zonas, e também no sentido de se definir quais
tipos de protecgSo (socalcos, muretes, banquetas, caldeiras
etc.) serSo mais eficientes para atingir os objectivos desejados (melhoria de produgSo, reflorestagao, pastagem, ecologia
etc.).
b. Trabalhar de maneira mais sistemética ou mais integrada no
sentido de criar um trabalho de interligagSo entre todas as
medidas de CSA, com o objective de evitar "quebradas" e enxurradas nas zonas baixas com maior potencial agricola.
c. Trabalhar sempre no sentido de cima para baixo com o objectivo
de proteger as encostas mais susceptlveis de erosSo inicial.
d. Melhorar o processo de comunicagSo entre o MDRP e os agricultores, mais propriamente uma melhoria das- aplicagöes dos
conhecimentos da extensêto rural, no sentido de sensibilizar os
cultivadores a aplicagêio destas diferentes medidas de CSA nas
suas propriedades.
e. Melhorar a qualidade de construgSo em certas zonas preferenciais, com a introdugSo de frentes em reconversSo e tlpicas
(AIMO); as primeiras têm justificado melhorias significativas,
como é o caso no Pinhao; as segundas exigirSo um meihor controle das obras e os seus respectivos progresses.
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f. Adicion.ar- adutos quimicos em certas zonas com potencial agiïcola para melhorar a capacidade de infiltragSo do ten-eno e
ajudar na reposig§'o de matérias orgénicas.

5.
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DiscussSo
Houve uma duzia de perguntas técnicas sobre as vdrias estruturas
apresentadas. Alguins tópicos da discussao:
Ein Santo ?Lntao ha poucos diques de gabi5es por causa de presenga
de pedi'as grandes e blocos de rocha, que facilitam a construgSo
de diques tradicionais. Além di.sso, nSo hd experiência suficiente. Pi-'oblemas respeitando ao assentamento de diques sSo muitas
vezes o resultado de uma md escavagSo e insuficiente preparagSo
da fundagSto. Em Santo AntSo falt.am geralmente também so leiras e
contra-banr'agens a jusante dos diques.
A decisSo sobre em que caso construir caldeiras, muretes, banquetas ou socalcos respectivamente, depende de muitos factores, dos
quais o declive, e a presenga de terra e pedras sSo os mais
importantes.
No que respeita è infiltragao por estrutui^a faltam dados concretes (pe.squi.sa!) .
Também a conservagao de solos e dgua através de meios biobigicos
ainda pode ser me1hor pesquisada.

16

• Planeamento por ceurtas em S. AntSo

por: Evert H. Kloosterboer
Engenheiro de CSA ER
Projecto CB-CVH, Santo AntSo. 1984-1987.

IMa ideia ccmpleta e actualizada
1.

da situagS'o. ..

(Alto Mira)

Introdu^So

Sn 1981, depois de 4 anos de funcionamento do Projecto de CooperagSo Bilateral Cabo Verde-Holanda (CBCVH ou SARDP), foram langadas ideias no sentido de se desenvolver um plano regional para a
ilha de Santo AntSo. Nessa altura o projecto também comegou a
elaborar planos integrados para bacias e certas zonas previamente
definidas.
Assim foram elaborados planos para a zona de PIanaIto Leste (6500
ha), a bacia da Ribeira Grande (5000 ha) e o vale de Alto Mira
(2000 ha) em 1982 e 1983 (VAN DER ZEE), e mais recentemente para
o vale da Ribeira das Patas (3000 ha) em 1987 (VAN BLCM). Ver o
mapa da ilha em ANEXO 1.
Os principais objectivos visados sêio: o uso rndximo da terra, a
protecgSo das zonas de rega, e a conservagSo de solos e égua, por
métodos biotécnicos.
Por vérias razöes - p.e. falta de concertagSo a nlvel nacional,
sucessivas mudangas de quadros no SARDP e no MDRP-Santo AntSo - a
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execu^So destes planos, salvo
concretizou.

para

o

PIanaIto

Leste, n3o se

Contudo, as cheias de Setembro 1984 vieram de novo acentuar a
necessidade de solugöes mais eficazes para o combate è erosSo na
Ilha. Consequentemente, foi elaborado em 1985 um plano técnico
para a correcgSo torrencial da sub-bacia do Despenhadeiro no vale
da Ribeira Grande (SABINO, 1985). As missöes técnicas do mesmo
perlodo (ANDRIESSE, 1985 e EPPINK, 1986) tiveram como principals
resultados discussöes aprofundadas sobre a definigSo de prioridades na formulagêCo e execugêio de planos integrados.
Infelizmente, uma solugêto
na altura.

satisfatória nSo

póde ser encontrada

Na formulagSo da 5a fase do Projecto SARDP (BOUWHUIS, 1986) foi
recomendada a elaboragSo de um plano integrado e pormenorizado
para a sub-bacia de Figueiral (vale da Ribeira Grande) a ser
implementado no decorrer dessa fase. De acordo com esta recomendagêfo, os dados seriam reunidos por um grupo formado pxsr estudantes holandeses e Cabo-verdianos.
Essa inventariagSo da sub-bacia de Figueiral (380 ha) veio a ser
conclulda entre Novembro 1986 e Abril 1987 (INCKEL, 1987). Um
segundo grupo de estudantes, que sucedeu ao primeiro, veio a
fazer a inventariagSo da sub-bacia de Caibros de Rnha Jorge (900
ha) entre Abril e Setembro do mesmo ano (ver: Fig. 1, e VAN DIJK,
1987).
Apresenta-se seguidamente uma breve descrigSo dessas actividades,
enumerando os principals objectivos, os métodos de execugSo e os
resultados obtidos.

2.

Inventariagöes: porquê?

Vérias razöes
zonas:

nos levam

a fazer

inventariag5es em determinadas

- ter-se uma ideia completa e actualizada da situagSo;
- inteirar-se dos principals factores que condicionam os
objectivos perseguidos (p.e. infra-estruturas deficientes, doengas e pragas das culturas, perigo de queda de rochas e t c ) ;
- conhecer as opiniöes existentes quanto ao desenvolvimento da
érea;
- controlar através de avaliagös periódicas (anuais, bi-anuais
etc.) o impacto das acgöes em curso ("monitoring").
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3.

Metodologia, execugSo e resultados

Depois de recolher todos os dados jé disponlveis de relatórios
feitos anteriormente para as sub-bacias de Figueiral e de Caibros, vdrios dados foram recolhidos e utilizados na elaborag:So de
mapas (1 : 5.000), quadros e informagöes diversas.
Os instrumentos utilizados foram: mapas topogréficos (1 : 25.000
e ampliagöes de 1 : 5.000). altlmetro, clinómetro, binóculos,
fotos aéreas e estereocópicas, fita métrica, méquina de imprimir
desenhos vegetais.
Foram recolhidos os seguintes dados:
A. Flsicos e biológicos
1. Topografia: cufvas
de nlvel, infra-estrutura rodoviéria,
centros populacionais, de educagSo, de saüde e de comércio.
2. Declive: as classes deteïioinam o uso poteneia1 da terra assim
como as estruturas a serem construldas (ver a apresentagSo do
Eng. A. Pina).
O - 20^ culturas de nlvel
20 - 40^ banquetas, socalcos
40 - 70% banquetas, caldeiras, muretes, socalcos
70 - 100% vegetagSo pastori 1, caldeiras (até 80%)
> 100% só vegetagSo natural
3. Hidrologia: linhas de égua e caboucos, nascentes e diques de
correcgSo torrencial.
4. Infra-estruturas de irrigaggo: nascentes. captagöes, galerias,
fXDgos, 1 evadas, deposit os.
5. Solos: orlgem do material
pedregos idade, profurKüdade.

(basalto, tufo, aluviSo e t c ) ,

6. Terrenos corrigidos: tipos e qua1idade de
feitas (banquetas. muretes, socalcos).

estruturas de CSA

7. ErosSo: por sulcos e ravinas (ocorrência em % ) .
8. Utilizaggo de terra: regadio, sequeiro, silvo-pastorilismo,
culturas no leito da ribeira, rochas.
9. Vegetaggo: tipos e classes (ligados ao clima).
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B. Sóc i o-económi cos
Mediante inquéritos fei tos, conseguiu-se as seguintes informagöes: composigSo e estrutura da populagSo, emprego e desemprego,
servigos de saüde, educagSo e habitagSo, abastecimento de égua,
energia rural (lenha, combustlvel de plantas), opiniöes sobre CSA
e obras feitas pelo MDRP etc.

4.

Possibi1idades

Se os objectivos de um plano para uma (sub)-bacia sao claramente
definidos, os respectivos mapas podem ser asados pair-a determinar
as prioridades e a estratégia da execugSo.
Aiguns exemplos ilustrarSo o processo de planificagao através da
utilizagSo de mapas, aplicada para uma zona da sub-bacia de
Caibros. Referenda: Fig. 1 até 12.
Saponhiamos que o nosso objective é proteger as infra-estruturas
de regadlo, os nücleos habitacionais e os caminhos nesta zone
(Fig. 2). Nesse caso podemos sobrepor os mapas de Topografia
(Fig. 3), de Hidrologia (Fig. 5 ) , de Infra-estrutura de irrigagSo
(Fig. 6) e de ErosSo (Fig. 10). Ficaremos a conhecer que obras
sSo necessérias como ilustrado no mapa da Fig. 11.
Se pi-etendemos principalmente melhorar a utilizagSo de terra e
intensificar as acgöes de C.S.A., sobrepomos os mapas de Declive
(Fig. 4), de UtilizagSo de terra (Fig. 9) e de ErosSo (Fig. 10).
Podemos concentrar os muretes nos declives até 70% (Fig. 4:
classes 2 e 3), especialmente onde hé erosSo grave; as zonas
prioritéi-ias ficarSo claramente definidas. Subtralndo o mapa de
Terrenos corrigidos (Fig. 8 ) , obtemos a drea, que ainda deve ser
tratada. O resultado pode ser o mapa da Fig. 12.
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Fig.r
Mapü da bacia da Ribeira Grande e as suas sub_ bacias.
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Fig. 2-12.
Colec^ao de diferenfes mapas para a mesma zona de 60 ha na
sub-bacia de Caibros da bacia da Ribeira Grande.
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5.

Restrigöes

Deve-se, contudo, mencionar algumas restrigöes quanto ao uso
deste método de planeamento tal como executado em S. AntSo:
- os dados concernentes aos solos nSo sSo muito seguros: a profundidade foi estimada, em vez de determinada no campo;
- a exactidSo dos mapas de utilizagSo de terra (Fig. 9) e de
erosSo (Fig. 10) depende da formagSo e experiência do autor dos
mapas e da escolha das estagöes.
Por exemplo, diur^ante a estagSo das chuvas, é dificil fazer uma
correcta observagêCo da erosSo, devido è cobertura dos regatos e
sulcos pela vegetagéio. Na época seca a situagSo é oposta;
- a participagSo local nSo foi avaliada;
- os custos séfo elevados e o espago de tempo necessério é relativamente longo;
- hé uma exigência de pessoal especializado e com experiência.

6.

ConclusSes e recomendag?5es

Existem boas perspectivas quanto è aplicagSo do método nas condigöes espeelficas de Caio Verxie, desde que algumas condigöes sejam
previamente observadas:
-

seguranga quanto ao material bésico a utilizar;
unifoinnizagSo das legendas;
clara definigSo dos critérios de preparagSo dos mapas;
formagSo adequada dos observadores e interpretadores dos mapas;
precisêio nas observagöes, na elaboragSo dos mapas e na recolha
dos diferentes dados.

Na pretica é recomendével comegar por escolher uma zona pequena
(p.e. 50 ha) e trabalhar em ligagêio com os agricultores e outros
intervenientes. Assim, poderia também ser realizado um mapa
cadastral.
A firn de aumentar a exactidSo dos mapas sugere-se a utilizagSo de
um computador, um "digitizer", um "plotter" e "software" apropriado. Assim, a partir das fotos aéreas podem-se elaborar mapas
topogréficos adequados, utilizando os istrumentos indicados.
Quanto a nós, parece ser esse o método mais exacto. (Comparar
Sistemas de InformagSo Geogréfica, ou S.I.G.)
Quanto a Santo AntSo, uma nova recolha de fotografias aéreas
deveré ser preparada, talvez como parte de um programa coordenado
a nlvel nacional.
A questSo da formagSo de técnicos especializados
göes e recolha de dados deve obter mais prioridade
temente. O INIA e o Centro de FormagSo em S.
adaptar os seus programas nesse sentido. A firn
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em inventariado que presenJorge poderiam
de facilitar a

real izagSo de inventariagöes por grupos constituidos por estudantes holandeses e Cabo-verdianos, com todas as vantagens inerentes, é recomendével que aos estagiérios do referido Centro seja
permitido fazer estégio tamtém fora de Santiago.
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Discussao
A importència de inventariagöes foi reconhecida pela maioria dos
participantes. Na discussSo o aspecto de participagSo local,
sendo essencial nas fases de preparagSo e implementagao de planos, foi acentuado, ainda que a realizagSo na prética seja muito
diflcil (isso nSo é especlfico para Cat» Verde, nos palses da
EXjropa sent e-se o mesmo problema).
A populagSo devia ser envolvida logo desde o inlcio no processo
de planeamento.
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• PlanificagSo de medidas de CSA

por: L.A.A.J. Eppink
Engenheiro, Especialista de CSA,
Departamento de uso de solo e dgua
Universidade de Agronomia - Wageningen (Palses Baixos)

Promover a participagSo
1.

na

planificagêto

ConservagSo de solos e dgua: um problema complicado

Podem-se distinguir dois tipos de efeitos da erosSo: os que
ocorrem no próprio local (on-site effects), e os que se verificam
a jusante (off-site effects). Estes ültimos assumem diferentes
foïinas: sedimentagSo a jusante nos sistemas de rega (reservatórios, canais), destruigSo de caminhos, canais e estruturas, assim
como de habitagöes e povoados. Isto significa que tanto a agricultura como a comunidade e o govemo, terSo interesse nas medidas de controle da erosSo.
Dado que a erosSo nSo é um problema local, dificilmente um agricultor poderé, por si só, fazer o seu controle: quando os terrenes a montante nSo sSo protegidos, o escorrimento superficial dal
proveniente podera causar a erosSo na sua parcela. Para desviar
esse escorrimento, o agricultor deveria construir um canal de
derivag;So, uma obra custosa e complicada.
E mais: se o agricultor se serve de medidas mecSnicas para controlar o excesso de égua, pode necessitar de um sistema de drenagem para nSo causar danos nos campos vizinhos a jusante.
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Muitas vezes, entre os campos, encontram-se terrenos que nao sSo
de USD agrlcola. Esses terrenos, sejam propriedade privada ou
corounal. devem também ser integrados no sistema de defesa de
solo.
Resuffiindo: para controlar bem a erosao, é imprescindlvel uma
ctxiperagSo, nSo só entre os agricviltores vizinhos, como tanitiém de
todos os proprietérios dos terrenos de uma mesma sub-bacia, por
forma a criar a infra-estn.itura necessória a urn bom funcionamento
das medidas tomadas ao nlvel do campo.

UM BOM FUNCIONAMENTO
DAS MEDIDAS AO NIVEL
DO CAMPO

RBQUER- ->

UMA BOA INFRA-^
ESTRUTURA AO NIVEL,
DA SUB-BACIA

A con'-ecgSo de uma unica sub-bacia só contribui em parte para a
solugSo dos problemas ao nlvel de toda a bacia. Para uma solugSo
completa ao nivel da bacia, todas as sub-bacias devem ser corrigidas. Oaando a dlsponibilidade de mao-de-obra, materials e
capital nSo é suficiente pare efectuar - dentro de um periodo
determinado - todas as medidas necessarias, deve-£;e analisar os
efeitos provaveis das medidas em cada sub-bacia e a sua contribuiijS'o na solugSo global, para se obter o mé>cimo efeito.
Ao nlvel da bacia, nSo se toma lonicamente em conta a infra-estrutura necessciria para as sub-bacias; hd medidas necessérias que
nSo podem ser implementadas pelos agricultores ou pequenas comu
nidades e que requerem uma solugSo do Governor reflorestagao,
principals sistemas de drenagem, controle de ravinas e defesa de
caminhos e sistemas de rega.

MEDIDAS
MEDIDAS
AO NIVEL - -REQUEREM -> AO NIVEL
DO CAMPO
DA SUBBACIA

-REQUEREM-

MEDIDAS
AO NIVEL
DA BACIA

Essas relagöes têm uma certa reciprocidade. As acgoes a nlvel
superior determinam em certa medida a eficécia das acgöes a nlvel
inferior. Por exemplo, uma falha no controle de ravinas pode
causar uma erosSo regressiva, que afecta os campos.
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Por (outro lado, as medidas tomadas a montante requerem acgöes a
jusante. Por exemplo, a correcgSo torrencial ao nlvel da bacia
ganl'ia mülto em eficécia se. ao mesmo tempo, se realizam medidas
de controle de erosSo ao rüvel do campo.
Isto foi demorLstrado na bacia da Ribeii-a Grande, qi.iando as chuvas
torrenciais de Setembro de 1984 destï-uiram mui tos diqiies.
Numa pequena s'ib-bacia. chamada Cabouco de Manquinho, os estragos
foram minimos. Nessa sub-bacia tinha-se construido todas as obras
que garantem uma efectiva conservagSo de solos e agua.
As medidas de protecgao de solo nos terrenos foram de tal forma
eficazes, que houve muito menos escorrimento superficial e transporte de solidos, e muito pouco solo foi erodido.
Em consequência disso, os diques situados nas linhas de agua
sofreram muito pouco. Até ao presente momento, o assoreamento
verificado nesses diques é ligeiro. Eis aqui um magnlfico exemplo
do efeito de um trataiiaento integi-ado. demonstrando a importência
das obras de C.S.A. no terreno.

MEDIETAS
AO NIVEL
DO CAMPO

<

•

-

MEDIDAS
AO NIVET... DA
SIJB-BACIA

MEDIDAS
AO NIVEL
DA BACIA

Em virtude dessa forte interdependência de medidas a diferentes
nlveis, toma-se imprescindlvel a formulacSo de Lun plano integral
de corföervagao de solos e égua. englo.bando tcxios os aspectos
relevantes. Pode-se definir essa planificagSo como uma acgSo no
sentido de influenciar um future desenvolvimento.

2.

O desenvolvimento de um plano

Define-se um plano como um conjunto de medidas coerentes, que
conduz è realizagSo de uma determmada situagao ordenada. Um
plano nasce de uma situagSo que se classifica como deficiënte. As
deficiências sSo concebidas como tal, no momento em que se analisam as possibi1idades de mudar a situagSo, ou seja quando se
idealiza uma situagSo meihor.

SITI.JAgKO
ACTIJAI.

> COMPARAgKO <
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SITUAgAO MELHOR
IDEAI.IZADA

A eloborei^So do piano comega com a descrigao do problema ou dos
problemas e a formulagSo dos objectives. Nessa fase jé se deve
sascitar o interesse da populagSo para o project© e promover a
sua participagao (agi^icultores, comunidades, organizagöes, financiadores e os diferentes Ministérios do Governo).
A participagSo de representantes da comunidade rio desenvolvimento
de um piano, a recolha de ideias, sugestöes, desejos e preferências da populagSo, a organizaggo de discussoes sobre pianos
preliminares com todos os interessados, tera como consequência
que o plano final possa ter maiores implicagöes do que as ideias
originais. Na Holanda, este tipo de participagSo de tcidos os
interessados é aceite e inclusive legalmente obrigatória em todos
os grandes projectos mrais de divisSo em parcelas e de reestrutui^agSo.
Uma ves assiniladas as deficiências, podem-se formal' diferentes
conceitos de melhoramentos posslveis. A descrigSo das situagöes
actual e desejada, requer traia inventariagSo de todos os aspectos
relevantes. Com estes dados forma-se uma imagem da situagSo
actual e da situagSo desejada. Como nao se pode faser uma descrigSo completa, as imagens sao simplificagöes da realidade. Através
de Luna andlise e interpretagSo de todos os dados relevantes,
chega-se a formular vérios planos de modo a que os interessados
possam escolher entre vlrias altemativas. 0 piano escolhido deve
ser elaborado detalhadamente. re.sultando na descrigSo da situagSo
a esperar depois da execugSo das medidas previstas.

<

IMAGEM DA
SITUAgAO
ACiUAL

-2

IMAGEM DA
SITUAgAO
DESEJADA

5

6

I

I

i:

±

SITUAgAO A ESPERAR APOS
A REALIZA<?AO DAS ACgOES
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Após a descrig;ao das medidas previstas, faz-se um célculo dos
custos,
assim como uin progi~.ama de trabalhos. Obtida a ultima
aprova^So, chega-se è fase da execugSo do plano.
Para se pcder avaliar o resultado. quer dizer, comparar o resultado final com a situagSo desejada, ê necessdrio fazer uma descrigao da nova situagSo criada. Essa imagem da nova situagSo
serve ao mesmo tempo como "Feed back", ou seja para coastatar as
diferengas entre a planificagSo e a realizagSo com o firn de
detectar os erros cometidos e tirar ilagöes para futuros planos.

SITUAgAO A ESPERAR DEPOIS
DA TC*4ADA DE MhlDIDAS
A
1
10

1
1

7
1

1

- -l->
SITUAgAO - -8 -> SITUAgAO
AFÓS A IMACTUAL
PT.EMENTAgAO
DAS MEDIDAS

1
IMAGEM DA
<-9-> IMAGEM DA
SITUAgAO
SIITJAgKO
APOS A IMDti-JEJADA
PI^EMENTAgAO
DAS MEDIDAS

Bitre os momentos da fonnulagao ou da finalizagSo do plano pode
passar muito tempo. É bem posslvel que durante este lapso de
tempo, ocorr^^^am mudangas substanciais tanto na situagSo da zona
como nas ideias e aspiragöes dos interessados.
Neste caso, a nova situagSo - criada durante a realizagSo do
plano - deve ser comparada com a situagSo que se teria apresentado através dum desenvolvimento natural da zona.
Tudo isso se reflecte no esquema do desenvolvimento de um plano.
i~epresentado na Fiqura 1.
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Fig. 1. Esquema do desenvolvimento de um piano
(sequndo VAN PER SCHANS: 1975)
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Significado dos nümeros:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

sZ.

ObservagSo. descrigSo, cartografia •
FormulagSo da problemdtica
DescrigSo dos objectivos
Assinalamento e avaliagSo dos problemas
PrognóstiCO: pianos alternativos
Pi-ova. selecgSo e decisSo
ELaboragSo detalhada de pianos; desenhos
ExecugSo dos planos e medidas
AvaliagSo
"Feedback"; aprendizagem a partir de erros
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3.

Requisitos para a planificagao

As planificayöes global e detalhada distinguem-se uma da outra
segïindo o grau de detalhe. A primeira especifica os objectives
gerais e indica os caminhos para os atingir com um aproveitamento
móximo da mSo-de-obra, materials e capital disponlveis.
A planificagSo detalhada inclui a elaixsragSo das medidas, tomando
em conta as suas interacgöes e a ordenagSo dos componentes do
plano: além disso a execugSo é situada num diagrama de tempo.
üm plano integral de conservagSo de solos e égua ao nlvel da
bacia implica que todos os aspectos relevantes para a protecgSo
de solo sejam incorporados na planificagSo. Estes aspectos sSo
relacionados com as causas, os processes e as consequências da
erosSo, com a eficacia e a viabilidade das medidas previstas, e
com a execugêio e manutengSo das obras. Isto significa que a
planificagSo deve basear-se em dados seguros de toda a zona.
NormaImente jé se dispöe de uma parte desta informagSo sob a
forma de mapas, fotografias aéreas, documentos, informagöes,
quadros e listas. Outras infonnagöes devem ser recolhidas através
de inventories, cartografias e inquérites.
Como se torna necessério combinar de diferentes maneiras as
principais informagöes, é recomendavel a criagSo de um sistema de
infonnagS'o que permita fazer isso de forma exacta e rdpida.
O método cléssico é a combinagSo de diferentes tipos de informagae. Por exemplo, um mapa de erosSo potencial é confeccionado
através da combinagSo de mapas climatológices, pedológicos e de
relevo. Fazendo-o è mSo, cometem-se erros de vérios tipos (casuais, sisteméticos e de arredondamento).
Um des preblemas deste métode é que em cada passo vai-se perdendo
exactidSo, e, ao realizar vérios passes, os erros cometidos
vSo-se acumulande.
Heje em dia pode-se utilizar computadores para a cenfecgSo de
mapas que combinam informagSio bésica de véirios tipos. Para isso é
necessdrie digitalizar a informagSe bésica. O computador guarda a
informagSe sempre na mesma foirma, e deste modo nSo se perde a
exactidêfe e nSo se acumulam os erros.
A informagSo tem componentes espaciais e nSo espaciais. Se se
dispöe de ordenadores com implementes para entrada mediante
digitalizadores, pode-se arquivar os componentes espaciais num
Sistema de InformagSo Geogréfica (S.I.G.), e edité-lo por intermédio de uma salda gréfica.
InfermagSe que nêfe tenha uma distribuigSo geogréfica, pode também
ser guardada por meie de ordenadores.
O Quadre 1 apresenta exemplos de ambos es sistemas de infermagao.
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Quadro 1. Exemplos de componentes espaciais e qerals em
Sistemas de Informagêio.

SibTEMAS DE INl-OHMAgAÜ
GBOGRAFICA

SlbTiimS DE INJ-OkMAgAU
NKCMJEUGRAFICA

- Clima (pluviometria,
temperatura, etc.)
- Curvas de nlvel
- Solos
- Propriedade da terra
- DistribulgSo de parcelas
- DistribuigSo da populagSo
- Hidrologia (rios, fontes,
descargas, cauda is)
- DlstribuigSo do gado
- Uso de terra
- VegetagSo
- ErosSo actual
- Infraestrutura:
* obras de conservagSo de
solos e égua
* caminhos
* sistemas de rega

- Demografia
- Actividades económicas
- Ocupagöes familiares
(agrlcola, frentes)
- Tamanho de exploragöes
fami 1lares
- GastOS familiares
- Necessidade de lenha
- Posse de terras
- Rendimentos das culturas
- Necessldades das culturas
- Modelos de produgSo
- Disponibi1idade de créditos, fundos, mSo-de-obra,
materials, etc.
- Mode los de erosSo e
escorrimento
- Critérios para próticas
de conservagSo
- Gastos unitérios de
medldos de conservagSo

Na base desta informagêto é posslvel extrair informagSo mals
Importante para a elaboragSo dos planos, como: mapas de declive,
de erosSo potenelal, de zonas arriscadas e de capacidade de uso
de terra, que por sua vez servem para a elaboragSo de pianos
altematlvos de C.S.A. e para o estabelecimento de prioridades de
execugSo.
A pormenorizagSo dos planos e, consequentemente, dos inventdrios
depende da importSncia e do tamanho das sub-bacias. A rapidez com
que se pode alterar os pianos e a comodldade de uma apresentagSo
grdflca dos mesmos, tomam posslvel discutir as propostas com os
Interessados e adaptar os pianos Ss suas preferências.

