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I

Whether 'lis nobler in the mind to suffer
The slings and arrows of outrageous fortune,
Or to tal<e arms against a sea of troubles,
And by opposing end them ?
SHAKESPEARE

1. INTRODUgAO
O Reconhecimenlo Ecológico-Agrïcola do Arquipélago de Cabo
Verde, com o especial objectivo das suas aptidóes algodoeiras, foi
determinado por S. Ex.* o Ministro do Ultramar, Prof. Raul Ventura, em despacho de 13 de Julho de 1955.
A Junta de Exportagao do Algodao, tal como sucedeu com
os reconhecimentos de Mozambique, Baixo Revue (Mogambique),
Baixa de Gassange (Angola) e Guiné Portuguesa, foi incumbida
de executar esta importante tarefa. Em conformidade com o espirito que orientou alguns destes trabalhos, em vez de se estudar
ünicamente a aptidao algodoeira dos territórios mencionados
ampliou-se a esfera de acgao a outras culturas. Golheram-se, adicionalmente, em igualdade de tempo e verbas, os dados indispensaveis para se definirem as varias regióes de cada ilha, se
avaliar das possibilidades agricolas do arquipélago e se estabelecerem bases de ordenamento e fomento agrario segundo critério
ecológico.
O extra-esforgo assim despendido tornou-se justificavel e
imperativo ao enfrentarmos, logo no infcio do reconhecimento, a
acuidade geral dos problemas agrarios da provincia e a excelente
oportunidade de dócumentagao oferecida pela apertada malba dos
percursos projectados.
*

A Brigada da Junta de Exportagao do Algodao, cheflada pelo
primeiro dos autores, iniciou os trabalhos de campo em 22 de
Novembro de 1955 e terminou-os em 22 de Maio de 1956. Durante
estes seis meses consecutivos, em marchas de sol a sol, percorreram-se todas as ilhas, comegando pela de Santiago, passando
depois ao Fogo, Brava, S. Vicente, Santo Antao, Santa Luzia,
S. Nicolau, Sal, Boa Vista, e terminando na ilha do Maio.
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Foi esta a primeira vez que todas as ilhas e, dentro de cada
uma, as suas varias regiSes naturais beneficiaram de um estudo
ecológico-agricola de conjuato.
Embora este estudo tendesse a uma caraclerizagao utilitdria
imediata, nSo se descurou a faceta teórica do conhecimento de um
território de tao profundo interesse cientïfico internacional.
Das dificuldades de ordem fisica a veneer basta, para uma
palida ideia, referir a opiniao de alguns estudiosos de Cabo Verde.
0 biólogo WoliastoQ, citado por Chevalier, afirmava, a volta
de 1874, «gu'une exploration complete de VArchipel n'est pas une
chose aisée, car le passage d'une lie a I'autre est hérissé de difflcultés
et parfois dangereux ».
Em 1877, o famoso geógrafo E. Reclus, citado pelo mesmo
autor, ao referir-se ao atraso dos estudos da flora cabo-verdiana,
dizia: «La cause en est au plus grand éloignement de I'Europe et
aux difficultés que présentent les voyages dans ces terres lointaines».
0 geólogo I. Friedlaeuder, em 1912, apontando, na descrigao
da sua viagem, as dificuldades e os perigos por que passou em
Cabo Verde, ajuntava: «Quern na realidade guiser visitar as ilhas
deve, ainda hoje, conftar-se aos pequenos barcos de vela dos negros,
o que, decididamente, como jd foi descrito por Doelter, ndo constitui
um encanto da vida ».
0 próprio Chevalier, com a sua vasta experiência de viagens
cientificas no Globo, em 1935, afirmava: « Une exploration complete
de I'ensemble de I'Archipel est du reste autrement difficile que ne
Vest actuellement un voyage dans n'importe quelle region de I'Afrique
tropicale ».
Vinte anos passados sobre a viagem de Chevalier, as condiqoes de transporte entre as ilhas e dentro de cada ilha pouco evolucionaram. 0 arquipélago de Cabo Verde continua a ser, entre
as provincias lusitanas de Africa, aquela que maiores dificuldades
fisicas opóe a quern procure delinear um panorama ecológico de
todo 0 seu território.
Desejamos expressar, neste passo, as nossas homenagens ao
comandante Baeta Neves e seus colaboradores (^), entre os quais

(1) Trabalharam também, na Missao Geograflca de Cabo Verde, os oflciais
da armada Martins Pereira, Vitor Serra, A. Carvalho Lima e o Eng.° Agr."
A. Matos Barreto.

J2
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se distinguiu, como geólogo, o Eng.° Bacelar Bebiano. Apesar das
dificuldades citadas, conseguirain efectuar uraa obra basica de cartografia e geologia, que nos foi utilissima aa execugao dos trabaIhos de campo.
*

Efectuado o reconhecimento, era nossa intengao elaborar uma
monografla ecologico-agricoia de Cabo Verde, da qual constassem
todos OS elementos nao so de campo, ja obtidos, mas também de
laboratório e gabinete, a juntar depots.
Este trabalho consumiria tempo apreciavel, mas teria inteira
justiflcagao perante a gravidade dos problemas agrarios e humanos que afligem a provincia.
Da referida monografia fariam parte capitulos relatives a
fisiografia, geologia, clima, solos, vegetagao, agricultura e problemas agrarios fundamentals do arquipélago. Entre estes incluir-se-iam: rotina agricola, experimentagSo, erosao e desertifica^ao,
arborizagao, pastageas, conservagao do solo e da agua, chuva artificial, comunicagóes terrestres e maritimas, mao-de-obra, introdu(jao de novas culturas e intensificagao de outras ja existentes, etc.
Da discussao destes problemas surgiriam normas e directrizes
de ordenamento e fomento agro-silvo-pastoril.
A ideia comegou a materializar-se no nosso trabalho «Reconhecimento Ecológico-Agrïcola do Arquipélago de Cabo Verde
(Junho, 1956)».
Dada porém a urgência, manifestada pelo Ministério do Ultramar, de se trazerem a lume, em Junho de 1957, os elementos relatives a agricultura das varias ilhas, ao seu ordenamento e ao
fomento das culturas actuals e de outras a introduzir, teve de se
publicar, em escritos distintos, o trabalho feito, contribuindo-se
assim para a continuidade da obra de valorizagao da provincia.
Em publicagoes futuras tratareraos pormenorizadamente do
estudo dos solos e da vegetagao, elaborando cartas destes dois
factores ecológicos, um glossario dos nomes vernaculos locals da
vegetagao e das variedades em cultura e um manual da flora do
arquipélago para uso de técnicos, agricultores e criadores de gado.
Consideraremos agora, unicamente, o caso agrSrio de Cabo
Verde, primeiro do ponto de vista complexo de dois condicionamentos, o geografico e o histórico, localizando-o assim no espago
e no tempo.
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Apresentar-se-ao depois as cartas agricolas, elaboradas durante
0 reconhecimento, as quais, além de registarem as areas dedicadas
ao regadio, ao sequeiro, as pastagens, aos afloramentos rochosos,
etc., mostram a distribuigao das zonas humidas, sub-hümidas,
semiaridas e aridas (designagoes de sigoificado puramente relative)
e de tanto interesse para formular urn juizo das possibilidades
agro-silvo-pastoris de cada ilha.
Feita uma breve descrigao das manchas representadas, dar-se-a uma noticia das plantas cultivadas, das de pastagem e das
matas constituidas em Gabo Verde.
Ajuntar-se-ao, a seguir, algumas nogoes fundamentais da agricultura das regiöes aridas e semiaridas, especialmente daquelas que
mais interessam ao caso particular da provincia. Importa sublinhar que Cabo Verde nao é um caso isolado no mundo e que
pode inspirar-se, portanlo, nos conhecimentos e nas organizaQóes
de outros territories de acentuada aridez.
Sopesando todos os elementos referidos, estaremos aptos a
enfrentar o problema do futuro da agricultura cabo-verdiana.
A melhoria desta exige, em primeiro lugar, conhecimento: investigagao cientifica agraria; em segundo lugar, ensino: assistência
técnica e educagao agricola.
Gulminar-se-a este trabalho com a apresentagao de algumas
bases em que, no nosso entender, se devem flrmar os futuros planos de ordenamento e fomento agrario do arquipélago.

Os autores desejam manifestar os seus agradecimentos a todas
as entidades que facilitaram os trabalhos da Brigada Ecológico-Agricola de Cabo Verde. Entre estas cumpre-lhes realgar: em
Lisboa, o Sr. Dr. F. Martel Patricio, presidente da Junta de Exportagao do Algodao, pelo patrocinio da iniciativa, e o Sr. Eng.° Agr.°
L. Salazar d'Ega, vice-presidente da mesma Junta, a quem se deve
a inspiragao e organizagao da Brigada; em Lourengo Marques, o
Sr. Dr. A. Quintanilha, director do Gentro de Investigagao Cientifica Algodoeira, da mesma Junta, pelo decidido apoio material e
moral em varias conjunturas da nossa tarefa; e, em Cabo Verde,
S. Ex.« o Governador, Dr. M. M. de Abrantes Amaral, por todas as
facilidades concedidas; o Sr. Eng." Agr.° A. Marinho Novais, chefe
da Repartigao dos Servigos Agricolas, Florestais e Pecuarios, pelo
M
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valioso e eotusiastico auxilio prestado; e os funciondrios administrativos da Repartigao dos Services de AdministraQao Civil
(inteadente A. Mendes Serra, administradores L. Kendall, J. Pedro
Gomes, Joao Serra, A. Nobre de Oliveira, C. Gil dos Reis, A. Nobre
Santos, Dr. J. Monteiro, T. Monteiro, G. Alves Rogadas, J. Benroz
e E. Benroz; secretarie Rosario da Silva; chefe de posto Oliveira
Ramos e regedor Vera Cruz), os chefes das Repartigóes dos Services de Fazenda e Obras Publicas, o director do S. A. G. A., o chefe
dos Servigos Técnicos da Delegagao da Junta do Café e a Brigada
Técnica de Estudos e Trabalhos Hidraulicos.
Agradecem ainda a ajuda do auxiliar técnico do C. I. C. A.
Nuno Fonseca George.
Seria manifesta injustiga nao lembrar aqui os trabalhadores
cabo-verdianos que, sob as ordens dos capatazes Armando Barreto e Antonio Barreto, de Santiago, esforgada e dedicadamente
acompanharam a Brigada durante toda a campanha.
Tornam ainda os seus agradecimentos extensivos aos funciondrios do G. I. C. A., M. Rebelo Junior, José Freire, D. Maria
Raquel Silva Pinto e D. Maria Regina Bergstrom, pelos trabalhos,
respectivamente, de fotografla a partir de negatives do primeiro
dos autores, de desenho de graficos e mapas, e de dactilografia.
Por ultimo, desejam agradecer a Junta das Missoes Geogrdficas e de Investigagóes do Ultramar, nomeadamente ao presidente
da sua Gomissao Executiva, Sr. Prof. Doutor Carrington da Costa,
a publicagao deste trabalho, e ao encarregado do servigo de
documentagao cientifica da mesma Junta, a boa vontade manifestada em todas as fases da referida publicagao.

2.

REGONHEGIMENTO EGOLÓGIGO-AGRIGOLA
2. 1. DEFlNigÖES

A eeologia é um ramo da biologia que estuda as relagSes
reciprocas entre os organismes e e seu ambiente. Subdivide-se em
duas especialidades, a eeologia vegetal, eu fitoecolegia, e a eeologia
animal, responsaveis, respectivamente, pelo estudo das rela^öes
das plantas e dos animais com o seu ambiente.
A fitoecologia, por seu turno, pode cindir-se noutros ramos,
como a eeologia agrieola e a eeologia florestal, ocupando-se, resMEMÓRIAS DA JUNTA DE INVESTIOAgOES DO ULTRAMAR — 2
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pectivamente, do estudo das plantas cultivadas em habitat agricola
e das essências submetidas ao regime florestal.
0 escopo dos estudos ecológicos pode restriogir-se ainda mais,
coastituindo, por exemplo, a ecologia das pastagens uma especialidade de magao iateresse na cnagaö e melhoramento do gado e
ao revestimeato, protec§ao e valorizagao de terras facilmente erosionaveis e sujeitas a climas pouco propicios a instalagao da arvore.
Por ultimo, QOS derradeiros degraus de particularizagao, encontra-se a ecologia das espécies e das variedades culturais.
Os factores ecológicos podem defioir-se como as causas ambientais que afectam, directa ou indirectamente, a vida animal ou vegetal. Entre eles figura, como principal determinante ecológico, o
clima. Seguem-se-lhe os solos, resultantes da ac§ao do clima, com
o concurso da vegetagao, sobre o material originario, e depois a
propria vegetagao, dependente do clima e dos solos e representando
um equilibrio regional de natureza dinamica.
0 reconhecimento ecológieo-agrieola de um território, como Cabo
Verde, pode pois ser definido como o estudo sistematico dos seus
factores ecológicos, nomeadamente climaticos, fisiograficos, edaficos e bióticos, e das relaQóes destes com as actividades agricolas,
florestais e pecuarias do mesmo território.
2. 2. OBJECTIVOS
Os objectivos de um reconhecimento ecológieo-agrieola sao
muito variados: uns, imediatos, o conhecimento do meio; outros,
mediatos, a elaboragao de um racional ordenamento agrario e de
planos de fomento que melhorem, aumentera e estabilizem a produQao.
No conhecimento do meio, primam os estudos do clima, dos
solos e da vegetagüo, e, corao a analise dos dados climaticos é,
sobretudo, uma tarefa de gabinete, os trabalhos de campo incidem
principalmente sobre os outros dois factores, vegetagao e solos,
seu estado e significado. A sintese cartogrdfica destes factores e a
descrigao das categorias representadas auxiliam nao só a compreensao agricola de um território, parcelando-o de acordo com as
suas caracteristicas, mas também a instalagao de uma experimentagao agrdria conveniente e a generalizagao das interpretagóes
agronómicas obtidas.
16
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0 problema da produQao vegetal é, na essência, um problema
ecológico, dependendo da relagao entre as culturas e o meio. Um
dos objectivos da ecologia aplicada reside na determinagao da
vocagao cultural dos terrenos.
0 estudo da vegetagao espontanea e dos solos correspondentes
permite indicar nao so as dreas mais propicias a agricultura, h.
floresta e as pastagens, mas também as espécies culturais aconseIhaveis para determinada area.
Cada planta é uma medida das condigóes de meio em que
vive e indica portanto como poderao reagir outras plantas nesse
mesmo habitat.
Em suma, os estudos ecológicos dao uma primeira medida das
possibilidades agrarias de um território, das suas potencialidades
florestal, agricola e pecuaria; dizem mais «o que conservar e o
que arar, que cultivar ou criar, onde cultivar ou criar e ditam as
normas fundamentals para como cultivar ou criar» (PEDRO, 1947).
% 3. MÊTODO
Dada a natureza do reconhecimento ecológico-agricola, houve
que colher todos os elementos necessdrios para caracterizar as
diferentes manchas ecológicas.
Percorreram-se com este objective todas as estradas existentes
nas ilhas e os caminhos necessaries para bem compreender cada
regiao.
Foram-se coligindo, pari passu, todos os dados precisos para
a elaboragao de cartas agricolas e obtendo os elementos indispensaveis para entender os multiplos problemas agro-silvo-pastoris
de Cabo Verde.
Abriram-se 527 perils, colheram-se 1.698 amostras de solos,
herborizaram-se 1.900 numeros, num total de cerca de 11.400 exemplares, e estabeleceram-se correlagoes (entre os solos e a vegetagao) por observagao simultanea do perfil do solo e do coberto
vegetal correspondente. A medida que se estudava o perfil e a
sociologia vegetal do lugar, determinava-se a altitude, a respectiva
exposigao, o declive do terreno, a sua pedregosidade, o grau de
erosao, etc.; fotografavam-se os aspectos mais relevantes dos
solos, da vegetagao, da geologia, da agricultura e da paisagem;
e colhiam-se os elementos indispensaveis para a elaboragao de
MEMÓRIAS DA JUNTA DE INVESTIQAgoES DO ULTRAMAR — 2
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urn glossario dos nomes vernaculos locals da vegetagao e das
variedades em cultura.
Durante a aqulsigao dos elementos ecológlcos verlflcou-se
a necessldade do prossegulmenlo e pormenorlzagao desles estudos, até a elaboragao e execugao dos planos de valorlzagao
agricola.
Estudos sem execu^ao e, prlnclpalmente, execugao sem estudos tern sido o mal secular de Cabo Verde.
Aponta-se a necessldade de uma colaboragao intima e duradoura entre os dlferentes técnlcos agrarlos inleressados no arquipêlago e com a preocupagao constante de enquadrar as solugóes
a propor nas condlgöes ecológlcas especials de cada llha. Trata-se
de um caso unico na nossa Africa, pelas suas condlgóes de arldez
e degradagao, nao sendo admissiveis generalizagóes, nam soluQóes
de mero compromisso.

