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O Departamento de Biologia da Universidade dos Açores organizou uma 
Expedição Científica à ilha Graciosa, no período que decorreu entre os dias 6 e 
14 do passado mês de Junho. Nele participaram 26 investigadores e técnicos 
portugueses e estrangeiros, a maioria dos quais deste Departamento . 

A Secção de Geografia fez-se representar nos trabalhos desenvolvidos 
através da pessoa do signatário. Como objectivos prioritários desta 
participação, três se apontam: 

1 - A oportunidade de se ficar a conhecer uma das ilhas mais pequenas e 
mais isoladas do arquipélago dos Açores e de, no local, se poder observar 
a intensidade e a forma como os seus habitantes sentem e reagem aos 
condicionalismos geográficos que lhes foram e são impostos. 

2 - Proceder-se a uma exploração sumária da situação da ilha, naquilo que 
se relaciona com os movimentos e a estrutura da população, as 
actividades, as formas de ocupação e exploração do espaço etc, com a 
intenção de elaboração de um ensaio prospectivo. 

3 - Circundar a ilha pelo mar para observação das arribas costeiras. 

A brevidade do tempo de estada da expedição na ilha (apenas seis dias), 
não permitiu que as observações de campo pudessem ser levadas a cabo com 
muito rigor e profundidade, pesada embora que seja a escassez espacial da 
Graciosa. Este condicionalismo obrigou ao carácter exploratório que 
caracterizou as acções desenvolvidas, pelo que, o presente relatório deve ser 
tomado apenas como um levantamento das possibilidades interventivas da 
Secção de Geografia, no desenvolvimento de eventuais projectos futuros. 

Graciosa é a ilha mais setentrional do Grupo Central dos Açores. Ela é a 
segunda mais pequena do arquipélago e, como todas as outras, é de origem 
vulcânica e de constituição essencialmente basáltica. O relevo da ilha é pouco 
movimentado: o ponto mais cotado tem 402 metros (Serra da Caldeira), 
desenvolvendo-se a maior parte do chão emerso abaixo da curva de nível dos 
300 metros. 

Sob o ponto de vista climático, a ilha inscreve-se no conjunto das dos 
Açores, com clima temperado acentuadamente marcado pela oceanicidade. No 
entanto, a ausência pluviogénica do relevo leva a que as chuvas sejam menos 
abundantes, criando, às vezes, situações de escassez de água. 

O povoamento da Graciosa ter-se-á iniciado, de forma espontânea, a 
partir da ilha Terceira, provavelmente em meados do século XV. Em 1693 os 
habitantes eram já em número de 5.658. Em 1864 (data do primeiro censo 
oficial realizado nos Açores) a população da ilha contava-se em número de 
8.718 pessoas. 

Cedo a pressão demográfica fez sentir o seu peso na ilha, abrindo as 
portas à emigração e levando a que o número de habitantes diminuisse 
progressivamente até 1920, ano em que são recenseadas 7.477 pessoas. 



A recess30 iocon6mica dos anos 30, a Segunda Guerra Mundid e o periodo 
p6s-guerra, s8o factores ex6genos 5 Regiao que viriio influenciar o b a l a n ~ o  
demogrifico. A emigragao 6 dificultada, o que Ieva a que a populae5o 
graciosence vb aumentando at6 1950, ano em que atinge o seu valor maxima 
de sempre (9.617 habitantes). Dai para ch a emigraqzo conheceu novo 
incremento, levando a que o descrdscirno populacional sangrasse a popula$Io 
at6 3 sua representavidade minima (5.433 habitantes), atinginda em 198 1. 

O fdnorneno emigratdrio manifestou-se sernpre de forma rnuito intensa 
na Graciosa, fazendo corn que aquela ilha detenha os valores mais clevados das 
taxas de emigraqae do arquipQago, nomeadamente nas ddcadas de 1961-70 e 
1971-80, durante as quais os fluxos emigratdrios atingiram os vaIores medias 
de 21.9% e 25.3% respectivamente. 