4.

Literatura

Van der Schans, R., 1975, Probleemoplossen. Laboratorium voor
Geodesie, Technische Hogeschool, Delft, The Netherlands.
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• DiscussSo geral sobre o tema
O problema da discrepSncia entre planos e realidade mostrou-se
central durante a discussSo geral. Devia haver mais confianga
entre os agricultores e o MDRP. O intercSmbio de ideias deveria
ser estimulado e os servigos de ExtensSo Rural, como a direcgao,
com bastante experiência no pals acerca do assunto, deveriam ser
explorados ao méximo.
A participagSo popular foi considerada imprescendlvel no process©
de planeamento, sobretudo porque praticamente todas as medidas de
CSA sSo aplicadas em terrenos privados. Os proprietérios. rendeiros e parceiros destes terrenos também sSo responséveis pela
manutengêio dos terrenos e estruturas construldas.
Técnicos do MDRP deveriam funcionar mais em servigo da populagSo
rural do que ser chefes que só dSo ordens.
O movimento das frentes em reconversSo é um bom estlmulo para
aumentar o envoivimento da populagSo no planeamento.
Além disso, o esforgo de convencer os camponeses a alterar os
métodos de cultivo, aplicar novas técnicas conforme a cultura ou
o terreno, nSo deveria ser negligenciado.
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I

i
3.2. Tema: C.S.A. e utilizagcfo de terra

• Uso de terra em SSo Nicolau

por: Arlinda Duarte Lopes
Engenheira, MDRP/RC S. Nicolau.

CorrecgS'o Toi-fBncial,
1.

Juncalinho,

S.

Nicolau

Geral

A CSA em S. Nicolau assume um lugar PRIMORDIAL entre as actividades do MDRP na ilha, visto ser uma das ilhas mais atacadas pela
seca e pelas acgöes secundarias provenientes da mesma: erosSo e
ausência de égua.
Todo o solo fértil que antigamente existiu nas vertentes, encostas e ribeiras, foi desaparecendo oom a acg;So do vento e das
chuvas clclicas.
De modo que subsiste a necessidade de conquistar e conservar
terras quer sejam nas zonas de regadio ou de sequeiro.
Bm S. Nicolau, no Smbito da CSA, nSo ficémos só no campo de
coaservagSo, mas fomos mais além, conquistando terras em zonas
onde foi possivel abertura de furos para a exploragSo de égua
(ex: Juncalinho, E. Brdz, Tan-afal e ChS de Norte).

40

As terras conquistadas foram distribuldas em regime de posse
util. Tudo isto completado com a construgSo de diques, terragos,
muretes e banquetas nas ribeiras, vertentes e encostas.
Tudo levou a construgao de 33 furos, de algumas galerias (Faj3,
Mai^ia Palinha) bari^agens, vérias captagöes de égua, fazendo de S.
Nicolau uma das ilhas mais priviligiadas no tangente è prospecgSo
e atöstecimento de égvia h populagao. No ano de 1987, foi elaborado um vasto programa de trabalho com a finalidade de contemplar
as zonas menos favorecidas.
A CSA em S. Nicolau faro com que haja mais terras aréveis disponlveis, que o lengol aqi.iético aumente e por conseguinte que haja
um caudal regular nas galerias, nascentes e furos, nSo esquecendo
a diminuigêfo da erosSo, controle e conservagSo da cobertura
vegetal. Com a orientagSo da CSA em S. Nicolau foi posslvel a
conquista e conservagSo de vdrios hectares de terrenos de sequeiro na Covoada, Ribeira Prata e outras localidades. A CSA é um
meio para se conseguir maior produgao agro-pastori1 de modo a
diminuir a nossa dependência externa.
Quando todos os projectos finalizarem. podemos afirmar que a
erosSo (eólica, hldrica) diminuird nos solos de S. Nicolau e
poder-se-a praticar uma agricultura mais racionalizada.

2.

Agricultura

A partir do ano 77, por se terem iniciado os trabalhos de correcgSo e conservagSo numa outra órbita, pode-se afirmar que houve
uma mudanga sensivel na agricultura sanicolaense.
No êmbito da agricultura foram corrigidos vdrios terrenos de
regadio e sequeiro (socalcos), construlndo varies diques, banquetas, mui-etes e terragos nas respectivas zonas (Praia Branca,
Campo Porto, Carrigal, Morro Bréz, Juncalinho, Queimadas, Ribeira
Prata, Palhal, HortelS, Ribeira dos Calhaus, etc.).
É de realgar o grande trabalho da galeria da Fajêf que transformou
uma zona antiga de sequeiro na zona mais verde de SSo Nicolau com
cerca de 40 ha. Presentemente continua-se com a CSA ligada a
projectos, dos quais os principais e mais interessantes sSo: a
correcgao torrancial do vale da Ribeira Braya e a recarga da
galeria da Faja.

3.

Silvicultura e pecuéria

Em S. Nicolau no que toca èi silvicultura e pecuéria, como pioneiros gostarlamos de fazer mais. Porém, as limitagSes climdticas e
materials nos condicionam.
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Coin as medidas tragadas e orientadas no projecto da reflorestagS'o, diversos objectives foram alcangados, corao por exemplo a
defesa contra a erosafo hldrica e eólica, e a pi-odugao de lenha e
pasto (pouca quantidade).
Pi'incipalmente nas areas de plantagao densa. fonna-se
anos um tipo de microclima (caso de Monte Gordo) com
favor\1veis pai^a o crescimento de uma vegetagSo de
(vegetagSo essa que pode ser usada na alimentagSo
devido hs coastantes precjpitagröes ocultas verificadas.

em poi.icos
condigoes
coberti.u"a
do gado),

No que concerne a CSA, a ReflorestagSo tem um papel relevante e
fundamental de fixar o terreno (com as raizes das piantas),
diminuir o impacto da chuva no solo (as ervas ou as érvores fazem
com que a energia cinética das gotas de agua diminua e isto faz
com que a erosSo seja fraca ou nula) e aumentar os lengóis freaticos do caudal das nascentes, pogos e ga1erias.
Ein S. Nicolau .arborizamos ja varias zonas e coiTigimos varias
encostas e ribeiras (caldeiras, muretes, banquetas).
Quanto è pecuai'ia ligada a CSA, sere um assunto do fututro, visto
as zonas florestadas, com excepgao do Monte Gordo, serera muito
jovens.

4.

Projectos de CSA

4.1.

0 projecto da recarga da galeria da FajS

Visa a constr-ugao de diques, abertut-a de canais de infiltragao
complementados com muretes distanciados de 10 em 10 metres,
conforme o estudo hidrolcigico (estimativa do caudal de ponte de
cheia) e construgêio de terragos. A drea a beneficiar com a construgcTo das infraestruturas é cerca de 700 ha. 0 objective especifico do projecto é a realimentagS'o do lengol subter-rSneo que
alimenta a galeria da Fa jet.

4.2.

0 projecto de conservagSo de solo e égua na bacia hidrogréfica do vale da Ribeira Brava

Algumas acgSes pontuais bastante dispersas foram levadas a cabc^
na bacia hidr-Dgréfica da Ribeira Brava, em épocas que nSo podemos
precisaï-. Essas acgoes, que nunca passaram da construgao de
poucas dezenas de diques e de muretes, deveriam ter como objectives principais a criagSo de algum empi'ego para amenizar os efeitos da seca.
Salvo d construgSo de mui'etes sobranceira a vila, que nunca foram
convenientemente complementados com trabalhos de arberizagSe, os
outres trabalhos de controle da erosao e correcgSo torrencial.
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pela sua fraca expressSo, pouco efeito tera tido na defesa das
terras a jusante e no controle das éguas de escoamento superti-cial que poe em perigo a propria vila quando oconrem grandes
chuvadas. Esse project© visa um tratamento integrado da Bacia
Hidrografica da Ribeira Brava englobando as seguintes acgöes:
- Arborizagofo das zonas sobranceiras com pendentes superiores a
30% num total de aproximadamente 300 ha.
- ConstrugSo de terragos nas encostas onde se pratica a agricultura de sequeiro desde que o declive nSo exceda os 30%.
- ConstrugS^o de diques de defesa e restauragSo dos solos, controle de cheias e recar"ga dos lengóis subterrSneos e sub-superficiais.
Hé zonas cujos diques foram assoreados onde os camponeses fazem
presentemente o cultivo da batata doce, milho, etc.
Quantü a barragem do Campo do Porto, pode-se afirmar que é um
exemplo que deveria ser seguido, pois com a agua que se deposita
consegue-se praticai- agricultura durante todo o ano numa grande
area da zona arida daquele sitio.

5.

Sug-estöes para o melhoramento da CSA Nacional

- Que OS projectos sejam elaborados por técnicos competentes que
conhecem as zonas e os costumes da populagSo.
- Que durante a execucSo do projecto haja visitas periódicas
dequem elaborou.
- Que haja em cada RepartigSo Concelhia no minimo um técnico
medio formado no Smbito.
- Que aos projectos sejam facultados o minimo de meios mecanizados para a sua execugSo.

DiscussSo
Dn Sêio Nicolau jd hé tratamento completo de bacias (Ribeira Brava) , mas ainda nSo hé resultados concretes. Sao previstos alguns
experimentos com pastagem (aumento e crescimento).
NSo ha graves problemas de assoramento de diques em SSo Nicolau.
A falta de quadro técnico na Repartigêfo Concelhia do MDRP de SSo
Nicolau é um obstdculo considerével nos processos de planeamento
e implementagSo. Uma solugao depende de decisSes a nivel nacional
do MDRP.
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• Uso de terra no Fogo

por: Francisco Marta,
Silvicultor, MDRP DR, S. Filipe, Fogo

Agricultura
1.

no oeste do Fogo

SituagSo geogréfica da Ilha do Fogo

A Ilha do Fogo encontra-se entre 14°50 e 15°10 de latitudo norte
e entre 24°20 de longitude oeste. A drea da ilha é 476 km2.

2.

As condigöes climóticas no Fogo como fundament© da pedologia e da estrutura agréria

O clima desta ilha, exceptuando as regiSes mais altas, pode
classificar-se de tropical de humidade intermitente com certos
perlodos de chuva. Dado a sua situagSo geogréfica, hs vezes nSo
chove OU chove pouco, originando assim perlodos de seca de certa
gravidade. Durante esse perlodo os ventos secos do nordeste
(HarmatSo) actuam negativamente na genese do solo e na evaporagSo
de agua do solo (erosao eólica).
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A época da seca prolonga-se em geral de Noveiabro a Agosto. 0
periodo das chuvas comega nonnalmente nos fins de Agosto. Infelizmente a distribuigSo das chuvas nSo é favorével aos solos,
calndo em forma de aguaceiros i.e. precipitagöes curtas de forte
intensidade, provocando portanto mais prejulzos do que beneflcios, devido è pouca corisistência da agregagSo dos solos, a
ausência das vegetagöes e aos declives Ingremes (ver carta n° 1)
(erosSo hldrica). A distribuigSo das precipitagSes por superfIcie
é taiabéffi deficiënte.
Interessa por isso reduzir no futuro a forga de arrastamento das
precipitagöes, enquanto se detém a afluência de éguas das partes
super^iores e médias das encostas (1500-500 m) por meio de plantagSo adequada (filas seguindo curvas de nivel) - controle biológico da erosSo - e sobretudo por meio de técnicas de cultura (em banquetas, microbacias, terragos, etc.) - controle mecênico
da erosSo, nao permitindo assim de modo nenhum a ocorrência de
grandes velocidades de escoamento. A precipitagSo média anual
oscila muito confonne a altitude e a exposigSo. De modo que na
ilha do Fogo podemos encontrar as seguintes microclimas (carta n°
2) :
• Regiöes hümidas em terras altas (500-100 m), receberxio mongSo,
a I'lordeste.
- Zonas huirndas em terras acima de 1Ü00 m. piano noroeste aténordeste,
- Zonas aridas acima de 1000 m, estando expostas de sudoeste a
sudeste, apresentando pouca vegetag^o è semelhanga das regiöes
ai- i das coste a ras.
- Faixas (sonas) litorais éridas protegidas dos ventos predominantes. Estas sonas situam-se principalmente de sul a sudoeste.
- Terras altas médias (300-600 m) de óridas a semi-éridas desviadas do allsio de nordeste.
Trata-se de re^giöes usadas mais intensamente na agricultura de
sequeiro e pastagens. SSo caracterizadas por erosöes médias e
fortes causadas por plantio tradicional nas encostas abruptas e
por pastagens abusivas.
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ILHA DO FOGO

ILHA D

Carta 1: Declive

Carta 2

y/A < 20 %
VM. 20. i.0 %
^0 - 60 %

60 - BO %
> 80 %
^:«:,;;j^^
K-v'ïi^Üi^iln
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Regioes ameofadas
pela erosao.

ILHA

DO FOGO

6 km.
LEGENDA:
-—300—
O 200

Isoiefas (preeipitagoes em mm)
estoföo pluviomefrica
tprecipifaföes em mm)
regiao com frequenfe formagao de
nevoeiroS (o orvallio é aprecidvel
mas faltam valores quanHVaHvos)
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3.

A configuragao da superficie com consideragao especial de
relevo do solo

0 Fcjgo é uma ilha vulcSnica base.ltica com urn anal de cratera
gi-ande e antigo (2000-2650 m) e com uma cratera vi-ilcênica mais
recente, Pico VulcSo, situada a 2820 m acima do nlvel do mar a
leste do pianalto elevado. De noroeste até sudoeste, passando
pelo sul, econtram-se na encosta numerosos "cones vulcinicos
secundérios". No sopé destes cones, ao lado da montanha, formam-se frequentemente aterros, do solo, quando este material nSo é
transportado por sulcos e ravinas.
O declive principal, dirigido para a costa. auraienta continuamente
de sudoeste para norte passando por este (ver carta n° 1).
As longas encostas principais estSo divididas em vales por meio
de concavidades, ravinas e bai-rancos muito proximos uns dos
outros, aumentando a sua profundidade preponderantemente na
direc^So do norte passando por oeste.
No norte e no noroeste da ilha do Fogo existem antlgos terragos
com mm-os de pedra seca. Pelo contrario, no sul e no oeste da
ilha surgirara ncis ultimos anos numerosos e novos tei"i-~agos, estando alguns amda em fase de acabamento, Infelizmente a maior
pai^te deles, condicionados pelo limite das propriedades, nSo
estao seguindo as curvas de nivel.
Foram igi.ialmente constrxiidas obstrugoes de toi-^-entes (diques e
mi.u-etos), principalmente no sul e no oeste da ilha, que sSo
secos. Para melhor combater a erosSo, prevê-se um trabalho integrado nas bacias (protecgSo biolcgica e mecanica).

4.

Os solos

Com base nos conhecimentos e de acordo com
solos da ilha com representagSo sSo:
Xerosolo
Litosolo
Regosolo
Solo castanho

37,97%
31.52%
17,83%
10,11%
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a bibliografie, os

Andosolo
1,75%
Solos aluviais
0,38%
Ban"o vulcanico
0,44%
(deposito vulcanico)

ILHA

DO FOGO

Carta 3 : Ufilizagöo potencial
de terra

1

2

3

4

5

6 km

LEGENDA
IA

Hi'imiH
numiao

Café. agricultura de sequeiro melho.
^.^^^ inclus.frutas, a g r o . florestal

3A

Indefinido

IB V:v•^^

Hudlido

Florestomento em terras alias

3B

. ^ . ,
Semi, a n do

Agricultura de sequeiro meIhorada,
i^^^. agro.florestal.

2A

Sub hurnido A 9 ' ' ' ' ^ ' J " " ' ' O '^^ sequeiro melhorada.
incl. b a t a t a s , f r u f a s , ogro.Horestal

U V

Arido

Florestamento das regioes traixas
e floresta para forragens

2B

Sub h ü m i d o ^9''''="""''<^ <^s sequeiro melhorada.
incl. mandioca.frutas. agro. florestal.

5

Semi -drido/
drido (?)

Pastos e feijao (cajanus)

2C

c • L '

Agricultura de sequeiro melliorada.
incl. a g r o . f l o r e s t a l .

6

r' J
,-,. Agricultura de sequeiro melhorada.
S e m i - o r i d o ( ? ) i n ^ „ -frutas

2D V

Sub.hümido

Florestomento em terras altas

^1
7 [A

;J

7
^

I <. . • . , , , Zona de lavas (em p a r t e pastagem
I Semi . a n d o (?) „ ^ p.^gueira ^
^
"
^
S e m i . d r i d o (?) Regiao potencial de irrigapao
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A maioria dos solos utilizados na agricultura (litosolos) é nova,
pouco desenvolvida, estando sob condigöes de clima que retardam o
desenvolvimento. Devido è textiu-^a. è pouca profundidade do solo e
ès <grandes inclinagöes, estes terrenos têm pouca possibilidade de
reter a dgua. tornando assim maior a influência da seca e da
ei~osSo.
Sómente no flanco norte da ilha ao lado de algumas regiöes encontram-se solos com Luna maior profundidade onde o aproveitamento
pode ser mais ou menos intensive.
Na maior parte da ilha (principalmente nas regiSes 3 e 4 - ver
carta n° 3) a utilizag-So do solo, devido è sua pouca espessura
tem que ficar reduzida ès préticas da conservagêio do solo e dgua
(banquetas, microbacias, muretas, etc.).
0 efeito de pedras e cascalhos nSo deve ser subestimado na CSA,
principalmente nas sonas com um declive entre 10-30%.

5.

Aproveitamento potencial e actual dos solos

L)e acordo com o documento de apresentacSo do Piano Sectorial do
Desenvolvimento RLa~al (f©RP. 1986) a vocagSo das terras é ilustrada no quadro 1.

'Quadi'o 1: Vocagao do solo
Cabo Verde (ha)

Fogo (ha)

Tei-ras cultivaveis

38.969

5.317

Pluviais (no sequeiro)

25.827

3.373

9.792

1.618

Silvo-pastoril

55.457

9.900

Pastori 1 extensivo

87.164

14.000

217.209

34.208

Categoria

Agro-si Ivo pa.3toril

Total
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As poteneialidades das cultijras sSo limitadas pelo declive, peias
técnicas das cultui~as tradicionais, associagSo de milho/feijSo
que se pode encontrar no Fcjgo nos dec lives com mais de 60%.
r>3iDendem tamtém da profundidade e da qi.ialidade do solo assim como
da pluviometria.
Tls zonas oom vocagSo para agrosilvo-pastoralismo sSo zonas onde
se p<xlem praticai- cultia^as de sequeiro. mas que devido as dificuldades topogréficas, è heterogeneidade dos solos, e aos riscos
da erosSo e t c , se devem associai' è de feijSo congo, a protecgao
anti-erosivo nas zonas hümidas e subhümidas, em paralelo com os
trabalhos de reflorestagSo.
Os solos com vocagSo silvo-pastoril, com grande extensSo na ilha,
podem ser tratados, de acordo com os dados flsicos, com florestagSo de produgSo ou de protecgSo.
Os solos com vocagSo para pastori 1 extensivo têm a maior extensSo, o que demostra a atengSo que deveré ser dado a este sector.
A zona usada tradicionalmente para o pastori 1 extensivo sSo as
faixas litorais.
De acordo com o docuiiiento referido (MDRP, 1986) a ocupagao actual
do solo é ilustrada no quadro 2:
Quadro 2: OcupacSo actual do solo para Foqo
Categoria

ha

Terras cultivadas

7.813

Cultuï-as de sequeiro

7.800

SiIvo-pastori1

5.952

Total

21.565

Do andlise destes dados podemos ver qi.ie as culturas de sequeiro
ultrapassam muito as poteneialidades teóricas. As reflorestagöes
(silvo-pastoril) estSo efectuadas a 50% das poteneialidades nas
zonas de altitude e 60% nas zonas dridas e semi-éi'idas.
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6.

Recomendagöes

Com a ideia fundamental de diminuir os riscos da erosSo e promover i.im use mais eficiente do solo propöe-se o seguinte:
- DiversificagSo, e com isso maior flexibilidade, da produgao
agricola.
- MultiplicagSo dos esfor90s no combate è erosao e na conservagSo
da agua.
- Melhoria no desbravamento e na utilizagSo das regiöes mais
produtivas.
- ExploragSo das reservas intactas.
- Oi'ientagSo da estrutura do plantio com maior resistência a
seca.

7.

Proposta de um piano de utilizagSo

Depois do anélise das condigöes flsicas das poteneialidades e da
utilizagSo actual, a forma de exploragSo proposta (ver carta n°
3) traz como modificagSo recomenddvel uma reducao de 25% do
cultivo tradicional milho/feijSo. Esta <4rea deve ser traasformada
em cultivo agro-siIvo-pastori1. As éreas de pastagem extensiva
utilizadas somente no pericxio pluvial deverSo ser arborizadas com
éi"vores e plantas de folhagem e par^a lenha {"ex-piriDSopis",
etc.).

8.

Referências
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DiscussSo

Houve vérias perguntas técnicas sobre as cartas apresentadas e a
origem dos dados mostrados. No que respeita ao LISO de terra cuja
vocacSo é silvopastorilismo, foi esclarecido que em Fogo ha
pastorilismo livre nas zonas pouco inclinadas, desde que em zonas
altas e inclinadas se criem currais em que o gado é alimentado
por pasto cortado no campo.
Ha experimentos correntes em Monte Verde sobre alimentag-So de
cabras por material f1orestal (ramos e folhas de arvores).
A arborIzagSo é quase sempre feita em liga^So com estruturas de
CSA, como banquetas ou caldeiras (em Fogo: "micro-bacias").
Na Brava existe o problema de negligência de manuten^So dos
ten-enos e estruturas. Este aspecto é principalmente o resultado
da emigragSo da populagao. NSo sendo isso somente um assunto
técnico, a EX^CSFER nSo pode intervir.
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• Consideragöes sobre sistemas agroflorestais nas ilhas de
Santiago e Maio

por: Carlos V. Dantas-Moniz
E. De Laethauwer
J. BLicarey
Engenheiros Silvicultores, DSF e FAO/BEL
Achada S. Filipe, Santiago.

Viveiro florestal
1.

e obras de CSA (Santiago)

IntrodugSo

A evidente necessidade de urn uso mais eficiente do solo faz com
que seja necessório incorporas a óï"vore as praticas agricolas e
estas aos povoainentos florestais. Esta interacgSo de sistemas
torna praticével o que se chama sistema agroflorestal, silvopastoril OU ainda silvo-agropecuario, de acordo com o predomlnio da
pretica que se utiliza regionalmente.
A implantagSo florestal é onerosa e de retorno a longo prazo.
Assim, a associacSo entre a pecuaria, culturas florestais e
agricolas permite uma pai-cela de retorno a curto prazo, minimizando o peso do custo de implantagSo florestal e aumentando a
produgSo de alimentos e a produtividade do solo.
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De uma maneira geral. nSo se tem procurado compatibilizar a
produgao de alimentos com a produgSo de madeira, lenha, e/ou
pecudria, havendo, portanto, Lfflia concorrência entre essas actividades.
O sistema silvopastoril deve ser visto como uma ideia cuja compreenscio e extensSo devem ser definidas por especialistas. dando
pas.80s e definindo critérios mistos que só os componentes determinam. Assim, os diferentes tipos e graus de extracgSo da lenha
nas zonas éridas determinam se se altera ou nêio o microclima que
favorece a meihor permanência de detenninado pasto apeteclvel ao
gado; ou uma carga animal excessiva que poderé desequi1ibrar a
sucessSo vegetal desejada.
O desenvolvimento de sistemas agrosilvopastoris para éreas hoje
ocupadas com culturas agrlcolas, com espécies florestais ou ainda
com pastagens, constitui alternativa interessante para o desenvolvimento do sector agrdrio em Cabo Verde.
A produgSo agropecuaria baseia-se essencialmente nas produgöes
obtidas cie pequenos agr-icultores, onde tradicionalmente se desenvolve uma agricultura de subsistência. Entretanto, o desenvolvimento da prdtica agrosi1vopastori 1 no seio destes agricultures
nSo serd uma tarefa fécil, tendo em conta cque:
- O agi-^icultor considera a essência f lorestal como tun iiamigo que
faz concorrência com a cultura agrlcoia, em virtude de alguraas
experiências negatives tidas anteriormente;
- faltam o.s estimulos, por nSo haver legislagSo adequada cque
permita ao agricultor fazer uso da espécie florestal e por
falta de um sistema de arrendamento que permita o usufruto
daespêcie florestal;
- falta de experiência no domlnio, que permita o desenvolvimento
do sistema.

2.

SituagSo

De acordo com o Documento de ApresentagSo do Plano Sectorial do
Desenvolvimento Rural (1986), a vocagSo das terras é a seguinte:
Qiaadro 1. VocagSo de terras nas il has de Santiago e Maio em
relaggo ao total do Pais (ha)

VocagSo
1. Terras cultivéveis/
pluviais
(no sequeiro)
2. Agrosilvopastoril
3. Silvopastoril
4. Pastori 1 extensivo

Cabo Verde

Maio

Santiago

25.827

159

16.787

9.792
55.457
87.164

2.205
3.430

3.901
26.335
22.009
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Pela anélise destes dados, pcde-se
Maio possuem uma poteneialidade
aréa de 52.245 ha (categorias 2, 3
mente (as categorias 3 e 4 ) , o que
deverd ser dada a este sector.

ver que as ilhas de Santiago e
agrosilvopastoril cobrindo uma
e 4) e de 5.635 ha respectivademonstra a grande atengêio que

Tradicionalmente, as zonas baixas de Santiago sSo utilizadas para
pastoreio e produgSo de alguina lenha, ao passo que as outras
regiSes sSo utilizadas para agricultura, orKie o agricultor agrupa
os mais diversos sistemas de produgSo com a finalidade de obter
os produtos alimentares necessérios è sua subsistência, produzir
alguma lenha e obter alimentagSo para os animais.
Em Santiago, ja foram reflorestados cerca de 18.000 ha dos quais
cerca de 40% a nlvel do Projecto FAO/BEL e CEE, enquanto que na
ilha do Maio reflorestaram-se cerca de 2.000 ha dos quais 70% a
nlvel do projecto FAO/BEL.
Do total da érea reflorestada nas diversas ilhas presume-se que
cerca de 15% da érea cort^esponde a plantagoes em zonas tradicionalmente utilizadas para agricultura, e o restante das plantagöes
realizadas, em zonas tradicionalmente de pastoreio.

3.