3.

GONDIGIONAMENTO GEOGRAFIGO

Gomo se dlsse ja, a compreensao dos problemas agricolas das
ilhas de Cabo Verde sera muito facilltada pela anallse culdadosa
dos aspectos ecológlcos de cada uma delas. Tais aspectos apresentar-se-ao na sua devida perspectlva, enquadrando o arquipêlago na vasta zona afrlcana correspondente ao trópico de C&ncer
e na reglao, mais restrlta, da Macaronêsia.
Nao se pretende entrar na pormenorizagao das caracteristicas
destas grandes regiSes, mas apenas por em relevo alguns factos
gerais relevantes do seu clima, vegetagao e solos.
3. 1. SITUAQAO GEOGRAFIGA
0 arquipêlago de Gabo Verde, com a superficie total de
403.300 ha, situa-se no oceano Atlantlco entre o trópico de Ganeer e o Equador, a 455 km da costa ocldental de Africa e a cerca
de 1.400 km a S. S. W. das Canarias.
Fica compreendido entre os paralelos 17° 12',5 e 14" 48' de latitude norte e os meridianos 22" 44' e 25° 22' de longitude oeste de
Greenwich.
18
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Faz parte do exlremo sul de uma vasta regiao atlantica, a
Macaronésia (^), situada a S. W. da Europa e a N. W. da Africa, eatre
OS paralelos 14° e 40° de latitude norte e os meridianos 13° e 32°
de longitude oeste de Greenwich, e que engloba também os arquipélagos dos Azores (240.000 ha), da Madeira (87.000 ha) e das
Canarias (716.700 ha) (fig. 1).
Comp5e-se de dez ilhas e oito ilhéus, divididas era dois grupos,
Barlavento e Sotavento, de acordo com a sua posi^ao relativa ao
vento dominante de N. E.
Pertencem ao grupo de Barlavento as ilhas de Santo Antao,
S. Vicente, Santa Luzia, S. Nicolau, Sal e Boa Vista; e ao de Sotavento, as ilhas de Maio, Santiago, Fogo e Brava.
3. 2. CABO VERDE E A REGlAO ARIDA
NORTE-AFRICANA
3. 2. 1. Clima — A provincia de Cabo Verde encontra-se
situada numa vasta zona de clima arido e semiarido, que atravessa a Africa desde o Atlantico ao mar Vermelho e se prolonga
pela Arabia, Siria e MesopotS,mia, até aos desertos da zona temperada da Eurasia e as regióes subdesérticas afectadas pelos climas monQÓnicos (fig. 2).
Esta zona corresponde a uma faixa de altas pressóes, anticiclónica, que se mantém durante a maior parte do ano e desempenha papel importante na circulaQ5,o atmosférica, separando a
zona quente da zona temperada.
A ausência ou o afrouxamento das influências ciclónicas, na
zona quente e no bordo ocidental dos continentes, é ti'pica dos
desertos, como o Sara Ocidental. A propria vizinhanga do oceano
n5.o so nao atenua as condigóes de aridez como contribui ainda
para a extensao do deserto nos bordos do continente banhados
por aguas relativaraente frias. As correntes atmosféricas correspondentes, embora humidas, tendem a aquecer ao atingir o continente, raramente produzindo chuvas. É o que sucede nas costas
do Senegal e da Mauritania com a corrente das Canarias. Esta
(') 0 termo Macaronésia (gr. Maharon, feliz), sinónimo de ilhas Afortunadas, foi introduzido na linguagem técnica e no passado século pelo botanico
ingles P. Baker Webb (GEBALLOS, 1953).
MEMÓRIAS DA JUNTA DE INVESTIQACOES DO ULTRAMAR — 2
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corrente, afectada pelos ventos alisios, apresenta valores térmicos
relativamente baixos, devidos a sua proveniência de latitudes mais
altas e a subida das aguas Mas do fundo, fenómeno caracteristico
das proximidades do literal, quaado o vento empurra as aguas
superficiais (MAKTONNE, 1953).
A genese dos climas africanos é profundamente influenciada
pelas grandes correntes aéreas. Estas modiftcam os caracteres das
estagöes planetarias pelo aumento da pluviosidade das esta^oes
hümidas (mongao, alisios maritimos) ou da aridez da estagao seca
(harmatao). A pluviosidade é, do ponto de vista ecológico, o elemento de diferenciagao climatica mais importante nas regióes
intertropicais (AÜBRÉVILLE, 1949).
Alisado de nordeste — Os alisados da costa da Mauritania e
do Senegal originam-se na regiao anticiclónica dos Agores, de
cujas variagóes de pressao dependem. Sopram de N. E., quase
permanentemente, ao longo das costas, sobretudo entre a latitude
das Canarias e um pouco ao sul da das ilhas de Cabo Verde.
Sofrem ligeiro desvio nas proximidades das costas sobreaquecidas
da Mauritania e do Senegal, das quais afectam uma pequena area
e aparecem, em altitude, no território de Casamansa.
Sao ventos relativamente frescos, com bom teor de humidade
nas camadas inferiores. Como descem em latitude e se dirigem
para regióes cada vez mais quentes, a sua temperatura eleva-se,
afastando-se assim do ponto de saturagao. Caracterizam-se pela
secura, podendo no entanto ocasionar chuvas quando atinjam
elevaQóes que provoquem a subida rapida do ar humido.
A estes ventos se deve a queda de pequenas chuvas de
Inverno no Senegal e na Mauritania e com eles se relaciona, em
Cabo Verde, o «tempo das brisas», que engloba os meses de
Novembro a Julho.
De caracter dessecante e de acQao traumatica notavel nas
planicies baixas e na parte inferior das encostas desabrigadas,
mostram-se benéflcos nas vertentes bem expostas a partir de
certa altitude, entre 600 e 1.500 m, relacionada com a produgao
frequente de nuvens por convecQao térmica e com a forma^ao
de orvalhos.
MonQao do itlantico Sul —Esta corrente aérea, aspirada pela
zona de depressao atmosférica continental, mais ou menos forte20
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Fig. 1 — A posifSo das ilhas Atlantidas em relapao aos continentes e as profundidades
do oceano Atlantico (O. RIBEIRO, 1954)
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mente conforme as estagóes do ano, sopra de W. ou de S. W.,
vinda das aguas quentes equatoriais.
GoQtacta com o alisado de nordeste e com o harmalao
segundo uma superficie designada por frente intertropical (F. 1. T.)
(fig. 3). Ao norle desta superficie encontra-se pois o alisado e o
harmatao e, ao sul, «ar de mongao quente, hümido, instavel e
poderosamente pluviogénico» (FONSEOA, 1956).

P.I.T,

•Eg.

^a.

Fig. 3 — Massas de ar predominantes na zona de Cabo Verde (H. FONSECA, 1956)

A frente intertropical caracteriza-se por dois tipos de oscilaQao, um anual e outro ocasional. No primeiro tipo a frente atinge
a sua extensao minima em Fevereiro e a maxima em Agosto,
podendo subir ao paralelo 20" de latitude norte, no continente,
mas ficando um pouco a sul do arquipêlago de Cabo Verde, numa
posigao variavel com o ano.
Nas oscilaQóes ocasionais a frente apresenta movimentos
ondulatórios, de curta dura^ao, por vezes de horas, com a amplitude de alguns graus em rela^ao a sua posigao média normal.
A mongao só atinge as ilhas mercê destas oscilagóes ocasionais
da frente intertropical, variavel quanto a amplitude e ao tempo
de ocorrência. Assim se explica o facto de as ilhas de BarlaMEMÓRIAS DA JUNTA DE INVESTIOACÖES DO ULTRAMAR — 2
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vento mais ao norte serem menos beneficiadas, quanto a chuvas,
do que as de Sotavento.
O «tempo das aguas» em Cabo Verde estd relacionado com
esta massa de ar e compreeade os meses de Julho a Outubro.
Harmatao — Este vento, muito quente e seco, sopra na direcQÊo este-oeste.
Agrava a desseca^ao normal na esta^ao seca, tendendo a
fazer progredir para oeste as superficies desérlicas. Actua com
reduzida frequência e pequena duragao de Outubro a Junho, afectando a vegeta^ao, sobretudo arbórea, e as culturas em geral.
As «lestadas» fortes em Janeiro e Fevereiro sao uma resultante desta corrente aérea.
Em resumo, pode aflrmar-se que o clima de Cabo Verde é
fungao de tres correntes aéreas principals.
Uma, soprando de N. E., que, embatendo, durante a maior
parte do ano, nas ilhas de maior altitude, toma um movimento
ascensional significativo e afecta, pela sua humidade e frescura,
os solos e a vegetagao para cima de uma determinada cota e com
exposigao N. E. ou N.
Outra, vinda de E., seca e normalmente quente, aumenta a
aridez da estagao seca, sobretudo nas exposigöes de leste e nas
ilhas orientals.
A ultima, vinda de S. e S. W., hümida, é responsavel pelas
chuvas de Verao.
O enquadramento do clima geral das ilhas de Cabo Verde na
sistematica climatológica é algo dificil.
Verifica-se que o arquipélago se encontra no prolongamento
das zonas semiaridas e aridas do continente africano (fig. 2), das
de precipitagao inferior a 250 mm ou compreendida entre 250
e 500 mm (flg. 4) e das de variabilidade pluviométrica anual (*)
vizinha da categoria de 30-40% (fig. 5).

(1) Entende-se por variabilidade relativa a razao entre as somas de todos
os desvios da média, independentemente do sinal, e a média.
As isolinhas assim obtidas seguem, aproximadamente, as isoietas, de
modo que os dois tipos de curvas se apresentam iaversameate correlacionados
(RiEHL, 1954).
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É relevante acrescentar-se que a zonas tropicals de alta variabllldade correspondem baixos valores de preclpltagao. Tal correspondência é tipica das regióes aridas e tem profundo significado
na dlscussao dos problemas agrarlos de Cabo Verde.
O cllma deste território apresenta algumas afinidades com os
climas desérticos quentes, mas distingue-se deles pelas pequenas
amplitudes térmicas, pela sua humidade e pela periodicidade das
chuvas. O oceano e os ventos alisados exercem uma acQao moderadora na temperatura. É interessante notar que a temperatura
do mar do arquipélago é superior, em todos os meses do ano,
a temperatura atmosférica (ROUGH, 1946).
Distingue-se, pela aridez pronunciada, dos climas do continente k mesma latitude, como sejam os climas Sahelo-Senegalês e
Sahelo-Sariano.
O clima Sahelo-Senegalês, o seu parente mais ctiegado, dominante numa faixa costeira do Senegal terminada, a sul, pela
peninsula de Cabo Verde, caracteriza-se pelo dominio dos ventos
alisados durante a maior parte do ano e por uma curta estagao
chuvosa, afectada pela mon^ao, de Julho a Setembro, com uma
queda pluviométrica de 400 a 550 mm (AUBRÉVILLB, 1949).
Este clima suave da costa do Senegal foi, segundo MBNDES
CoRREiA (1954), denominado, por Hubert, clima subcanariano.
Pode-se assim atribuir ao clima do arquipélago de Cabo Verde, de
aridez mais pronunciada, a designa^ao de clitna subcanariano seco.
3. 2. 2. Solos e Tegeta<jao — Correspondentes a zona de clima
arido, referida no paragrafo anterior, encontram-se os grandes
grupos de solos desérticos, vermelhos desérticos e cinzentos, sem
vegetaQao ou com uma flora desértica, de espécies muito restritas
em numero e altamente xerofiticas (figs. 6 e 7).
Na zona de clima semiarido ocorrem os grandes grupos de
solos castanhos, pardos e pardo-avermelhados. Em zonas de menor
aridez, contactam com solos castanho-avermelhados e chernozémicos. Caracterizam-se, ao norte da zona de clima arido, pela
existência de estepes subdesérticas mediterrS,nico-mauritanicas,
que fazem a transi^ao para a zona mediterranica do Norte de
Africa; ao sul do deserto do Sara, pelas estepes xerofiticas com
acacias que gradualmente se transformam em direc^ao ao equador, em savanas, em florestas savanóides e, mais para o sul, em
florestas tropicais.
MEMÓRIAS DA JUNTA DE INVESTIOACÖES DO ULTRAMAR — 2
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Todos OS grandes grupos de solos referidos apresentam uma
caracteristica comum, o horizonte de acumulagao de carbonato de
calcio, a profundidades variaveis, tanto menores quanto maior a
aridez. Estao sujeitos ao mesmo processo formativo,'a calcificaQao, durante o qual se da uma redistribuigao de carbonato de calcio no perfll, seoa perdas apreciaveis.
Pertencem, em geral, as duas subordens dos solos claros
das regióes aridas e dos solos escuros das regióes semiaridas,
sub-hümidas, etc., com predominio de formagóes herbaceas, e
incluem-se, no agrupamento geral de Marbut, os Pedocais.
0 arquipélago de Cabo Verde esta pois situado, quanto a
solos, no dominio dos Pedocais, de feigao arida e semiarida, em
regra alcalinos; e, quanto a vegetagao, na zona das estepes xerofilicas com parques e savanas de espinhosas, marcando transigao
para o deserto.
Dada a altitude pronunciada de algumas ilhas, o factor latitude é compensado no sentido de redugao da aridez, aparecendo
enlao, acima de determinada cota e em dadas exposigóes, solos
algo lavados, tendendo para a acidez, com vegetagao que se enriquece em espécies, especialmente mediterranico-macaronésicas.
3. 3, CABO VERDE E A MAGARONÉSIA
A Macaronésia, ou ilhas Atlantidas, é uma designagao regional, que, como vimos (3. 1), engloba quatro arquipélagos: Azores,
Madeira, Canarias e Cabo Verde (fig. 1).
0 seu clima, no sentido norte-sul, varia de temperado a
quente, de humido a seco e de chuvoso a S,rido, em todos os casos
com caracteristicas oceanicas. A estagao seca, no mesmo sentido
norte-sul, torna-se cada vez mais duradoura e de mais acentuada
aridez, acusando as temperaturas minimas valores progressivamente mais elevados (tabela 1).
A pluviosidade média anual decresce sistematicamente com
a latitude, variando de cerca de 850 mm, nos Agores (Ponta
Delgada), até 213 mm, em Cabo Verde (Praia). Apresenta, no
entanto, dois tipos distintos de curvas de distribuigao mensal:
num, incluindo os Agores, Madeira e Canarias, o minimo pluvial
regista-se no trimestre Junho-Agosto; noutro, englobando Cabo
Verde e a costa fronteira de Africa, os meses de Julho a Outubro,
24
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Tabela 1 — Temperatura e [)recipita<;ao na Macaroiiésia
Temperatura ( o c )
Território
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<
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5
D
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u
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s
S

O

o
K

B

Ano

N
0)
Q

Azores ('),
Ponta Delgada 37° 45' N.

25° 40' W.

36

30

14,6

15,2

20,9

19,0

30

29,5

2,8

30

102,6

88,2

89,3

64,5

59,5

35,5

24,2

31,0

72,3

91,4

95,1

99,1 852,7

Madeira ('),
Funchal . . . 32° 38' N.

16° 55' W.

25

30

16,0

17,0

21,5

21,0

30

39,2

4,4

30

62,7

74,2

78,5

33,9

19,0

5,7

0,6

1,5

26,4

77,3

88,5

84,6 552,9

Ganarias f ) ,
Las Palmas. . 28" 07' N.

15° 26' W.

12

34

17,8

18,9

23,2

22,2

34

37,2

7,78

35

39,1

26,9

22,9

14,0

4,1

1,0

2,0

2,0

4,1

26,9

56,9

42,9

242,8

Cabo Verde f ) ,
Praia

14° 54' N.

23° 31' W.

34

34

22,6

23,5

25,8

26,8

16 O 33,3 (2) 13,3 O

61

2,4

1,3

i,0

1,9

0,0

1,0

12,6

96,2

38,2

44,8

9,5

4,4

213,3

Senegal H ,
Dacar
. . . . 14° 40' N,

17» 25' W.