Hoje, a Graciosa 4 pouco povoada. A fuga continuada de gentes nlo s6 a 
sangrou na sua maior riqueza, como tamb6m conduziu ao progressive 
envelhecimento da popuIaqZo e aa consequente depauperamento da sua 
capacidade produ tiva. 

Nio  existem estimativas seguras sobre os movimentos da populagHo a 
partir da data do liltima censo. Apesar da ausencia de nlimeros, tern-se como 
certo que o fluxa emigratdrio tern diminuido significativamente de 
intensidade em soda a Rcgiio. No estanto, na Graciosa, a sen valor (78% 
eatimada para o periodo 1881-1986) continua acirna do valor do saldo 
fisiol6gic0, pelo que se mantern aiada condiqBes favordveis continuaqlo do 
declinio demografico. 

A ECONOMIA. AS ACTMQADES E AS FORMAS DE OCUPA@O DO SOLO 

A ecanomia da Graciosa assenta principalmente na agropecugria, 
actividade que, por si s6, ocupa 52% dos activws e contribui corn cerca de 
metade do PI3 da ilha. Ainda no sector primiirio, a pesca praticada em moldes 
artesanais, contribui corn peso diminuta (1.7% doPI3, em 1983) e a silvicultura 
quase n30 tern significada. 0 s  outros dois sectores de actividades, repartem a 
responsabilidade no restante do PIB, corn ligeira vantagem para o tercegrio, e 
que evidencia a reduzida representatividade da indcstria na econornia da  ilha. 

Este quadro coincide, em termos muito gerais, ao que define a economia 
da Regigo. No entanto, as redusidas dimens6es espaciais e humanas, o 
isolamento e as carsncias de que enfermam as estruturas produtivas, s8o 
factores que, em relaq50 Graciosa, agem de forma acrescida, contribuindo 
para a agudizaqiio dos desequiIibrios econ6rnicos que ali se fazem scntir. 

No dominio da agropecuiria, as desequilibrios mais gritantes residem no 
tipa de estrutura fundiaria existente e dimensionamento das exploraqdes, na 
forma de ocupa~iio do solo, na estrutura eraria dos produtores e no nivel de 
alfabetizaqiio dos mesmos. 

Como rnostra o Quadra I, a estrutura fundiaria da Graciosa caracteriza-se 
gela prevalenci a das pequenas explorag6es. 

Da leitura do quadro ressalta o dominio aum6rico das exploraqfies corn 
dimenslo inferior a 1 hectare, as quais ocupam 7.5% da SAU da iEha, logo 
seguido pelo n b e r o  de exploraq6es corn dimensacs cornpreendidas entre 1 e 5 
hectares (39.0%) que preenchem 34.4% da SAU. Acrescente-se ainda que a 
dimensao mtdia das explara$6es da ilha i cerca de 2.6 hectares, 6rea muito 
reduzida, mesmo quando apenas comparada corn a dimensiio media achada 
para o arquipklago (5.6 hectares). 



QUADRO I. Distribuiqio das explora~Bes agricolas por classes de area em 1985 
(ilha Graciosa). 

classe de Area nQ de ex~loracUes % superficie % 
hectares 1' 977' 1985 1977' 1 985 

1 55.3 50.4 12.2 7.5 

No que se refere h forma de ocupaglo des solos, socorramo-nos tnmbem 
de urn quadro, no qua1 registimos a distribuiqao das culturas, per Srea, 
naquela ilha, em 1985 (Quadra 11). 

A leitura dos valores registados evidencia a importancia dominante 
assurnida pela pecuhria, traduzida aqui pelo predomlnia claro da area dedicada 
i s  pastagens permanentes (57.5% da 5rea de cultura). Note-se entretanto que 
a este valor teremos que acrescentar ainda o correspondente h "terra a rhe l "  
destinada 3 produ~Zio de forragens e aqui nso indiviaduaiizado. 