Trabalhos realizados

Até ao presente momento, nSo existe nenhum sistema agrosilvopastoril desenvolvido na ilha de Santiago e na do Maio. No entanto,
actividades diversas jé foram realizadas como subsidio ao desenvolvimento do sector agroflorestal dos quais podemos citar as
seguintes:

3.1.

Alimentagêto animal

SUINOS - varios experimentos foram realizados, tendo por finalidade observar aspectos da utilizagêio de vagens de Prosopis
juliflora na alimentagSo destes animais.
SWENNE (1983), verificou que 50% do concentrado FAP (Fomento
Agropecuério) + 50% vagens de Prosopis
juliflora
proporcionou um
aumento medio de 656 g/dia por animal, apresentando um Indice de
transformagSo de 4,02.
Ainda SWEfWE (1986), experimentou a alimentagSo de sulnos com uma
ragSo contendo 249 Kg de vagens de Prosopis juliflora
em 1.000 Kg
de ragêio, em comparagSo com uma ragSo da FAP (Fomento Agropecuério) , tendo os animais um aumento medio de 491 g/dia por animal
com um Indice de transformagSo de 3,95, valor este superior ao
apresentado pela testemunha (3,88). Este mesmo autor assinala que
40% de vagens de Prosopis juliflora
na ragSo pode constituir um
bom indicador para os eriadores utilizarem este componente na
alimentagSo de sulnos.
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COELHOS - a alimentagêio destes animals com folhas de Prosopis
juliflora
na ordem de 50% da ragSo mostrou-se toxica, ao passo
que com folhas de Pca'kitisonia aculeata e de Atriplex
nimmularia
OS animals tiveram bom comportamento, mesmo com alimentagSo
exclijsiva destas folhas. Segundo SVflEMNE (1984) os coelhos allmentados com folhas de ParkJnsonia
aculeata
tiveram urn gasto medio
de 14,4 g/dia por animal.
CAPRINOS - a mistui-^a de folhas de Parkinsonia
e vagens de Prosopis foi suficiente para alimentar estes animals. Também se notou
que folhas jovens de Pt'osopis sSo comidas por estes animals, mas
em pouca quantidade.

3.2.

Introdug:ao de espécies forrageiras

Com a f mal idade de evitar a extrema degradagSo da pastagem
natural existente na ilha de Santiago e melhorar a sua qualidade,
instalai-am-se vdrios experimentos para a introdugSo das seguintes
espécies:
-

Atriplex
Atriplex
Atriplex
Atriplex
Atriplex
Atriplex
Atriplex
Atriplex
Mairena
Maii~ena
Mairena
Medicago
Medicago
Medicago

rhagodioides*
ha Umus*
semihaccata**
lentiformis
nummularia*
buhburyana
undulata
canescens
aphylla
georgey
polypterigia
trunculata cv jemalong
trunculata cv cypirus
trunculata cv hannafard

0 Atriplex
nummularia,
o Atriplex halimus e o Atriplex
rhagodioides revelaram-se como as espécies mais adaptadas. Entretanto
o Atriplex
semibaccata
apresentou uma boa cobertura ao solo e foi
a unica com multiplicagSo espontSnea.

3.3.

FloragSo e frutificagSo de Prosopis juliflora

Até agora tem-se observado tjma grande variabi1idade na floragSo e
fi-TatificagSo desta espécie, impedindo uma avaliagSo precisa sobre
o rendimento em vagens e a definigSo do ciclo de produgSo.
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3.4. Estudo
tagêCo

de parêmetros hidrológicos - influência da reflores-

Este estudo foi instalado na ilha de Santiago, na regiSo de
Pontes D'Almeida, tendo por objectivo principal os seguintes
aspectos:
- avaliar a influência da reflorestagSo na zona semi-érida; e
- avaliai- os efeitos da reflorestagSo na economia da regiSo.
O experimento, concebido para o perïodo de 1984-1988, foi montado
num sistema comparative de tres pequenas bacias hidrogrdficas:
i) uma bacia arborizada com prepai^agSo do terreno em banquetas;
ii) outra sob agricultm-a tradicional de sequeiro (milho e
feijSo); e
iii) ainda outra bacia funcionando como testemunha, isto é, com
vegeta^So natural.
O estudo hidrológico incidira essencialmente sobre o balango
hldfico do solo, erosSo e agua de escoiTimento superficial. Mais
informagSo pode ser obtida nas publicagöes de MANNAERTS (1985,
1986).

3.5.

Espécies e espagamento utilizados

Nas regiöes tradicionalmente utilizadas para pastoreio têm sido
utilizadas as segi.antes espécies:
- Acctciö. holosericea
- Acacia
victoriae
- Atriplex spp.
- Parkinsonia
aculeata
- Pjr-osopis ch 2 lens is
- Prosopis
Juliflora
- Zizipillis
mauritiana.
As plantagöes das essências florestais nessas regioes vêm sendo
feitas obedecendo a diversos espagamentos, isto é, 5m x 5m, 5m x
1.25m, lOm x 5m e lOm x 3m.
Nas regiöes ocupadas tradicionalmente com agricultura sSo utilizadas as segt-dntes espécies:
- Acacia albida
- Acacia
holosericea
- Azadirachta
indica
- Cassia siamea
- Eucalyptus carnal du lens is
- Eucalyptus
tereticornis
- Grevillea
robusta
- Prosopis juli flora
- Tamarir^us indica
Como espagamento entre essências florestais tem sido utilizado 8m
X 5m, 12m x 5m e 15m x 5m, para permitir simultaneamente o desenvolvimento da espécie florestal e a produgSo de milho e feijSo.
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A prepara goto do solo tem sido feita um banquetas, cal dei ras e
terragos, com a espécie florestal nas banquetas e caldeiras e o
ffiilho e o feijSo entre banquetas e caldeiras.

3.6. Técnica de manejo em plantagöes de Parkinsonia aculeata na
ilha do Maio
Por enquanto nS'o existe uma técnica adequada com Paj-kinsonia,
mas
alcp-unan tentativas têm sido feitas para luii uso racional desta
espéfne. Na ilha do Maio esta em estudo o seguinte manejo:
1 Entrada de ovinos para pastore i o livi~e;
2 CoJ-te da Pcwkinsonia a 50 cm do solo. sendo a biomassa resul-tante do corte oferecida aos anamais:
3 PosterloiTiiente deixa-se crescer a Parkinsonia
sem a entrada de
animals.

4.

Expectativa

As per.spectivas no domlni'j Agrof lorestai sao promissoras, existindo dl<ji.unas espécies que podem participar posativamente no
sistema, erriora nao ha ja informagöes sobre o comportamento desses
sistemas que possam ser utili:-:ados pel os prcdutores riirais. A

Prosopis

juli flora

e a Parkinsonia

aculeata

têm dado bons resul-

tados no sistema silvopastoril como no agrosilvopastorll e outras
espécies de Atriplex
têm demonstrado grandes potencialidades.
Na s'.inas agr-icolas outras espécies como o Tamarindus
indica,
vafias espécies de Eucalyptus,
Azadirachta
indica,
portadores de
algtmia potencialidade, poderSo ser experimentadas no sistema.
Além dos tratalhos ja mencionados, salienta-se que p.ara 1988
pensa-se introduzir cei'tas modificagöes no tratamento das zonas
agr~of loi-estais que penis i tam uma mei hor convivência entre os
diversos componentes do sistema.
Assim, na zona destinada a silvopastoralismo, a as.sociagSo de
algumas espécies iré aumentar e diversificar a prcxiugêfo de bioraa.ssa para a alimentagSo animal, provocando uxtia alteracao no
espagamento entre as espécies florestais.
Urn dos papéis da pesquisa é demonstrar a viabilidade técnica e
económica dos sistemas agrosilvopastoris, mas, para que isso
acontega, torna-se necesséi"io um inventdrio das praticas agroflorestais utilizadas pelo agt-icultor, e entSo posteriormente pensar-se-é no desenvolvimento de sistemas agroflorestais utilizando
técnicas de manejo mais apropriadas as condig5es regionais de
Cabo Vei'de.
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Na érea silvopastoril devem ser estudadas os seguintes aspectos:
- Determina^So da capacidade de pastoreio, estudando o tipo de
pasto, a derisidade e o tipo de arA/ores;
- Técnica de manejo mais adequada:
- Calculo da quantidade de forfagem disponivel, bem como a intensidade de uso;
- ProdugSo de forragem e determinagSo da carga animal.
Para que o desenvolvimento de sistemas Agi-oflorestais tenha
aceitagao no seio dos agricultores, torna-se necessario:
i) definir uma politica adequada;
ii) dar maior atengSo hs pesquisas nesta drea; e
iii) incorporar a extensêio ixiral ao processo de implantagSo do
sistema.
Para que o desenvolvimento de sistemas agroflorestais tenha êxito
em Cabo Verde, torna-se necesséi^io uma legislagS'o capaz de ordenar a produgSo florestal obedecendo ao principio do rendimento
sustentado com o objectivo de se conseguir uma produgêio continua
de madeira, lenha e ainda proteger as bacias hidrogréficas,
contribuindo assim para a estabi1izagSo económica da comunidade
rural e ao mesmo tempo contribuir para manter um equilibrio
ecolfjigico desejével.

5.
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Rapport de

de Synthese.

Fin de Mis-

DiscussSo
O aspecto de usar folhas e sementes de érvores {pai'kinsoma)
como
alimentagSfo de gado (coelhos, porcos) foi recebido com grande
interesse pel os pat^ticipantes.
Foi observado que no silvopastoralismo infelizmente ainda falta
bastante experiência técnica. Também ainda hé poucas alternativas
concretas para o agricultor tradicional, que considera em principio a plantagSo de érvores como um inimigo da agricultura.

I

i

j

I
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3.3. Tema: CS.A. e participacSo local

• Frentes de trabalho com base em comunidades (FTBC), projecto de
desenvolvimento das bacias hidrogréficas (WEF)

por; Erigenheiro Thomas Gardiner,
Coaseiheiro de extensSo rural WDP. Santiago

DefinigSo

IJma frente de trabalho com base em comunidades (FTBC) é um grupo
semi-autónomo de trabalhadoi-'es do MDRP, tendo por base uma comunidade. qi.ie elege os seus próprios respoasAveis do pessoal e que
executa medidas mecênicas e biológicas CSA nas dreas agi--lcolas de
vertente que Ihes pertencem, que aiTendam ou em qvae trah3.Iham de
pareer ia. Est e gi'upo de traba 1 hadores também desenvol v« os seus
próprios planos anuais e usualmente pai'ticipa nos Programas de
Poupanga Individual (PPI). Estes trabalhadores recetem um salario
raensal, tienef iciando também das obras CSA constnaidas nas teïTas
que directamente cultivam.

2.

Frentes de trabalho cléssicas do MEKP

Uma vez que i.mi dos objectivos deste relatório é comparar as
caracteristicas fundamentais das frentes de tratelho "classicas"
do MDRP em i-elagSo ès FTBC, convém comegar esta discussSc' oom uma
breve exposicSo do passado, como descrito pelo Eng. JOSÉ VERA
CRUZ (1987).

2.1. Histórla
Em 5 de Julho de 1975, o Governo confrontava-se com a dificil
situagSo derivada de: imia crise de seca prolongada (que comegou
em 1968), 60?é de desemprego, deterioragSb rdpida das condigöes
ecolfigicas e êxodo em massa da populagSo do interior para as
cidades e das cidades para outros paises. O Govei-no de Cabo Verde
(GOCV) decidiu solicitar contribuigoes da ajuda externa (tanto
financiamento monetdrio directo como donativos em géneros alimentlcios) para financier progi-amas de emprego de emergência em
traba1hos piiblicos (principalmente construgSo de estradas e
infra-estruturas CSA). De 1976 a 1981 estes programas de emprego
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de emergêncid ct~iaram uma média de 20.000 empregos por ano. e de
1982 a 1985 o emprego atingia a média de 25.000 lugares por ano.

2.2.

Objectives

Os objectives
trabalho eram:

Msicos

dos

programas de emprego das frentes de

1. Resolver o problema de 60^ de desemprego
2. Abrandar o galopante processo de desertificagSo que em contrapartida estava promovendo padroes de migragSo indesejéveis
3. Resolver as cri'ticas carências de dgua com que as populagöes
1ocais se confrontavam. seja égua potdvel seja égua para
ii"rigagSo
4. Proporcionar a foïTnagSo no servigo em técnicas melhoradas CSA
a trabalhadores sem qualificagêio.

2.3.

OrganizagSo

As frentes de trabalho "classicas" do MDRP em Santiago, consistiam usualmente em 15 a 40 trabalhadores com uma escala de
ordenados oscilando actualmente entre 90$00 e 245$00 ECV por dia
(ou mais), dependendo do tipo de trabalho executado e da experiência do trabalhador. As equipas eram dirigidas pelo MDRP para
trabalharem em terrenos do Estado ou em terrenos privados, mas
poucas vezes os participantes no trabalho eram os beneficiarios
directos das estruturas a serem construldas.
Era fenómeno geral para os trabalhadores viajarem longas distancias (a pé) até chegar^em aos locais onde o servigo é prestado.
Porque os trabalhadores tinham de viajar longas distSncias para
chegar as zonas de trabalho, muitas vezes nSo Ihes era exigido
trabalharem um dia de oito horas.
Os capatazes das frentes cMssicas supervisionaram o trabalho
executado, mas usualmente nSo era esperado que executassem qualquer trabalho flsico. Muitas frentes cléssicas perTnitiam que os
trabalhadores executassam tarefa ou empreitada e, quando uma
quota estipulada fosse concluida, o trabalhador ficava livt-e para
regressar a casa.
O controle de qualidade sob este sistema dependia da responsabilidade individual de cada capataz de equipa e da disposigao (e
disponibi1idade de transporte) para os Coordenadores das Bacias
Hidrograficas do Projecto (PWC) visitarem as obras com regularidade. Em geral, controle de qualidade variava amplamente de
ribeira para ribeira. Os trabalhadores tinham pouco ou nenl"ium
est1mulo para satisfazerem aos niveis de controle de qualidade.
mas tin^lam interesse em regressar a casa o mais cedo posslvel.
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2.4.

Resultadcs

1. RedugSfo significativa do desemprego rural
2. Por meio deste programa de trabalho piiblico houve um notave1
aumento do nivel de vida da populagSo rural
3. Populagoes rurais beneficiaram directamente de estruturas CSA
construldas para o abrandamento da deterioragSo ecológica e
aumento de inf iltragêfo de agua.

2.5.

Problemas/Limitagöes

1. Uma vez que as populagöes nSo eram envoividas no planeamento e
processo de tomada de decisSo sobre a implementag§o das infra-estruturas CSA, nSo poderiam encarar estes trabalhos como
pertencendo a elas, mas antes ao Estado. Consequentemente,
tinham de ter pouco interesse na manutengSo das mesmas.
2. Trabalhadores empregados para construgSo de obras CSA em
propriedade nSo pertencentes a eles obviamente n3o esperam
beneficios directos para eles. Custos futuros de manutengSo
das estruturas sêio mais elevados porque o povo nSo tem nenhum
incentivo quanto è reparagS^o do que na sua percepgao nêfo Ihe
pertence.
3. O Estado era encarado pelos habitantes do meio rural como uma
entidade paternalista de quem dependiam. Pouco ou nenhum
incentivo existia para as iniciativas com base na comunidade
que encorajasse a organizagSo local, a participagSo e a eficaz
tomada de decisSo.

3.

Frentes de trabalho ccm base em ccanunidades (FIBC)

3.1. História

As primeiras FIEC foram estabelecidas em 1985 em Loura, num
esforgo coordenado entre o Sei-vigo de Silvicultui^a e o Institute
Nacional de Cooperativas (INC). Em 1986 a Repartigao Concelhia do
MDRP em Santa Cruz iniciou FTBC em quatro zonas com uma participagSo total de 114 trabalhadores. A RepartigSo Concelhia do MDRP
do Tarrafal também iniciou vérias FIBC no mesmo ano.
Com a ajuda dos técnicos do MDRP no concelho de Santa Cruz, o
próprio WDP comegou o processo de selecgSo de local e a palpagSo
do interesse comunitério local nas FTBC em Novembro-Dezembro de
1986. Treze equipas de FTBC em seis zonas WDP comegavam de facto
a executar actividades CSA em Fevereiro-Margo de 1987 com uma
participagSo total de aproximadamente 325 pessoas.

64

3.2.

Filosofia

Em termos simples, podemos dizer que a filosofia das FTBC transpare ce no seguinte:
1. maiores incentivos aos cultivadores (saldrios por trabalho
realizado, mais melhoi'amento CSA nos terrenos que eles directamente cultivam)
2. aumento de participagëio dos membros da comunidade local nas
decisdes que directamente os afectam
3. constante e continua assistência técnica

(Js trabalhadores 1ocais participantes podera ser induzidos a:
1. aumento dos nlveis globais de produtividade
2. meihoria de qualidade das estruturas construldas
3. aceitagSo para si próprios do encargo da manutengao/reparagSo
das obras CSA constn-iidas por eles para seu próprio beneflcio.

3.3. Objectivos segundo GARDIhER, 1986:
1. estimular as comunidades locais a participarem nos processos
de tomada de decisao e na execugao dos projectos que directamente os afectam
2. foment ar unia ligacSo directa entre o Servi^o CSA e as comunidades locals do WDP
3. aumentar a auto-suficiência da populagSo rural e aumentar a
praiutividade do trabalhador
4. estimular a populagao rural a participar na manutengao/reparagao das medidas CSA mecanicas e biológicas implementadas nas
bacias hidrograficas do WDP
5. aumentar significativamente o numero de estruturas anti—
erosivas mecanicas construldas e a area silvicola total plantada nas zonas seleccionadas
6. gerar emprego pai^a os ii-idigentes e necessitados da populagSo
rural
7. estabelecer PPI e Fundos Comunitdrios (CF) de acordo com o
desejo das comunidades locais, que se convertem em entidades
autónomas e auto-suficientes
8. continuar a descentralizar as actividades do MDRP em favor dos
processos de tomada de decisao localmente
9. estiffiulai" e encorajar a fonnagSo de grupos associativos ao
nlvel de cada bacia hidrografica.
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3.4. Organ i zag;êio

Os paragraf os que se segi-iem tentam resumir em poucas palavras as
caracteri'sticas mais sal lentes das frentes estatelecidas pelo WDP
em 1987:
a. Tamanho da frente - Todas as FTBC estatelecidas pelo WDP em
1987 variam de tamanho desde 15 a 30 participantes por frente.
b. Capatazes eleitos - Todos os vinte e oito capatazes que dirigem as treze frentes foram democraticamente eleitos pelos
trabalhadores participantes da sua equipa respectiva. Oito
desses guias de equipa eleitos sSo mulheres.
Cdda equipa FTBC deve ter uin minimo de dois dirigentes de
equipa, um dos quais deve ser literariamente capacitado. Os
dirigentes de equipa eleitos devem participar nas tarefas de
triatelho f is i co ao lado dos seus trabal hadores.
c. Beneficies aos participantes - Todos os participantes das FTBC
recetem um salério mlnimo estatelecido pelo MDRP. Como regra
geral, cada participante em 1987 recete tamlDém um minimo de
quatro dias de mSo-de-obra da equipa FTBC para implementar
melhoramentos CSA nas éreas de sequeiro que ele/ela directamente cultiva (usualmente o teneficio preferido é a construgSo
de arretos). Uma estimativa por aIto (e moderada) do valor
monetéi'io dos melhoramentos CSA recebidos por~ cada participante pode ser calculada como segue: admite o numero de tratelhadores na equipa FTBC como sendo 20, admite a média de
salario diaï^io do trabalhador como sendo 105$00 e admite o
numero de dias de teneficio directo recebldo por cada participante como sendo quatro. O valor total em escudos caboverdlanos de tr>abalho executado seria pols 8400$00 por cada trabalhador participante
(20 trabalhadores x 105$00 /
trabalhador / dia x 4 dias).
d. Planos de trabalho - Em 1987 os capatazes de equipa locals de
cada FTBC desenvolveram e executaram planos de trabalho em
colateragao com o(s) extensionista(s) locals. Considerando que
ha poucos OU nenhuns dados anteriores disponïveis para calcular a produtividade do trabalhador quanto as v<lrias activldades a serem executadas, estes planos de trabalho serviram como
estimatlvas por alto dos objectivos que cada equipa podia
e,sforgai~-se por at ing ir.
e. Salérios - A t.atela salarlal utlllzada' é muito simples: capatazes de equipa recetem 135$00 por dia e todos os outros
tr.abalhadores participantes recetem 105$00 por dia. Comparado
com a tatela salarlal das frentes de trabalho "classlcas"
estes salérlos sêio baixos. Contudo, o MDRP jastlflca esta
inferlorldade salarlal com o aumento em valor das parcelas dos
p.articipantes depols dos melhoramentos reallzados pela frente.
ReferIndo aos atrasos em pagamento, um fundo especial foi
estatelecido para assegui-ar o pagamento atempado de todos os
participantes.
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f. Condigöes gerais de trabalho - A cada familia vivendo em
determinada zona FTBC é permitido empregar urn memJ^i-o como
pax'ticipante directo no programa (a idade minima exigida i-.- de
17 anos) . Muitos dos jornaieiros das FTBC trabalham luiia média
de 7h ö 8 horas por dia (das 7 ès 12 e das 13 ès 16 h). Acs
trabalhadores envolvidos nos progi-amas de alfabetizagao é
permitido frequentai-em as aulas depois das 14.30 h. A maior
parte dos tratelhos CSA executados por estas equipas forani
realisados nimi raio de um quilómetro do ponto onde os trabalhadores residem. Os trabalhadores recetiem também um benfii'Lcio
adicional de saüde em que e>d;ensionistas RAP do sexo femmino
estSo sempre desponiveis e equipadas para tratar pequenos
ferimentos e acidentes em servigo.
g. Programa de poupanga individual (PPI) e funlo comunitério (CF)
-- A cada trabilhador participante é exigido que contribua com
o sal a n o de um dia por semana pai-a o PPI. .Es te dinheiro é
depositado merisalmente no sistema bancério nacional de Cabo
Verde (Bïinco de Cabo Verde) . Cfe dinheiros do PPI podem ser
uti]iv:ados para o seguinte: pagamento dos trabalhadores em
caso de atraso dos salarios pagos pelo MDRP, necessidades
pessi.iais ou eraergencias, programas de empréstimos e créditos.
O-dinlieiro dos CF é utilizado puira financiar projectos comunitilii'if"? de auto-a.iuda que beneficiem a tcxi-os os residentes
locals. Nenliuma das equipas FIBC itnciou CF om 1987. i.mia vez
cjue era imposslvel integrar (empregar) 100% da populagSo rxiral
em cada area designada. Foi taxado de llicito iniciar estes
prccji-amas CF onde uma parte da populagSo local pudesse desfrutai^ de beneflcios sem ser obrlgada a contribuir para este
fundo especial.
h. Tipo de trabalhos permitidos -• As linhas-mestras propostas
para o regulamento das FTBC (GAI^INER. 1986) tentam delinear o
tipo de trabalho que as FTBC deve ser pennitido executar. Na
opmiao do autor , é do interesse do GOCV promover tratelhos
CSA que minimizem a erosao do solo e maximizem a infiltragao
das chuvas, e que podem beneficial" as comunidades como um todo
(salvo as actividades de tipo ajuda mütua ou. 'djunta-mon").
Os tratelhos executados pelas FTBC do WDP em 1987 eram os
seguintes:
coristrugao e manutengao de arret os e pequenos diques, construgSo de muros para proteger moradias contra cheias, preparagSo
do terreno para arborizagSo, plantagSo do sisal e da babosa em
cuiva de nivel ou para obviar a eroscfo d.as ravinas e reparagSo
de estradas.
i. FormagSo no servigo - Em 1987 os dirigentes das FTBC e as
eqi-iipas receberam forniagSo no servigo em muitos aspectos
técnicos CSA dos extensionistas locals, como por exemplo no
sentido de ai-xetos, diques, contrabarragens, micro-bacias etc.
Todos os capatazes das equipas FTBC receberam formagao a
part ir de extensionistas em: assuntos administrativos, de
planeamento e de controle de qualidade das obras.
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4.