30

18

21,3

23,3

27,9

28,2

15

18

1,0

1,5

0,5

0,0

1,5

11,4

80,8

226,8 118,6

44,9

1,8

8,9

497,8

40,0

12,8

(') Anónimo, 1955 — O Clima de Portugal. Azores e Madeira. Pasciculo viii. Serv. Met. Nac. Lisboa.
(2) REBD, W, W . , 1941 — The Climates of the World. Yearbook of Agriculture. U. S. Dep. of Agr. Washington, D. C.
(3) Anónimo, \9iQ — Meteorologia e Climatologia. Serv. Estat. Colon. Cabo Verde. Imprensa Nacional. Praia. Cabo Verde.
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com um maximo em Agosto, sao os unices de chuvas apreciaveis
(fig. 8).
Os caracteres geológicos dos quatro arquipélagos da Macaronésia apresentam algumas afiaidades, embora o arquipélago de
Cabo Verde pertenga, segundo BERTHOIS (1950), a uma provincia
litológica distinta. A origem de todas as ilhas é vulcanica, tendo-se estas formado pela acumulagao de rochas eruptivas, com
predominio de magma vulcanico, sobre plataformas submarinas.
Tal forma^ao processou-se em longo periodo de tempo, dai
resultando uma morfologia variavel com a antiguidade dos depósitos.
A orografia das ilhas apresenta-se, em grande numero de
casos, extremamente acidentada, sendo raras as regioes planalticas
e frequenles os cones vulcanicos, com crateras mais ou menos
bem conservadas.
A erosao é, normalmente, muito importante, provocando, em
certas ilhas, o dominio das formas derivadas da sobreposigao de
materiais eruptivos expostos por aquela. Originou, com frequência, a formagao de desfiladeiros inacessiveis e o escavamento de
ravinas profundas por onde circulam curses de agua de regime
torrencial. As costas, muitas vezes, caem de grande altitude, e
abruptamente sobre o mar, em falésias imponentes.
Os solos das ilhas da Macaronésia nao foram estudados
sistematicamente, a excepgao dos de Cabo Verde, durante o
actual reconhecimento, e os da ilha Terceira, dos Agores, pelo
Eng.° Siiv. ORLANDO DE AZEVEDO (1950), de modo a poderem-se
tirar, desde ja, ilagóes de caracter geral para esta dilatada regiao
atlantica.
Dada porém a existência de formagóes afins, por vezes de
idade conhecida, nas ilhas dos varies arquipélagos, seria interessantissimo, dos pontos de vista teórico e utiUtario, um estudo
comparative des solos delas provenientes, estabelecende o grau
de influência dos factores climaticos, biológicos, altimétricos e cronológices na sua fermagao. Os elementos eblidos em tal estudo
seriam auxiliares preciesos no estabelecimente de esquemas adequados e gerais de classifica^ao de solos, na diagnose da fertilidade das varias categorias estabelecidas, na generalizagao des
dados experimentais a cada uma destas, na avaliagao da intensidade dos feuómenos eresives, na eficacia des processes de conservagao da agua e dos solos, de revegetagao, de melheramento
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das pastagens, etc., etc. Muitos dos conhecimentos adquiridos
nas Canarias poderiam, por exemplo, ser generalizados, com as
necessarias cautelas, dada a diferente latitude e o diferente regime
de chuvas, a solos semelhantes de outro arquipélago, como o de
Cabo Verde e vice-versa.
A flora de cada um dos referidos arquipélagos varia bastante
no que se refere ao numero de espécies e a sua proveniência e
caracterïsticas ecológicas. Caracteriza-se sobretudo por um nücleo
de espécies endémicas chamadas insulo-atlanticas.
Cada arquipélago possui as suas espécies endémicas próprias,
sendo uns ricos, outros pobres nas mesmas.
Os Agores apreseutam uma flora com cerca de 520 espécies
vasculares, em que predominam as holarticas, atlanticas e mediterranicas, sendo muito escassas as espécies nitidamente xerofilicas. O nücleo das endémicas macaronésicas é de cerca de 8 % e
as endémicas exclusivamente agorianas atingem percentagem um
pouco superior (CHEVALIER, 1935).
A Madeira possui uma flora mais rica do que a dos Azores,
com cerca de 950 espécies vasculares, um nücleo importante de
endémicas, embora bastante destruidas, e uma boa representa^ao
de espécies mediterranicas.
A flora das Ganarias, rica em rela^ao a dos restantes arquipélagos macaronésicos, compóe-se de cerca de 1.400 espécies, de
entre as quais 480 endémicas. A percentagem de espécies originarias da regiao mediterranica e europeia é superior a das africanas, facto notavel dada a proximidade destas ilhas em relagao
ao continente negro. A riqueza floristica das Canarias deve
resultar de dois factores principals: a grande altitude de algumas ilhas (Tenerife, 3.715 m, e Palma, 2.356 m), que permite a
existência de varios andares de vegetagao, e a sua area consideravel —7.167km2.
Cabo Verde caracteriza-se por uma flora pobre, sobretudo nas
ilhas mais baixas, com uma percentagem relativamente elevada
de espécies xerofiticas, por vezes sarianas e arabicas. Identiflcaram-se, segundo CHEVALIER (1935), cerca de 600 espécies (sem pteridófitas), das quais 92 endémicas, na sua maioria vicariantes próximas das espécies das Canarias e da Madeira, e raras aparentadas
com as das regióes tropicais.
As espécies vicariantes, muito afins na taxonomia, originaram-se por adaptagao a condigóes ambientais algo diferentes.
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A sua existência entre as espécies endémicas dos arquipélagos
referidos é assim mais uma caracteristica importante de individualiza^ao da Macaronésia.
O estudo do valioso material botanico colhido no decurso do
Reconhecimento Ecológico-Agricola de Cabo Verde podera vir a
alterar as estatisticas atras referidas para o citado território.

4

CONDIGIONAMENTO HISTÓRIGO.
A AGRIGULTURA NO PASSADO

Neste capitulo procuraremos discernir, em primeiro iugar,
qual a fisionomia das ilhas na época da sua descoberta e como
se deu, em tra^os largos, a sua ocupaQao e evoluQao agraria.
Estabelecer-se-a assim uma origem de coordenadas, a partir da
qual se possam estudar os efeitos do impacto conjunto do europeu
e do africano sobre um meio insular tropical, arido e virgem.
Os conhecimentos expostos concorrerSo para o entendimento
dos problemas actuals da vocaijao agraria do arquipélago e da
sua valorizagSo.
Deter-nos-emos depois nos aspectos particulares da propriedade e do trabalho, em condigóes extremas, salientando as suas
caracteristicas e as suas limitagóes.
Gonsiderar-se-S o magno caso das estiagens, exemplo tipico
das relates entre os condicionamentos geograficos e históricos.
Finalmente, dar-se-a uma interpreta^ao sumdria dos factos
descritos e procurar-se-d discutir, è sua luz, algumas das opinióes do biólogo francês A. CHEVALIER.
4. 1. FISIONOMIA ORIGINAL.

OGUPAglO AGRARIA (>)

0 descobrimento das ilhas de Cabo Verde parece ter-se dado
entre 1460 e 1462, cabendo o das ilhas orientals a Diogo Gomes
e Antonio da Nola e o das restantes a Diogo Afonso.

0) Neste subcapitulo incluem-se elementos reunidos pelo Prof. ORLANDO
RiBEiRO na sua exeelente comunicaQao «Primórdios da Ocupa^ao das Ilhas de
Cabo Verde», 1965.
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Duas descriQóes coevas, uma de Gadamosto e outra de Diogo
Afonso, sao unanimes em afirmar que nenhuma das ilhas era
habitada nem apresentava quaisquer indicios de presenga humana.
Gadamosto nota que uma das ilhas, mui provavelmente Santiago,
«parecia abundante de arvores», apresentando urn rio de agua
doce, muitas aves estranhas e grande pescaria. A descrigao de
Diogo Gomes confirma, em varios aspectos, a de Gadamosto,
acrescentando porém a existencia de arvores com figos abundantes no tronco e ramos (Pious capensis) e de «muito feno», que
devia ser constituido essencialmente por gramineas secas e amareladas, dada a época adiantada da estagao seca em que se descobriu a ilha (1 de Maio).
A ilha que pareceu menos desfavoravel a ocupagao foi a de
Santiago. 0 seu povoamento iniciou-se em 1462. Quatro anos
depois, reconheceu-se todavia que ninguém la queria viver, persistindo apenas alguns genoveses dedicados a colheita, pelo mato,
de algodao introduzido da Guiné e ja subespontaneo. Nao havia
quaisquer indicios de agricultura propriamente dita.
So com privilégios especiais, concedidos em 1466, se tornou
possivel o povoamento. Gonsistiam eles na permissao para os
moradores de Santiago resgatarem escravos nas costas da Guiné,
na isengao de dizima pelos produtos agricolas enviados ao reino
e dos direitos de comércio entre as outras ilhas. Era reduzido o
valor atribuido aos recursos locals e dava-se primazia as actividades do comércio e da navegagao.
Santiago foi dividida em duas capitanias: uma, a do sul, com
sede na Ribeira Grande, e outra, a do norte, em época posterior,
em Alcatraz, na praia da Senhora da Luz. us capitaes tinham
direitos e regalias especiais, corapetindo-lhes, por exemplo, a
distribuigao das terras aos cultivadores da area sob a sua jurisdigao.
Em 1469 iniciou-se a exploragao da urzela, que se tornou,
depois do sal, e até a descoberta dos corantes sintéticos, em meados do século xix, o produto mais rendoso do solo cabo-verdiano.
É interessante notar que, quinze anos após a concessao dos
privilégios atras referidos, os negócios atingiram tal volume e os
abusos ultrapassaram tais marcas que foi enviado a Gabo Verde
um oficial inquiridor com os mais latos poderes judiciais e fiscais
e com o eucargo de organizar remessas de algodao e de outras
mercadorias.
dO
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Em 1497 fundeou na enseada da Praia a armada de Vasco da
Gama, em demanda da India (*).
Tres anos depois Pedro Alvares Gabral langa ferro nas mesmas paragens em viagem para o Brasil.
Em 1522 aportam a Cabo Verde, ja de regresso, as naus que
B'ernao de Magalhaes comandara na viagem de circum-navegagao
do Globe.
Inaugurou-se, com estas viagens, uma nova fase no povoamento e valorizagao de Cabo Verde. Santiago ligou-se assim as
grandes rotas maritimas, com a oportunidade unica até entao de
enriquecer o seu património agrario com culturas de todos os
continentes. A fase da inüuêacia da agricultura tradicional portuguesa sucedia-se assim a fase de convergência e irradiagao de
culturas das mais recuadas regioes tropicais.
No ano de 1500 a ilha do Fogo é bastante povoada. É admissivel esta aflrmagao considerando a referenda de que, nessa data,
um morador da ilha dera a sua igreja 300 quintals de algodao,
legando, ao mesmo tempo, uma fazenda para os pobres e órfaos.
A ilha da Boa Vista ja em 1490 era mencionada como lugar
de criagao de gado e apanha de algodao, subordinada ao donatario da capitania do norte de Santiago. Durante muitos anos se
conservou sem gente, com excep^ao das épocas de matan^a do
gado e de colheita do algodao.
É provavel que a ilha do Maio tivesse sido doada ao mesmo
donatario e na mesma época. Durante muito tempo permaneceu
desabitada também, embora, tal como na Boa Vista, nela se
matasse gado e colhesse algodao. É interessante referir que
so na primeira matan^a da ilha se sacrificaram para cima de
4.000 cabegas.
A fisionomia do arquipélago, quarenta e tal anos após a sua
descoberta, pode ser inferida a partir das descrigóes de Duarte
Pacheco Pereira, roteirista, e de Valentim Fernandes, impressor
da Moravia.
Diz PAGHEGO PEREIRA que «estas ilhas sao estéreis porque sao
vizinhas do trópico de Cancer, e têm muito pouco arvoredo por

(')