Q U A A  
c u l t u r a s  t c  r r a  pastagens florcstas matos outros total 
p e r m a n e n t e s  arfivel permanentes  
superficie 28 1 60 8 16 1 -549 25 1 6 2.8 10 

hectares 

De entre as "culturas permanentes" a vinha mostra-se com elevada 
representatividade pois ocupava 255 hectares (90.7%) dos 28 1 hectares a elas 
dedicados. No entanto, e como mostra o Quadro 111, apesar da 5rea que ainda 
ocupa, a vinha, bem como as restantes culturas (incluindo a floresta), tern 
conhecido urna retraggo progressiva a favor da representatividade das ireas 
de pastagens e de produqao de forragens, o que evidencia claramente a 
importiincia ascendente que a criagao de gad0 esta a adquirir na econom)a da 
ilha, a qual, resvala perigosarnente para o dominia da monocultura. 

QUADRO--0 
na ilha Graciosa 

5rea ocupada 9'0 
1975 1985 

SAU 90.3 89.0 
culturas permanentes 44.9 fi 0.0 
culturas anuais 13.7 2 3.6 
pastagens 31.7 57.5 
f lorestas  2.8 1.7 
matos e outras 6.9 9.1 
total  100.0 100.0 

Para uma breve anilise da esttutura etsria e do nivel de alfabetizaqao 
dos produtores individuais graciosences, observernos os valores constantes no 
quadro que se faz transcri@o. 



QUADRO IV. Idades e niveis de alfabetizaq30 dos produtores individuais da 
Graciosa - 1885 

analfabetos ler e escrever ensino ensino 
grupos de idades a/e % basico % secund.% 

25 anos 16.0 12.0 64.0 8.0 
26-39 anos 5.2 10.5 8 1.9 2.4 
40-49 anos 23.0 16.0 59.5 1.2 
50-64 anos 36.2 27.2 35.0 1 .O 

65 anos 56.5 34.0 9.0 0.3 
populaq2o total 33.5 24.0 41.3 1.3 

Como os valores apresentados mostram, o analfabetismo atinge taxas 
extremamente elevadas, afectando a terqa parte da populaqHo total da ilha. Se 
tirermos em conta que 63.5% dos produtores individuais graciosenses tern 
idade superior a 50 anos. detendo a posse de 62.5% da 5rea de explora@o da 
ilha, e que, de entre eles, 43.35% sao analfabetos, ficamos na posse de 
informaqbes cuja eloquencia nos ajuda na compreensEo da fragilidade das 
estruturas produtivas deste sector. 

0 s  dados estatisticos que exposernos, embora que niio trabalhados de 
forma exaustiva (dada a finalidade restrita deste relatGrio), possuem no 
entanto eloquencia suficiente para denunciar desequilibrios que, por si sb, 
s%o o bastante para desorganizar a economia da ilha. No entanto, sendo o 
bastante, n8o s8o infelizmente os dnicos. 

A Graciosa, como todas as outras ilhas do arquipelago, acusa em todos os 
aspectos da existencia das svas gentes, o p r e p  dos elevados custos da sua 
natureza insular. 0 isolamento de que 6 vitima e a escassez do seu chao, sW 
xealidades inultrapassilveis cujo peso a vontade dos homens s6 muito 
dificilmente conseguird aligeirar. A solidgo e pequenez, aliam-se ainda, corn0 
inimiges do progresso, a falta de dimensso da populaq50, o envelhecimento 
que a emigraqao Ihe traz e a nus2ncia de flexibilidade nos sistemas produtivos. 

Como as outras ilhas, a Graciosa empenhou-se na afirmaqio de urna 
estrutura econ6mica monoprodutora, corn o quase total abnndono das outras 
actividades. Como resultado, nos dias de hoje, ela jA nem consegue produzir o 
suficiente para garantir a autosuficiencin alimentar da populaqlo. 