Procedimentos bésicos para implementagSo das FTBC

A secgêio seguinte apresenta o mcdo como as FTBC se fonriaram ao
longo do WDP em 1987. Os diferentes passos deste processo sSio
apresentados em ordem mais ou menos cronológica.

a. SelecijSo do sltio
Tres dos mais importantes critérios, que devem ser vistoriados ou
analisados a firn de determinar a conveniência de cada sitio para
a introdugSo de uma FTBC (GARDINER, 1986) sSo: potencialidade dos
terrenos para produgSo de culturas de sequeiro, disponibilidade
de pedras de construgSo (para a constarugSo de arretos) e verificagSTo de que beneficiérios potenciais sSo os cultivadores directos do tenreno destinado aos melhoramentos CSA. As actividades de
selecgSo do satio devem ser empreendidas "in loco".

b. Interesse comunitério/participagêfo
Concomitantemente com o processo de selecgSo de sitio, envoivendo
técnicos do MDRP, o(s) extensioni.sta(s) da bacia hidrogi'éfica
devem contactar a associagSo de desenvolvimento comunitério
(comissao de moradores) e outros respeitados dirigentes informais. Pequenas reuniöes de grupo devem ser preliminarmente empreendidas informalmente pelos extensionistas a firn de se explicarem a filosofia, as obrigagös e os beneficios das FTBC.

c. Reuniöes comunitérias
Uma vez que o sltio potencial tenha sido considerado como apropriado pela equipa de selecgS^o MDRP/CSA e o interesse comunitdrio
seja manifesto, devem ser realizadas reuniSes formais de explicagSo, para explicar as obrigagöes e os benefIcios das FTBC a todos
os beneficiérios interessados directos. Também excursöes podem
ser organisadas a outras areas com FTBC.

d. Inquéritos
Desde que uma comunidade ou sub-zona de bacia hidrogréfica tenha
democraticamente decidido participar no programa FTBC, deve ser
realizado um inquérito de todos os beneficiérios directos com o
fim de determinar os dados sócio-económicas. Este inquérito pode
ser especialmente ütil na determinagSo de: que membro de famllia
é mais capaz para trabalhar como trabalhador participante directe, local izagSo das éreas contlguas para construgSo de ai-retos, e
candidates potenciais para participarem no processo de eleigSo de
dirigente de equipa.
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e. Eleigao dos dirigentes de equipa
ConLoïme declaiado previamenLe, os capatazes das eqi.iipas FTEsC sSci
eleitos pelos traba]hadores participantes em ves de serera designados pelo MDRP. Uma comissSo de respoiisóveis d^ve pi-opor i.im
griipo de 4-6 candidates potenciais a part ir dos inquéi'itos. Os
candidates a dirigente de equipa devem satisfazer aos seguintes
ctitérios de selecgafo: ] iterari anient e capacitados, conhecimento
técr.ico suficiente, muita experiência em anteriores tratölhos
CSA, honestiddde, respoüsabi1idade social. (Candldatos iletrados
nSo devei-ao ser pré-exluidos, caso satisfa^am a tados os outros
critérios).
CJS trabalhadores participantes escolhem directdmente os seus
ïlirigentes de equipa (usualmente dois) . A cc-ntagem dos votos deve
Sv"'i~ crompletamente a vista de todos os pcii'ticipantes votantes.

f. Formagao dos dirigentes de equipa FTBC e dos tratölhadores
participantes
Pelo menos duas estratégias possiveis existem para essegui'ar que
dirigentes de equipa e tï"abalhadores sejiani adequadamente foj-mados
em técnicas CSA e nas formalidades administrativas/operacionais.
Em 1987. foi proporcioiiada continua fcirmacS'o em servigo do pessoal FTDC. Contudo, uma segjnda e igualmente valida estr.atégia
consiste em estabelecer cursos de cui'ta duracSo ( 1 -2 ioeman-ns) a
serem r.f.-recTdcö anualmente a todos os dirigentes (h: <;quipa

eleitoü.

g. Desenvolvimento e impleinentagêio dos planos de trabaIho
Em 1.987 tcxdas as FTBC do WDP foram chamadas a preparar e executarplantjs simples de ti'abalho que inclulam projecgöes de obras
realizadas. É importante que os dirigentes das equipas locais
sejom VfrTsados em como desenvol ver estes planos de tratölho. A
inclusao dos planos de trabalho tamtiém aumenta o potencial da
auto-determinagSo comunit.lria e da participac;-So do trabalhador no
processc; de tomada de decisSo. Ao mesmo tempo o de,senvc'lvimento
dos plancjs de traba Iho deve .ser um processo de acordo entre os
servigos envoividos e a comunidade local. A total autonomia
quaiito as cumunidades locais para decidir que ti".abalho deve ser
ou nao ser feito, r\Ho é acoriselhavel, visto que o WDP te)i;i objectives especifïcos a que tem de respondei' com lealizagöes.

h. Equipamento, ferramentas e apoio loglstico
O Service CSA e os PWC de boa vontade propereionaram tcda a
feiiamenta disponlvel as equipas das frentes de trahialho em 1987
(picaretas, alavancas e marretas) . Contudo, o restante das fei-ramentas e equipamento foi fornecido pelo Pi-'ograma de e>±enscio.
Cempleta dependência dos services quanto a apoio em equipamento
nSo e aconseltiével e deve ser tomada precaugao no future quanto a
apoio material (ver recomendagöes).
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i. Assistência técnica
A tai'efa principal de proporcionar assistência técnica directa ès
eqi.iipas FTBC tem sido levada a cabo pelos extensionistas vivendo
nas bacias hidrogrdficas onde as designadas actividades de traba Iho FTBC sejam executadas. A maior parte (mas nem todos) dos
extensionistas sSo adequadamente formados para as préticas melhoradas CSA, de modo que sSo competentes para proporcionar apropriada assistência técnica. De modo nenhium eles devem ser encarados nem pelos dirigentes de equipa FTBC nem pelos trabalhadores
participantes como o "novo" controlador principal das Frentes do
MDRP. De outro modo, os objectives de participagSo local, a
responsabi1idade e a semi-autonomia local seriam abortados.
A outra fungSo critica do extensionista seria supervisionar no
controle de qua 1idade da construgêio CSA. Além de proporcionar
a.ssistência técnica diéria, os extensionistas- insistem em que as
equipas FTBC reunam padroes minimos de controle de qualidade do
trabalho executado, e conduzam sessöes de formagao no servigo
para trabalhadores inexperientes no sentido de melhorarem a
perlcia e os seus hébitos de trabalho.

5.

Produtividade e controle de qualidade

5.1. Produt ividade

Nenhuma tentativa se fez neste documento para estimai'- a produtividade das frentes de trabalho c less icas. A opiniêfo do autor é de
que o Seï-vigo CSA e os próprios té en i cos do MDRP sao gente ma is
competente para avaliar a sua produtividade.
Este estudo tenta, no entanto, estimar a produtividade das FTBC
com base nos dados representatives extraidos dos registos mensais
("fichas de rendimento") escriturados pelas FTBC do PDBH em 1987.
Visto que as FTBC dedicam a maior parte do seu tempo na construgSo de arretos, considera-se vdlida a tentativa de quantificar com precisSo a produtividade do trabalhador por dia e o custo
por unidade de produgao para esta actividade. A realizagSo/produtividade em materia de arretos é usualmente e>cpressa em metros
lineares de construgSo por dia. Este método de relatar pode
prestar-se a confusSo porque nSo toma em consideragSo as dimensöes do tamanho (i.e. largura e altura) do muro construldo.
Por conseguinte, todas as estimativas de produtividade referidas
neste estudo sSo dadas com base no volume (metros cübicos de
produgêto) . Quando se fazem comparag:öes de produtividade entre as
FTBC e as "cldssicas" elas também devem ser medidas em volume e
nSo em metro lineai^. NSo tomando em conta as dimensöes totals de
largura e altui~a dos mur-os constnjldos por estes dols grupos,
é-se levado a conclusöes erróneas.
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A produt.ividacle do tralDalhador na coastrugSo de arretos depende
de muitas variaveis, tais como: duragSo do dia de trabalho,
motivagSo do trabalhador, experiência nas técnicas melhcjradas de
construgSo d€' arretos. disponibi 1 idade de ferramentas de constru-gSo apropriadas e disponibi1idade de pedra de construgSo. Admite-se que em 1987 todas as equipas FTBC trabalhem 7H horas por dia
no mlnimo e que a motivagao do trabalhador seja considerada bcva.
Quase todas as equipas FTBC nSo tinhain experiência previa da
técnica especifica de coretrugSo de arretos introduzida. Praticamente todas as equipas FTBC tinhain fei'-ramentas suficientes e
muitos trab^alharara em areas onde a pedi-a de construgSo abunda.
Efeite estudo conclui, portanto, que a produtividade das FTBC foi
de razoével a boa em 1987. 0,69 m3 por trabalhador por dia. 0.isto
por m3 arreto: 173$00,
Na construgSo dos pequenos diques de retengSo, estas mesmas
estimativas da produtividade do trabalhador e do custo unitario
sao 0,25 m3/trabalhador/dia e 462$00 por m3 de dique de retengSo
constru1do.
iNenhuma tentativa se fez pai"a avaliar formalmente a produtividade
do trabalhC' na constitigSo de cal dei ras por causa de diferêngas
entre tipos de caldeiras e inex[3eriência dos trabalhadores nisso.

5.2.

Controle de qualidade do trabalho executado

a.

Frentes de Trabalho Cléssicas

O controle de qualidade algumas vezes nSo tem o devido rigor,
acontecendo véi'ias actividades CSA ficaram aquém dos padi-5es de
qualidade. Viu-se que a supervisSo de controle de qualidade esta
em fungSo directa da disponibi1idade no local de meio de transpor te para o controlador principal da bacia hidi-c^-afica, da
responsabi 1 idade individual e da fonnagcCo previa em técnicas
melhoradas CSA. A falta de um apropriado sistema de controle de
qualidade é provavelmente devida aos segiaintes factores:
a. falta de transporte para o quadr-o técnico
b. falta de continua formacêio no servigo
c. falta de formagao em supei-visao de controle de qual idade
potodos os controladores
d. falta de responsabilizagao
e. aceitagSo do sistema de empreitada ou tarefa pelo MDRP. o c]ue
encoraja a velocidade na execugao do trabalho em detrimento da
qualidade.
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b.

Frentes do tipo FTBC

As FTBC deparam-se com muitos dos mesmos problemas de controle de
cjualidade experimentados pelas frentes "classicas". Contudo,
existe para as FTBC um sistema simples de responsabilizaq^ao do
controle de qualidade.
Os dirigentes de equipa eleitos sSo responséveis perante os
extensionistas locals pela qualidade do trabalho executado. Os
extensionistas por seu turno dependem do pessoal de FiscalizagSo,
que por sua vez responde perante os coordenadores de zona da
DGCSFER e o DirectorH3eral do Servigo CSA.
Factores institucionais do sistema
controle de qualidade sao:

FTBC qi.ie favorecem o meihor

a. os trabalhadores implementarem melhoramentos CSA nos terrenos
que eles directamente cultivam
b. a empreitada ou tarefa nSo ser permitida (excepto na construcSo de caldeiras e mesmo assim apenas depois de cada trabalhador dai' provas de proficiência nas técnicas de construgSio)
d. supervisSo constante do controle de qualidade pelos extensionistas PAR.

6.

Anélise preliminar dos beneficies da construgSo de arretos

Em 1987, doze das treze FTBC do PDBH ocupadas na constïxigêfo de
aiTetos e/ou manutengSo dispenderam cerca de 52% do seu tempo
nesta actividade.
Visto que a maior parte do tempo da mSo-de-obra é utilizada na
construgSo de arretos, importa avaliar a eficacia destas estruturas em termos de aumentos de colheita na produgSo das culturas de
sequeiro. Obviamente, a eficécia destas estruturas depende em
grande parte de: volume anual de precipitagao registada em determinada area tratada, intervalo de espagamento entre as estruturas, qualidade da construgSo e fertilidade geral do solo. Outro
investigadores têm conduzido investigagöes preliminares para
deteiininar o impacto da construgSo de arretos sobre as colheitas
de sequeiro. Em 1980 Manual Gongalves, FAO/MDRP, achava que, sob
moderadas condigöes de chuva, as dreas tratadas com aïTeto produziam 49% mais do que cLreas nSo tratadas. Contudo, num ano de
fracas precipitagSes. 1984, o Dr. Richard Pel lek, USDA/MDRP,
entendia que o aumento da colheita em areas tratadas era apenas
5% maior que em dreas nHo tratadas.
Um estudo preliminar G7\RDINER (1986) revelou o seguinte. AiT-etos
espagados a intervalos de 4,5 metros em terreno com um declive
medio de 48% produziram 1728 kg/ha de grao (182 litres de grSo
por litro de sementeira (1 litro de sementeira é equivalente a
cerca de 1000 m2)), quando comparados com lotes de ensaio despro-
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vidc'f: de pr'^.tecgac com esti'-aturas CSA (média de iiecliv-': do terïeno de 35?é) que produziram 740 kg/ha (79 litres por litro de
sementeiia). Estes resultados sugerem que, em boas condigöes de
chuva. as areas tratadas com arretos podem produzir 2 1/3 vezes
maiü do que ai-eas nSo tratadas. Contudo, estes dados foram coligidos em apenas uma zona. Dai que a sua validade devesse ser
testada por ensaios replicados em varias bacias hidrcgrdficas.
Espera-se que investigagöes de confinnagao possam ser coordenadas
entre o INIA e a DGCSFER nas zonas onde as FTBC construiram
aii-etos, tendo Lun volume mlnimo de 0,66 m3 por cada metro linear
de parede construida (dimensSes da parede de 1 m x 0,6 m x 1,1 m
de comprimento. largi.u-a e altura, respect ivamente) .

7.

Directrizes do processo proposto para regular o programma
FTBC

Uma comjssaij de tres membros de técnicos do MDRP trabslhou na
revJsSo final dos regulamentos acerca das normas e actividades
das FTBC, rA.)mo formulados por GARDINER (1986) e o Centro Regional
de E>±ensa'> Rui'a] Ribeira Seca (1986) desde Janeiro de 1987. É
anjcialrii'-'nte importante lutar pela unificagSo dos critérios de
orieMtai;-ao administrat..iva/C/pei-acional das FTBC de modo a evitaidiscrepancia.3 enti'e as diferentes zonas de operagSo.

8.

Problemas/LimitagSes
em 1987

na implementagSo

das actividades FTBC

8.1. Descontinuidade na construgêio dos arretos atrdves da óreas
de sequeiro designadas
Nenliuma orientao cLara foi estatelecida pelo MDRP ou Sei'vigo CSA
para resolver o problema da descontinuidade da construgSo dos
arretos i;!€4as vertent es por parte das equipas das FTBC. Varias
ve'zes se notou que nem todas as f ami lias têm memlrros empregad.js
no programa. Dai que ruptur'as comegassem a apaiecer na construgao. Do pont o de vista da conH;ej:"vacSo do solo, o escoamento
superficial das areas tratadas pode aumentar coasideravelmente a
hipótese de erosSo nas areas nSo tratadas. Algimias raz5es posslveis para a descontinuidade na constnagSo de arretos s3o:
a. algumas parcelas a serem beneficiadas deverem ser possuldas,
aiTeridadas ou trabalhadas de parceria por cul!:ivddore;.; que nao
vivem na area
b. beneficiaries potenciais poderem preferir trabalhar nas frentes classicas do MDRP por a tabela de pregos ser maior

c. OS beneficiérios poderem insistir pela reparti^So igualitaria
dos benefIcios do trabalho de mS-de-obra. Por exemplo, um
beneficiiit-io pode receber 125 metros lineares da construgSo de
arretos numa area total que exija 560 metros lineares
d. algvimas fami lias nSo poderem proporcionar um trabalhador
participante (ou velho demais ou novo demais para trabalhar)
e. uma comunidade poder ter um potencial maior em populagao
beneficiéria do que a quota atribulda pelo Servigo da CSA para
participar na FTBC. Isto é um problema particularmente agudo
em zonas de alta densidade populacional e onde o coordenador
de 2ona da DGCSFER tem outras prioridades CSA a completer
(i.e. const n.igS'o de diques de retengSo ou plantagSo de espécies florestais).

8.2. Extensionistas funcionando cojno controladores de equipa

Extensionistas têm desempenhado um papel de tal importSncia na
organizagSïo e implementagao das FTBC que um efeito contrdrio
deste processo terö sido o de as equipas e os dirigentes de
equipa ficarem completamente na dependência do extensionista para
a administragSo. planeamento e aspectos de registo contabillstico
do trabalho, e bera assim em materia de discipline e problema de
pagamentos. A despeito das advertências aos extensionistas de que
os dirigentes de equipa das FTBC devem ter mais responsabi1idades, isto nao sucedeu. As razöes deste dependência foram:
1. falta de experiência dos dirigentes de equipa eleitos (muitos
nui'ica tiveram uma expieriência anterior de controlador das
frentes "classicas")
2. falta de formacSo.
Dado o complicado e extrovertido processo de iniciagSo de uma
FTBC (selecgSo do sltio, participagSo da comunidade, inquérito
sobre os participantes, reunioes, eleigSo dos dirigentes de
equipa) nêto foi possivel ter todos os dirigentes de equipa em
conjunto para uma preparagêfo técnica/administrativa formalizada
antes do advento das actividades CSA em 1987.Para rectificar este
problema, os dirigentes das equipas FTBC, velhos e novos, devem
receber uma formagSo pretica.

8.3.

Motivag:ao/disciplina dos trabalhadores mais novos

Duas das treze equipas estabelecidas em 1987 tomai-am o extensionista como patrSo ou conti'olador e consequentemente a produtividade do trabalhador foi baixa na ausência do extensionista. As
razöes deste procedimento foram:
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1. conviccao de que as FTBC nSo sêfo realmente difererites das
frentes de trabalho "classicas" (duas reuniSes foram realizadas com ambers os grupos na tentatlva de clai-ificar a filosofia
e os objectives das FTBC)
2. .aiiibos os giTipos eram na maioria compostos por gente jovem
(17-22 anos de idade) que nSo eram os directos beneficiaraos
das obras CSA (mas antes filhos e filhas dos beneficiaries
directos) . Este gtnapo etério tende a ter pouca ou nenliuma
responsabi 1 idade e pouca ou nenliuma experiência de trabalho.
Resultados rauito positivos e excelente disciplina no trabalho
foram demonstrados pelas equipas de trabalho das FTBC onde
havia me]hor equilibrio entre os diferentes grupos etérios.

8.4. Falta de directrizes
stragSo das FTBC

operagSo/procedimentos para a admlni-

Conforme consta da SecgSo 8, o MDRP tem ainda que definir um
padrao de procedimentos operacionais a seguir pelas equipas FTBC.
Esta situagSo significa que os concelhos do Tarrafal e de Santa
Cï'uz e o PDBH defmiram cada qual o seu pï-ópi-io pjrocesso de
funcionaifiento paia as actividades das equipas FTBC, resultando em
amplas discrepèncias tanto na filosofia como na implementagSo do
programa.
Algumas destas discrepèncias incluem diferengas em sahario,
escolha de dirigentes de equipa, objectivos, planeamento anual
etc.
A falta de directrizes gerais para as Fl'BC na il ha de Santiago
P'Dde resultar potencialmente na distorgSo da intengao e objectivos originais do progr^ama. e tem assim em lever a generalidade
dos trabaihadores pai^tieipantes ao descontentamento (i.e. os
trabalhadores de uma zona podiam exigir de que Ihes devia ser
permitido efectuar a prepai-agSo dos terrenos nas areas irrigadas.
satendo perfeitamente que as FTBC doutras zonas têm peïTnissSfo de
efectuar este tipo de trabalho).

8.5. Fhlta de um esforgo coordenado para estatelecer o programa
de poL^nga individual (PPI) e os prcgramas do fundo ccanunitério (FC) oom a consequente sohrecarga dos extensionistas
Na opmiao do autor, os trabalhadores participantes das FTBC de
modo geral depositam pouca confianga nos progr.amas PPI e FC. Dado
que os seas salarios sSo tSo baixos (105$ por dia) eles pensam em
termos do seu presente ganho individual como devendo ter uma
prioridade mais importante que quaisquer outros teneflcios derivados de poupanga local e de programas de empréstimos. Alguns
p.ai;~ticipantes consideram que sSo obrigados a participar no PPI
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quando literalmente cada escudo ganho faz falta para satisfazer^
as necessidades tósicas de cada dia.
Em segundo lugar, por causa da falta de conhecimentos e de formagSo em contabi1idade Msica por parte dos dirigentes de equipa
eleitos. os extensionistas, tendo maior preparagSo formal, sSo
usualmente chamados a resolver qualquer problema de escrituragêio.
Concomitantemente. o resultado é que, se ocorrem anomalias na
administragSo destes fundos, o extensionista pode também ser
culpado juntamente com os dirigentes de equipa. O envolvimento
dos extensionistas na administragSo do PPI é uma situagSo de
nenhum ganho para eles.A convocagêio para ajudar a administrar
estes fundos eria uma sobrecarga de trabalho excessiva para o
extensionista, podendo diluir os esforgos dele/dela com outras
atribuigöes/responsabilidades funcionais do programa da ExtensSo
Ruu'al (i.e. saüde e higiene, horticultura, produgSo fi-utlcola,
introdugSo de fogöes melhorados, e t c ) .

76

9.

Resumo e conclusSo

9.1.

Resumo

A secH-iir da-se i.una comparagêfo esquematizada
freiites "clAssicas".
Caracter1st i ca

FTBC

entre as FTB?

Frentes de trabalho
clóssicas

1. Beneflcios aos
trabilhadoi-es

salario mais
trabalhos CSA
construldos
nos ten:~enos que
eles cultivam
directamente

apenas salario

2. N° de horas trabalhadas por dia
3. Média do salario
4. Cont r o 1 adoi- es
de equipa
5. Prcilutividade n..i
cons t i"ugSo arï et os
(m3/pe3soa/d i a)
6. Progi-ama de pon~
panga individual
7. A-oSistencia técnica

T-i - 8

105$00/dia
e l e i t o s pelo
gi'upo
0 69

vai' iavel, usualmente menos de 7
120$00/dia
designados pelo
MDRP'
variavel

hé

nSo ha.

regra geral
dial-lament e por
extensionista
prosseguimento
por pessoal PAR
uma semana
após o ultimo
mes trabalhado
consensos entire extensionistas, PAR e
dirigentes de
equipa
nos terrenos
dos trabalhadores participantes
usualmente a
1 km da casa
apenas na construgSo de
ca1deiras
const rxigSo de
ai~i^etos

limitada e variavel

8. Conti'ole de
qualidade
9. Quaiido OS salaI io sao pages
10. Dec1soes sobre
o plano de tiabalhos

11. Onde se realiz.ain
OS trabalhos

12. Onde trabalham
OS participantes
13. Tarefa permitida

14. Tarefa mais
adaptada para

as
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variével
pelo menos um mês
depojs do ultimo
mês trabalhado
"de cima para
taixo" a partir
do MDFÏ'

quase sempie em
terrenos do Estado OU de outrem
usualmente longe da
casa (3-6 km a pé)
em muitos trabalhos, mas nem todos
construgSo de
grandes diques de
retencSo

9.2.

Conclusêio

A maior conclusSo que se pode tirar é que a implementa(;'So do
prcgrama FTBC pel o MDRP pode proporcionai- a protec^S'o anti—
ei'üsiva urgentemente necesséria para as zonas de vertentes escarpadas do domlnio privado, enquanto ao mesmo tempo motiva os
cultivadores a particip,arem activamente nos esforgos de manutengSo/reparagSo das estruturas CSA. Os postulados filosóficos do
pi'ogama sko sólidos e comegam a fazer ultrapassar alguns dos
obstéculos e limitagöes das frentes de trabalho "classicas", que,
contudo, sSo mais apropriadas para construir grandes estruturas.
Os salérios do trabalhador p,articipante sSo baixos, mas outros
beneficies (especialmente o de serem pagos a tempo) têm fomentado
o interesse do cultivador pelo programa. Os trabalhadores sSo
mais inclinados a completar o dia de trabalho de 8 horas quando
pcjdern trabalhar proximo da casa e também quando entendem que o
trabalho executado os beneficia directamente. Dados-factos preliminares indicam que os niveis de produtividade de trabalho vSo de
razoével a excelente. O controle de qualidade do trabalho executado melhorou também amplamente. devido ao esforgo consciencioso
dos agentes de E>ctensêfo pai'-a proporcionarem contlnua formagao no
servigo, e bem assim assistência técnica quase que diaria.
Contudo, o programa nSo deixa de ter os seus pontos fracos. Os
progi-amas PPI e FC têm sido diflceis de implementar e administi-ai~, erauitostrabalhadores ainda nSo têm uma compreensSo clara
dos beneflcios potenciais deste aspecto do programa. O pessoal
FTBC (tanto os dirigentes de equipa como os trabalhadores participantes) carece antes de mais de forinagS'o, tanto no aspecto
técnico como administrative do procp."ama. O Servigo CSA necessita
de desenvolver um sistema sofisticado de proporcionar apoio
logistico e de equipamento a estas equipas de trabalho. Em principio, foi implementado um expediente para assegvirar o pagamento
a tempo do trabalhador participante t'ïtC,
mas na pretica este
arranjo nem sempre tem funcionado da meihor maneira.

10.

Recomendagöes

10.1. O que funcionou bem e deve ser continuado

a. Contlnua formagSo no servigo
Um programa de formagito contlnua no servigo para todo o pessoal
FTBC, e bem assim breves cut^sos fora da estagao para os dirigentes FTBC, sao essenciais para o sucesso do programa.
A introdugSo de préticas CSA melhoradas exige a elevagSo do grau
de perlcia/conhecimentos do trabalhador do mesmo passo que as
capacidades de administragSo/planeamento dos dirigentes eleitos.
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Paid aöLtegturar sucesso cc^ntinuo è
implement.aï o seguinte:

foimagSo

no

ser"^'i?o.

ha que

- 1J1Ï1 agente de Extensao PAR com experiência extensiva em CSA deve
ser designado para planear e conduzii" CLirsos de fonnagSfo especial izados em tC)das as zonas das FTBC,
- o Engenl-ieiro em CSA deve funcionar como conGelheiro técnico nos
progi'.ama.s da forma(;:i?o a ser ministrada,
- devem ser planeados bfeves cursos foi'a da estagSo pajra os
dirigentes das equipas FTBC, sendo implementados pelos extension is tas.
- OS extensionistas devem participar taiabém nos cursos fora da
esta<;ao. de reciclagem. versando os aspect os técnico e administi'at]vo da implementagSo das FTBC.

b. Controle de qualidade do trabalho executado
0 si.gtema existente de responsiabi 1 izacaio hierarquica pel o controle do QLialidade do trabalho executado é satisfatórlo, mas os
coordenadores de zona da DGCijJr'tK devem desempenhar- iim papel ma is
activo.
Visitas pe;riadicas de controle de qualidade com o fim de cibservar
as obras CSA realizadas pelas FTBC devem ser prosseguidas pelo
coordenador de zona da EXJCSFFE e/ou controlador princip<il do MDRP
na zona em coniugagSo com os extensionistas da localidade. Se
algum tral'jallio incori-ecto ou de toixa qualidade for notado, os
exterc^i'jnistas devem prover assistência técnica a equipa no que
.se i-efere as medidas coirectivas a .serem tomadas.

c. ExtensSo do programa FTBC no ênibito do PDBH
0 ni-UTiero total dos participantes das l-TBC no PDBH deve duplicar
as actuais cifras de 325 a 650 trabalhadores para 1988. Analoqamente os extensionistas devem ser envolvidos na prestacSo da
assistência técnica/organizacional em todas as bacias hidra^f'^f icas do PDBH onde a implementacSo das JrTBC seja viavel.
0 pessoal distribuldo a.s equipas FTBC existentes deve ser expandido de modo a incluir todos os beneficiarios potenciais que
desejem ter urn merabro de familia participando no programa. 0
Servigo CSA deve tomar o encargo de fixar um nijmero total exacto
de postos de ti-atelho nas equipas das FTBC, de mcxio a que os
coordenadores de zona da DGCSFER possam planear adequadamente as
actividades, do mesmo passo que tomam em consideragSo a divisSo
da mao-'de-obra entre as f rentes "classicas" e as FTBC.
Os extensionistas devem desenvolver planos de trabalho com todas
as FTBC participantes e devem também entregar estes planos (incluindo as estimativas calculadas) aos coordenadores de zona da
DGCSFER.
A expanscLO do programa das FTBC deve ser gradual e bem distribuida de modo a assegul:^ar uma suave acomodacSo dos participantes
no trahalho. dirigentes de equipa eleitos e extensionistas PAR
que sejam novos no programa.
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d. Continuar a estimular a produtividade do trabalhador das FTBC
O MDRP, o GEP, o ServicQ CSA (DGCSFER) e o PAR devem prossecpjlr
esforcos de colaboragêio com o flm de proporclonar incentlvos que
estimulem os ni'vels de prcdutividade do trabalhador participante.
Se for claramente demoastrado que a produtividade do trabalhador
das FTBC e a qualidade de trabalho executado sSo em grau superior
as dos trabalhadores das frentes de trabalho "classicas", entSo o
salario deveré provavelmente ser aumentado.
Finalmente, a experiência do Conselheiro de Extensao Rui'~al é de
que o pagamento dos trabalhadores com pontualidade é o meihor
incentivo para estimular a produtividade.

e. PreparagSo e execugSo de planos de trabalho anuais
A atribuiggo as FTBC do encarqo de elaborar planos de trabalho
simples pode ser ütil a lonqo prazo para o desenvolvimento e a
estabilizacSo ecologica CSA das sub-zonas do PDBH.
Deve notar-se que tanto os extensionistas e os dirigentes de
eqiaipa FTBC Ciarecem urgentemente de uma formagSo neste aspecto da
elaboragêfo de planos de trabalho.