Aquela ilha aportamos que tomou
o nome do guerreiro Santiago,
Os Lusiadas,
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causa de nelas nao chover mais dos ditos tres meses: sao terras
altas e fragosas e serao mas de andar». Agosto, Setembro e Outubro sao os unicos meses chuvosos; por isso «os frutos nao se dao
nesta terra senao de regadio». Destas ilhas vêm para Portugal
todos OS aaos muitas peles de cabra, couros, sebo e algodoes
muito finos.
VALENTIM FEENANDES (1506-1508) particulariza a sua descri^ao
ilha por ilha (FONTOUEA DA COSTA, 1939):
A Boa Vista é rasa, sem arvoredo e sem geale, com aguas
salobras e grande criagao de cabras.
0 Sal nao tern gente, nem égua, e apresenta «arvoredos poucos» e muitas cabras.
A ilha do Maio é rasa, despovoada, sem arvoredos, com cabras
e algumas aguas salobras.
Santiago é muito povoada, possuindo muitas ribeiras de agua
doce. Nela nasce muito algodao, produzindo os algodoais de
regadio duas novidades no ano: uma em Dezembro e Janeiro e a
outra em Maio e Junho. Os de sequeiro dao uma unica novidade.
«Esta ilha da todas as frutas de Portugal que se nela plantam,
flgos, uvas, melóes, agücares e todas outras frutas ha por todo o
ano; nao dd trigo nem cevada; da milho e arroz como em Guiné.
Ela tem grandes cria^óes de animals e gados».
A ilha do Fogo, com «uma serra mui alta mais que de
nenhuma outra ilha destas na qual serra sem pre arde fogo»...,
é povoada, possui pouca agua e salobra, muitas cabras, e produz
muito algodao.
A Brava, muito fragosa, nao tem gente e apresenta algumas
ribeiras de boa agua e muitas cabras.
S. Nicolau «é ilha alta e grande e de muitos arvoredos e
de muitas e boas aguas». Apresenta «muitas arvores dragoeiras».
É despovoada e tem muitas cabras.
Santa Luzia é desabitada e tem aguas, arvoredos e cabras.
S. Vicente, despovoada, com cabras, apresenta poucos arvoredos e poucas aguas.
Santo Antao é alta e fragosa, despovoada, com muitas cabras,
muitas aguas boas e grandes arvoredos e dragoeiros.
Conclui-se desta descri^ao que, meio século após a descoberta,
apresentavam muitos arvoredos as ilhas de Santo Antao e S. Nicolau; poucos arvoredos as ilhas do Sal, Santa Luzia e S. Vicente;
ausência de arvoredo as ilhas da Boa Vista e JViaio. NEo faz refe32
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rêücia, neste respeito, as ilhas de Santiago, Fogo e Brava, mas é
de presumir que tivessem baslantes arvoredos, sobretudo no lado
norte e nas ribeiras. Contudo, atendendo a descrigao de Pacheco
Pereira, devemos considerar muitos arvoredos como uma expressao relativa.
Todas as ilhas possuiam gado caprino e apenas duas, Santiago e Fogo, eram povoadas. Ambas produziam principalmente
algodao, mas no Fogo so de sequeiro, dada a falta de agua, que
aparecia apenas junto do mar. Além do algodao, Santiago apresentava outras cuituras, sobretudo fruticolas e tiorticolas de proveniêucia europeia, e alguns cereais, pobres, da costa de Africa,
provavelmente dos géneros Pennisetum e Sorghum. As cuituras
regadas de arroz, cana e algodao limitavam-se certamente a pequenas areas aluvionares. A introdu§ao da cana-de-agucar, importada da Madeira, parece ter-se dado nos primeiros anos do
século XVI, havendo documentos que comprovam a existência desta
cultura em 1508 (PARRBIRA, 1952).
As «esterilidades», as estiagens, ja entao, passados apenas
quarenta anos da descoberta e segundo refere o Prof. ORLANDO
RiBEiRO, afligiam a incipiente agricultura do arquipélago, embora
se encontrassem povoadas duas ilhas apenas. É este um facto
relevante na discussao relativa aos efeitos do povoamento e da
desarborizagao nas alteragoes climaticas.
Em 1510 as principals exportagöes do arquipélago incluiam
peles, couros, sebos, algodao, cavalos e escravos.
Algumas cuituras metropolitanas, cereais da costa de Africa e
gado caprino, vacum e cavalar, sobretudo os dois primeiros, constituiam entao o património agrario de Cabo Verde. Tal património, recém-criado, nao bastava para alimentar, em meio tao
desfavorecido como este, uma populagao numerosa. Santiago nao
podia passar, nestas circunstS,ncias, de um simples, embora importante, entreposto, ligado sobretudo ao comércio lucrative de
escravos.
A introduQao do milho mais, vindo do Brasil, anos antes de
1515, abriu todavia uma nova era para a colonizagSo do arquipélago. Sem ele, a história da utilizagao da terra cabo-verdiana
teria sido muito diferente.
As ilhas da Boa Vista, Santiago e Fogo foram valorizadas de
maneira que na data referida de 1515 a Goroa passou a arrenda-las
separadamente.
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0 algodao foi objecto, no Fogo, em 1528, de utn regulameato
minucioso. Circulava, nesta ilha, como moeda; a seu troco se
obtinham mantimeatos e escravos. Exportava-se, via Santiago,
para o Gontinente.
Em 1545 inicia-se a colonizagao da Brava e, em 1548, a de
Santo Antao, onde, segundo refere 0. RIBEIEO, se esperava que
OS respectivos donatarios viessem a «fazer fazenda» e nao apenas
criagao de gado e apanha de algodoes.
A coloniza(jao da ilba de S. Vicente so se iniciou muito mais
tarde, em 1793, e a da ilha do Sal, em 1833.
Nos meados do século xvi, ou seja quase um século após a
descoberta, novo testemunho sobre Santiago e suas culturas é dado
por um piloto português desconhecido. Segundo a sua descrigao,
passava pela Ribeira Grande um rio caudaloso de égua doce, nascido duas léguas acima, em cujas margens havia «infinitos jardins
de laranjeiras, cidras, limoeiros, romeiras e figos de toda a qualidade, e de alguns anos para ca plantam palmeiras que produzem
cocos, vulgarmente chamados nozes da India».
«Nascem também aqui, e se criam perfeitamente todas as
castas de hortaliga, mas as sementes que produzem nao sao boas
para seraear no ano seguinte, e, cada ano, é necessario trazê-las
novas de Espanha».
«Todo 0 terreno é muito montuoso e tem muitos lugares fragosos e despidos de toda a casta de arvores, porém os vales sao
muito cultivados. Quando o sol entra em Cancro... chove quase
continuaraente e os Portugueses chamam a este tempo a lua das
aguas. Em os primeiros dias de Agosto é que principiam a semear
o grao, que se chama milho zaburro, e nas ilhas ocidentais mais (i);
é como 0 chicharo, branco e comum a todas as ilhas sobreditas.,.».
«Semeiam também bastante arroz e algodao, o qual produz
muito bem, e, depois de colhido, obram com ele diversas castas
de panos listrados de varias cores, que depois se expedem para
toda a costa de Africa... e se da em troca de escravos».
Verifica-se nesta descrigao, meio século depois da de Valentim Fernandes, que novas culturas existiam ja em Santiago:
0 coqueiro, vindo da India e que de Gabo Verde passou ao Brasil; 0 milho mais ou milho grosso, que se instalou no arquipé(1) 0 milho zaburro, o sorgo, aparece aqui confundido com o milho
grosso, segundo nola o Prof. 0 . RIBEIRO.
3é
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lago, provavelmente trazido do Brasil, e se tornou a base da sua
agricultura e de mais intenso povoameuto.
Do Brasil passou também a Cabo Verde, embora com tnenos
expansao do que o milho, a cultura da mandioca. A sua introdu^ao aa costa ocidental de Africa, nos fins do século xvi, principios do século xvii, deve-se aos Portugueses, que, provavelmente,
a levaram priraeiro a Angola. So mais tarde passou a costa oriental (FiCALHO, 1884; PYNAERT, 1951).
GjiBRiEL SoARES DB SousA, em 1587, no seu «Tratado descritivo do Brasil», refere-se a proveniência de alguns animals
e plantas de grande interesse para o Brasil.
Assim, «as primeiras vacas que forara a Baïa levaram-nas de
Cabo Verde e depois de Pernambuco, as quais se dao de feigSo,
que parem cada ano e nao deixam nunca de parir por velhas».
«As éguas foram a Baia de Cabo Verde, das quais se ingou a
terra». «As ovelhas e cabras foram de Portugal e de Cabo Verde,
as quais se dao muito bem ». «E comecemos nas canas-de-agücar,
cuja planta levaram a capitania dos Ilhéus das ilhas da Madeira
e de Cabo Verde».
«As palmeiras que dao os cocos, se dao na Baïa meihor que
na India... foram os primeiros cocos a Baïa de Cabo Verde,
donde se encheu a terra...».
O arroz «é tao grado e formoso como o de Valencia». «Levaram a semente do arroz ao Brasil de Cabo Verde».
«Da ilha de Cabo Verde e de S. Tomé foram a Baïa inhames
que se plantaram na terra logo, onde se deram de maneira que
pasmam os negros da Guiné, que sao os que usam mais deles».
Em 1790 foi introduzida a cultura do café na ilha de S. Nicolau, comegando, em 1798, a ser explorada em Santiago e Santo
Antao.
Em 1798 fizeram-se tentativas de aclimatagao de algumas
espécies vegetais da Metrópole, tais como pinheiro, castanheiro,
cedro, etc. Chegou-se mesmo a tentar introduzir a cultura do cafèzeiro nas ilhas de S. Vicente e de Santa Luzia.
A purgueira foi introduzida em Cabo Verde pelo marques de
SS da Bandeira.
Outras plantas, arbóreas, arbustivas e herbaceas de interesse
florestal, agrïcola, pastoril ou ornamental, deram entrada em Cabo
Verde. Os habitantes, vivendo em climas quentes, em vez de continuarem exclusivamente as tentativas iniciais, por vezes vas, de
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introduQao de culturas europeias, laa§aram-se, com maiores probabilidades de êxilo, nas de introdugao de plantas tropicals.
Muitas destas passaram daqui a outros continentes.
Santiago, no decurso de alguas séculos, actuou, na feliz
expressao de ORLANDO RIBEIRO, come uma espécie de esta^ao
experimental, tornando-se Cabo Verde «um centro de concentraQao e de difusao de plantas, animais e homens, como porventura
nenhum outro nos vastos territórios do mundo tropical».
4. 2. A PROPRIEDADE E 0 TRABALHO. AS CRISES
0 regime da propriedade e do trabalho em Cabo Verde pouco
evoluiu desde os primórdios da colonizagao até aos nossos dias.
0 acontecimento mais nota vel desta evolugao registou-se nos
principios do ultimo quartel do século xix, o fim legal da escravatura.
Ao contrario de outras provincias ultramarinas, a que se
aplica ainda o regime de indigenato, o cabo-verdiano conquistou,
desde longa data, a quase total equipara^ao, em direitos e deveres, com os cidadaos da Metrópole. Este facto assume grande
importancia na analise das condigoes de trabalho do camponês de
hoje e das medidas a propor para intensificar e valorizar esse trabalho.
Logo após a descoberta se generalizou a este território o sistema das cartas de doagao de capitania, a semelhanga do que se
flzera nos Azores e na Madeira.
A ilha de Santiago foi dividida em duas capitanias (4. 1).
Gabia aos sens donatarios o direito de dar terras a qualquer
colono, com a condigao de este as aproveitar dentro de cinco
anos; caso contrario, como no das terras de cultura, abandonadas
por igual periodo, seriam concedidas a outrem. A venda das propriedades, bem como a mudanga dos colonos, era livre. Os gados
bravos pertenciam a todos, salvo quando mantidos em tapadas;
OS gados mansos podiam pastar livremente, sendo os proprietarios responsaveis pelos prejuizos.
Os colonos provinham, na sua grande maioria, da Metrópole,
mas 0 trabalho da terra era sómente realizado por escravos. Estes
Gonstituiram a maioria da populagao e coube-lhes um lugar de
especial relevo na enformagao da rotina agraria do arquipélago.
36
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Os escravos, oriundos sobretudo da Guiné, compunham-se,
seguado parece, de balantas, papéis e bijagós e de alguns felupes
e jalofos. A sua tradigao agraria era sobretudo do tipo continental. Desenraizados de extensas planicies com aluvióes cóncavas,
hümidas e solos convexos, no geral quase planos, de mobilizagao facil e pedregosidade nula ou quase nula, cobertos por densas
florestas e sujeitos a chuvas copiosas, regulares, e a elevada humidade atmosférica, foram bruscamente langados em pequenas ilhas,
de relevo enérgico, com solos declivosos, de grande pedregosidade,
com vegetagSo escassa e pobre, com quedas pluviais fracas e irregulares e de tipo climatico predominantemente arido. De um meio
ecológico continental, baixo, arborizado e chuvoso passaram a um
meio insular, acidentado, desarborizado e seco.
Gompreende-se assim que a sua rotina agraria e os seus costumes tenbam patenteado uma notavel inadapta§ao ao meio, que
cinco séculos de permanência a muito custo desagravaram.
Ao regime dos donatarios sucedeu, ja na época de D. Joao III,
o dos morgadios. Este regime predominou em quase todas as
ilhas.
O morgado «era o vinculo que incidia sobre determinados
bens, principalmente imóveis, e os tornavam perpètuamente inalienaveis, transmissiveis por sucessSio soniente aos fllhos primogénitos, e, na falta de fllhos do ultimo morgado, passavam para os seus
parentes colaterais descendentes do instituidor» (Eno. Port. Bras.).
Os morgados podiam assim viver, ociosa e despreocupadamente, nas suas propriedades, alheando-se até da propria direcgSo
do cultivo do solo. Explorava-se a terra por arrendamento e parceria, sendo a mao-de-obra exclusivamente escrava.
Tal regime foi aboHdo em Portugal na segunda metade do
século XIX (1863), mas alguns dos seus efeitos perduraram em
Cabo Verde até aos nossos dias.
Decorridos alguns anos, pós-se em pratica uma medida de
transcendente significado humauitario para o nosso Ultramar:
a liberta§ao dos escravos. Em 29 de Abril de 1875 declarou-se
efectiva a aboUgao da escravatura no ano seguinte, seguida de
uma tutela de dois anos, durante a qual os libertos eram obrigados a contratar-se, por um determinado salario minimo, tendo a
preferência os seus antigos patróes.
A grande massa trabalhadora de Cabo Verde libertou-se assim
de um jugo de séculos, ha cerca de oitenta anos. A liberdade nao
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implicou todavia independência económica, num meio de oportunidades tao escassas.
Os antigos senhores ou os seus descendeates continuaram
detentores da esmagadora maioria das terras de regadio e das
boas propriedades de sequeiro. Solos devolutos razofiveis praticamente nao os havia.
Alguns libertos, aguilhoados pela ansia de terra sua, pulverizaram a rocha das encostas verticals, alcandoraram-se nas arribas
abruptas, cavaram os pincaros fragosos das montauhas aiada desocupadas. Pouco elevaram assim o seu raiseravel nivel de vida,
toraaram-s3 presa inerme das estiagens e contribuiram para desencadear uma erosao acelerada de enormes proporgóes.
Outros libertos, a grande maioria, preferiram manter-se associados aos antigos senhores, embora as relagöes entre uas e outros
continuassem a exercer-se em bases de grande desigualdade.
E relevante frisar-se que muitos agricultores de hoje sao filhos
e netos de escravos. Nao admira pois que, em Cabo Verde, se
viesse a considerar o trabalho da terra e o trabalho bragal, genèricamente, embora nao for^ado ja, como um estigma próprio de
individuos de baixa condigao social. Seria estranho também que,
neste regime de propriedade e trabalho, se nao desse, consequentemente, a notória decadência da moderna agricultura cabo-verdiana.
Abolido 0 regime dos morgadios, os proprietaries da terra
defenderam-se da divisao dos seus bens por intermédio do velho
expediente de enlaces matrimoniais, que conduziam, por vezes,
como no Fogo, a elevada consanguinidade.
Em Santiago e Santo Antao, as graades e médias propriedades parecem mesmo ter aumentado por aquele meio ou por absorgao da pequena propriedade. No Fogo, e sobretudo na Brava, a
pequena propriedade logrou instalar-se mercê de dinheiro proveniente da emigragao. Em certas regióes de Cabo Verde provém
também de simples apropriagao habilidosa e ilegal de terras, dada
a falta de cadastro ou registo na conservatória dos bens do Estado
e de muitas propriedades particulares (GALVAO e SELVAGEM, 1950).
0 predominio das propriedades grandes e médias continua a
manter-se. Em 1920, por exemplo, o numero maximo de proprietarios era de 8.186 numa populagao de 159.675 habitantes. Os proprietaries representavam assim cerca de 5 7o da populagao total.
A populagao branca do arquipélago ascendia entao a 5.000 almas
(GRACIAS, 1922).
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Raros sao os terrenos pertencentes ao Estado ou de propriedade colectiva.
A area caracteristica da pequena, média e grande propriedade
é variavel com a ilha, o valor dos regadios e dos sequeiros e a
densidade da populagao,
Em geral, em Cabo Verde, considera-se grande uma propriedade de 1 a 10 ha de regadio ou 10 a 10.000 ha de sequeiro; média,
as de 0,1 a 1 ha de regadio ou 1 a 10 ha de sequeiro; e pequena, as
de 500 a 1.000 ra^ de regadio ou 1.000 m^ a 1 ha de sequeiro.
Podem resistir as crises as propriedades grandes e médias, de
regadio ou sequeiro, e, por vezes, as pequenas propriedades de
regadio. A pequena propriedade de sequeiro nao tern defesa.
A exploragao da terra faz-se por arrendamento e parceria, ao
ano, e mui raramente por conta propria, por razöes varias, entre
as quais a dificuldade de mao-de-obra.
Na expIoraQÊto por arrendamento o proprietario cede as suas
terras, por contratos legais, escritura, etc., recebendo do rendeiro
uma quantia flxa em época propria, que geralmente coincide com
a colheita de cereais, nos terrenos de sequeiro, e com a da cana.
nos de regadio.
Assim, OS rendeiros sao for§ados, para retirar a colheita, a
pagar primeiro as suas rendas, tendo pois de vender parte dos
produtos na mesma época da dos outros, facto que se traduz na
obtengao de pregos anormalmente baixos.
Na exploragao por parceria ou meagao, sistema geralmente
usado na cultura extensiva de sequeiro, o proprietario associa o
camponês (lavrador) a sua propriedade, dando este o trabalho e
aquele a terra, pertencendo a cada um, teoricamente, metade da
colheita.
Casos como o que se segue de modo algum constituem excepgao. Um camponês tenciona cultivar milho, por exemplo. Pede a
semente ao dono da terra ou a outra pessoa. Na altura da colheita»
fica obrigado a pagar-lhe, além da semente propriamente dita —
e pode ainda ter tido necessidade de fazer ressementeiras —, hQ\
ou mais da mesma, independentemente da parte que cabe ao proprietario e de todos os encargos da lavoura. Tal camponês nao é
tributado pelo Estado, mas o proprietario, além da meagao, pode
exigir-lhe um décimo da colheita, os impostos sobre a casa, edificada a custa do próprio camponês, sobre as cabras, vacas, porcos, etc.
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Durante as partilhas desenrolam-se, por vezes, cenas irapressionantes: de urn lado, o cultivador procurando, com habilidade
de simples e de miseravel crónico, haver o mais que pode; do
outro, 0 proprietario, de economia geralmente débil, vê-se na
necessidade de exigir, além da parte estipulada, se a colheita o
permite, o pagamento das rendas ou dividas atrasadas, dos impostos, das coimas, etc.
De nada serve ao rendeiro e ao parceiro aperfeigoar e valorizar 0 seu respectivo trabalho. Pouco Ihes aproveitara. Se melhorassem as suas culturas, correriam o risco, como rendeiros de Ihes
auraentarem as rendas, como parceiros de o beneficio ser desproporcionado ao acréscimo de trabalho. Assim, so pensam em arrancar do solo, com o minimo de esfor^o, o indispensavel, fogem de
tomar terras de arrendamento e preferem vadiar ou emigrar para
outras provincias portuguesas ou para o estrangeiro, onde esperam que o seu trabalho venha a ter uma compensagao mais justa.
É errónea a ideia de que os grandes e médios proprietarios
sejam geralmente abastados; quantas vezes arrastam mesmo uma
existência miseravel, a avaliar por outros territories de maiores
possibihdades. Vitiraas também das condigoes regionais, necessitam de combater o seu comodismo e amor a rotina, adoptando
com entusiasmo as técnicas modernas de produgao e facilitando
0 emprego de regimes de trabalho mais justos.
Mais de 70% dos habitantes de Cabo Verde vivem directaraente da agricultura e dependem assim deste regime medieval
de ocupagao da terra. As consequências reflectem-se porém nao
so na economia deficituria da populagao em geral, mas também no
meio fisico, na totalidade da terra cabo-verdiana.
A erosao humana esta sempre ligada a erosao da terra e a
erosao de Cabo Verde —a exportagao e perda de fertilidade —atinge
valores inacreditaveis.
Nenhuma quota-parte do rendimento da terra, por minima
que seja, a ela normalmente reverte.
A parte do camponês desaparece na satisfaQao exclusiva das
suas necessidades pessoais e familiares.
A correspondente ao proprietario escoa-se para longe da
agricultura, sendo gasta fora do arquipélago pelos absentistas e
na educagao dos filhos, ou entao investida no comércio local.
A terra propriamente nada recebe. Os melhoramentos fundiarios sao nulos, com raras excepQóes.
AO
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Que tremendo potencial de fertilidade deve ter um solo que
foi capaz de resistir, durante séculos e com culturas esgotantes,
a tal regime!
Da materia atras exposta conclui-se naturalmente que sao
escassos os estiraulos que conduzam ao trabalho, sobretudo de
campo, donde resulta o notório desinteresse por ele e a indolência, era grande parte resultante da subalimenta^ao e avitaminoses,
do cabo-verdiano.
Refere-se, com frequência, a sua inaptidao proflssional e fraquissimo rendimento, segundo alguns cerea de um tergo, era relaQao ao trabalhador rural da Metrópole.
Pouco mais de tres meses de algumas fadigas nas actividades
de campo podem bastar para assegurar, ao trabalhador das zonas
de sequeiro, alimentos até a nova colheita. Os que vivem do gado,
dada a forma como este se explora, nem desse pequeno esforgo
necessitam. É exemplo tipico o que, a este respeito, se passa na
ilha da Boa Vista.
Nos anos de boas chuvas, as produgóes sao elevadas, mas
atingem, em certos casos, pregos tao ridïculos que os camponeses
chegam a nao fazer a colheita completa de todos os produtos.
Nos de chuvas escassas pouco ou nada colhem, sobrevindo-lhes a
fome e quantas vezes a morte.
Só entao se consegue facil e regularmente a mao-de-obra,
desvalorizada contudo pela falta de habitos de trabalho regular,
pelo abuso do alcool e pelo estado de fraqueza dos trabalhadores.
Passados os maus anos, a mao-de-obra torna-se escassa,
indisciplinada e irregular, continua pouco produtiva. Nao se pode,
em regra, contar com jornaleiros permanentes na sementeira, nos
amanhos, na colheita de qualquer cultura mais trabalhosa. Grande
parte daqueles abala entao, nesses curtos periodos de azafama
rural, para as terras de sequeiro e ai se entrega è sua agricultura
primitiva (GALvlo e SELVAGEM, 1950).
As estiagens, as «esterilidades», comegaram a afectar a agricultura de Gabo Verde logo a seguir aos primeiros anos da instalagao daquela. A agricultura foi o instrumento que permitiu
acustl-las e medi-las.
As estiagens parciais e totals, com uma certa periodicidade,
algo previsiveis a longo prazo, dadas as suas relagóes com as manchas solares (NATARIO, 1945), têm sido um dos maiores flagelos,
através dos séculos, do povo cabo-verdiano.
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As crises podera, contudo, prever-se, com grande margem de
seguranQa, com antecedência de tres meses. Sendo as colheitas
feitas em Dezembro e Janeiro e dependendo estas da chuva e da
sua dislribuigao pelos meses de Agosto, Seterabro e Outubro, nos
fins deste ultimo esta-se apto a prever se a populagao entrara ou
nao em regime de fome nos fins de Janeiro, principios de Fevereiro. Nessa altura as reservas alimentares do camponês, resultantes do ano anterior, atingem normalmente o seu flm.
Um trimestre constituiria pois tempo de sobra para organizar,
concentrar e distribuir os abastecimentos necessarios e contrabalangar assim a fome iminente.
As tabelas 2 e 3 exemplificam as influências profundas que as
crises exercem sobre a propria populagao humana. Até 1900 ha
um pronunciado aumento de populagao. Depois, com acréscimos
e decréscimos apreciaveis, chega-se, ao fim de meio século, praticamente com a mesma populagao.
Os anos de quebra do movimento ascensional daquela coincidem com as crises, as quais, além da fome, trazem consigo forte
incremento de doengas, mortalidade infantii e emigragao.
JoAO AuGusTo MARTINS, era 1891, denunciou severamente
alguns aspectos das estiagens de Cabo Verde:
« A estiagem é esta fada de roupagens negras, perfumada pelo
lirismo dos coragóes sensiveis. É a fliha herculea da aridez e da
latitude, tutelada mais ou menos criminosamente pela inépcia
governativa ».
«A estiagem é este pretexto real das comentadas fomes
de Cabo Verde, com que se embala, desde rauito, a avidez do
comércio, a irritabilidade da politica e as necessidades dos afiIhados »,
«A estiagem é o resultado lógico da posigao geografica... é a
consequência lastimosa de nao ter havido quem saiba ou quem
queira remediar o mal combatendo as causas».
«Mas 0 que é facto é que tem sido uma fatalidade para Cabo
Verde; e o que é inconteslavel é que tem servido de base ao mais
depauperante, ao mais desmoralizador e ao mais condenavel dos
processos administrativos ».
« . . . a maior parte das verbas destinadas a esses trabalhos de
obras publicas tem sido consumida saudavelraente pelos encarregados superiores, pelos olheiros, pelos pagadores, pelo pessoal da
escrituragao, pelas mil gratificagóes extraordinarias e finalmente
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Tabela 3 — Popula<jao de Cabo Verde