0 subsector da inddstria inscreve-se quase exclusivamente na Irea de 
transformnq30 de produtos alimentares (lacticinios e bebidas). A redusida 
capacidade de oferta de emprego neste sector, obriga h ernigracio do excess0 
de mlo-de-obra do primirio e ou 2 sua canalizag3o para o j6 muito difatado 
terciirio (servigos e administraggo local). 

Quem conhe~a a Graciosa sente que o seu futuro, atendidas que sejam as 
privilegiadas condigBes naturais, n3o se alicerqa na pecuiria e nos 
lacticinios. Para tal falta-lhes espago. 

Em 1985, o gad0 bovina existente na ilha era em ndmero de 3.463 cabegas, 
das quais 1.114 eram leiteiras. Estas 6ltimas distribuidas por 486 explotaqdes 
(3.3 animais por explorag3a) tiveram urna produ~lo  leiteira rntdia de 900 
litros ano, valor extremarnente baixo, quando cornparado corn a produqHo 
mddia anual obtida nos &ores (4.500 litros) e na Comunidade Econ6mica 
Europeia (10.500 litros). 

Como aqui j B  se frisou, 2 Graciosa faltam-lhe dimensio espacial e 
dimensao humana, verdades que amarram fatidicarnente a ilha h dependincia 
do exterior. No entante, essa dependencia n%o devia torni-la su bserviente das 



outras, porque ela encerra recursos potenciais capazes de a fazer atractira, 
desde que convenientemente explorados. 

A criaqiio de gad0 associada a uma agricultura mais diversificada e 
liberta do ascafsmo dos seus sistemas de produqlo, quase conseguiria garantir 
a autosubsistCncia alimentar. A pesca costeira, olhada coma actividade ngo 
artesanal, seria outra importante ajuda para a libertaqgo da ilha da 
dependencia do exterior. 

0 vinho, de qualidade, deveria ser prefertncialmente urn produto de 
exportaq80. As caracterlsticas muito pr6prias do vinho verdelho da Graciosa e 
a sua qualidade, sao atribui~des que, h partida, garantiriam a abertura das 
portas do cernercio exterior. No entanto, tambem aqui t sentida a necessidade 
de rnoderniza@o dos m&odos de cultura dos vinhedos e de preduqgo do vinho. 

Ainda no dominio da exportaqio, a exploraqZo de culturas forgadas de 
produtos bem cotados no mercado do exterior, podia tornar-se numa 
alternativa econ6mica muito vhlida. As condiqdes do clima dos Aqores 
favorecern a ambienraqgo no interior das estufas, para cuja exploraqso se 
vocacionnrn especialrnente ilhas pequenas como a Graciosa, nas quais, a 
escassez do espato nio permitc o desenvolvimcnto de vastas 5reas 
agricultadas, nem a f?xat;ao de grupos humanos numerosos. 

Finalrnente, e virado ainda para o exterior, o turismo especializado pode 
tornar-se noutro vector importante no deseavolvimento econdmico da ilha. A 
titulo exemplificativo, saliente-se que o mar de  Graciosa, ecologicarnente 
impoluido e faunisticamente muito rico, facilmente se transformaria num 
polo turistieo de importilncia, desde que criadas as estruturas suficicntes para 
dar resposta capaz As solicita$bes do exterior e desde que convenientemente 
dirulgadas as suas potencialidades entre os apaixonados pelo mundo 
subrnarino. Neste aspecto, o pequeno e abrigado porte da Folga, localizado na 
costa sul da  ilha, possui condigaes impares para se tornar num centro 
turistico e cientifico de mcrgulho subrnarino, empreendimento quc,  
convenientementc projectado, facilmente grangearia a atenqso de fontes 
financiadoras do exterior, entre as quais a CEE. 