10.2. Recomendagöes quanto a preencher as limitagöes do programa

a. Regulamentos/directrizes das FTBC
O MDRP e o Servico CSA (DGCSFER) devem finalizar tëto rapidamente
quanto posslvel um documento sobre as directrizes generalizadas
no aspecto da execugSo dos trabalhos/procedimentos gue devem
pautar a realizagêio da actividade das l-TBC.
Sem estar na posse de um documento regulador da prestagSo de
servigo pelas FTBC, que define e limita as actividades destas
equipas de trabalho, o pessoal de Extensao, o Conselheiro de
Extenscio Rural (e outros) têm-se visto na obrigagSo de prescrever/autorizar decisSos que vSo para lé da sua autoridade e respoasabi1idade.

b. Limltes quanto ao tipo de trabalho permitido
O PDBH e o Servigo CSA (DGCSFER) devem limitar o tipo de trabalho
a ser executado pelas FTBC èguelas actividades relacionadas com
as realizagges descritas no Documento do Projecto.
Isto é importante por duas razSes. Primeiro, se as equipas FTBC
locais têm total autonomia, podem optar pela execugSo de tarefas
que têm sido tradicionalmente levadas a cabo pela colaboragSo
("djunta-mon"). Isto pode esbanjar os fundos do projecto, e bem
assim dar aos trabalhadores a falsa impressSo de que o GOCV agora
esté também disposto a subsidiar a tradicional "djunta-mon". Fm.
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se<Tundo lugat", iir:is ladeit~as acidentddas das margen?; das ribeiras
deve ser dada prioridade as medidas anti-erosivas (biol<f)gica:v e
técnicas), em vez de manuteng:ê'o de tetxenos e estrutm'as.

c. Limitar o papel dos extensionistas
Os dirlqentes de equlpa FTBC devem tornar parte mals activa na
responsabi1idade global pelo planeamento/adminlstracao/impleinentac§o das activldades das FTBC.
Para elirainar a ultra-dependência dos extensionistas e para
fomentar a lideran^a local, sSo .ibsolutamente necessérios a
semi-autonomia, a auto-suficiência e treino/formagSo dos dirigentes de equipa eleitos.

d. Apoio administrativo/de gestSo para os programas PPI e FC
O Institute Naclonal de Cooperativas (INC) e o Banco de Cabo
Verde (BCV) devem desempenhar uma funcao principal no estabelecimento/apoio dos progi-^ainas PPI e FC.
O INC deve oferecer simples rursos de administragSo financeira e
de contabil idade, estabelecendo o BC\/ pr^xiramas de incentivos
especiais que gerem liicros sobre os fundos depositados pelos
FTBC.

e. Particlpagêio dos trabalhadores mais novos nas FTBC
Rituras equipas niSo devem ser iniciadas em éreas onde os mquéritos indicam que 2/3 da mgcr-de-obra tem menos de 23 anos de
idade.
Como ja foi ejcplicado no parégrafo 8.3. devera haver um equilibrio entre o numero de participantes mais novos e os mais velhos
no servigo, pai^a maximizar a produtividade das equipas das FTBC.
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• Frentes de
Santiago

reconversSo

no Concelho de

por: Carlos Monteiro,
Engenheiro Agrónomo, MDRP, RC Santa Cruz,

1.

Santo Cruz, Ilha de

Santiago.

IntrodugSo

Dn 1986, baseado na experiência organizativa da comunidade de
Loura, na falta de trabalho no Concelho, na disponibi1idade da
DGCSFER, na existência do Centro Regional de ExtensSo Rural em
Ribeira Seca (CRER-RS), foi introduzida uma nova forma organizativa de frentes de trabalho no domlnio de ConservagSo de solos e
é.gua, nas localidades de Ribeirêio Almasso, Boca Larga e LibrSo/Julangui. Ver o relatorio de avaliagSo do CRER-RS (1986). Em
1987 foram criadas novas zonas: Fundura e Boca Lai-ga (dos QrgSos), cujo financiamento veio da CooperagSo Sulga (CRER-RS,
1987).

2.

Objectivos

Essa nova forma de
objectives:

frentes (em reconservSo) tinha os seguintes

1. Elevagao do grau de autosuficiência das populagöes.
2. ParticipagSo das populagöes abrangidas na manutengSo das
estruturas construldas.
3. Aumento da érea florestada e a construgSo de estruturas mecênicas anti-erosivas.
4. Apoio aos camponeses ccan poucos recursos.

3.

OrganizagSo durante 1986 e 1987

3.1.

OrganizagSo interna

Em cada zona foram eleitos elementos de gestSo, cuja tarefa era
zelar pela discipline do grupo, controle de presengas e responsabilizagSo de gestcfo de caixa de poupanga.
Em 1987, o numero de participantes foi aumentado e por conseguinte optou-se por suïxiividir as zonas em grupos de trabalho de
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15-27 pessoas.
As eleigöes foram realizadas duma forma directa e secreta.

3.2.

Caixa de poupanga

O objective da caixa de poupanga seria utiliza-la em altura de
necessidade, como por exemplo atraso de pagamento. A caixa de
poupanga é fornecida pelas contribuigöes semanais dos participantes: um dia de salario.
Uma das ideias da caixa era que ela se transformasse também em
Caixa de Crédito de cada zona.
Actualmente
- poupanga
- poupanga
Como o nome

3.3.

ela é composta de duas partes:
individual (constituida de 90% da poupanga),
colectiva (constituida de 10% da poupanga).
indica os fins da poupanga têm objectivos diferentes.

Apoio técnico

O apoio técnico e a animagSo foram realizados pelo Centro Regional de ExtensSo Rural em colaboragSo com os Servigos Florestais.

3.4.

Tipo de trabalho

As actividades a realizar-se eram as que normalmente se executam
nas outras frentes: construgSo de arretos, pequenos diques,
florestagao e reparagöes de estruturas.

3.5. Modo de trabalho

Os trabalhos de ConservagSo de solos e dgua foram realizados nos
terrenos daqueles que estavam integrados neste tipo de trabalho,
os quais eram todos os chefes de famllia ou agregado familiar.
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3.6.

Salério praticado

O Salario era uniforme pat~a todos os participantes (150$00 homem
e 90$0n mulher) excepto para os membres da comissao de gestSo
C135$00).
Em 1987, todos os participantes usufrulram de um salario de
J05$00 dicirio. com excepgSo dos reponsaveis. menibros da comissSo
de gestcfo, que ganhavam 135$00 diario. Tcxios os participantes
realizaram o mesmo tipo de trabalho sem a necessidade de especializacAo protissional muito particular, e por consegiainte aceitaram urn salario icfual p.ai^a o mesmo tipo de trabalho.

4.

Resultados alcangados da participagêfo popular na C.S.A.

4.1. Actividades realizadas em 1987, renciimentos e
rios

a.

custos unité-

ConstrugSo de covas com caldeiras

0-iant .idade

.Jornas

Rendimento

Custo unitario

(no)

(no)

(por homem
e por dia)

(ECV)

8.505

1.531

6

20$00

LibrSo/
Julangu]

16.521

3.051

9

19$03

B.targa

19.232

2.892

7

15$59

Fundura

2.337

931

5.8

21 $00

B.Larga
OrgSos

1.382

186

7.4

14$53

47.977

8.591

7.04

18$00

Zona

R.Almasso

Total
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COTistrugSo de a r r e t c s

Zona

Volume
pedras
secas

Jomas

Rendimento

Custo unitério

(m3)

(no)

(por homem
e por dia)

(EVP)

950

0.66

87$49

LibrSo/
Julangui

1.951

1.23

87$65

B.T«arga

4.922

0.80

134$35

R.Almasso

2.

?

P\andura

348.78

3.780

0.48

322$35

B.Larga
QrgSos

1327.90

8.947

0.50

320$78

Total

1676.68

20.550

0.60

173$10

Claixa de Poupanga

Zona

Poupanga individual
(BCV)

Rondo comunitério
(ECV)

R.Almasso

97.710$00

10.408$50

LibrSo/
Julcuigui

178.943$00

21.708$00

B.Larga

199.883$00

19.889$00

Fundura

145.125$00

16.125$00

^.Targa
OrgSos

276.655$50

46.864$50

Total

898.316$50

114.996$00
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4.3.

Custos das Frentes por Trimestre (em BCV)

Trimestre

Zonas

I

II

III (Julho/Agosto)

R.Almasso

203.275$00

281.550$00

149.715$00

LibrSo/
Julangui

469.540$00

626.585$00

250.740$00

Boca Targa

483.740$00

625.815$50

328.905$00

Fundura

270.817$50

407.407$50

247.920$00

B. T rfrga
ÓrgSos

490.680$00

816.172$50

463.170$00

1.918.052$50 2.757.530$50

1.440.545$00

Total

4.4. Produgêfo de sequeiro nas parcel as tratadas
Infelismente nSo possulmos os dados relatives è produgSo, visto
que ainda nSo se iniciou a colheita.

II Trimestre
Zonas

Covas
Arretos
M3

ProdugSo
de plantas

C/Caldeiras S/Caldeiras

R.Almasso

427,7

LibrSo/
Julangui

915,75

10.519

27.000

B.Trirga

3.214,98

470

20.000

Fundura

1.223,20

2.599

10.000

^•Iflfya

OrgSos

2.307,20

Total

8.088,63

13.588
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57.000

Meses de Julho/Agosto
Zonas

Actividades
Plantagao de
Arvores
n°

R.Almasso

1
Sementeira de
FeijSo Congo

Espécies

1

Area 1

Area
(ha)

Quantidade
litros

22,6

94,0

37.6 1

68

86.5

34,4

72,5

76,5

30,6

20

29

11,6

42,5

58

23,2

225,6

344

137,4 1

9056 Prosopis

(ha)

juli flora
Librae/
Julangui

27313 Prosopis

B.Tflrga

29007 Prosopis

juli flora
Prosopis
chilensis
Prosopis
nilo.
juliflora
Prosopis
chilensis

Fundura

8000 Prosopis

juliflora
Prosopis
chilensis
JB.T.fnrga
órgSos

Total

4.5.

17000 Prosopis

chilensis
Prosopis
juliflora
Prosopis
holoser.
90376

Aspectos sociais

A nova forma de organizagSo de trabalho das frentes nas Ccanunidades em questSo permite uma maior solidariedade entre os seus
memtros e uma maior receptividade na intervengSo dos Técnicos,
para além de permitir a organizagSo da Ccmunidade em questSo.
Um outro elemento importante é a possibilidade que dd a todos os
chefes de famllia de terem trabalho, proteger os seus terrenos, e
dar aos outros membros do agregado familiar a oportunidade de
procurar outro emprego. por conseguinte aumentar a economia
doffléstica.
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4.6.

Aspectos negatives verificados

1. Descontinuidade das estruturas anti-«rosivas devido è ausência
no grupo de pessoas que, embDra tenham terreno na zona a tratar, nSo residem nela.
2, Falta de conhecimentos suficientes na utilizagSo das fichas e
outros impresses de gestSo do grupo de tralalho.

5.

Perspectivas

Considerando a evolugao dessas Prentes observadas através dum
acompanhamento sistemético e continuo de avaliagSo, é-nos permitido tragar algumas perspectivas delineadas ao longo dos dois
anos de tratelho.
Apraz-nos portanto dizer que, tendo em conta os objectivos tragados (ver CRER (1986 e 1987)), as frentes em reconversSo poderiam
enveredar por dois distintos caminhos:
1. Desenvolvimento Inteqrado - em que se enquadram todos os
sectores de actividades, oom particular interesse para as de
caractei^ sócio-económico, que pensamos deverem ser implementadas com a móxima precaugao, a princlpio, em uma ou outra zona,
e necessitando duma pré-anélise da situagSo da mesma.
2. ReconversSo Simples - como forma de resposta aos aspectos
técnicos na construgSo das infra-estruturas de ConservagSo de
Solos com meihor rendimento e qualidade, em que a poupanga nSo
seria fundamental. Esta forma seria possivel alargar a todo o
Território Nacional.

6.

Referências
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• Itoa avaliagSo das actividad.es das f rentes em reconversao de
C.S.A. em Santa Cruz e Tarrafal, Ilha de Santiago.

por: Oumar Barry,
Engenheiro Agrónomo,
ExtensSo Rural. SSo Domingos, Santiago.

1.

IntrodugSo

O conteüdo deste documento é um resumo dos resultados e recomendagöes duma reuniSo de andlise realizada na Ribeira Seca,
entre os Técnicos da Direcgêfo Geral de ExtensSo Rural, das Repartigöes Concelhias do MDRP de Tarrafal e de Santa Cruz, com os
extensionistas de CRER-RS e os do Projecto de Desenvolvimento das
Bacias Hidrogréficas (W.D.P.), sobre o sistema de funcionamento e
a metodologia de trabalho das frentes em reconversSo na érea dos
Concelhos de Santa Cruz e de Tanrafal.
Essa reuniSo da Ribeira Seca teve como objective a reflexSo e o
diélogo na base duma anélise entre os técnicos presentes, visando
a homogeneizagSo da linguagem utilizada e encontrou um modelo que
serviu de referência e de recurso a todas as experiências de
reconversSo das frentes de trabalho. A escolha do Centro Regional
de ExtensSo Rural da Ribeira Seca para a realizagSo da reuniSo
deveu-se ao facto dele ser o mentor e o executor de uma das mais
férteis experiências em materia de reconversSo de frentes de
trabalho.
A metodologia de trabalho durante a reuniSo baseou-se na seguinte:
— Uma apresentagSo geral da estrutura, do sistema de funcionamento e da metodologia das frentes em reconversSo por todos
os servigos directamente responseveis pelas mesmas;
— Uma sessSo de debate.
Convém, antes de comegar a apresentagSo e a anélise das frentes
em reconversSo, lembrar os objectives gerais dos dois tipos de
frentes.
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2.

Prentes de trabalho: Object!vos

2.1.

Object!vos das frentes clóssicas

Na altui'd em que se
object!vos eram:

criaram

as

frentes de

trabalho, os seus

-

Resolver o problema do desemprego.
Limitar os problemas de migragcio--emigrag§[o.
Enfrentar o processo de desertificagSo.
Lutar contra a erosSo.
Cr!ar infi"a--estruturas para a infiltragSo de dgua das chuvas,
reforgando as dguas subterrêineas.
- Abastecer ès populagöes dgua potóvel ou égua de rega.
- Proporcionar aos trabalhadores das frentes a formagSo na materia de conservagSo de solo e égua.
As frentes cldssicas eram organ!zadas pelo MDiïP através dos seus
Services competentes. Os terrenos estatais constituem a maior
palate da érea de actuagSo das frentes.

2.2.

Objectives das frentes em reconsersSo

Baseando-se nas experiências e na sua propria filosofia, podemos
dizer que: se entende por frente de trabalho em reconversSo um
grupo semi-autónomo de camponeses trabalhadores do MDRP, duma
bacia ou comunidade, que realiza as infra-e-struturas mec&nicas e
biológicas de conservagSo de solo e dgua nas éreas agricolas que
Ihes pertencem, ou exploram sob o regime de arrendamento ou
parceria. Os trabalhadores do grupo desenvolvem os seus próprios
planos anuais, participam nos programas de poupanga individual,
recebem um salério mensal beneficiando também das obras de C.S.A.
realizadas nas terras que directamente exploram. Assim, foram
definidos os objectivos de frentes em reconversSo como os seguintes:
1. Estimular as comunidades (camponeses) a participarem nos
processos de tomada de decisSo e na execugSo dos projectos que
directamente os afectam.
2. Fomentar uma aproximagSo e uma ligagSo dos servigos do MDRP
com as populagöes rurais (camponesas).
3. Aumentar a auto-suficiência da populagSo rural, a produtividade e a qualidade do trabalho executado.
4. Responsabi1izar e estimular a populagSo rural a participar na
construgSo, manutengSo e reparagSo das infra-estruturas mecSnicas e biológicas de C.S.A. realizadas nas bacias, cujas
terras se encontram sob sua exploragSo directa.
5. Aumentar significativamente o numero de estruturas anti—
erosivas e de éreas silvicolas.
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6. Gerar emprego conforme as necessidades da populagSo ruiral.
7. Estabelecer os PPI e os fundos comunitérios de acordo com o
desejo dos componeses que se juntam em grupos autónomos e
auto-suficientes.
8. Continuar a descentralizagSo das actividades do MDRP em favor
dos processes de tomada de decisêio a partir da populagSo
rural.
9. Estimulai- e encorajar o associativismo e o cooperativismo ao
nivel das comunidades e bacias hidrogróficas.
Passamos a apresentar os tragos gerais da estrutura e do funcionamento das frentes em reconversSo nos Concelhos de Santa Cruz e
Tarrafal.
As actividades, o funcionamento, a estrutura e todas as experiências
destas frentes em
reconversSo estSo apresentados no
Quadro 1°.

3.

Frentes em reconversao em Santa Cruz e Tarrafal

As actividades, o funcionamento, a estrutura e todas as experiências destas frentes em reconversSo vêm ilustrados nas linhas que
seguem:

3.1.

Watershed Development Project

3.1.1. Objectivos principals
Sao definidos como objectivos principais os seguintes:
- Melhorai-^ a vida de camponeses
- ConservagSo de solos
- Criar emprego

3.1.2. Metodologia

Reunioes de contactos com os agricultores, nas quais se explicou
a nova filosofia de trabalho que se pensa introduzir nas frentes.
Os novos métodos, as vantagens, tanto para o pais como para os
agentes rurais individuaImente, foram assuntos que mereceram
atengSo nestas reunioes de sensibilizagSo/informagêio.
Num primeiro momento, fez-se um inquérito cujos objectivos nSo
foram explicitados nesta reuniSo. Tudo leva a crer que o referido
inquérito visava a aquisigSo de indicadores üteis para a progra-
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magSo de actividades, respeitante a cada im dos agentes envoividos no processo. Foi escolhida iima pessoa por cada unidade fami1 iar.
As actividades comegaram a 9 de Fevereiro de 1987.

3.1.3. Principals actividades

Comegou-se oom a manutengSo dos arretos. Seguidamente fez-se
banquetas e diques. Em suma, as actividades referem-se ao dominio
de reordenamento de bacias e conservagSo de solos.

3 . 1 . 4 . ComposigJcfo
Actualmente, o Projecto apoia 80 pessoas, que estSo divididas em
quatro grupos de trabalho. Acrescente-se que estes dados referem-se a uma zona - Picos jusante.

3.1.5. QrganizagSo
Ficou claro que o Projecto e o MDRP
experiências.

sSo os

financiadores destas

O extensionista tem relativa autonomia na determinagSo dos trabalhos a executar nas frentes devidamente apoiado e supervisionado pelos técnicos de Projecto. O salério praticado é diferente
consoante a categoria e o lugar que cada um ocupa; para o responsével o saldrio é de 135$00 diório e 105$00 para o servente de
1°.
A comissSo formada pelos próprios trabalhadores tem como tarefas
principals: elaborar as folhas de pagamento e coordenar os trabalhos préticos nas frentes. Existem 8 responséveis, sendo 2 por
cada grupo.
Os trabalhadores fazem poupanga que esté sob a responsabi1idade
do tesoureiro. Prevê-se o deposito no Banco da referida poupanga.
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3.2.

RepartigSo Concelhia de Tarrafal

3.2.1. Objectivos
Os objectivos sSo fundamentalmente dois:
- Adquirir emprego fixo a ajirto e longo prazo
- Melhoramento das zonas em questSo

3.2.2. Metodologia

A metodologia adoptada é basicamente idêntica para todas estas
experiências. Baseia-se fundamentalmente nas sessöes de sensibilizagSo e debate com os potenciais beneficiérios.

3.2.3. Frincipais actividades
Constru^êto de arretos, diques, caldeiras e banquetas, plantagSo e
sementeira de congo, sêfo as principais actividades.

3.2.4. Zonas abrangidas
Inicialmente as zonas seleccionadas careciam de postos de traba Iho. (No quadro em anexo apresentamos estas zonas.) Mais tarde
(1986) abriram-se maïs 2 f rentes.- Cuba e Achada Fazenda. Nesta
ultima, foi um grupo de mulheres que reivindicou a abertura de
uma frente. Esse grupo foi um campo fértil de experiência, visto
que nesta zona os problemas surgidos foram insignificantes, o que
se deve em parte è ausência de frent es cMssicas.

3.2.5. OrganizagSo
Avoluma-se o pedido de trabalho no Secretariado Administrativo.
Este, sem capacidade de resposta em termos de emprego, solicitou
ao MDFJP, a criagSo nestas zonas de frentes em reconversSo.
O acompanhamento é feito regulannente por uma equipa de técnicos
afectos aos servigos do: I.N.C., RepartigSo Concelhia, ExtensSo
Rural. Contudo, esté ainda pouco clarificado o papel de cada um
destes servigos nesse processo de mudanga.
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o problema dos control adores é grave. As pessoas com fun<jÖes de
controladores foram recrutadas das frentes anteriores onde desempenhavam as mesmas fungöes e donde transportaram todos os vlclos
para esta nova experiência.
0 salório é discriminatório. Varia com o sexo e a categoria. É um
problema que tem sido muito discutido mas qiae dé a impressSo de
diflcil solugSo. A propria divisSo sexual de tarefas e a divisSo
de trabalho geram essa discrimina^So. É dificil que a ideia de
salério unica para homem e mulher vingue.
Um tratölhador com fun^So de trabalhador de 1° ganha 230$00, um
controlador 165$00, um trabalhador de sexo masculino 105$00 e de
sexo feminino 90$00.
A comissSo é eleita pelos trabalhadores, e ocupa-se fundamentalmente de gerência da poupanga. Achada Fazenda, constitulda só por
mulheres, a sua comissSo é formada por 5 mulheres, todas escolarizadas. Al ids, acrescenta-se que nesta frente 95% das mulheres
sabem Ier. dal a razSo por que nSo existe nenhum circulo de
cultura.
A comissSo de trabalhadores tem a capacidade e o poder para gerir
o fLuido, mas nSo é autónoma.
Essa falta de autonomia tem contribuldo ao aparecimento de alguns
atritos. Um problema que permemece indefinido é a clarificagSo da
érea de aplicagSo de fundo. A questSo dos juros sobre os empréstimos também tem merecido atengSo da comissSo, mas nSo se chegou
a Luna conclusSo final.
A falta de autonomia da comissSo permite que muitas decisöes sSo
tomadas a tmi outro nivel, alheio aos próprios trabalhadores, sem
sequer consulta previa da equipa que acompanha as actividades.
Esses problemas levaram a que a maioria dos grupos fizesse o
levantamento da quantia que possuia no Banco.

3.3.

Ribeira Seca (RepartigSo Concelhia de Santa Ciruz)

3.3.1. Objectives
Os objectives resumem-se:
-

Elevar a autosuficiência das comunidades
Autonomizar as zonas na solugSo dos problemas
Combater a erosSo
Aumentar a produgSo
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3.3.2. Metodolcgia

A experiência da Ribeira Seca comegou igualmente com a difusSo da
ideia e auscultagSo de opiniSo sobre a mesma (nova filosofia das
frentes) dos potencias beneficiérios.

3.3.3. Andlise da situagSo
Um trabalho de pesquisa foi feito em
Almogo.
A conclusSo fundamental a que
deveria desencadear esforgos,
solugSo dos problemas de falta
trabalho conduziu è formulagêfo
s3o.

ChS da

Silva

e RibeirSo

se chegou foi a de que o Centro
visando apoiar a populagSo na
de emprego. A pressSo da falta de
da ideia de frente em reconvert

A experiência de Loura serviu de modelo. Os principais critérios
de selecgSo foram:
- Ser cultivador directo
- Ter poucos recursos
- ParticipagSo na caixa de poupanga
Foi seleccionado um elemento por cada familiar.

3.3.4. QrganizagiSo
O acompanhamento é feito regularmente pelos extensionistas e
técnicos do Centro, com reuniöes de sensibilizagSo e animagSo que
visem apoiar os agentes no processo endógeno de auto-promogSo.
AfXDiar as pessoas na solugSo dos seus problemas.
A comissSo tem por tarefa:
- Preencher fichas de acompanhamento
- Coordenar as tarefas
- Supervisionar as actividades
Existem 2 (duas) categories de salério. Os pajrticipantes recebem
105$00 e os membros da comissSo e alfabetizadores recebem 135$00.
As poupangas advêm do próprio salério de cada um dos trabalhadoi'es. Cada socio deve poupar o salério correspondente a 1 (um) dia
por semana. Acrescente-se que 10% dessa poupanga individual
reverte para o chamado Fundo Comunitério. O levantamento de
poupanga tem restrigöes, nSo podendo ultrapassar 2 vezes por ano.
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3.3.5. Principals problemas
Os problemas mais graves:
- Descontinuidade de arretos
- Diferenga do salório
- Funcionamento deficiënte da caixa de poupanga

4.

Anélise

Do debate e da anélise das informagöes prestadas ficou claro que
muitas das experiências das frentes em reconversSo nSo fogem, no
concemente a estrutura e formas de funcionamento, das chamadas
frentes classicas.
- NSo existe uma explicaccto clarificada a nlvel central e das
comunidades do cpae se pretende com as frentes em reconversSo;
cpjais sgo os objectivos a atingir com a reconversSo das frentes.
- A questSo dos controladores e dos problemas que Ihes sSo inerentes esté directamente ligada ao problema da definigSo dos
objectivos das frentes em reconversSo.
- Ficou claro que as formas de orqanizagSo, estrutura e funcionamento das frentes em reconversSo nSo sSo homoqéneas, assim como
a existência de um fosso entre os objectivos preconizados e as
acgoes concretas no terreno. Muitos dos problemas inerentes ao
deficiënte funcionamento de algumas frentes em reconversSo
devem-se, em larga medida, è falta de participacSo na escolha
dos trabalhadores para a ComissSo de GestSo e è falta de autonomia desta ultima na tomada de decisSes. O problema, igualmente grave, inerente ao lugar social ocupado pelos controladores nSo se compadece com a nova orientagSo que se quer dar ès
frentes de trabalho.

5.