(MBNDES GORREIA,

Anos

Total

Branca

1807
1864
1900
1910
1920
1930
1940
1950

59.401
89.310
147.424
142.552
159.675
146.299
181.286
147.097

3.856
4.718
5.031
5.533
5.580
3.019

—

Mista

de Cabo

Verde

1954)

Negra

—

—

94.639
87.249
85.224
101.372
116.910
101.498

48.929
50.585
69.420
39.394
57.718
42.487

pelos foraecimentos a pregos exorbitantes com que se negoceia era
geral com o Governo».
«Assim, pois, esse redeator expediente, adoptado corao norma
para conjurar as crises, tem custado milhóes, e nao so nao tem
produzido coisa alguma util... mas tem contribufdo poderosamente para desmoralizar o povo, diluindo o que ha de mais ponderativo no progresso das sociedades, isto é, o sentimento da sua
independência, o valor... e a dignidade do seu trabalho».
Mais tarda, em 1911, o governador BIKER afirmava:
«As verbas despendidas pelo Governo para socorrer os famintos, em bora avultadas, têm trazido pouco aproveitamento para os
melhoramentos materiais da provincia, que devem ser executados
em épocas normais e nao quando ba fome. Nessas ocasioes acodem OS bragos... considerando o que ganham nos trabalhos publicos do Governo como uma esmola obrigatória. Se o Governo procura reagir, eles deixam-se morrer de fome sem um protesto, sem
um acto violento, como sucedeu no ano de 1903, em que morreram
mais de 17.000 pessoas».
Encontram-se com frequêacia, em quase todas as ilhas, indicios claros da falta de um piano, de obras executadas a toa, de
gastos largos sem qualquer objectivo util, feitos simplesmente
para justificar a esmola do Estado. Sao duas e tres estradas
que partem da mesma localidade e, com tragados inverosimeis,
terminam abruptamente em ermos; sao caminhos de grande interesse que foram suspensos a meio, porque caiu a chuva e terminara a crise; sao vias de acesso aos planaltos, em ziguezagues
a prumo, verdadeiros atentados contra a seguranga püblica e
44
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as leis da gravidade; sao pontes dispendiosas que nunca serviram ou que a primeira enxurrada esbarrondou; sao desembarcadouros que, pelo seu primitivismo e inseguranga, constituera uma
permanente ameaga a bens e vidas; sao construgoes, plantagóes,
levadas...
Um outro mal que aflige o trabalhador cabo-verdiano em
qualquer época, mas sobretudo durante as crises, é a «infrene
agiotagera». Sao de AUGUSTO DE BARROS (1911) as seguintes
palavras:
«Nestas ilhas pobres, onde as iniciativas de trabalho rural
têm encontrado pouco em que empregar-se, e onde a maioria vive
au jour le jour, a exploragao das misérias e das circunstancias
aflitivas dos desfavorecidos da fortuna chega a sistemas de barbaridade revoltantes» . . . «ha uma exploragao constante —que entrou
nos costumes como um vicio — e que abusa da iraprevidência e
da passividade das classes pobres, exploragao que, normalmente,
especula com as situagóes embaragosas de todos os que têm
algum valor em propriedades para perder, e que, em épocas de
crise alimenticia, excede toda a selvajaria, procurando lucros sórdidos, arrancados a custa da fome e mesmo da morte a muitos
desgragados em situagao angustiosa».
Estreitamente ligados a agricullura, os médios e pequenos
comerciantes, muitos dos quais encontram no contrabando da
aguardente uma preciosa fonte de lucros, exploram, de uma
maneira geral, as situagoes de crise, durante as quais realizam os
sens melhores negócios.
0 seguinte dizer popular cabo-verdiano sintetiza claramente
a situagao:
«Quando morre o burro é que engorda o milhafre>^,
*