Reccanendagöes

- A participagSo nSo deve restringir-se ao nlvel da execugSo,
mas deve explicar- aos nlveis de planificagSo e de controle, de
modo a se poder garantir uma adesSo real e duréival da populagSo
nos projectos e programas de desenvolvimento.
— As sessöes de animagSo devem ser um componente forte no processo de reconversSo das frentes, porquanto permitarSo aos
próprios trabalhadores uma "démarche" pedagógica que Ihes
ajuradS na descrigSo/andlise da sua propria realidade e na
escolha de acg5es transformadoras desta ultima.
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Deve-se criar um sisterna de comunicacSo e de concertacSo entre
os servicos directamente implicados no processo de reconversSo
das frentes a firn de difundir a sua filosofia e os seus o b ject! vos .
É u r g e n t e d a r u m a formaccio a o s c o n t r o l a d o r e s , onde e l e s e x i s tem, v i s a n d o consciencializé-los p a r a o s n o v o s princlpios q u e
s e prendem a o tratalho n a s frentes.

Quad
COili

ïon

A e s c o l h a d a s p e s s o a s constituintes d e u m a comissSo d e v e pautar- s e p o r crlterios m a i s participativos d o q u e o s s e g u i d o s actualmente.

Tar
Rep

CRE
Sant
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Quadro 1: Coiiiparacao entre diferentes zonas
colli frentes em reconversSo em Santa Cruz e Tarrafal.

Zonas

Inicio

Watersned
(^'.D.P.)

9.2.87

Tarrafal
iRepartivSo
Concelhia

1
Fevereiro'Só
Haio
Rep. C T .

Zonas
Abrangidas

Picbs Jusante
R. Boi, S. Miguel P. Madeira, JoSo Dias,
Picos Aciua.

i.

Alagoa, R. Sal
Ach. Moirao,
Tasareira, Mato
ilendes, Ach.
Longueira, Milho BrancQ Contador, Curral
Velhö, Cuba,
Acha. do Meio.
I, II, III

Tarrafal
Fazenda

Margo 1986

Fazenda 1 grupo

CRER
Santa Cruz

Abrii 1986

R. Aliiago,
LibrSo/Julangui, Boca
Larga Santiago

Janeiro'37

Boca Larga dos
QrgSos/Fundara

Selecpofo das
zonas
iindicadores)

SelecpSo do
pessoal
(critério)

Trabalhos
efectuados

80
4 grupos
isó PiCQE
Jusante)

Atraso nos
trabalhos de
Conserv. de
Solos en CQfflparagSo coie
Qutras zonas

Pessoas que
cultivam terrenos, subzonas indicadas (1 pessoa
cada fauiilia)

MariutenpSQ, Construclo de Arretos, Constru- 1
pêo de diques

3
51
30
30
13
65

Falta de Esiprego na zona

CoaissKo de
Moradores

Arretos, P.
Diques, Caldeiras e Banquetas

Deseiprego

Só fflulheres
explorapSo
colectiva

Caldeiras, plantapSo sementeira
de congo
|

Resultado de
Anélise da SituapSo Falta
de trabalho
SituapSo Ecoiógica Zonas
ligadas

Cultivador Directe Poucos
recursDs 1
seiTibro de cada
fafflilia (nücieo familiar)
participar na
criagSio da
caixa de poupanpa

Arretcs, P.Diques j
recuperapSa de ba-|
lerias, levadas,
tanques e popos,
terrapos, casas, |
plantaplo de érvores, caldeiras, 1
seiTienteira de congo, (nas zonas) !
recuperar estrada-;
Recolha de pastos l

N'de pessoal

R.C.T.
70
27
17 50
58
65 65

j

Total: 664

23
+2
25

210

160
Total: 370

1)
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''

1

''

Zonas

CoffiissSo/N"
de ffieiabros
queiü eieqe
tarefas

Watershed
iS^.D.P.)

0 Responséveis
4 x 2 por
grupo, grupo,
folha e CoordenacSo dos
trabalhos Préticos

Eleito pelos
Tarrafal
Repartigaoa trabalhadores
Concelhia
Depésito das
poupanpas

Tarrafal
Fazenda

Cinco
EleitG pelo
grupo, qerir
trabalho, pessoal e poupanqa

CRER
Santa Cruz

2 de cada grupo
dirigir o grupo
técnico, disciplinarmente,
qestSo da caixa
de Poup. Representar a zona
frente nas institui§6e5 ligadas ao MBRP
Presid. Tesour.
Respo. Hat. e
Ferraisentas.

,
ForuagSo
Existeiï
Circulo de
do Pessoai
Controladores Cultura
OU Capatazes? (AlfabetizagSo)

NSo

Sisi
Coiepo 4/5/87

Extensionista
e Responséveis
ForiTiagSo Técnica, Ajuda na
(örganizaolc)

Objectivos
principals
(isax. 3;

Organizaglo
da caixa de
poupanca

Helhorainento
da vida dos
agricultores
Conservaclo
de solos
Criar einpre-

üinheiro no
iTioffltnto esté
no Tesoureiro, Previsto
Banco

00

Controiador

NSo
Responséveis
de Folhas

NSo

ForffidySo
Exi steal era
todas as
Nada
frentes
(AlfabetizapSo)

HelhoraiTiento Fazsif! poupandas zonas ei» ga, é depositsdc no B.C.V.
questio
de Tarrafal.
Conta a ordei.

Nlo existe
(95-{ sabe Ier!

Formaplo
Técnica

Adquirir eipreqo fixo a
curto e
longo prazo

Fazeii! poupanpa
é depQsitado
no B.C.V. T.
conta é ordeifi;
nlo fazeii! levantaiiento

Existeiri esi
todas as zonas
no local de
trabalho

Viveirista 5
Coiüissöes
Grupos l/zona
forffia^lo ?latershed

Elevar autosuficiência
autonoiüizar
as zonas na
resoluglo
dos probleBias, cofflfaater eroslo

1 dia por seiriana
lO:/, do f undo CoiTiunitério, 1500
avango do paqauento do BCV levant,
liiüitado (2 x por
ano! conta correcte eiB nome da coitiunidade. Abert.
c/3 assinat. de
iTiesibros de
Tesour. e Presid.
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Quem d e t e r -

Fonte de

Quea faz o

Salério

financiainento

paoaisento

H/H

Coffio é f e i t o o
acoupanhaiTiento

OrganizacSo do

iTiina 05 t r a balhos a
fazer
Watershed
(W.D.P.)

Grupo de Estensionistas

MDRP Projecto
Watershed

Pagador do
«DRP

Responsével
135.00 servente
r 105.00

PeriBanenteisente (todos 05
dias) por E>itensionista

Estensionista
Thoisas e Hufr
berto

Tarrafal
KepartipdO
Concelhia

HDRF
Contfolador

Watershed,
CEE e Servigos
Florestais
Rep. C.T.

H. 105*00
«. 90*00
controiador

Visitas regu-

Equipa dos
técnicos Rep.
C. Tarrafal +
m - ER

Zonas

Tarrafal

CofflissSo

F.A. D/

Pagador do

Projecto
MDRP

165*00, controiador de
1- 230*00
Conti 55^0

Tarrafal

Fazsnda

(Cooperativa)

CRER
Santa Cruz

Coffiissbes
e Participantes

lares dos técnicos 3-4
vezes por se-

As

(Servipos
Florestais)

Coiissöes

Hulheres
100*00, 1 re-

Apoio ns resolugSo dos prcplemas + nm

Visitas reguiares reuniöes
de s e n s i b i i i -

135*00 meiTibros
das comissÖBS
e Alfabetiza-
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INC
HBRP
(Tétnica)

vez p/seiiiana

105*00 p a r t i cipantes.

dores

,
|

isana

presentante
de frentes
*é5*C0

FDN

acQiTipanhaffiento

zaglfo
AniiTiajJlc
\
i

CRER-RS

•

• DiscussSo geral solare o tema

A discussSo concentrou-se principalmente no tipo de frentes em
reconversao. Foram tratados vórios aspectos ligados a isso: a
filosofia, os object!vos, as vantagens e desvantagens, a viabilidade e as restrigöes do método.
A ideia deste tipo de frentes é bastante nova, mas, no êmbito de
participagSo local, nSo é unica. Hd algumas variantes de apoio de
iniciativas locais pelo govemo. Foi observado que por exemplo em
Santo AntSo o MDRP assistiu a grupos de agricultores que desenvolveram uma iniciativa comunal (sistema F>equeno de itxigagSo),
fomecendo materials.
A filosofia de frentes em reconversSo (criagSo duma independência
económica para os agricultores pelo aumento da qualidade e do
valor dos terrenos deles e pelo estabelecimento de fundos comunais) somente funciona em terrenos que têm perspectivas agrlcolas. Em zonas afastadas, contudo, ou terrenos secos ou desolados,
OU no caso de construir e manter estixituras grandes e custosas
(diques e barragens) o tipo de frente cléssica é mais vié.vel.
Também se pode imaginar uma combinagSo de ambos os tipos de
frentes para certas zonas.
O método de desenvolvimento duma zona por frentes em reconversSo
é também inconveniente para zonas onde os proprietérios de ten:"ence nSo moraun na zona, onde hé muita emigragSo ou onde hd bastantes pessoas sem terreno.
Para analisar e avaliar os efeitos da aplicagSo do método, ainda
faltam dados relevantes (rendimento do trabalho, custos, produgSo
agrlcola e aumento dela etc.).
Foi considerado importante organizar brevemente um encontro a
nivel nacional a fim de discutir os assuntos referidos, e tentar
divulgar o método nas vdrias ilhas.
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3.4. Tema; CS.A. e Pesquisa

• Aplicagao da equagSo universal da perda de solos de Wischmeier
(ÜSLE) è bacia hidrogréfica de SSo Jorge

por: J.M. Faurès e J.T. Morals,
Engenheiros Agrónomos INIA, SSo Jorge, Santiago.

1.

IntrodugSo

O objectivo deste estudo foi experimentar a aplicagSo da equagSo
de Wischmeier ao caso da bacia hidrogréfica de S. Jorge na ilha
de Santiago. S. Jorge foi escolhido porque possui 7 anos de
registos de intensidade de chuva e também dados de caudal e de
sedimentos em suspensSo. A bacia hidrogréfica de S. Jorge tem uma
superflcie de 400 ha.
Apresentamos o calajilo da perda de solos segundo a formula de
Wischmeier e comparamos o resultado com os dados de sedimentos em
sxispensSo existentes.
Também tentamos dar uma explicagSo da dificuldade de aplicagSo da
equagSo de Wischmeier e propomos continuar o estudo da viabilidade da equagSo para as condigöes de Cabo Verde.

2.

EquacSo universal da perda dos solos de Wischmeier, et al.

"Dn 1954, foi fundado em Purdue University, nos Estados Unidos da
America, o centro nacional de dados de perda de solos e escoamento superficial. Foi com base numa grande soma de dados resultante de medigöes de talhöes experimentais de campo que se tomou
posslvel derivar expressöes mateméticas emplricas correlacionando
cada um dos diversos factores intervenientes no processo erosivo,
com a intensidade deste fenómeno" (1). Foi adoptado um modelo
matemético multiplicativo de forma seguinte:
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(1)

R.K.LS.C.P

em que:
A
R
K
LS
C
P

=
=
=
=

perda de solo especlfica média anual; T/ha
factor relativo a erosividade da chuva; MJ. cm/ha.h
factor relative a erodibi1idade do solo; T.ha.h./MJ.ha.c
factor topogrcifico, adimensional, que explica a importSncia
conjugada do comprimento (L) e do declive (S) do campo ou
encosta;
= factor relativo ao tipo de culturas e sua sequência e è
vegetagSo;
= factor relativo cis préticas de conservagSo utilizadas.

Esta equagSo é limitada nos seguintes aspectos:
1. Trata-se de uma equagSo capaz de aferir sómente a erosSo laminar; a erosSo ravinente e a erosSo fluvial nSo sSo abrangidas.
2. As previs?5es sSo a longo prazo, nSo sendo posslvel predizer
desvios anuais e muito menos a erosSo devida a chuvadas individuais.
3. A equagSo foi verificada experimentalmente em parcelas de
terreno de comprimento inferior a 125 m e declives entre 3 e
18%.
Consequentemente, se a equagSo for aplicada em condicöes diferentes, o resultado final do célculo de erosSo röo pode representar devidamente a situagSo existente.
4. A aplicagSo da equagSo de Wischmeier ao célculo de perda de
solo numa bacia hidrogréfica nSo foi o objective principal do
modelo.
Qn geral, a perda de solo duma pequena parcela, com urn declive
homogéneo é proporcionalmente muito mais elevada do que a erosSo
que pode ser medida ao exutório duma bacia hidrogréfica. A heterogene idade da bacia permite a deposigSo dos sedimentos nas
vertentes ou no fundo da ribeira antes de chegar ao exutório.
Para corrigir este facto, foi definido experimentalmente, em
fungêfo da superflcie da bacia hidrogréfica, um coeficiente multiplicative, chamado "Sediment Delivery Ratio (SDR)" (ver CARDOSO,
1985).

3.

Cdlculo dos termos da equagêto de Wischmeier

Os termos da equagSo podem ser divididos em dois grupos:
- lo Grupo - factores climéticos: R;
- 2o Grupo - factores fisiogréficos: K, LS, C, P.

104

Dentro do segundo grupo pcdemos distinguir os factores inerentes
ao terreno: K e LS, e os factores mais ligados è actividade
humana: C e P.

3.1.

Célculo do Factor da Erosividade da Chuva (R)

O factor R represente a forga erosiva da
para todos os aguaceiros de mais de 10 mm.

chuva, e é calculado

O R é o produto da intensidade méxima do aguaceiro em 30 minutos,
I, (exprimido em cm/h) e da energia cinética da chuva. E, (MJ/ha). R tem no sistema internacional as unidades MJ.cm/ha.h. Os
valores EI de cada chuvada dum ano sSo adicionados para dar o R
anual (Ran.).
No caso de S. Jorge, possulmos 7 anos de dados, sendo 55 aguaceiros de mais de 10 mm, com uma média de 7,9 aguaceiros por ano.
O Quadro 1 dé um exemplo do célculo do factor R para um aguaceiro. Os resultados anuais estSo resumidos no Quadro 2.

Quadro 1: Exemplo do célculo do factor R; ïndice de acrressividade
duma chuva
Data: 07-08-67, numero: 43

Constata-se dum modo geral que o Ran é variével e pode atingir
valores muito elevados. Por exemplo, o Ran de 1981 foi de 43,1
enquanto que o Ran de 1984 foi de 668.2.
Da mesma forma, a ragSo Ran./Pan. é significativamente superior
ao que se entrontra em vérios outros palses da Africa. No caso
concreto de Niger, Senegal e Jöjrkina-Faso encontramos um valor
medio de 0.50 (3), enquanto que em S. Jorge se encontra um valor
medio de 0.71. Isto significa que as chuvas em S. Jorge têm um
carécter bastante erosivo.
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Existe também uma relagSo linear entre o factor Ran. e a precipitagSo anual Pan.,

(2)

Ran. = 1.16.Pan. - 158.3 (r = 0.890)

Com esta relagSo podemos ter uma estimativa do R para outras
zonas similares do pais, bastando para isso introduzir o valor de
Pan na formula (2).
Quadro 2: Resultados anuals Ran e Pan

ANO

No

Ptot
mm

Ran
MJ.cm/ha.h

Ran/Ptot

Pan
mm

Ran/Pan

1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987*

6
7
2
9
8
10
13

110.5
235.0
216.5
511.0
240.5
646.0
571.0

43.1
115.2
272.2
668.2
180.7
628.7
412.3

0.39
0.49
1.30
1.30
0.75
0.97
0.72

224.7
320.5
256.1
548.9
312.6
720.8
626.1

0.19
0.36
1.06
1.22
0.58
0.87
0.66

Tot.

55
361.0

331.5

0.85

420.2

0.72

208.9

246.0

0.36

188.2

0.37

Média

S
No
Pt.ot
Ran
Pan

=
=
=
=

7.9

Numero de chuvadas superiores a 10 mm
Volume total das chuvas superiores a 10 mm
Factor de agressividade R para cada ano
PrecipitagSo total de cada ano

* Até 31/10/1987
O valor do R para a chuva do dia 16 de Setembro de 1984 (perlodo
de retomo estimado entre 25 a 50 anos) foi de 602 MJ.cm/ha.h., o
que corresp)onde a 90% do Ran para 1984 e quase ao dobro do Ran
medio dos 7 anos de medigêio.
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3.2.

DeterminagSo dos Factores Fisicgrafacos

Os factores fisiogréficos form estimados em
tativas da bacia hidrogréfica de S.Jorge:

tres zonas represen-

Zona A:
A zona A foi dividida em duas areas de acordo com o declive.
érea I : Declive
Comprimento
VegetagSo
érea II: Declive
Comprimento
VegetagSo

70%
80 m
Pastagens 50% - Milho + feijSo 50%
30%
160 m
Cultura de milho + feijao 90%

Quanto a textura, o solo pode ser classificado como franco-^rqilo-limoso (silty clay loam),com uma permeabi1idade média e uma
percentagem de materia orgênica entre 2.4 e 4%.
Zona B:
Terreno com declive muito forte (70%); zona de f1oresta de "Eucalyptus" com uma cobertura vegetal estimada em 20% na época seca.
O comprimento da zona é estimado em 200 m. 0 solo é do tipo
franco-ai-xfi lo-arenoso (sandy clay loam) com 4% de materia orgênica.
Zona C:
Zona de terragos. Foi dividida em tres éreas de comprimentos mais
OU menos iguais.
érea I
:A érea a montante dos terragos é de declive forte (50%)
com pastagens, culturas de milho e feijSo.
érea II :Zona de terragos
Comprimento (socalco): 25 m
Declive estimado em 2.5%
VegetagSo: cafeeiro
érea III :Encosta com declive de 50%
VegetagSo: carico, mangueiras, acécias...
0 solo é também do tipo franco-argilo-arenoso, com 2.4% de materia orgênica.
Usando o mapa topogréfico, a bacia hidrogréfica de S. Jorge foi
dividida em tres zonas, com os seguintes coeficientes de representatividade:
Zona A: 0.45
Zona B: 0.47
Zona C: 0.08
É de sublinhar, no entanto, que na zona B (zona de declive forte
e de florestas) encontram-se éreas rochosas de declive superior a
100%. Dado a natureza dessa zona (sem solo ou vegetagSo), a sua
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contribuigSo na
das outras.

3.3.

erosSo total

da bacia é relativamente diferente

A Erodibilidade de© Solos (K)

O factor K caracteriza relativamente o solo quanto ao seu grau de
erodibilidade. O
K, em unidades do S.I., exprime-se em T.ha.h/MJ.ha.cm. Se os outros factores fisiogróficos se mantiverem constantes. o valor de K representa a erosSo (A) por unidade de R.
O valor de K varia entre 0.05 e 0.90. Este resultado é determinado a partir de diagramas, os quais sSo feitos com base nos
dados de textura, estrutura, a percentagem de materia orgSnica e
permeabi1idade dos solos. Assim foi estimado o K para as tres
zonas:
Zonas A e B:
Zona C
:

0.31
0.35

É de salientar, contudo, que os mesmos valores foram encontrados
nos Estados Unidos para solos idênticos por WISCHMEIER AND SMITH
(1978).

3.4.

O Factor Topogréfico (LS)

No célculo do factor LS toma-se em consideragSo o comprimento (L)
e o declive (S) do campo. A parcela experimental usada na derivagSo da formula (1), ccan LS igual a 1, tem 22 m de ccanprimento e
um declive de 9%.
O factor LS calcula-se a partir a equagSo:

LS = (L/22)<>»"' (65.41 sin'"- S + 4.56 sin S + 0.065)

Os valores calculados de LS para
guintes:
Zona A érea
órea
Zona B
Zona C érea
drea
érea

I
II
I
II
III

as zonas

estudadas sSo

(3)

os se-

LS = 44.0
LS = 17.1
15 = 69.6
LS = 0.2
LS = 18.0

Convém salientar que os valores de LS foram verificados somente
para declives inferiores a 18%. No nosso caso concreto o declive
é geralmente superior (> 50%). Isto significa que os nossos

108

va lores resul tai'ain de extrapolagöes e que o LS obtido com a
fónnula (3) devia ser ajustado de maneira a corrigir posslveis
desvios para casos de declive > 18%.
Na zona C, nSo foi calculado o LS para a érea I porque, em primeira aproximagSo, pode-se admitir que toda a terra erodida desta
érea encontra-se nos socalcos, com poucas hipóteses de chegar ao
leito da ribeira. Por esta razSo, a érea I nSo seré tomada em
consideragSo no célculo da erosSo da zona C.
Para um teri-ag:o, L é igual ao comprimento do terra^o (2).

3.5.

Factor Cultural (C)

O C é sem düvida o factor mais diflcil de avaliar. Isso pxjrque
temos que ter em conta a época do ano, as técnicas culturais, a
cobertufa vegetal, etc.
O C foi determinado, a partir das diferentes tabelas existentes
de WISCHMEIER e SMITH (1978), para tres perlodos do ano:
lo Periodo - A primeira chuva do ano (Julho ou Agosto)
2o Perlodo - Um mês depois da primeira chuva
3o Perlodo - Tres meses depois da primeira chuva
O valor de C
terrenos nus.

varia entre

O e

1, sendo

igual a

1 no caso dos

Os diferentes valores de C encontram-se no Quadro 3.
Quadro 3 Valores de C, por zona e por perlodo
Perlcxios

Zonas

2

1

3

A - érea I
A -- érea II

0.95
0.95

0.31
0.10

0.029
0.013

B

0.30

0.041

0.013

C - érea I
C - érea II
C - érea III

1.00
0.40

0.95
0.20

0.950
0.013

Verificamos que o valor de C na primeira chuva é superior ao das
chuvas seguintes, isto devido ao crescimento das culturas e da
cobertura vegetal que atinge 80 a 100% tres meses depois da
primeira chuva.
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Na zona de tetxagos, tomamos C = 1 porque trata-se de cafés plantados muite recentemente, cobrindeo aproximadamente 1% da superficie.

3.6.

O Factor de ProtecgSo do Solo (P)

Nos terrenos onde nSo se encontra nenhuma obra de protecgSo
contra a erosSo, o factor P tem o valor 1. É o caso da érea I nas
zonas A e B, respectivamente, e da érea III na zona C. Só podem
sar consideradas obras de protecgSo: os terragos da érea II da
zona C. Neste caso P tem um valor de 0.10 (2).

4,

Célculos

4.1.

Célculo do Produto KLSCP

Quando uma zona é dividida em parcelas de declive diferentes, a
contribuigSo de cada parcela a erosSo total é multiplicada por um
coeficiente (a). Os valores do coeficiente (a) estêio geralmente
tabelados (2). O Quadro 4 contém os resultados corrigidos da
erosSo (aKLSCP) dos tres perlodos e das zonas A e C.
Quadro 4 Produto (a)KLSCP por zona e por perïodo
Zonas

Perlodos

A érea I
A érea II
A Total

1

aKLSCP KLSCP

aKLSCP KLSCP

aKLSCP KLSCPI

2.46
4.06

0.80
2.18

0.08

B Total
C érea II
C érea III
C Total

3

2

1

0.003
1.63

- 1

0.19

6.52

2.98

0.27

6.47

0.88

0.28

-

0.003
0.82

1.63

0.82

0.003
0.053

0.056

Os valores de KLSCP obtidos para os terrenos de cultura e de
florestas sSo muito altos (6.52 e 6.47 respectivamente). Isto é
devido ao facto do coeficiente LS ser também muito elevado, como
aliés jé tinha sido sublinhado mais acima.
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Por outro lado, constata-se uma diferenga muito significativa
entre a zona C e as outras zonas. Por ordem de importência verifica-se que a maior erosSo terd occorido nos terrenos cultivados,
seguido da zona de florestas, e finalmente na zona de socalcos.
Enfim, verifica-se o cardcter muito intensivo do primeiro perlodo
de chuvas do ano, com o produto KLSCP atingindo valores de 20 a
30 vezes maior do que no terceiro perlodo (... protecgSo do solo
pela vegetagSo).

4.2.

Aplicagêfo da equagSo de Wischmeier a cases especificos

Podemos agora considerar o impiacto das chuvas na erosSo nas tres
zonas, som esquecer, contudo, que o resultado da equagSo de
Wischmeier con^esponde è erosSo média anual de um perlodo mais ou
menos longo.
Caso 1
O valor de R para a primeira chuva do ano
corresponde è média das 55 chuvas estudadas:

foi de 50.0, o que

Zona A: A = 50 x 6.52 = 326 T/ha
Zona B: A = 50 x 6.47 = 324 T/ha
Zona C: A = 50 X 1.64 = 82 T/ha
Caso 2
O célculo da erosSo média anual (A), com Ran =
para cada um dos tres perlodos foi o seguinte:

330, ou

seja 110

Zona A: A = 110 X (6.52 + 2.98 + 0.25) = 1073 T/ha.ano
Zona B: A = 110 X (6.47 + 0.88 + 0.28) = 839 T/ha.ano
Zona C: A = 110 X (1.64 + 0.82 + 0.06) = 276 T/ha.ano
Caso 3
A chuva de 16/9/84, com R = 602.0, pode ser considerada uma chuva
excepcional.
Zc-na A: A = 602 x 2.98 = 1795 T/ha
Zona B: A = 602 x 0.88 = 530 T/ha
Zona C: A = 602 x 0.82 = 495 T/ha
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4.3.

CcmparagSo entire o calculado
16/9/1984

e o

medido para

a chuva de

Os resultados obtidos no caso 3 sSo multiplicados pelos seus
respectivos coeficientes de representatividade. Depois a soma do
resultado dos tres termos é multiplicada pelo "sediment delivery
ratio" de 0.25 e pela érea da bacia (400 ha).
Atot
S
S

= 0.45 X 1795 + 0.47 x 530 + 0.08 x 495 = 1100 T/ha
= 0.25 X Atot X A (érea da bacia em ha)
= 0.25 X 1100 X 400 = 110.000 T (*)

Por outro lado, os sedimentos em suspensSo da cheia de 16/9/84
(25 g/l), extrapolados a partir dos resultados de sedimentos
medidos posteriormente, foi de 20.230 T.
Admitindo que os sedimentos do "bed load" da ribeira correspondem
a metade do total dos sedimentos passados no descarregador, o
total dos sedimentos é de aproximadamente 40.000 T (**).
De (*) e (**) constatamos que a equagSo de Wischmeier sobreestimou a erosSo. Além disso, o valor de 40.000 T de sedimentos é
extremamente aIto para uuna érea de 400 ha. Isto dé uma erosSo
média de 100 T/ha, o que con^esponde a uma perda de 8 mm de solo.
Bm comparagSo, lembramos que o limite de toleréncia geralmente
utilizado nos célculos de conservagSo dos solos é de 10 T/ha.ano
(2).