E assim, através dos tempos, até aos nossos dias. Tentativas
esporddicas se têm feito para debelar os males referidos. Varias
missóes de estudo têm visitado Cabo Verde, contribuindo cada
uma delas, desligadamente, para o estudo de um determinado
sector dos sens problemas. A legislagao, tendente a melhorar o
regime da exploragao da terra e as relagóes dos trabalhadores
com OS seus proprietarios, deu algumas passadas em frente.
A criagao, em 1941, de um organismo regulador, o S. A. G. A.
MEMÓRIAS DA JUNTA DE INVESTIOAgoES DO ULTRAMAR — 2
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(Servigo de Aquisigao de Géneros Alimenticios), para coinbater
OS vicios coraerciais da provincia, foi uma tentativa corajosa e que
ja produziu alguns frutos.
No entanto, os problemas fundamentals mantêra ainda a sua
gravidade, clamando por solugoes drasticas, baseadas era estudos
profundos, persistentes e integrals das condiQoes peculiares, unicas
no nosso Ultramar, em que o povo cabo-verdiano procura sobreviver.
4. 3. ALGUMAS ILAQÖES
Do exposto nos subcapitulos anteriores pode esbogar-se o
seguinte quadro geral da flsionomia das ilhas quando foram descobertas, da sua ocupagao e das diSculdades encontradas.
0 arquipélago de Cabo Verde foi descoberto ha 496 anos.
Os mareantes de entao impressionaram-se com a flsionomia
peculiar das ilhas. Algumas eram baixas, rasas, secas, outras
extremamente acidentadas, com altas arribas e vales estreitos
e profundos. Raras possuiam alguns arvoredos. No conjunto,
dominavam na paisagem os tons cinzentos e amarelos, com
algumas pinceladas de verraelho e branco; as manchas verdes
escondiam-se nas bocas das ribeiras ou assomavam nos altos,
entre nuvens.
Ao desembarcarem nas ilhas verificaram que eram desabitadas, sem qualquer indicio de presenga humana. Imperava por
toda a parte uma natureza brava, hostil e virgem. Nao eacontraram quaisquer mamiferos, peixes de agua doce ou plantas que se
comessem. Algumas nem agua doce tinham. Apareciam apenas
estranhas aves, tartarugas e muito peixe no mar. Os arvoredos
eram poucos e mesmo estes ingados de grandes ervagais, que
denotavam nitido caracter savanóide. Dominava, em geral, a vegetagao herbacea, fenando naturalmente e jamais cortada por dente
de herbivoro.
Para ocorrer ès necessidades era carne dos mareantes intercontinentais langaram-se cabras em todas as ilhas, durante os
primeiros reconbecimentos. Mais tarde se trouxeram alguraas
raanadas de gado vacum para a Boa Vista e Maio e depois para
Santiago e Fogo. A multiplicagao espantosa destes gados nas
ilhas indicou, logo nos primeiros anos, um arabiente proplcio ao
desenvolvimento da pecuaria.
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Instalaratn-se entretanto os primeiros colonos e depressa verificaram que a chuva era muito escassa, irregular, que cafa em
bategas fortes, causadoras de grandes enxurradas, e apenas em
tres meses do auo —Agosto, Setembro e Outubro.
A este regime de chuvas, tao diferente da Metrópole e tao
desfavoravel a industria agricola, adicionava-se a falta absoluta de
plantas alimentares e de rendimento, a aridez intensa de algumas
ilhas, como S. Vicente, Santa Luzia, Sal, Boa Vista e Maio, o
relevo enérgico e a ausência de bons ancoradouros de algumas
outras, corao S. Nicolau e Santo Antao, e a distancia enorme as
terras da Mae-Patria.
Note-se ainda que os portos utilizados pelos barcos a vela de
entao se situavam, normalmente, nas costas mais abrigadas, em
geral do lado da ilha oposto ao das zonas com algumas possibilidades agricolas.
As dificuldades de uma colonizagao è, base da agricultura antoIhavam-se assim rauito graves, senao intransponiveis. Depressa
foram reconhecidas pela governagao e tanto quanto possivel ataIhadas: seis anos após a descoberta, os colonos receberam amplos
e valiosos privilégios, entre os quais avultavam os do resgate de
escravos nas costas da Guiné.
Tornou-se, assim, possivel, a base de riquezas externas ao
arquipêlago, um comeQo de coloniza^ao.
A populaQao de Santiago entrou em franco crescimento, predominando os escravos negros de Africa. Os brancos ou eram proprietarios de terras e gados ou negociantes e armadores. A mao-de-obra era inteiramente de natureza escrava.
Tentava-se resolver entretanto o problema da falta de culturas
alimentares e de rendimento. Da Metrópole e de Africa trouxerara-se sementes, bolbos, tubérculos, rizomas, estacas. Breve se
verificou que, no dominio dos cereais, só o arroz, de regadio,
e os milhos miüdos, pobres, de sequeiro, podiam ser cultivados
no novo meio; entre as culturas de rendimento notabilizava-se o
algodao.
Poucos anos depois, quatro décadas após o achamento do
arquipêlago, e com duas ilhas escassamente povoadas, as tentativas
de agricultura come^aram a revelar uma das facetas especiais e
mais graves do condicionamento geogrdfico de Cabo Verde. As
«esterilidades», os anos seguidos sera chuva, próprios daquela zona
do raundo, de precipita^ao altamente variavel, surgiram com todo
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O seu rigor, viado a provocar mais tarde, ja com uma populagao
apreciavel presa a terra, as crises periódicas.
A iatrodu^ao do railho grosso, vindo do continetite americano, abriu uma nova era na história agraria de Cabo Verde.
Possibilitou a instalagao de uma agricultura de subsistência e
assim deu novos inceutivos ao povoamento humano, Tornou,
porém, 0 colono mais vulneravel ès crises pela dependência raaior
era que aquele flcou relativamente a produgao aieatória das terras
de sequeiro.
A pecuaria ocupou, desde o iaicio, um lugar importante nas
exportagóes de Cabo Verde. Embora lutasse com a faita de agua,
deficiência de trato, desregramento de pascigo e dificuldades de
transporte, deu, através dos séculos, nota vel contributo para a
valorizagao agraria do arquipélago.
As dificuldades de ordem fisica entravaram fortemente a colonizagao inicial de Gabo Verde. Mantiveram-se, contudo, através
dos tempos, até aos nossos dias, agravadas pelo regime impróprio
da propriedade e do trabalho. A grande e média propriedade,
ligada aos donatarios e morgados, e a escravatura em grande
escala foram as caracteristicas dominantes durante cerca de quatro
séculos de vida da proviucia. Os seus efeitos projectaram-se através do tempo. A alforria dos escravos nao Ihes deu a liberdade
económica. Manteve-se a aversao ao trabalho e o fatalismo perante
as maiores calamidades, inclusive a morte. O desejo de viver, de
lutar pela vida, dada a inexistência de oportunidades e a quase
inutilidade do trabalho, diluiu-se perigosamente nas camadas
sociais mais desprotegidas.
A dureza do meio, aliada aos vicios do regime da propriedade
e do trabalho e a ausência de técnica e de indüstrias, criou uma
barreira poderosa, impeditiva do aumento natural da populagao.
Os excedentes foram impiedosa e periódicamente eliminados
pelas crises de estiagem, e com tal eficacia que a populagao
actual se maatém praticamente ao nivel da de cinquenta anos
atras (tabela 3).
Um condicionamento agrario esclarecido, a introdugao sistematica, após ensaios in loco, das técnicas de produQao próprias dos
meios aridos, a nobilitagao do trabalho por uma educagao profunda
que arraaque os complexos recalcados do povo e mediante uma
valorizagao condigna dos produtos desse trabalho, o estabelecimento de novas actividades extra-agrïcolas que ocupem proveito48
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samente os excedentes populaeionais, constituem, dizemo-lo desde
ja, algumas das bases fundamentals para a solugao do problema
cabo-verdiano.
4. 4. AS OPINIÖES DE CHEVALIER
Varias ideias menos correctas obscurecem e desvirtuam as
premissas do referido problema. Ha que denuncia-Ias primeiro, de
modo a desobstruir-se o caminho e seguirmos directamente a procura de melhores solugoes.
A. CHEVALIER flgura entre os responsaveis pela genese e divulgagao de algumas de tais ideias. A sua qualidade de estrangeiro,
a pressa com que interpretou alguns indicios locals e a nSo consulta de alguns documentos históricos basicos da descoberta e
colonizagao de Cabo Verde tornaram de problematico rigor cientffico algumas das suas conclusoes fundamentals.
Na introdugao do seu trabalho «Les ties du Cap-Vert — Flore
de I'Archipel» afirma que se dedicou a estudos de vegetagao,
flora, biogeografia, geografia humana, geologia, fauna e agronomia.
As intengoes destes estudos sao reveladas da seguinte maneira:
« Au fond, le but essentiel que je me proposals en allant étudier l'état
actuel de la vegetation des lies du Cap-Vert était de me rendre compte
des repercussions qu'avaient eu guatre siècles de colonisation dans
des iles fertiles oil la nature était complètement merge lorsque les
premiers navigateurs y débarquèrent. Cette occupation par I'homme
a été désastreuse».
O objective é claramente deflnido e de grande interesse cientifico e pratico. A afirmagao de que a ocupagao pelo homem foi
desastrosa é contudo intempestiva e algo gratuita. Seria assim
tao desastrosa?
Mals adiante, sem se referir a descrigao de Diogo Gomes, cita
a de Cadamosto, na qual se lê, segundo Major, que a maior das
duas ilhas (Santiago) estava coberta de arvores, «ils la trouvèrent
couverte d'arbres». Na comunicagao do Prof. O. RIBEIRO (1955) lê-se
todavia «que parecia abundante de arvores». Nao é a mesma
coisa. As interpretagóes variam, mas, por outros testemunhos
atras referidos e pelas nossas próprias observagóes eeológicas, é
de concluir-se como mals correcta a segunda interpretagao. Os
navegantes, após contemplarem as ilhas da Boa Vista e Maio, dridas e nuas, tenderiam mesmo a exagerar o arvoredo de Santiago.
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AMs tal impressao relativa é apresentada com cautela: «parecia
abundante».
Depois CHEVALIER afirma: « Nous n'avons malheureusement pas
de documents hisloriques sur les transformations profondes qui
durent s'accomplir dans I'Archipel de 1500 a 1700».
Os testemunhos de DUARTE PACHECO PEREIRA, de VALENTIM
FERNANDES e do piloto desconhecido (4. 1) dao todavia informagóes
concretas do arquipélago meio século e urn século depois da descoberla. PAGHEGO PEREIRA é positivo: «Estas ilhas sao estéreis...
e têm muito pouco arvoredo por causa de nelas nao chover mais
dos ditos tres m e s e s . . . os fruitos nao se dao nesta terra senao de
regadio ».
«Dans cette période préhistorique (nous la nommons ainsi parce
que nous ne connaissons aucun document qui nous renseigne sur les
debuts de la colonisation) les Hes du Cap-Vert se montrèrent beaucoup
plus favorables au peuplement humain qu'elles ne Ie sont de nos
jours »,
As dificuldades iniciais de colonizagao, a amplitude dos privilégios dados logo a seguir a descoberta, a natureza extra-insular
dos mais rendosos desses privilégios, a lentidao com que se foram
ocupando as ilhas, a incidência de crises de estiagera ja nas primeiras fases da ocupagao, o emprego exclusivo de mao-de-obra
escrava nos trabalhos da terra, quando nos Agores e Madeira se
procedia de outro modo, a insalubridade das ilhas decrescendo
com o tempo e o aumento apreciavel da populagao até ao nosso
século constituem razóes mais que suticientes para porem em
düvida a alegada opiniao de CHEVALÏER.
Os solos do arquipélago continuam, em geral, férteis, embora
a erosao se agrave cada vez mais pela acgao do homem. Os ventos
soprara dos raesmos quadrantes e as chuvas persistem em cair,
como entao, só durante tres meses do ano e com a sua caracterïstica variabilidade.
«Est-ce cette devastation de la vegetation primitive et la multiplication des troupeaux qui a entrainé l'aridité et provoqué les sécheresses
ayant comme resultante des famines? Nous Ie pensons. Des raisons
multiples, ataviques et spéculatives, l'ignorance surlout, ont conduit
les habitants a étendre leurs efforts au dela des limites naturelles».
Nao restam düvidas de que a devastagao da vegetagao primitiva se deu em grande escala. A aridez, de caracter edafico,
aumentou, mas esta, pelos factos atras expostos, nao pode ser a
50
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razao principal da ocorrência das estiagens e consequentemente
das fomes de Cabo Verde. As causas das estiagens do arquipélago
transcendem-no, sao de caracter planetario, embora as consequências sejam agravadas pela acgao do homem, pela sua deficiënte
organizagao, pela ignorancia do facto real da instabilidade da
vegetagao e dos solos das regioes aridas, pela incultura técnica do
agricultor em geral, etc.
É oportuno lembrar que a ultima seca que flagelou Cabo
Verde, de 1941 a 1948, se fez também sentir na Tunisia e na
propria Italia (TIXBRONT, 1956).
«...le pays qui par son climat est un paradis terrestre, n'a
pas pu se suffire a certaines périodes surtout lorsque les sécheresses
beaucoup plus sévères qu'a Vorigine de la colonisation venaient
appauvrir encore davantage le cultivateur».
Os efeitos das estiagens foram mais severos do que nos principios da colonizagao, nao porque as estiagens se tornassem mais
agudas ou extensas, mas porque a agricultura, sobretudo a de
sequeiro, se tinha extensificado, dela dependendo, cada vez naais,
a sobrevivência de numerosa popula^ao.
«Le mal est considerable et il ne peut être rêparé que tres partiellement. Déja de 1770 a 1773 une partie de la population de
S. Thiago mourut a la suite de grandes sécheresses...».
«.En 1834, a Fogo, la famine tua les deux tiers de la population. De nos jours des désastres mains terribles mais analogues surviennent fréquemment».
As estiagens continuam, com severidade variavel, a afectar a
popula^ao dependente da terra. Os auxilios externos ao arquipélago diluem os seus efeitos na populagao; contudo as crises
de 1942 a 1948 provam que, nos nossos dias, os desastres nao sao
menos terriveis.
Os condicionamentos geograficos e históricos aliam-se na
imposigao a Cabo Verde, e nas circunstancias actuals, de uraa
popula^ao limitada e pobre. Malthus parece triunfar; a técnica,
no entanto, nao disse sequer a primeira palavra; a organizagao
e a lei nao disseram a ultima.
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5. A AGRICULTURA NO PRESENTE.
CARTAS AGRICOLAS
Nas paginas anteriores apresentaram-se e discutiram-se os
factores geograficos condicionadores da agricultura cabo-verdiana.
Tentou-se descortinar como se instalou e evoluiu a industria agricola num meio adverse. Ventilaram-se algumas ideias feitas e
impeditivas de uma clara visao das realidades agrarias do arquipélago.
Focareraos agora a agricultura de Cabo Verde no momento
actual, referindo as zonas cultivadas e nao cultivadas, o que se
cultiva e como.
Utilizaremos, como base de discussao, as cartas agricolas
elaboradas, no decurso deste reconhecimento, pelo primeiro dos
autores e a descrigao das culturas, pastagens e matas feita, a par
e passo, pelo segundo. Sobre as cartas referidas delimitarano-se,
com critério ecológico, as zonas relativamente hümidas e aridas
de cada ilha.
5. 1. AS CARTAS AGRICOLAS
5. 1. 1. Dcfim^ao. Categorias representadas — Atribuimos a
designagao de carta agricola a carta geografica em que se hajam
delimitado as manchas das principals formas de utilizaQao actual
do solo.
Cartografaram-se as seguintes categorias mais importantes:
sequeiro, regadio, pastagens, afloramentos rochosos, dunas e salgados. NalguQS casos assinalaram-se as superficies cobertas por
matas e por algumas culturas mais importantes, como o ricino.
As manchas correspondentes a cada categoria nao sao de modo
algum exclusivas. Muitas vezes interpenetram-se no terreno, sobretudo no caso das zonas de sequeiro, de afloramentos rochosos e
de pastagens. A categoria assinalada é todavia a predominante.
Nas areas de sequeiro englobaram-se as regioes ocupadas por
culturas aliraentares (milho, feijao, etc.) e de rendimento (purgueira, etc.), nao regadas. Ou se encontram em regioes baixas,
com alguma humidade no solo, ou em regioes relativamente altas,
em que a cota e a exposiqao se aliam para aumeatar a humidade
da atmosfera.
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As areas de regadio abrangem superficies onde se exploratn
culturas como cana sacarina, fruleiras e algumas horticolas, etc.,
regadas. Encontram-se, em regra, nos vales, em aluvioes estreitas
e compridas, por vezes nao continuas, mas podem ocupar também
vertentes elevadas e até pequenos planaltos beneficiados por levadas vindas de nascentes mais ou meaos longinquas.
As areas de pastagera ocupam zonas baixas, aridas, frequenteraente pedregosas, ou locals de cota muito elevada, com solos relativamente pobres, expostos as ventanias. Em certos cases circunscrevem zonas férteis. No geral compreendem varios tipos de
vegetagao, bastante degradada ou «secundarizada».
Os afloraraentos rochosos sao normalmeate constituidos por
rocha nua, lavada, situada nos cumes das elevagSes e em vertenles
muito declivosas. Quando muito, oferecem uma pastagem magra,
nos locals mais acessiveis.
As dunas afectam, em certas ilhas, vastas areas. Podem sustentar alguma vegetagao aproveitada como pastagem ou combustivel.
0 raétodo seguido na elaboragao das dez cartas agn'colas,
correspondentes as dez ilhas do arquipélago, foi simples, erabora
trabalhoso.
A medida que se procedia, no campo, aos estudos de solos e
vegetagao, registavara-se na carta topogrdfica os limites das varias
manchas. Devido ao acidentado do terreno, a falta de arborizagao,
aos vastos horizontes dominados pelos colos e cumes das serras,
ao detalhe da base cartografica, tornou-se possivel, a par e passo
com OS outros trabalhos, a representagao referida.
5. 1. 2. i s zonas humidas e dridas — As zonas relativamente
hümidas so se encontram nas ilhas de Santiago, Santo Antao, Fogo,
S. Nicolau, Brava e S. Vicente. Nao existem nas ilhas de Santa
Luzia, Sal, Boa Vista e Maio.
Sao fungao directa da altitude, so aparecendo acima de determinada curva de nfvel, em regióes com exposigao nordeste ou norte
predominante.
Caracterizam-se por quedas pluviométricas relativamente elevadas, por maior frequência de chuvas, nebulosidade superior,
precipitagoes ocultas apreciaveis e regime térmico distinto das
zonas aridas.
As zonas aridas distribuem-se pelo literal, a baixa altitude,
subindo, nas partes meridionals das ilhas, a cotas superiores.
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Apresentam escassas quedas pluviométricas, fraca nebulosidade,
raras precipita<jóes ocultas e ventos fortes, dessecantes.
•

Para maior clareza de exposigao, esquematizou-se, na fig. 9,
a distribuigao teórica da humidade, edafica e atmosférica, e das
culturas, numa ilha cónica, regular, na situagao geografica de Cabo
Verde.
Verifica-se que as zonas hümidas(i) se encontram nas vertentes voltadas a N. E., em certos casos a N., acima, em regra, dos
300 m. Nestas vertentes, as zonas aridas cobrera apenas uma
estreita faixa, junto do mar. A medida, porém, que se contorna a
ilha para sul, a faixa referida vai-se alargando e chega a atingir
altitudes de 500 m e mais. Acima de cerca de 1.200 m encontram-se
as zonas altas em que a teraperatura média e a queda pluviométrica vao descendo conforme a altitude aumenta.
A zona 1, a raais humida, restrita, situa-se, normalmente, entre
300 e 1.000 m de altitude. Nela se cultivara, em regime de sequeiro,
a cana sacarina, a bananeira, o cafèzeiro, etc.
Na zona % envolvente e contigua a anterior, cultiva-se ainda o
café e exerce-se intensivamente a agricultura de sequeiro. Tanto
esta como a zona 1 se encontram, mais ou menos exlensamente,
num so lado da ilha.
A zona 3, mais vasta, sub-humida, caracteriza-se por culturas
de sequeiro, especialmente milho, feijao e mandioca. Predomina
no sector norte, mas aparece também no sector sul, embora a cotas
superiores. 0 limite inferior desta zona coincide com a curva que
separa as zonas relativamente hümidas das zonas aridas de baixa
altitude.
Nas tres zonas referidas, mas sobretudo nas duas primeiras, encontram-se solos evoluldos, argilosos fortes, castanhos,
dcidos.
A zona 4, semiarida, alarga-se sobretudo no sector sul, compreendendo pastagens relativamente ricas em espécies, de ciclo
vegetative mais longo e algum milho e feijao.

(1) As desigaaQoes humido, sub-hümido, semiarido e arido aplicam-se
aqui com um significado meramente relativo.
5é
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A zona 5, arida, encontra-se no litoral, principalmente no
sector sul. Inclui pastagens pobres e efémeras.
Tanto a zona 4 corao 5 apreseatam solos pouco evoluidos,
acinzentados, avermelhados, alcalinos.
A zona 6, drida e sub-hümida, impera acima dos 1.000 ou
1.200 m, com pastagens de altitude e, no segundo caso, com batata,
batata doce, ricino e algumas culturas mediterranicas, em solos
argilosos, por vezes corapactos, acidos, com afloraraentos rochosos
abundantes e declives pronunciados.
Com variantes, maiores ou menores, sobretudo na grandeza
relativa das areas de cada zona, este esquema geral aplica-se a
todas as ilhas. Normalmente todas as seis zonas referidas estao
presentes, exceptuando Santa Luzia, Sal, Boa Vista e Maio, em
que faltara as zonas 1, 2, 3 e 6.
Nas ilhas em que existem culturas regadas seria de considerar ainda uma sétima categoria — a dos regadios. As ilhas do
Fogo e de Santa Luzia sao as ünicas que os nao possuem.
*

As cartas de distribuigao dos incultos (pastagens, afloramentos rochosos, etc.) e das terras cultivadas tern, em regiöes como
Cabo Verde, notavel significado ecológico. As culturas ocupam,
desde longa data, as regioes onde é possïvel, pelo menos em certos
anos, colher alguma coisa. Tal facto verifica-se em todas as ilhas.
0 lavrador, apesar do isolamento insular, da, em condi^Ses semeIhantes, o mesmo aproveitamento a terra, usando invariavelmente
as raesmas espécies, em numero reduzido e quase sem cuidados
culturais. Tais espécies comportam-se, na maioria dos casos, como
subespontaneas.
As formagoes espontaneas que aparecem nos incultos e nas
reliquias de vegetagao, devido ao seu estado degradativo, por
vezes quase inexistência, sao, na grande generalidade, de dificilima interpretaQao ecológica.
Procurou-se dar, graficamente, nas cartas agricolas, uma ideia
imediata do grau de aridez das vdrias zonas utilizando os tons
esverdeados para as regioes hümidas e os tons acastanhados para
as regioes secas.
Adoptou-se 0 verde-azulado para as areas de sequeiro mais
hümidas (correspondentes as zonas 1 e 2 da fig. 9), o verde para
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as regioes sub-huraidas (zona 3) e o amarelo-esverdeado para as
regioes semiaridas (zona 4).
Coube as pastagens aridas e extreraamente aridas, baixas, urn
torn acastanhado geral, mais forte para as segundas (zona 5);
as pastagens de altitude, aridas, urn torn violeta-acinzentado, e as
pastagens de altitude, sub-humidas, um verde-acinzentado.
Os regadios foram representados a azul; os atloramentos
rochosos, incluindo as lavas mais ou menos recentes, pouco
meteorizadas, a cinzento-escuro; as dunas, a amarelo, e os salgados, a roxo.
No caso da Cha das Caldeiras, da ilha do Fogo, dada a sua
ecologia singular, representou-se a area de cultura por um azul-acinzentado.
Gomo SB adoptou o mesmo critério, quanto a cor, em todas as
cartas, estas sao facilmente comparaveis.
Baseada unicamente nos dados das estagoes raeteorologicas e
dos postos udométrieos existentes, por vezes situados em regioes
pouco representativas (*), seria muito diffcil a delimitagao das
zonas relativamente humidas de cada ilha. Tornou-se porém possivel considerando a distribuigao do trinómio solo-vegetagao-relevo.
Dada a diferenca fundamental entre os problemas agro-silvo-pastoris das zonas humidas e aridas, reveste-se de especial
importancia o conhecimento, nas cartas agricolas, da linha que as
separa.
5. 2. DESCRigAO DAS CARTAS AGRICOLAS
A apresentagao das cartas agricolas obedeceu a intengao de
se dar uraa ideia clara e rapida da utilizagao do solo cabo-verdiano e das suas possibilidades agricolas actuais.
Completaremos essa ideia com uma breve descrigao e referenda aos problemas mais importantes de cada mancha demarcada.
(1) Conviria rever, a base das zonas humidas e aridas de cada ilha, representadas nas respectivas cartas agricolas, a distribuigao das estagöes meteorológicas e dos postos udométrieos. A regiao agricola mais interessante de
S. Nicolau, a nordeste do Monte Gordo, e a Cha das Caldeiras, na ilha do Fogo,
sao exemplos tipicos da carência de dados climaticos.
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5. 2, 1. Santiago —É a ilha que apresenta maiores possibilidades agricolas deatro do arquipélago. Garacteriza-se por vastas
superficies de solos aproveitaveis, férteis, de sequeiro, e por unaa
dilatada area de regadio. A parte da ilha ocupada por afloraraentos rochosos nao pesa muito no conjunto.
A superficie mais humida (verde-azulado) compreende duas
regióes principals: uma, situada entre as duas serras mais importantes da ilha, a do Pico da Antónia e a da Malagueta, e a outra,
a norte e nordeste desta ultima. A primeira engloba as terras de
Santa Catarina, Picos, S. Jorge, Órgaos, Órgaos Pequenos, Achada
dos Leitoes, Boa Entradinha, Montes Pingo de Chuva e Jagau
e Achadas Lem, Falcao e Gregório. A segunda compreende as
da Lagoa, Achada Longueira, Achadinha, ate proximo do Portal.
Sao duas zonas importantes, compreendidas entre 400 e 750 m,
de relevo normalmente enérgico, com nevoeiros frequentes, e ventosas nas faldas, gargantas e planaltos mais expostos ao nordeste.
Revelam uma erosao geológica e uma erosao acelerada intensas. As vertentes sao cavadas por barrocas e o solo superficial
é facilmente arrastado pelas chuvas, em consequência quer da
mobilizagao que antecede a sementeira, quer dos fortes declives,
quer ainda da falta de revestimento vegetal. É vulgar deparar-se
com quebradas ocorridas na época das chuvas com a consequente
destruÏQao de solos férteis e a extensao da ameaga as terras
sobranceiras.
Os problemas de conservagao do solo sao graves, dada a
coexistência dos dois tipos de erosao referidos.
Impóe-se a revisao das terras a sujeitar a cultura e as pastagens e o estudo e aplicagao de métodos eficazes para revegetacionar
as bacias hidrograficas mais instaveis e conservar o solo e a agua.
No caso da regiao da Lagoa a possibilidade de desenvolvimento é muito reduzida dada a falta de comunicagóes faceis com
o Tarrafal e com Santa Catarina.
A zona sub-hümida (verde) circunda as duas regiöes acima
descritas, cobrindo, a leste, uma superficie relativamente importante, quase paralela a costa, entre a Achada Carreira, a norte,
e o Monte Ghaminé, a sul, acima da cota dos 300 ra. O limite de
poente encontra-se, em extensóes importantes, acima dos 500 m.
As pastagens de altitude, sub-hümidas (verde-acinzentado),
abrangem as serras do Pico da Antónia e da Malagueta. Tanto
numa como na outra existem ja alguns nücleos arborizados.
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AcoDselha-se o prosseguimento da arboriza^ao, com essências
apropriadas, em certos locals abrigados e frescos e a intensifica§ao e melhoria do revestimento herbaceo dos grandes declives,
A zona de sequeiro semidrida (amarelo-esverdeado) estende-se,
a leste, até quase ao mar, sobe, a norle, até a Achada Igreja,
desce, a sul, até Curral Grande, Renque Parede e Forno e alarga-se,
a oeste, desde a Ribeira do Liberao ao Monte Grande e deste as
Achadas Grande, Pelado, Robao Areia, Bezerro e do Meio. É a
zona agricola mais vulneravel as secas. Gompreende algumas
areas de pastagem.
Do litoral até a zona cultivada estendem-se as pastagens
aridas (a castanho), vastas sobretudo no sul e oeste da ilha. Gravemente degradadas, requerem a aplica^ao das modernas técnicas
de melhoraraento da cobertura herbacea e da sua conveniente
utilizagao pelo gado.
Os regadios, compridos e estreitos, no fundo das ribeiras,
cobrem uma area apreciavel, sobretudo na parte central e leste da
ilha. É possivel aumentar a area regada, por melhor aproveitamento da agua, e esta-se muito longe de utilizar a capacidade
produtiva dos regadios existentes.
5. 2. 2. Santo Antao — A seguir a Santiago, é Santo Antao a
ilha que oferece maiores possibilidades agricolas em Cabo Verde.
Estas possibihdades sao-lhe dadas nao pelos seus solos, ao contrario de Santiago, mas pela sua relativa riqueza em agua, que permite, sobretudo na parte norte da ilha, a exploragao intensiva, pela
rega, de uma area importante.
Os afloramentos rochosos ocupam grandes extensoes e caracterizam-se, em geral, pela sua imponência, pela sua nudez e pelos
seus imensos declives quase a prumo.
A erosao geológica ou natural e a provocada sao intensissimas nesta ilha. Os planaltos vao-se adelga^ando num ritmo acelerado, consumidos pelas pancadas de agua, e o mesmo sucede, em
regra, ao fundo instavel dos vales cultivados. É exemplo tipico do
que se acaba de afirmar a Ribeira do Alto Mira. Sente-se nela o
poder avassalador, constante, das forgas de destrui^ao do relevo.
Mesmo na eslagao seca é frequente ouvir-se o tumulto da rocha
que do alto se despenha e rola ao abismo.
No entanto é o relevo a causa primdria da capacidade produtiva de Santo Antao. Uma vez arrasada a ilha, a sua riqueza em
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agua extinguir-se-a, os seus regadios reduzir-se-ao a areas insignificantes e ter-se-a por firn uma ilha semelhante a da Boa Vista.
A conservagao do solo de Santo Antao, sobretudo dos seus
planaltos, deve ser empreendida como uma cruzada. Ha que proibir a cultura nas zonas mais vulneraveis, ha que inapor técnicas de
armagao da terra e de controle da agua nos declives menos pronunciados em que se faga a cultura, ha que proceder a uma revegetaQao em larga escala, imediata, generalizada a todas as regioes altas.
Irapóe-se o estudo e implantagao no terreno de sistemas de retardamento de escoamento da agua, de desvio desta dos declives mais
instaveis. É uma tarefa espinhosa, mas que pagara grandes dividendos ao povo de Santo Antao.
A zona humida restringe-se ao canto norte do leste da ilha e
situa-se nos planaltos e vertentes expostos a nordeste.
A superficie mais humida abrange as vertentes de nordeste do
Pico da Cruz e do T.' Erva Doce, incluindo as interessantes regioes
de Santa Eulalia e da Ribeira da Janela; a parte alta da Ribeira do
Paul; as regioes de Monte Joana e do T.^ do Pinhao; as cabeceiras
da Ribeira da Torre; as lom bas que da Ribeira Grande se dirigem
em direcgao a Corda, para o planalto; e a Gova. Desce dos 1.200 m
até cerca de 360 m de altitude. É uma area de cultura intensiva.
A regiao sub-humida ocupa uma vasta area, que compreende
0 rebordo sul e sudeste do planalto, ao nivel dos 1.000 m, desde a
regiao de Pêro Dias, por Lombo de Figueira e Pinto, até ao Gudo
de Gavaleiro. Inclui a Gha da Lagoa, as terras, situadas acima
dos 300m, da bacia hidrogratica da Ribeira Grande; as cabeceiras
da Ribeira da Garga e o planalto sobranceiro a Ponta do Sol,
desde Manuel de Joelhos ao Bartolomeu. Esta vasta regiao é produtiva e apresenta graves problemas de erosao.
Da Gova e do Lombo das Pedras até a Gha da Lagoa estende-se
uma zona de pastagens de altitude. Encontram-se estas ainda na
Ribeirinha e na vertente de nordeste do Gudo de Gavaleiro e dos
Morossos.
A zona de sequeiro, semiarida, distribui-se ao longo da orla
sul da zona sub-humida, acima dos 500 m na ponta de sudeste e
dos 800 m na parte central e sul da ilha. Ocupa a faixa costeira,
abaixo dos 300 m, a nordeste, e areas importantes, a norte, entre
as Ribeiras da Garga e do Alto Mira. Distribui-se, depois, em faixa
continua, entre a Ribeira Martiana e a Ribeira Figueirinha, dos
300-400 m até 1.000-1.200 m de altitude. Entre a Ribeira das Patas
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e Joao Doninha, da orla do plaaalto do Tope de Coroa a curva de
nivel dos 500 m, encontra-se outra zona importante de cultura de
sequeiro.
As pastagens de altitude, aridas, predominam no planalto
adjacente ao Tope de Coroa. Encontram-se ainda nas vertentes
ocidentais de Gudo de Cavaleiro e Morossos.
As pastagens do litoral ocupara uma vasta extensao na parte
sul e oeste da ilha. Sao particularraente de caracter desértico na
mancha em que predominam os lapilli pomiticos, as pozolanas, e
que se distribui desde a Ribeira Longa, a leste, até um poueo a
oeste da Ribeira das Patas, e desde a costa até a linha que do
Morrinho se dirige aos M."^ Gamboeza, na Ribeira dos Bodes, e
depois se insinua na Ribeira das Patas até ao M.° Gavouco da
Silva,
0 problema da erosao continua a manifestar-se em alta escala,
nas duas manchas de pastagens acabadas de referir.
Os regadios sao particularmente importantes no norte da ilha.
Todos eles, bem como, em geral, a zona humida da ilha, se encontram a bragos com a falta de comunicagoes terrestres faceis com
Porto Novo. Justifica-se inteiramente a projectada construcao de
uma estrada que os ligue, pelo planalto, ao referido porto, tanto
mais que as condiQóes portuarias do Paul e da Ponta do Sol nao
favorecem as comunicagoes maritimas com o Mindelo. 0 escoamento dos produtos é ainda mais dificil aos regadios existentes
entre a Ribeira da Garga e a Ribeira da Cruz.
5. 2. 3. Fogo — Esta ilha, em forma de tronco de cone, apresenta solos férteis, sobretudo a norte e noroeste. É a que mais
se aproxiraa da representagao ideal da fig. 9. Uma vasta area é
ocupada por lavas mais ou menos recentes, sobretudo a que flea
a leste da Serra, até ao mar. Varios rios de lava se encontram
entre Cova Figueira e a Achada Furna.
As areas de pastagem sao importantes sobretudo nas vertentes
meridionals da ilha.
Nao existem regadios. 0 problema da agua é anormalmente
agudo. Imp5e-se, além das captagóes era projecto, a construgao
de grandes cisternas, que permitam o abeberamento da populagao
e do seu gado, em locals devidamente escolhidos.
As comunicagoes com a regiao dos Mosteiros, a Gha das Galdeiras e a parte alta da ilha sao dificeis.
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A zona humida, com nuinerosos cafèzais, enconlra-se nas
vertentes de norte e nordeste, entre 200 e 1.200 m de altitude.
Engloba o Feijoal, a Espia, a Atalaia e Ribeira Ilhéu. Uma zona
muito menor, mas de caracteristicas semelhantes, se encontra proximo de Monte Capado, na pendente que passa pela povoagao de
Bombardeiro, voltada ao nordeste, acima dos 500 m.
A zona sub-humida contorna a ilha pelo norte, desde a Relva,
passando pelos Mosteiros, até Tongon, Serrado e Monte Contador.
Scbe do nivei do mar, proximo dos Galinheiros, até a cota de 400 m,
em Tongon. 0 limite superior é definido pelas altitudes de 1.000
a 1.200 m. Encontra-se uma pequena mancha, envolvendo o Monte
Capado e Mae Joana, a sudeste.
As pastagens de altitude, sub-humidas, encontram-se abaixo
dos 1.500 m, entre o Gurral Lorna e o Monte Velha.
Acima destas, envolvendo a parte alta da Serra, dominam as
pastagens de altitude, aridas, oom muitos afloramentos rochosos e
profundas ravinas.
Da Aguadinha ao Curral de Asno, acima dos 1.500 m, estende-se a zona de plantagóes de ricino. Esta penetra na Gha das Galdeiras, encostada, quase sempre, ao sopé do escarpado da Bordeira.
Na Gha das Galdeiras existe uma faixa estreita (azul-acinzentado) oom uma ecologia especial e que raerecia ser devidamente
estudada quanto ao seu clima.
As culturas de sequeiro, aridas, predomiaam no sul, entre
500 e 1.200 ra de altitude. Apresentam uma area apreciavel de
pastagens.
Entre a costa e esta zona encontra-se uma extensa superficie
de pastagens aridas.
5. 2. 4. S. Nieolau —Esta ilha dispöe de uma pequena superficie aproveitavel para a cultura. Os solos sao férteis. Os afloramentos rochosos cobrera vastas areas. Em grandes extensóes, a
falta de agua e a degradagao das pastagens constituem o grande
problema. A parte ocidental, produtiva da ilha, carece de comunicaQóes faceis.
A zona hümida estende-se a nordeste e norte do Monte Gordo,
acima dos 300 m. Engloba os planaltos do Garamujo, do P.° Cenoral e do Gachacinho e os terrenos da Faja de Gima.
A zona sub-hümida domina a regiao que se estende para
nordeste da linha que une Monte Fontainhas ao Monte FontiMEMÓRIAS DA JUNTA DE INVESTIOAgÖES DO ULTRAMAR — 2
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nha e a Ribeira Calhau. Inclui ainda uma faixa muito estreita,
entre 400 e 600 m de altitude, situada entre o Alto Joaquina e
Jalunga.
A zona de sequeiro, semiarida, é pouco extensa e bastante
dispersa, predorainando nas vertentes voltadas ao norte, a baixa
altitude.
A zona de pastagens aridas cobre grande parte da ilha.
Os regadios encontram-se sobretudo a oeste da vila da Ribeira
Brava, no norte da ilha. Sao pouco extensos.
5. 2. 5. Brara — Mais de urn tergo desta ilha é constituido
por afloramentos rochosos, de valor diminuto para a pastoricia.
As zonas de cultura abrangem solos férteis, Existem apenas quatro regadios, de area muito reduzida, dos quais o mais importante
é o da Ribeira da Faja.
Em relagao a area aproveitavel, a densidade da populagao é
muito elevada.
A zona hümida inclui o Fundo Grande, o Monte Gomes Eanes,
o Mato Grande, a Vila de Nova Cintra, a Cova Joana e Nossa
Senhora do Monte.
A zona sub-humida abrange Braga, o Figueiral de Baixo, o
Campo, o Campo de Porca, o Gachago, Baleia, Garga e Santa
Barbara.
A area de sequeiro, semiarida, é pouco extensa, bem como a
das pastagens, dridas.
5. 2. 6. S. Vicente — Nesta ilha dominam os afloramentos
rochosos e as pastagens extremamente degradadas. Pequenas
obras de retardameato do escoamento das aguas pluviais beneflciariam os lengóis freaticos e as pastagens.
A zona hümida é muito restrita, limitando-se ao pequeno planalto do Monte Verde, que possui solos férteis e profundos.
A zona sub-humida engloba uma pequena area de cultura na
vertente a norte do P." Queimado, junto ao Madeiral, caracterizada
por uma grande rochosidade, e uma outra area a leste da Assomada da Baleia.
A zona de sequeiro, semiarida, abrange o Lameirao, Mato
Ingles, a Ribeira Baleia e Ribeira do Feijoai Preto.
Existem alguns regadios, estreitos e curtos, sobretudo na
Ribeira do Lameirao e na Ribeira Juliao.
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Encontram-se areas apreciaveis cobertas por dunas, das quais
as que se estendetn das Ribeiras Amargosa e de Salamanza pela
Ribeira Branca, em direcgao ao Mindelo, e a da Praia da Gale, em
direcgao a S. Pedro, sao as mais importantes.
5. 2. 7. Boa Vista — Nesta ilha nao ha zonas humidas. Prè,ticamente, as unicas culturas de sequeiro encontram-se nas Ribeiras do Rabil e do Norte.
Existem apenas dois pequenos regadios proximo do Fundo de
Figueiras e de Joao Galego.
Os afloraraentos rochosos ocupam vastas areas, sobretudo na
parte leste da Boa Vista.
As pastagens aridas e extremamente aridas cobrem grande
parte da ilha. As segundas correspondem, na grande maioria dos
casos, aos pedregais calcarios. Umas e outras atingirara uma
degrada§ao extrema, necessitando de estudos detalhados e de
acQao inlensa para se efectuar o seu melhoramento. Sao de aconselhar e de fdcil execugao os trabalhos de conservagao do solo e
da agua.
0 aumento da area regada necessita apenas de alguma iniciativa.
As dunas abrangem importantes areas, sobretudo no norte e
oeste da ilha. Requerem trabalhos de fixagao.
Existem alguns salgados perto de Sal Rei, na Ribeira do Rabil,
do Curral Velho e na foz da Ribeira do Norte.
5. 2. 8. Maio — Nesta ilha, tal como na Boa Vista, predominam as areas de pastagem, nao havendo quaisquer zonas humidas.
As terras dedicadas a cultura de sequeiro e aos regadios sao muito
reduzidas, mas susceptiveis de ampliagao. As principals estendem-se, a oeste, junto ao litoral, do Morro ao JMorrinho.
Os afloramentos rochosos, os salgados e as dunas ocupam
uma superficie da ilha muito importante.
As pastagens da parte ocidental da ilha nao se encontram nam
estado de degradagao tao extremo como as da Boa Vista.
5. 2. 9. Sal —É uma ilha muito arida, com pastagens extremamente degradadas. A area de cultura de sequeiro mais importante encontra-se na Terra Boa. Existem alguns regadios, mas de
area reduzidlssima.
MEMÓRIAS DA JUNTA DE INVESTIQAgOES DO ULTRAMAR —