5.

CtonclusSo

Ein conclusSo, podemos afirmar que o valor da erosSo total calculado na bacia hidrogréfica de S. Jorge é extremamente alto. No
caso concreto da chuva de 16/9/84, da qual apresentémos o célculo, a erosSo calculada pela equagSo de Wischmeier foi de 1795
T/ha para a zona A.
Visto a diferenga entre os valores obtidos pela zona C de socalcos e as outras, pode-se concluir que o factor LS deve ser calculado com uma formula mais apropriada a declives fortes.
Da mesma maneira, no célculo do factor K n3o sSo considerados
terrenos de forte declive com alta densidade de pedras e terrenos
rochosos. Achamos que o valor de K para este tipo de terreno
devia ter um valor mais baixo do que obtivemos.
Propomos continuar o estudo dos factores da equagSo de Wischmeier
afim de adapté-la ès condigöes fisiogréficas de Cabo Verde.
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6.

Addendum

Segundo uma comunicagiSo oral transmitida durante o semindrio, foi
elaborada Luna outra equagSo do célculo do factor LS mais adaptada
a terrenos de declive forte.
No caso da zona da S. Jorge por exemplo, o cólculo de LS por esta
formula dé valores mais ou menos duas vezes menores.
Utilizando esta formula no caso concreto da chuva do dia 16 de
Setembro de 1984, encontramos um valor calculado da perda de
solos para a bacia aproximadamente igual a 55.000 T.
A comparag;So com o valor medido (40.000 T) neste caso mostra uma
certa similitude. Corresponde a uma perda média de cerca de 11 mm
de solo em toda a bacia.
O uso desta formula que parece mais adaptada ès condigöes encontradas em Cabo Verde deve entSo ser estudado com muita atengSo no
êmbito da utilizagSo da equagSo de Wischmeier em casos concretos.
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• DiscussSo geral sobre o tema
O uso da equagao de Wischmeier (USLE), nSo sendo em principio
desenhada para zonas com grandes declives, da bastantes complicagSes para aplicagao em Cabo Verde.
A formula também nSo é apropriada, porque o numero de precipitagöes a longo prazo é limitado e as chuvas s3o errdticas. Além
disso hé muitos outros factores que nSo podem ser determinados
com grande exactidSo.
É recomendével procurar e investigar outras formulas e métodos a
firn de obter mais dados concretos no campo e resultados seguros.
Pode-se encarar medir a erosSo através de estacas ou agulhas
fixadas no terreno. Este método nSo é muito exacto, mas dé uma
boa ideia de alteragöes morfológicas no terreno.
Ainda que a DGCSFER tenha alguns resultados de experimentos
realizados em Santiago, a responsabi1idade para investigar e
pesquisar a erosSo é principalmente reservada ao INIA. Da parte
deste foram prometidas mais actividades para 1988 neste cimbito.
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3 . 5 . Tema: C.S.A. e Accaapanhamento

•

Sistema de acompanhamento de projectos de Alta Intensidade de
Mao-de-Ohra (AIMO), Proposta do Ptx.jecto PNUD-BIT-CVI-83-004

por: Ferry Both
Engenheiro, Projecto PNUD/BIT/CVI 83-004, Praia, Santiago.

1.

História e objectives do projecto CVI/83/004

Este projecto iniciou-se em Janeiro de 1983 e chama-se: Projecto
de Assistência Técnica a um programa de trabalhos de Alta Intensidade de MSo-de-Obra (AIMO).
É um projecto da O.I.T. (QrganizagSo Intemacional de Trabalho) e
financiado pelo PNUD para o periodo de Janeiro de 1983 até Dezembro de 1987. Actualmente tem 3 peritos: um economista como chefe
de projecto, um agrónomo e um engenheiro rural.
O Ministerie de tutela é directamente o Ministerie de CooperagSo
e Plano, mas como os projectos de alta intensidade de mSo-de-obra
estSo a ser executados por vérios Ministeries, come o MDRP, o
MALU e o fOP, totalizande è volta de 20.000 trabalhadores em tode
o pais, o projecto tenta colaborar onde a sua assistência for
solicitada.
Segundo o documento de base, es objectives principais do projecto
sSo:
a. IntredugSo de um sistema no MDRP, MALU e no MOP, que permita a
recolha, a slntese e o encaminhamento de dados, possibilitando
assim a planif icagSe, a execu<?Se, o controle e a avaliagSo de
projectos de tipe AIMO.
b. PreparagSo, juntamente com o Ministerie de CeeperagSo e os
Ministeries referentes, de decumentos de projectos de tipe
AIMO a serem financiados pela ajuda externa.
c. PlanificagSo, erganizagSe e avaliagSo das actividades dos
projectos, que ferem financiados através do BIT*, e que fazem
parte de um programa de extensSo mundial, chamade Programa de
ExtensSo nes Trabalhos Publicos (PETP). Este programa é promovide pele BIT* com o apoio de PNUD.
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Evidentemente sere o objective "a" ccan "o sistema", que merece
especial atengSo durante este Seminério sobre o acompanhamento da
execugSo dos projectos.

* (Bureau International du Travail) é
com a sede em Genebra, Sulga.

o órgSo

2.

ApresentagSo do Sistema de Acompanhamento

2.1.

Objective do Sistema

executive da OIT

Antes de tudo vale a pena lembrar que nSo é somente através da
aplicagSo de um sistema de fichas e relatórios, que o director
consegue seguir andamento do seu projecto.
0 bean acompanhamento de execugSo de um projecto requere normalmente as seguintes acgSes:
- Visitas frequentes no campo para manter o contacto com a realidade nos estaleiros e para resolver de imediato pequenos problemas do dia a dia.
- Reuniöes periódicas entre os responsdveis dos diferentes nlveis.
- AplicagSo de um sistema de fichas e de relatórios.
- Avaliagöes periódicas dos resultados e impactos obtidos.
Assim toma-se evidente que a aplicagSo do sistema atrés apresentado é simplesmente uma parte de conjunto das actividades desempenhados pelos responséveis de um projecto.
O sistema, que é constituldo por fichas e relatórios, é concebido
a fim de atingir os dois objectives principals seguintes:
- Satisfazer as necessidades de gestSo ao nlvel que preenche uma
ficha.
- Fomecer ao nlvel superior as informagöes necessérias e requeridas.
1° Exemplo:
O preenchimento das fichas permite a um chefe de estaleiro (cuja
ficha "Relatório Mensal do Oiefe de Estaleiro" sintetiza os
relatórios que Ihe entregam os chefes de equipa) detectar as
operöes em atraso, as equipas fracas, as faltas de materials, e
de melhorar a sua propria gestSo.
Ele manda o produto final das fichas, o "Relatório Mensal do
Chefe de Estaleiro" ao gabinete do Director do projecto.
2° Exemplo:
O director do projecto (ou o seu gabinete) faz a slntese das
fichas que recebeu, junta as fichas preenchidas pelo seu próprio

116

gabinete e preenche fmalmente as fichas do Relatório Semestral". Este envia ao seu superior, normaImente o Director Regional, e ao GEP do seu Ministério.
O relatório permite ao director do projecto analisar rapidamente
o resultado obtido pelo seu projecto e melhorar a sua gestSo.
Eventualmente pode recoi-rer a outras fichas a sua disposigêfo para
analises mais profundas, ou para detectar as causas de certas
anomalias.
Também é pai'te integrante do Relatório Semes tra 1 fazer a compai~agSo entre as realizagöes e as previsöes (do plano de trabalhos)
da produgao das despesas, da mSo-de-obra empregada, etc. para o
semestre decorrido.
Além disso, o sistema tem como finalidade uma maior conscientizagSo de todos os nlveis hierérquicos para o andamento dos trabalhos e sua andlise. Ja a partir do nlvel de um chefe de equipa
devem resultar dados objectivos que sSo analisados por eIe mesmo
"in situ" a firn de tornar as medidas posslveis, processo esse que
até agora tem normalmente sido limitado èi DirecgSo mesma do
projecto.

2.2.

Alguns princlpios do sistema

f3s pedidos de dados e de informagöes sobre as actividades dos
projectos sao extremamente variados e mültiplos. Os lagos entre
os dados sao muito complexes, de modo que um dado isolado muitas
vezes nao podera ser interpretado correctamente e poderd tornar
quase inut il todo o conjunto de informagSes.
As fichas foram concebidas com a preocupagSo constante
a. de simplificar o mais posslvel o trabalho de preenchimento e
da exploragSo, e
b. da adaptagSo ao grau de competência de cada nlvel.
Abaixo encontra-se
sistema:

uma

lista

de princlpios caracterlsticos do

1. A quantidade de dados recolhidos
ffllnimo.

e

tratados

é

reduzida ao

2.

As; inforffiag5es completam-se mutuaImente dentro de um conjunto.

3.

Dérse uma consolidagSo dos dados
principals pedidos de informagSo.

4.

As informagoes sSo pedidas onde se encontram directamente
disponlveis (na fonte) ou ao nlvel imediatamente superior.
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para

as

necessidades dos

5.

Uma informagSo interessante, mas cuja recolha implica um
aumento excessive de trabalho dentro do sistema, tere de ser
recolhida por outros métodos (inquéritos, etc.).

6.

A linha de encaminhamento
ples posslvel.

7.

Cada nlvel preenche um relatório e
rior .

8.

Sobretudo entre os nlveis hierarquicamente
"feed back" e controle em tempo oportuno.

9.

Os dados a serem transferidos para a ficha seguinte encontram-se ja na ordem necesséria para se poder efectuar uma
simples transcrigSo.

foi definida da maneira mais sim-

entrega-o ao

nlvel supe-

sucessivos hé

ij

10. Uma vez que os dados sSo transportados para a ficha seguinte,
nSo é preeiso voltar para trds (para as fichas jo preenchidas) a fim de continuar a consolidaggo dos dados.

ill
3.

A estrutura do sistema

3.1.

A estrutura horizontal

0 sistema trata de maneira independente até ao nlvel do relatório
semestral os dados das quatro rubricas seguintes:
- Ferramentas e Materiais
- ProdugSo fi'sica e Emprego
- Viatui'as e Equipamentos
- Contabi1idade (Despesas)
A proposta presente limita~se as primeiras tres rubricas e nao
introduz nenhuma alteragSo quanto è contabi1idade praticada nos
projectos.
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As quatro n-ibricas sSo apresentadas na ordem citada no "Esquema e
Flu>:o das infonnagöes do sistema proposto pelo Projecto BIT-CVI—
83-004".

3.2.

A estrutura vertical

0 tratamento dos dados segue noriTialmente o seguinte esquema:

Nive] 3

Relatorio NIvel 3

<<

Fichas de Sintese

—

Relatório Nlvei 2

'
< ' • '

Nlvel 2

Fichas de Gintese

Relatório Nlvel 1
<<

Nlvel 1

InfonnagS'o (Ficha) de Base
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5.

Exemplos de Fichas

5.1.

Ficha: relatório mensal do chefe de equipa (fig. la e Ib)

Responseveis pelo
preenchimento:

Periodo abrangido:

Robrica:

Chefe de equipa
Chefe de estaleiro (Slntese)

O
O
O
O

Mês
Semestre
Ano
1 pdgina

Controle de

1°
2°
3°

vérias péginas

RealizacSo fisica e empreqo
realiaado

PosigSo hierérquica dentro do Sistema:
Ficha precedente:
Ficha sucessiva: Slntese mensal por trabalho
por estaleiro
Resultados:

ProdugSo, dias de trabalho, custo da produgSo;
rerdimento, custo unitério; qualidade de trabalho

DescrigSo:

Para cada tipo de trabalho efectuado o chefe de
equipa preenche uma ficha a parte. Na frente eIe
marca diériamente a produgSo (caso for posslvel) e
a quantidade dos meios empregados.
No verso, no quadro èi direita, ele pode indicar os
principais problemas encontrados e fazer observagöes.
O relatório é entregue ao chefe de estaleiro, que
controla o preenchimento e a seguir, no verso da
ficha no quadro è esquerda, faz a slntese calculando os custos de produgSo, o rendimento de
trabalho atingido assim como o custo unitdrio do
produto.
Independentemente disso ele aval ia a qualidade do
trabalho, indica-a na ficha e assina.
Antes de continuar a sintetizagSo dos resultados
obtidos
(ProdugSo,
Dias trabalhados, custos;
Rendimento, custo unitério), o chefe de estaleiro
analisa-os, compai^a-os com os resultados obtidos
pelas outras equipas, fazendo o mesmo trabalho que
no estaleiro dele e finalmente discute-os com o
chefe de equipa (feed-back).
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5.2.

Ficha: Ficha de material (fig. 2)

Responsiveis pelo
preenchimento:

Perlodo abrangido:

Rubrica:

Controle de

Responsive 1 do annazém

0
0
0
0

Mês
Semestre
Ano
1 pagina

0

1_1
21
3°

vérias paginas

Movimento/Stock de um material ou
de uma ferramenta

PosigSo hierérquica dentro do Sistema:
Ficha precedente:
Ficha sucessiva:
UtilizacSo de um material
pelo projecto durante o
semestre
Resultados:

Saldo; Entradas e SaIdas (por destino) do material
ou da ferramenta

DescrigSo:

0 controle de cada material necessita do preenchimento de uma ficha a parte.
A parte das entradas faz a difereng:a entre:
- Entradas de fora (para o armazém principal: do
mercado, da EMF'A, etc.; para um armazém secundório: normalmente do armazém principal)
- Devolugöes internas (para o armazém principal:
normalmente dos armazéns secundórios; para os
armazéns secundarios: das equipas de trabalho)
A parte das Saldas leva 12 destinos fixos (pöe-se
o nome do destino em cima da coluna) e uma coluna
para os restantes destinos. Esta configuragSo
permite levantar facilmente as quantidades fornecidas a estes 12 destinos.
No firn do semestre a ficha é fechada pelo responsdvel do armazém e o saldo reportado para a primeira pógina da ficha do proximo semestre. Na
secretar^ia do projecto seró feito o talango semestral da utilizagSo, na base de todas as fichas
preenchidas para este material nos diferentes
armazéns.
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5.3.

Ficha: UtilizagSo de viaturas (fig. 3)

Responséveis pelo
preenchimento:

Perlodo abrangido:

Rubrica:

Condutor da viatura
Utente
Secretaria (Slntese)

0
0
0
0

1°
2'
3°

Mês
Semestre

Ano
1 pcigina

O

vérias péginas

Controle de viaturas/equipamentos

PosigSo hierórquica dentro d o Sistema:
Ficha precedent e:
:;2Zi:
Ficha sucessiva:
Sintese mensal UtilizacSo
de viaturas
Resultados:

Quilómetros percorridos;
Tipo de combustIvel;
Quantidade de combustIvel gasto; Despesas diversas; Horas: utilizdveis, requisitadas, avarias e
manutengSo, para coordenagSo

DescrigSo:

Esta ficha fica nas mSos do condutor e é principal mente preenchida por eIe e pelas pessoas que
jrequisitam o servlcio da viatura (utentes):
Para cada servigo efectuado, o condutor tem a
obrigagSo de preencher uma nova linha, assinar e
entregar a ficha ao utente (requisitante), que vai
preencher o inlcio, o firn e o total das horas de
trabalho. No firn o utente assina, responsabilizando-se assim pela utilizagSo da viatura durante o
tempo indicado.
(Se o utente for urn chefe de equipa, eIe deve
escrever estas horas também no relatório mensal
dele.)
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6.

Documentos para consulta

O documento principal de consulta é a pasta "Sistema de Acompanhamento de Projectos AIMO"*.
A pasta leva o "Esquema e Fluxo das InformagÖes do Sistema para
Acompanhamento de Projectos". Além disso encontram-se nesta
pasta, para os responsdveis diferentes do projecto, conforme a
seguinte lista, os modelos das fichas bem como as instrugöes para
o preenchimento das fichas:
- Chefes de equipa
- Chefes de estaleiro
~ Responsdveis de armazém
- Condutores e operadores das viaturas e equipamentos
- Secretaria/gabinete do projecto
- Chefe do Projecto
Ho Capltulo 8 da pasta encontram-se os documentos abaixo citados:
- Estimativa somatória do custo dos equipamentos por hora requisitada
- Lista de salérios
- Custos dos materiais
- CVisto diério para utilizagSo de ferramentas
- Estimativa para quantidade de fichas necessérias para um projecto durante um semestre
- Códigos de trabalho
No capltulo 9 da pasta consta um jogo de fichas preenchidas para
um projecto fictlcio com o objective de servir como exemplo e de
facilitar a compreensSo de cada ficha, bem como a interligagSo
entre as fichas.

* Essa pasta foi distribulda aos participantes durante
rio.
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o Semind-

• Discussao qeral sobre o tema

Dm-ante a discussSo foram tratadas vantagens e desvantagens do
sistema de acompanhamento. O sistema produz muita informagSo
sobre o funcionamento de frentes, o rendimento de trabalho e os
cijstos envolvidos.
Também os dados recolhidos sSo facilmente computorizados. Ao
nivel de planeamento obteve-se uma boa ideia do progresso nas
vérias ilhas onde frentes trabalham. A informagSo obtida é util
paï^a o Mmistério de Plano e CooperagSo nos contactos com os
financiadores dos projectos.
A complexidade do sistema é uma desvantagem, especialmente porque
sem formagSo o nlvel de educagSo no campo nSo chega para preencher dados de grande variabilidade e extensSo.
Cursos e Seminérios sSo por isso imprescendlveis, para formar
quadro técnico e pessoal no campo.
Um outro problema é que é complicado calcular o custo de uma obra
compieta (dique, socalco), porque normaImente hé bastantes alteragöes no progi-ama de trabalho da frente (movimentagSo dos trabaIhadores, actividades extra imprevistas e t c ) . O aumento no
nimiero de actividades por frente resulta também em erros no
preenchimento das fichas. Um factor perturbador é o prcjgi'^ama de
alfabetizagSo, que diminui a produtividade de uma frente.
NSo obstante, a maioria desses problemas poderia ser resolvida no
processo de implementagSo do sistema em todas as ilhas.
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4. ExcursSo ao Planalto Leste

O objectivo da excursSo no dia 11.11.87 de manhS foi: dar uma
impressao das diferentes medidas de conservagSo de solos e égua,
implementadas antigamente (tradicional, pai^ticular) e recentemente (Estado).
Primeiro foi mostrado uma parte da zona de Corda, situada perto
da estrada Ribeira Grande - Porto Novo (altitude 900-1000 metros
acima do nivel do mar).

Corda, mui-^etes e dique quebrada
O uso de terra em Corda é prmcipalmente agropastori 1. Nas encostas terragadas (tipo de muretes) cultiva-se milho, feijSo congo e
batatas doces ou inglesas, conforme a estagSo do ano (temperatura) e o microclima (chuvas).
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Entre 1975 e 1980 vcLfios diques forain construidos, de que muitos
fOram estragados pelas cheias e enxun^adas; devido a dimensöes
inadequadas e, mais importante, falta de tratamento integi^ado das
zonas a montante.
Um tratamento integrado, contudo, foi aplicado na zona de ChS de
Galinha, perto da mesma estrada, mas a montante de Corda (altitudes até 1100 m).

Chêi de

Galinha

Em 1986 e 1987 algumas frentes de trabalho do Projecto do Planalto Leste construlram diques (cerca de 7 diques, nos vales),
socalcos e muretes (nos vales), banquetas (nas encostas).
As
cristas separando os vales foram arlxirizadas. Um pequeno viveiro
(érvores de lenha e frutiferas) foi eriado.
O uso de terra (agricultura e silvicultura) é equilibrado. Hé
poucos efeitos de erosao.
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A zona de Morro de Vento é situada a 1300-1400 m de altitude nas
vertentes expostas ao sul.

MoiTO de

Vento

0 uso de terra é silvopastoril. Nos ultimos dois anos a vegetagSo
recuperou em consequência de proibir-se o pastoreio livre na zona
e da armagao do terreno com banquetas (simples e reforgadas) em
que diferentes tipos de acócia foram plantados.
Foi visitado o centro
(approx. 1600 m).

florestal de

Pico da Cruz e os arredores

0 uso de tei'T'a é silvicultura, com vérias espécies de pinus,
cupressus e eucaliptus, plantadas entre 1950 e 1960.
As estruturas de CSA (muretes, caldeiras) sao dimensionadas
fortes, visto a precipitagao (alta e intensiva) e a topografia
acidentada (montanhosa).
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Pico da Cruz
A pratica de condensagSo de nevoeiro é comum: a égua condensada é
captada no tronco da érvore e conduzida para uma pipa perto da
arvore. Hé uma produgSo de égua maxima de cerca de 200 litros por
dia, depjendente do grau e duragSo de nevoeiro, e o tipo de érvore.
Por ultimo foi mostrado o viveiro de Bardo de Ferro (1300 m), que
é, com os viveiros de Cova e Agua das Caldeiras, o mais importante do PIanaIto Leste.
Infelizmente nao foi posslvel mostrar o impacto dos estragos
causados pelas chuvas de Outubro de 1987, na zona de FajS de Mato
(Coculi). Isso como exemplo de factores importantes (precipita?So, declive, tipo de solo) ligados ao processo da erosSo, e uma
prova de que o planeamento por (sub) bacia é essencial a fim de
combinai" e equilibrar as medidas de C.S.A.: tratamento das encostas junto com corrt^ecgao dos caboucos.
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5. Uma tentatlva para uniformizar as estruturas de CSA em
Cabo Verde

por: Evert Kloosterboer
Engenheiro de CSA/ER,
Projecto CB-CVH, Santo AntSo.

5.1.

Prefécio

Este artigo pretende dar um sumdrio e uma comparagSo das estruturas de CSA em Cabo Verde, as possibilidades e as limitagSes, com
o objectivo de criar critérios técnicos uniformes que em ultima
anólise devem resultar em uma me1hor qualidade de CSA na prética.

5.2.

Descrigêïo ccanparativa

Cabo Verde, terdo tuna longa tradigSo de conservagSo de solos e
dgua, tem uma grande variedade de medidas anti-erosivas, principalmente técnicas.Como é ilustrado no artigo do Engenheiro Antero
Pina, ha medidas tradicionais (diques, socalcos, mui:~etes. arretos, bardos) e modemas (banquetas, caldeiras, mini-banquetas,
mini-caldeiras).
As mesmas estruturas aplicadas nas vdrias ilhas podem ter nomes
diferentes, como é ilustrado no quadro 1.
Quadro 1. Tipos de medidas CSA e nomes
DescrigSo da estrutura

Nomes

terrago com muro de alvenaria
vertical e banco horizontal

socalco, pilar

terrago com muro de alvenaria
vert i ca1, banco inc1inado

murete, rencSo, arreto

pequeno terrago,
forma crescente

caldeira, micro-bacia,
pestana

escavagSo de largura de 1-1,2 m
ao longo de curva de nivel

banqueta, banqueta reforgada

Na prética observam-se também diferengas enormes em formas e
dimensöes para o mesmo tipo de estrutura.
Em Santo AntSo, por exemplo, encontram-se muretes com muros de
0,30-1,00 m de altura e 0,30-0,60 m de largura e espagamentos de
1-6 metros ou mais.
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Isso nSo só depende das condigöes flsicas (declive, pedregosidade
de terreno, profundidade do solo, micro-clima), mas muitas vezes
das ideias e da experiência dos constructores (agricultores mas
também técnicos e pedreiros). Em terceiro lugar, a maneira de
financiamento é um factor importanterassim, socalcos e muretes
construidos por particulares geralmente têm muros menos voluminosos e consequentemente, mais baratos do que os mesmos construidos
por uma frente de trabalho do Estado.
Hé Lmi outro aspecto ligado a construgSo de socalcos e muretes.
Os socalcos têm uma fungSo económica permanente, facilitando urn
uso méximo da dgua e têm que ser bem mantidos, ao passo que
muretes, quase sempre construidos nas zonas de sequeiro, sSo
efectivos apenas quando chover (pede ser uma vez por tres anos).
O rendimento do terreno é baixo, devido è escassez da chuva.
Conseqvientemente, o agricultor é pouco inclinado a investir em
muretes caros, que ele também nSo pode nivelar suficientemente
por falta de dgua. O resultado é muretes com muros ondulando e
sobre-dimensionados para compensar os erros de nivelamento e a
falta de interligagSo (com muretes de parcelas adjacentes).
O uso de terra é um factoi" importante, determinando o tipo de
medida a ser aplicada.
Na silvicultura aplicam-se banquetas espacionadas de 4-5 m para
garantir na banqueta uma infiltragSo méxima de ógua proveniente
de chuva e do escoiir-imento (runoff), coligida no espagamento, em
que a plantagSo de ceifas (agrlcolas) nSo é permitida, devido è
inclinagSo.
Por isso esta forma de estrutura nSo é interessante para o agricultor, que pelo contrério prefere aplicar muretes, que têm uma
capacidade de infiltragSo reduzida, mas oferecem uma érea maior
para cultivar.

5.3.

Dimensöes e Custos

Durante o Seminério. os participantes foram convidados através de
fichas especiais (exemplo: Quadro 2 no artigo de A. Pina) a
preencher dados especlficos concementes èis estruturas aplicadas
nas diferentes ilhas e projectos. Assim, obteve-se por tipo de
estrutura alguma informagSo extra sobre a inclinagSo, as dimensöes, o uso de terra e o custo de construgSo, para as ilhas de
Brava, Fogo, Maio e Santiago.
Nos quadros seguintes dSo-se os resultados do inquérito, ilustrados por categoria e por IIha, inclusive Santo AntSo.
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Quadro 2: Etetruti-iras, i l h a s e decllve (em ^)
Tipo
Banqueta
Caldeira
Dique
Murete
Plantagao
Socalco

Rrava/Fogo
20 - 80
5-20

Maio/Santiago
> 10

0-90

-

-

> 40

> 0

-

—

40 -100

Santo AntSo

30-70 1
40 - 80
0-40
40 - 70
< 70
40-70

É claro que no Fogo e na Brava se constroem caldeiras (pestanas
OUffiicro-bacias)em tei"renos com declives fracos, ainda que nas
outras ilhas as mesmas sejam construldas principalmente com
declives muite fortes.
No Fogo e na Brava os socalcos sSo construidos em encostas mais
inclinadas do que nas outras ilhas.

Qigadro 3; Estruturas, ilhas e uso de terra

Tipo
Banqueta
Caldeira
Dique
i Murete
PlantagSo
Socalco

A
F
I
P
S

=
=
=
=
=

Brava/Fogo

Maio/Santiago

Santo AntSo

AF. SP

ASP/SP/S

ASP

SP
A
A

S

S
A
A

1

ASP/SP/S

Ad)

Ad)

Agricultura
Floresta
IrrigagSo
Pastorilismo
Silvicultura

Nao hé uma grande diferenga entre as ilhas, salvo o facto que as
caldeiras em Fogo/Brava sSo também usadas para o pastorilismo.
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Qigailro 4: Estnaturas, ilhas e dlmensges (em metros)
Ti po

Brava/Fogo
C

L

A

Banqueta
V
1,2
Caldeird
5,0
2,5
Dique
10,0
1,8
Murete
V 0,4-0,6
Pidntac;go
Soca1co
<20
1-1,5

C
L
A
V

S a n t o AntSo

Maio/Santiago

0,4
0.5
2,0
0,5-1

C L
V
V

C

A

1,1
3,0

0.4-0,5
0,4-0,5

L

V
1,2
1,0
0,2
20-30 0 , 8 - 2
V
0,3

1-2

V

A
0,5
0,4
3-5
0,3-1

0,4

1,3

= Comprimento
^^ L^rqru'a (horisontal)
= Altura
== Var level

Ha uma grande variedade em dimeasöes. especialmente para a caldeara e o socalco. cuja larguï-a foi interpretada diferenteraente:
.só do m'-iro eni Santo AntSo, e para a.s outras lihas ci laï-(:n_u-~a
total.
Q-iadro 5: Estruturas, ilhas e custos de construgao (ECV)

T i p."j

Bancjueta
Caldeira
Dique
Mui-ete
PlantagSo
Socalco

Uniclade

Brava/Fcsgo

Maio/Santiago

S a n t o AntSo

ha
ha
m3
ha
ha
ha

30.000
12.500
5.500

20-30.000
20-30.000

31.200
8.500
1.700
157.000
11.600
669.500

QbservaQoes:
- Os custos por ha sSo baseados num espagamento de 5 metros pai^a
iDanquetas, muretes e soca loos, e num padrêfo de 4 m x 4 m para
ca1deiras.
- Para Brava/Fogo e Maio/Santiago os custos calcularam-se a
pai'tir de pregos de 1987, ainda que os daclos de Santo Antêio
sejam baseados em pregos de 1985/86.
Uma comparagSo dos custos nao pixie ser feita com muita exactidao.
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5.4.

Conclusöes e recomendagöes

A variedade nos resialtados deste pequeno "inquérito", especialmente no sentido de inclinagSo e dimensöes, mostra que em Cabo
Verde quase nSo hó uniformizagSo nas estruturas de CSA.
A nomenclatura dé confusSo e os critérios técnicos para a construgSo baseiam-se na experiência local e regional em vez de na
pesquisa cientifica.
Apesar da grande atengSo è CSA nos projectos regionais e nos
institutos nacionais, quase nSo existe literatura sobre aspectos
técnicos, por exemplo largura vs. altura de um socalco, murete ou
dique em relagSo com o declive do terreno, estruturas de pedra
seca compai'-adas com as mesmas de gabiöes, as dimensöes apropriadas de linhas de dgua (caboucos) para transmitir caudais de
cheias etc.
Também falta muita informagSo económica sobre a CSA: os efeitos
de estruturas diferentes para a produgSo agrlcola ou florestal
numa certa zona, diminuigSo os custos de manutengSo das estruturas e as contribuigöes fselos interessados.
Tomando em conta o que se
guintes recomendagöes:

menciona acima, sSo propostas as se-

a. a introdugSo de uma ncanenclatura nacional para todos as estruturas de CSA.
b. fixar critérios de desenho para as estruturas técnicas, através de pesquisa e experimentos (infiltragSo, erodibi1idade,
estabilidade).
c. ccanpor um manual de CSA para os técnicos trabalhando nos
vérios projectos da Repüblica.
d. analizar os custos e os rendimentos das vérias estruturas de
CSA, especialmente no êmbito da manutengSo.
e. criar contactos com paises e regiöes comparéveis com Cabo
Verde no sentido da erosSo e da CSA, a firn de trocar experiências mütuas.
Altemativas: visitas, excursöes e publicagöes em revistas
intemacionais.
Em todas estas recomendagöes o papel da DGCSFER é muito importante. Com a assistência do INIA e a cooperagSo dos projectos ligados a CSA, os aspectos técnicos como indicados sob b,
e e d
pixLiam ser aumentados e melhorados.
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6. RecomendacSes finals do Seminério
As recomendagöes resultante das comunicagöes e discussöes por
tema foram apresentadas no ultimo dia do Seminério aos participantes e depois discutidas. Em seguida a redacgSo e a edigSo do
texto foram revistas cuidadosamente depois do Seminério, resultando no seguinte:
Tendo em consideragSo os seguintes aspectos:
1. A situagSo de Cabo Verde na zona Saheliana, cujas condigöes
climéticas se caracterizam principalmente pela escassez de
chuvas, que, quando ocorrem, sSo geralmente de natureza torrencial, ocasionando a degradagSo do meio flsico, a perda de
grande quantidade de solo e égua, que se escoa para o mar, e
outros prejulzos;
2. A necessidade de combater a erosSo e a desertificagSo, aproveitar- da meihor forma os recursos hldricos, aumentar a produgSo e melhorar as condigöes sócio-econ<fanicas das populagöes
rurais;
3. A existência de alguns problemas, nomeadamente o problema da
utilizagao de solo que condiciona e dificulta a aplicagao das
medidas de CSA nas melhores condigöes;
4. O objective de ap)erfeigoar cada vez mais a organizagSo, planificagêto e execugSo das acgöes de CSA, com base nos progresses
técnicos e cientlficos;
5. As consequências positivas de um envoivimento cada vez maior
dos beneficiérios directos no planeamento, execugSo e manutengSo das estruturas,
o Primeiro Seminério
recomenda que:

Nacional

de

ConservagSo de Solos e Agua

A. CSA e Planeamento
1. Os Servigos Competentes, num processo continuado de planeamento, devem iniciar e prosseguir inventariagöes de bacias hidrogréficas em todas as ilhas, no sentido de se fazer um diagnóstico da situagSo por forma a definir, em conjunto com a populagSo, as acgöes mais adequadas ao nlvel da CSA e correcgSo
torrencial para as diferentes zonas geogréficas, visando a
ntelhoria da produgao agro-silvo-pastoril, a protecgSo ecológica etc.;
2. Se adopte no Smbito dos trabalhos de CSA a estratégia do
tratamento integral por bacias e sub-bacias, com a utilizagSo
dos métodos e técnicas mais aconselhéveis para cada caso
especlfico, com o objective de combater de modo eficaz a
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erosSo, aumentar a infiltragSo, melhorar a produgSo e contrariar os efeitos devastadores das enxu2rradas e desmoronamentos;
3. A elaboragSo e supervisSo dos projectos sejam confiadas a
técnicos especial izados, q\.ie conhegam as comunidades, costumes
da populagSo e o meio flsico onde se apliquem os mesmos;
B. CSA e UtilizagSo de terra

1. Urge tomarem-se medidas para iniciar o process© da eliminagSo
das formas de exploragSo de terra, que estorvam o melhor
desenvolvimento e eficdcia das medidas de CSA, nomeadamente
pela criagSo dos instrumentos legais que permitam uma melhor
intervengSo por parte dos servigos competentes: a lei dos
solos, a lei florestal e respectivos regulamentos;
2. Se faga um levantamento das prdticas agro-siIvo-pastorIs
actualmente utilizadas pelos agricultores, no sentido de
estudar e desenvolver essas mesmas prdticas;
3. Se deve realizai-' um debate a nlvel nacional sobre utilizagSo
de prdticas consei-vacionistas utilizadas em todas as ilhas de
Cabo Verde, com a participagSo de todos os interessados;

C. CSA e ParticipagSo local
1. Se continue a desenvolver esforgos para melhorar, através da
EbctensSo Rural, a comunicagSo reclproca entre o MDRP e os
agricultores pela recolha, estudo, transmissSo e aplicagSo de
experiências e conhecimentos. Nesse sentido, deve-se sensibilizar tanto os técnicos como os cultivadores, para os beneflcios do diélogo permanente. Sem nunca descurar as orientagöes
oficiais existentes, os técnicos devem consultar sempre a base
e conjuntamente com ela procurar, desde a fase de planificagSo, medidas mais correctas de CSA a aplicar nas parcelas dos
interessados;
2. É de se reconhecer e encorajar as experiências francamente
positivas jé. obtidas ao nlvel das frentes em reconversSo, que
têm apresentado melhorias significativas no concernente ao
controle do rendimento e è qualidade de construgSo, para além
da garantia de manutengSo das estruturas pelos próprios interessados. É oportuno realgar o aspect© participative dos
integrantes, contribuindo para melhorar o esplrito de comunidade ;
3. Se deve alargar para todo o território nacional a filosofia de
Frentes Reconvertidas, através de um trabalho de comunicagSo
bem feito no seio das Comunidades;
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4. As sessöes de animagao devem ser uma componente forte no
processo de reconversSo de frentes, porquanto permitirSo aos
próprios trabalhadores uma formagSo na materia de CSA, que
Ihes ajudaroi na anélise da sua propria realidade e na escolha
de acgöes transformadoras da sua propria comunidade;
5. Através de meios apropriados, se sensibilize a populagSo pela
necessidade de conservar o sistema ecológico, inclulndo as
estruturas de CSA ja construldas;

D. CSA e Pesquisa
1. O INIA, orgSo responsével peld investigaijSo agrória, deveré
empreender estudos e pesquisas dos Vilrios métodos de CSA
utilizados no Pais e a sua relagSo com os diversos factores
que determinam a escolha do método, do tipo de estruturas e
respective dimensionamento. O mesmo organisme deve fazer uma
ampla divulgagSo dos resultados obtidos ao nlvel do sector do
Desenvolvimento Rural;
2. Se deve encorajai" uma constante e frutuosa troca de informagöes entre O INIA, e os Departamentos e técnicos ligados è
problemética da CSA, com o objective de orientar as pesquisas
de acordo com as necessidades cencretas do terrene e ao mesmo
tempo testar na prética os resultados dessas pesquisas;
3. O expesto no numero anterior nSo substitui a responsabi1idade
dos Departamentos e técnicos que laboram na drea da CSA,
quanto è experimentagSo de métodos cada vez mais técnicos e
cientlficos, sempre que tal seja posslvel e necessério;
4. Se deve estudar a viabilidade de meihor utilizagSo de conservagSo biológica, através de uma utilizagSo das espécies florestais e manejo mais adequado;
5. Na drea siIvopastori1 devem ser estudados os seguintes aspectos:
- DeterminagSo da capacidade de pastoreio, tendo em atengSo o
tipo de paste, o volume e o tipo de .Irvores;
- Estudo da técnica de manejo mais adequado;
- Célculo da quantidade de foixagem dispenlvel, bem como a
intensidade de use;
- ProdugSe de forragem e detei-TninagSo de carga anima];
6. Se continuem as experiências em curso e se implementem novas
acgöes em todas as ilhas, tei^xlo em atengSo a realidade especlfica de cada uma e visando pesquisar e adoptar, na elaboragSo
de projeetos, métodos de célculo cientlficos e realistas;
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E. CSA e Acompanhamento
1. Os técnicos que conceberam os projectos, devem deslocar-se
regularmente ao campo, para avaliagöes periódicas. inclulndo o
aspecto financeiro, comparando assim em cada etapa as previsöes e realiza^öes, inventariando os problemas que porventura
dificultem o bom andamento dos trabalhos e apresentando solucöes para os mesmos;
2. Que haja em cada Repartigao Concelhia no minimo um técnico
medio formado no domlnio da CSA;
3. Se procure introduzir métodos mais sisteméticos de fiscalizagSo e controle, com o objectivo de melhorar o rendimento e a
qualidade de obras de CSA, e também facilitar a elaboragSo de
programas ou projectos, procurando-se uma maior uniformizaySo
das fichas de controle, que vêm sendo utilizadas;
4. É de urgência dar uma formagSo a todos os controladores, e
exigir dos mesmos o eficaz preenchimento das fichas, que Ihes
forem distribuldas;

F. CSA Geral
1. Um Seminório sobre a CSA seja anualmente organizado pelos
seivigos corapetentes, com a participagSo de todos os interessados, contribaindo assim para uma troca de experiências entre
os pai'^ticipantes, inventariagSo dos principais problemas que
afectam o desenvolvimento da CSA, assim como o desenvolvimento
de esforgos na procura de solugoes para os mesmos;
2. Se deve procurar vias de melhorar o veiculo de comunicagSo
entre as diversas éreas de actividade, ligadas ao desenvolvimento rural;
3. Com o intuito de melhorar o sistema de aproveitamento da
produgSo de lenha e de evitar a degradagao do coberto vegetal,
pelo consume exagerado de espécies florestais na fase inicial
de desenvolvimento, os servigos competentes devem, a nlvel
nacional, organizar um circuito de distribuigSo desse produto
das ilhas e zonas cuja produgSo é excedentdria para aqueles
que dele carecem.
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ANEXO 2: Lista dos participantes

N= de NoiTie
Ord.

1
1^

3
4
1 J

6
1

S
9

10
li

Alves, Auqusto
Bsrry, Ouiiiar
Blink, Dirk
Both, Ferry
Brito, Jorge
Brunold, Sylvia
DelgadQ, António Pedro
Delgado, Joaquin
Eppink, Leo
Faurês, Jean-harc

13
14

Fernandes, Castro
Ferreira, Epifanio
ï-orteE, Carlos Alberto
[-feller, Gerald

15
lè
17
18
19
20
Zi
1 '^^

Kloosterboer, Evert
LaethauNer, Eddy de
Lopes, Ariinda
Luï, Jüstino da
Harta, Francisco
fiartins, Carlos Alberto
tiatos, Hanuel
Mauricio, Osvaldo

1 •"!

23
24

r"'

fioniz, Carlos
Monteiro, Carlos
Horais, António J.

26
27

Morals, Julio
Nikitas, Nick

28

Pierce, Robert

29

Pina, Antero

30
31
32
33
34
35
3é
37

Ramos, Virginia
Santos, Noé S.
Schoof, Leo
Schug, Hanfred
Silva, Antonio Jorge
Silva, Jorge
Silva, Luciano
Theisen, Paul

33

Vera Cru:, José

Projecto/institüto

Localidade

iiha/Fais

Repartipao Concelhia do Maio
DirecgSo beral Extensso Rural
Proiecto CooperaoSo Bilateral Cabo Verde-Holanda
Bureau International du Travail/Prografflise des
Nations unies de Developpeirient
Birecglo Regional Santo AntSo, ProtecpSo Vegetal
Projecto Integrado Fogo e Brava
Agricultor
DirecqSo Regional Santo AntSto, Abastecisento da
Agua
Dniversidade de Agronoraia
PrograiTiise des Nations Unis de Deveioppeient
(Belgique)
Repartifio Concelhia Santa Cruz
Agricultor
Direcqao Regional Santo Antao, Engenharia Rural
Bureau International du Travail/Prograirisie dee
Nations unies de Developpeaient
Projecto Cooperaqao Bilateral Cabo Verde-Holanda
Food and Agriculture örganiiation (Belgiuu)
Repartiqio Concelhia Slo Nicolau
DirecgSo Regional Santo AntSo, Engenharia Rural
DirecgSo Regional Fogo
DirecG'ao Regional Santo Ant'ao, CSA
RepartigSo Concelhia SSo Vicente
[lirecgSo Regional Santo AntSo, CSA, Fioresta,
Engenharia Rural
Direcqilo de Servifos Florsstais
RepartigSo Concelhia Santa Cruz
DirecqSlo Regional Santo ftntao, Fioresta

Vila do Maio
S. Doffiingos
Ra. Grande
Praia

Haio
Santiago
Santo AntSo
Santiago

Ra. Grande
S. Filipe
Garga
Ra. Grande

Santo AntSo
Fogo
Santo AntSo
Santo AntSo

iiiageningen
S. Jorge

Psises Baisos
Santiago

S. Cruz
Coculi
Ra. Grande
Ra. Grande

Santiago
Santo AntSo
Santo AntSo
Santo AntSo

Ra. Grande
Achada S. Filipe
Ra= Brava
Ra. Grande
S. Filipe
Ra. Grande
flindelo
Ra. Grande

Santo AntSc
Santiago
S. Nicolau
Santo AntSo
Fogo
Santo Ant:ïo
S. Vicente
Santo AntSo

Institute Nacional de InvestigaqSo Agricola
Projecto de Desenvolvimento de Bacias Hidrogréficas
Projecto de Desenvolviinento de Bacias Hidrogréficas
Direcpclo Regional Santo AntSo, CSA, Engenharia
Rural
DirecgSo Regional Santo AntSc
Projecto das Ribeiras Charco e Barca
Projecto CooperaQSo Bilateral Cabo Verde-Holanda
Projecto Integrado Fogo e Brava
DireccSo Regional Santo AntSo
Agricultor
Direcglo da Reforia AgrSria Santo AntSo
Projecto de Desenvolvisiento de Bacias Hidrograficas
D6CSFER
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Achada S. Filipe Santiago
S. Cruz
Santiago
Agua das
Santo AntSo
Caldeiras
Santiago
S, Jorge
Praia
Santiago
Praia

Santiago

Ra. Grands

Santo AntSo

Ra. Grande
V. Assoiriada
Ra. Grande
V. Nova Sintra
Ra. Grande
Paul
Ra. Grande
Praia

Santo AntSo
Santiago
Santo AntSo
Brava
Santo AntSo
Santo AntSo
Santo AntSo
Santiago

Achada S= Filipe Santiago

ANEXO 3: Prcgrama e horério do Seminério

Dia
09.11

Hora

Assunto

Nome(s)

11.00

- Chegada, recepgSo "Cruz Vermelha"

12.30

- Almogo

(M

15.00

- Abertura pelo Director Regional do
MDRP
- Discurso do Presidente da Mesa
- IntrodugSo ao Semindrio

OM

15.30

OM, EK

VC
EK

Tema: CSA e planeamento
- Historial de CSA em S. AntSo
CM
- Estruturas de CSA em S. AntSo
AP
- Planeamento por cartas (S. AntSo)
EK
- Planificación de medidas de conserva- IE
ción de égua y suelo
Animador: Leo Schoof

10.11

19.00

- Firn das comunicagöes do 1° dia

09.00

Tema: CSA e utilizago de terra
- CSA e uso de terra em S. Nicolau
AL
- CSA e uso de terra no Fogo
FM
- CSA e uso de terra na Eirava
MS
- Sistemas agroflorestais em Santiago EL. MZ
e no Maio
Animador: Carlos Monteii^o

12.30

- Almogo

15.00

Tema: CSA e pajrticipacSo local
- CSA e participagSo local no Concelho de Santa Cruz
- Frentes de trabalho reconvertidas
WDP em 1987
- HarmonizagSo da actuagSo da animagSo
nas frentes reconvertidas
Animador: José Henrique Vera

RP
OB

CVTOZ

18.15

- IntrodugSo a excursSo

18.30

- Fim das comunicagöes do 2° dia
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CM

OM

Dia

Hora

11.11

08.00

Assunto

Nome(s)

OM

- ExcursSo ao Projecto do PIanaIto
Leste
Animador da marihS: Osvaldo Maurlcio

12.30

- Almogo na Ribeira Grande

15.00

Tema: CSA e pesquisa
- AplicagSo da equagSo de Wischmeier
ao estudo da erosSo hidrico em Cabo
Verde

16.45

Tema: CSA e acompanhamento
- Proposta para um sisterna de acompanhamento de projectos do tipo AIMO

JF

FB

Animador da tarde: Nick Nikitas

12.11

18.30

- Firn das comLinicagÖes do 3° dia

20.00

Noite Caboverdiana
Animadores: Manuel Matos, Noé Silva

09.00

- Conclusöes e recomendagöes

11.30

- Discurso final

EK

12.00

- Encerramento do Seminério

VC

VC, CM, EK

T^imador: Evert Kloosterboer
12.30

- Almogo

14.00

- SaIda para Porto Novo, Minde1o

Comité de Presidência do Seminério
Pr^esidente: Engenheiro J.H. Vera Cruz
Engenheiro O.P. Maurlcio
Engenlieiro E.H. Kloosterboer
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- DGCSFER
- DR MDRP
- CBCVH

Santiago
Santo AntSo
Santo AntSo

Abreviaturas
AL:
AP:
CM:
EK:

Arlinda Lopes
Antero de Pina
Carlos Monteiro
Evert Kloosterboer
ET,: Eddy de Laethauwer
FB: Ferry Both
FM: Francisco Marta
JF: Jean-Marc Faurès
LE: Leo Eppink
MS: Manfred Schug
MZ: Carlos Moniz
OB: Oumar Rarry
OM: (."tevaldo Maurlcio
RP: Bob Pierce
VC: José Vera Cruz

-

SSo Nicolau
Santo AntSo
Santiago
Santo AntSo
Santiago
Santiago
Fogo
Santiago
Palses Baix(
Brava
Santiago
Santiago
Santo Antcio
Santiago
Santiago
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AN]
Sei
9-:
Fi<

A.

B.

AS£

C.

D.

ANEXO 4: Fichas
Semindrio Nacional de C.S.A. em S. AntSo
9-12 de Novembro de 1987.
Flcha informativa des particlpantes
A. Nome
Prenome(s)
Idade
Nac i ona 1 i dade.
Enderego postal
Lugar
Ilha
Pais
Numero de telefone

:
:
:
:
.:
:
:
:

B. Formagêfo profissional de
19
até
19
Nome(s) da(s) escola(s), universidadeCs) e lugare(s)

Assuntos

C. Experiência de emprego a partir de 1.1.77

De

Até

Inst i tuto/Dnpresa

Lugar

1.
2.
3.
4.
5.
D. Qual tema

do Seminório tem o seu interesse/preferência

Assinatura
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Pais

MBTISTSaiO
DO D333r/0L^7Ii ~IITO RUML E TESGILS
s:s=ss:ss
i)IRBCCAO IGGIOïïAL DE a^TTO AlvM.0

^as==sasa==a3c= =s3ss

'WwK

SS.DTiCRIO HAGIOITAL IG GOITSaRVAQlO DS SOLOS 3 -ttGILi
V i l a RS.arsmde, 9 a I 2 / I I / 8 7

A

Dia
Teraa:

5^9a favor de f a s c r vtn c f r c u l o ao .r.tniero correspondente a £3ua opiniSo so"bre a s soouin
t e s q.UQst3es:
1 , Como j u l g a vooê o tempo oonsagrado a e s t e tema?

Demasiado
Gomprido

Coaprido

^

ETomal

Pouco

idUltO

1

pouco

2» Como j u l g a você o n£vel t ê c n i c o d e s t e tema?

!

Demasiado
elevado

SLevado

ITonoal

Baixo

Demasiado
JBaizo

Ilodiocre

Praca

3# Como Juli^a você a apresontagSo d e s t e tema?

ükcGlonte

j

Boa

Raao^vel

4» Como j u l g a a ( s ) n o t a ( 3 ) f o m e c i d a ( s ) r e s p e i t a n t e ( s ) ao tema?

Ikcelente

iioa

Raao^vel

ilediocre

3
152

2

Praca

^

So?
5o Coao j'jJLga voce a qualidade dadiscussSto

üccclonte

Boa

HazojJvel

Llediocre

I'raoa

6, Como J.-ilga voce os resultados alcangados (an^ïlise da situa.jSo, con
frontacSo e recoaendagSes)?

Ibccelcntes

Bons

Hazo^VBis

llodiocres

1

Tracos

7» Coao jiLLga vüce a iriportancia deste tema no seu trabalho?

iluito impor ! Impor•fcante
tante

Honoal

Pouco %
Dortante

iluito pouco ijn
portante

3e voce deseja erplicar as smas opiniSes, pode utiliaar o espago na ficha ITS

153

1 . Tempo;

7,
2. Nivel:

5» Apresen
gao;

4., N o t a ( s )
fomeci
da(s).

5 . Discus
sao:

154

lapoi

H'
6, Reuultados
alcoLn5ados:

7.

Iiuportancia:
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'IPii.c.a o favv.>r de fazer vn cfrculo ao ntïmero correspondente a sua opiniSo sobre as ae_
Êüintes quGstSes:
A , O ^^rupo dos participantes;
1. Como julsri vooê o ni&ero
dos parxioipantes?

2, Coiao ji.ilga voce a tipolo_
gia dos participaaites?

Deiaasiado

2ILe-vado

ïïormal

Domasiado
heterog»

..UI t o

llormal

heter.

I Pequeno Dsmasiado
pequeno

Fouco I L'eaasiado
h e t . { homocóneo

B, InteroamTjio
3» Coao jclija vDoê o i n t e r
cajiihio entre or^janizador e s e participantes?

4« Como Julga voce o inter
canbio profissional
en
tre os participantes?

f

I

I&oelente

irormal

Sxcelente

Bom

Demasiado
longa

Iluito
longa

{ ITonnal
{•

lllediocre

rraco

ïledioore {
L
1

Praco

C, Ito-apSo das aotividades;
5 . 3m rQla95o aos objeoti vos do Seraiiictrio, a dixm
cSo f o i :
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ITormal

Iluito
curta

Gurta

1

6, Sa rGla9£,o a s v o s s a s ne_
cessidades e e z p e c t a t i v a s a üxccc.gtk> f o i :

r
! Demasiado

i), Qiualidadc do sepiii^frip;
7» Os dociuientos dos ten>as
ïoram:

Szcelentes

Bons

Razo^veis I.ediocres

ii^paoos

-Ijtcelentos

Boas

Raaodveis

Pracr-^s

8» As d i c c u s s o e s foram:
i:Giiocres |

2» Ora^i de - g t i l i d a d e do serrxixid
riq;
9» Fara o scu t r a b a l h o , o
oeninfJrio x^ode~se con3_i
-G-'--^J

fTaiito im
I portcintö

Im-nortaa.

Important»
rouco
normal
imyortsnt

iiiltil

2
1 0 , r a r a o r.rosresso de CSA
o s e i a i i - ^ i o p o d e - s e oon
öidorar:

1 1 . Para o raelhor conlieci c e n t o recl'-iroco e -oara
a mellior c o o r d e n a g a i , o
semin^rio p o d e - s e o o n s i
rar:

j -Itiito im | jpj^ortan. Important
normal
1 portante

T

'W ^ • ! •

I| .'luito
.'lui- im
j portcaite
'

Importan.

Pouco T
Liutil
itToortant

Important } Pouco
n o r a a l ! i:;roortant

in-Jitil

? , Asauntos orf?a:iiaativos;
13» lis G S - c l , a organiaagSo
n a t e r i a l do s e a i n j i r i o

I

f
celonte i

Boa
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pLasodvel

-.ediocre

]?raca

i

Outros c o m e n t a r i o s :
ANE
And
str
Bat
teu
Mor
Bed
paq
cor
Bic
tic
a £

Bou
PïX
of
Wag
Caireö
Bol
Li£
Cer
par
vol
Cïx
Cer
Avc

trc
eC

cm
tra
/Ji
Di:
tai
Vil
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