2

63

T E I X E I R A , A . J . S. & BARBOSA, L . A . O . — A agricultura

do arquipélago

de Cabo

Verde

Ha quatro dunas principals: a de Santa Maria, a do Lavrador,
a do Bonfim e a que vai ter ao M." das Pedras. Avangam do literal para sudoeste, na direcgao dos venlos dominantes, causando
alguns estragos, sobretudo nas Ribeiras Beirona e de Palha Verde.
Os probleraas da obtengao de agua doce e do melhoramento
das pastagens, correlacionados, sao os raais instantes.
Pequenas barragens, corao a que existe na Ribeira de Leten, e
um sistenaa de valados de nivel generalizado a maior parte da ilha,
Qm muito concorreriam para reter a agua das chuvas e abastecer
OS lenQÓis freaticos.
5. 2. 10. Santa Luzia —Predominam nesta ilha os afloramentos rochosos e as dunas. As pastagens estao extremaraente degradadas.
So na Ribeira dos Penedos se procede a uns arremedos de
agricultura.
5. 3. CULTURAS DAS REGIÖES HÜMIDAS
E DOS REGADIOS
Passaremos agora em revista as culturas exigentes e que
vegetam nas vertentes mais humidas, expostas ao quadrante de
N. E. ou entao em locals beneficiados pela rega (v. cartas agricolas, em apêndice).
Referiremos as seguintes mais importantes: cana-de-agücar,
cafèseiro, tabaco, batata, inhame e outras plantas horticolas e fruticolas.
5. 3. 1. Cana sacarina —A cana sacarina é a mais importante
cultura regada de Cabo Verde. Além de ocupar a maior parte dos
regadios, absorve ainda os melhores terrenos de sequeiro, os mais
hümidos.
So na ilha de Santo Antao, foi computada em mais de
800 ha a area dedicada k cana sacarina {Bol. Ag. Oer. das Col.,
1950). Mas nas outras ilhas — Santiago, S. Nicolau e até a propria
Bra va —a area desta cultura, em relagao a area regada disponivel,
é muito elevada também.
Do ponto de vista, restrito, do agricultor, que possui terras
próprias com cana, nao ha duvida de que tal cultura é, actual6i
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mente, a unica, Uraiido, em certos casos, o café e a banana, que
Ihe permite obter, desde jd, una rendimento razoavel e capaz de
contribuir para o equillbrio das suas malfadadas finangas. Conta
com um produto cujo prego de venda é compensador, com a sua
nao deterioragao, antes melhoria, durante a armazenagem, facilmente transportavel e de venda assegurada.
Nao se nos afigura assim aconseihavel que, sem se Ihe dar
uma cultura reudosa que substitua a da cana sacarina, ou sem se
modiflcar o sisteraa agricola actual, se Ihe proiba esta cultura ou
se Iha torne dificil pela iraposigao de pesados encargos.
Do ponto de vista, mais geral, do povo cabo-verdiano, nao ha
duvida de que a cultura da cana sacarina tem pouca defesa.
Nao se compreende, na verdade, que as terras que mais resistem as estiagens — as regadas e as mais humidas —, e em que
deveriam assentar as primeiras linhas de defesa contra a fome de
horaens e animals, estejam entregues a uma cultura que pouco ou
nada contribui para debelar a crise geral.
Por outro lado, nem sequer é uma cultura, ao contrario do
café, por exemplo, que tenha a virtude de, por exportagao, trazer
divisas a provincia, com as quais se possam comprar alimentos.
Todos os seus produtos sao praticamente consumidos dentro do
arquipélago, lucrando poucos a custa da grande maioria.
Finalmente, dadas as suas relagoes com o alcoolisrao, apresenta-se de valor social duvidoso.
Apesar destes óbices e ainda da existência de impostos proibitivos, OS regadios de Cabo Verde continuam a produzir cana sacarina como dantes. Somente alguns agricultores do norte de Santo
Antao se tern arredado da rotina geral langando-se na cultura da
banana para exportagSo. É uma tentativa promissora que merece
receber activo apoio por parte do Estado.
Embora a cultura da cana sacarina domine as boas terras de
Cabo Verde e sejam vastos os interesses em causa, o facto é que
a rotina cultural e tecnológica esta muito atrasada.
As plantagóes nao sao renovadas apos os periodos que a
técnica recomenda, raramente se aduba e nao ha qualquer melhoramento de variedades.
Quanto as aguardentes produzidas, estas ressentem-se, com
raras excepgoes, do seu fabrico primitivo, apresentando-se, quanto
a qualidade, incapazes de concorrerem nos mercados internacionais.
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Em Santiago, empregatn-se sobretudo as variedades de cana
«preta» e «branca», sendo mais rustica a primeira e dando maior
percentagem de «mel» a segunda. Em muitos casos, a rega é feita
de tres em tres semanas.
Santo Antao é a ilha em que mais aguardente se produz. Na
regiao de Ribeira da Cruz cuitivam-se as seguintes variedades:
«bourbon» (que é branca), «ervastim» ou «cana riscada» e
«crioula» ou «preta». A melhor época de plantagao é de Margo
a Maio. A plantagao faz-se enterrando nas valas o trogo superior
das canas velhas com cerca de quatro a cinco nós, deixando de
fora 0 gomo terminal. Rega-se, em gerai, de vinte e cinco em
vinte e cinco dias. Passado um ano, a cana esta boa para cortar.
Grande parte dos lavradores deixam as socas na terra durante
cinco a seis anos.
Em Tarrafal de Monte Trigo predomina a variedade cultural
«preta». Existe outra variedade com o nome de «carrigal».
Rega-se de mês a mês.
Entre a Ribeira da Janela e o Paul existem as seguintes variedades: «bourbon» (branca), de maior rendimento; «roxa», «preta»
e «raiada», mais resistentes a secura; e «caneca», a melhor para
comer.
S. Nicolau possui varias areas dedicadas a esta cultura, sendo
a variedade «preta» a mais comum. Na Faja de Cima, na zona
mais humida, existe também a cana «bourbon» ou «branca», de
sequeiro.
0 fabrico de agucar, melago e aguardente faz-se de uma
maneira primitiva.
5. 3. 2. Cafèzeiro — A cultura do cafèzeiro é a unica que estd
a receber assistência devida a acgao dos servigos técnicos da Junta
do Café. Tal assistência é feita num meio dificil, raas, se for
apoiada e tiver continuidade, melhorara muito esta valiosa cultura.
Em certas ilhas, como Santo Antao, Fogo, Santiago e Brava,
nota-se ja um aumento da area cultivada com esta planta.
O café de Gabo Verde é um Coffea arabica L., de porte arbustivo ou fazendo-se numa pequena arvore em condigóes favoraveis,
do tipo de folhas grandes, de 13-22 x6-8cm, verdes e brilhantes
e de flores brancas perfumadas, com o tubo de 6-8 mm, lobos da
corola 5, com 11-12x5mm. Os frutos sao grandes, carnudos;
primeiro, vermelhos, e anegrados, quando secos. Segundo o Prof.
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MELLO GERALDES, provém das Antilhas, e na opiniao
LIER, autor de vdrias obras sobre o cafèzeiro, é uma

de CHEVAvariedade
rauito afim a «nacional» do Brasil, donde deve derivar.
Ao «café cereja» chamam em crioulo «café uva».
É a espécie de raaior valor económico, por ser a que mais
compensa o lavrador e a que presenlemente tem mercado assegurado.
O cafèzeiro pode ser cultivado em regime de sequeiro e de
regadio.
A sua area de distribuigao corresponde as zonas hümidas, e,
por vezes, sub-hümidas, de algumas ilhas (v. cartas em apêndice),
encontrando-se apenas nas ravinas ou depressöes abrigadas das
vertentes expostas a N. e N. E., em altitudes corapreendidas entre
300 e 1.000 m, por vezes até 1.200 m.
É dificil a expansao da area de cultura em certas regióes,
como a dos Mosteiros, no Fogo, pelo facto de a zona favoravel ser
rauito ventosa e só se poderem utilizar os locals mais abrigados.
A medida que a protecgao contra o vento diminui vai-se reduzindo o porta e a produgao do cafèzeiro. Nas ravinas baixas,
a planta adquire um porte rasteiro e a produgao pode reduzir-se
a menos de 1/10 da normal. Dentro das areas muradas, expostas,
o cafèzeiro cresce sömente até ao nivel, a altura do muro, em que
comega a ser fustigado pelo vento.
Destas observagöes conclui-se que o estabeJecimento de cortinas de abrigo poderia permitir um acréscimo apreciavel da produQao e da area cultivada. Observamos que nos bons locals para o
café a semente ao cair no chao germina sem outros cuidados, servindo muitas vezes essas sementes, que se multiplicaram subespontaneamente, de viveiro permanente para as retanchas. Quer
dizer que o cafèzeiro, nestas regióes de Cabo Verde, esta completamente naturalizado, nao necessitando, em regra, de ensömbramenlo.
No passado poucas atengóes tem merecido. Hoje, em consequência da acgao da Junta do Café, ja se pensa em cortinas de
abrigo, estrumagóes, viveiros próprios, podas racionais, replantagao dos cafèzais decrépitos, etc. No entanto, rauito ainda resta
fazer, quer quanto aos aspectos culturais, quer quanto a raelhoria
tecnológica do produto.
No Fogo o café é cultivado especialmente na regiao dos Mosteiros, a principal do arquipélago; em Santo Antao, sobretudo
entre a Ribeira da Janela e a Ribeira Grande, podendo contudo
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aparecer ainda na Ribeira da Gar§a; em Santiago, na regiao de
Santa Gatarina; na Brava, dentro e nos arredores da Vila de
Nova Gintra; e em S. Nicolau, no vale da Ribeira Brava e na
Faja de Gima.
No Fogo, proximo de Monte Velha, é opiniao dos agricultores que o café poderia ir até 1.200 m de altitude. Somos de
opiniao que os limites impostos ao cafèzeiro nao devem referir-se
a curvas de nivel rigidas mas a manchas ecológicas, subindo ou
descendo segundo as circunstancias e penetrando em dedos de
luva pelas ravinas. A imposiqao de uma cota rigida desperdiga
muita area util.
Na Brava o cafèzeiro ocupa uma area apreciavel, sendo cultivado em pequenas propriedades, género quintals, muito bera
aproveitadas. Aparece consociado com a bananeira, a papaieira
e outras fruteiras.
CHEVALIER (1935) aponta o facto de nao existirem plantaQóes
de café em S. Nicolau, atribuindo o seu desaparecimento a provavel deterioragao do clima e do próprio solo. Tal facto nao se verifica hoje, existindo na Ribeira Brava e na Faja de Gima cafèzais
bem desenvolvidos. As razóes aduzidas por GHEVALIER nao estao
pois de acordo com a realidade (4. 4).
5. 3. 3. Tabaeo —Ê uma planta de grande interesse para
Cabo Verde, desde que se encare com atengao o problema das
variedades, da sua cultura e da preparagao e apresentaijao, por
pessoal competente, do produto para o mercado.
Em regra, o tabaco {Nicotiana Tabacum L.) é plantado nos
quintals, em pequenas parcelas, e destina-se praticamente a uso
local, para cigarros, cachimbo e rapé («can-can», em Santiago). Na
fabricagao desle usa-se também a erva Trianthema pentandra L.
Depois da colheita, as folhas sao secas, entran(jadas em rolos
8 vendidas nas lojas. É o próprio fumador que prepara o tabaco,
para o poder utilizar depois em cigarros ou nos cachimbos.
0 fumo esta muito vulgarizado entre as mulheres.
Encontraram-se culturas mais extensivas em varias ribeiras
de Santiago, como a de Santa Cruz.
As plantas da variedade mais vulgarizada atingem geralmente
0,60 a 1,10 m de altura e apresentam flores rosadas.
No Fogo a cultura esta bastante espalhada, bem corao na
Brava, em que designam a planta do tabaco por «erva».
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Na ilha de Santo Antao, proximo da Ribeira de Santa Isabel
e da povoaQao do mesrao nome, esta espécie mostrava-se completamente naturalizada, subesponlanea, e aparecia, nas zonas frescas,
fugindo as culturas. É natural que se verifique facto idêntico nas
outras regióes hümidas do arquipêlago.
Nao ha portanto düvidas quanto a viabilidade da cultura do
tabaco em Cabo Verde. A conclusao é sempre a mesma: primitivismo de cultura, ausência de experimentagao, inexistência de
técnica.
5. 3. 4. Batata — A batata vulgar {Solatium tuberosum L.) tern
em Cabo Verde o nome de «batata inglesa».
Cultiva-se de maneiras diferentes, conforme se trata de regiöes
altas ou de regiöes baixas e quentes de regadio.
Nas regióes mais elevadas e de sequeiro de Santo Antao a
batata, depois de langada a terra, recebe muito poucos cuidados,
colhendo-se em Novembro. Feita a apanha, a melhor é vendida e
guarda-se a mais pequena, de menor valor comercial, para plantar
nas regióes mais baixas. Fica ainda alguma na terra, que se continua a propagar.
A plantagao nos regadios é feita em Janeiro ou Fevereiro
com batatas prèviamente greladas. Nas baixas de sequeiro so em
Maio ou Junho.
A seraente vem da montanha, porque a das regióes baixas
degenera muito.
A rega é feita com intervalos de oito a doze dias.
As ilhas produtoras sao Santiago, Santo Antao e Fogo. Nesta
ultima, na Cha das Caldeiras, é cultivada em terras cobertas por
cinzas vulcanicas.
A rotina seguida em Santo Antao exemplifica a falta de
conhecimentos do agricultor em rela^ao a cultura da batata. Em
certos locals chegam a propaga-la por estaca.
A assistêucia técnica tem neste, como noutros sectores, um
largo campo aberto a sua acgao.
5. 3. 5. Inhame — É muito vulgar, nas margens das ribeiras
quase permanentes e especialmente nos regadios com abundancia
de agua, vicejarem umas araceas de folhas largas mais ou menos
sagitadas e glaucas, designadas por «inhame» e que produzem
rizoraas tuberosos comestiveis.
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Pertencem aos géneros Caladium, Xanthosoma e Colocasia.
A cultura do «inharae» existe, era Santiago, nas ribeiras com
mais agua, na margem das levadas e sobretudo na regiao humida
e sub-hümida da ilha.
No Fogo, apesar de nao haver regadios, vimo-lo em cultura e
com bom aspecto na povoagao da Ribeira llhéu. Neste local chamavam-lhe « malanca ».
Em Santo Antao ha tres variedades em cultura: o «inhame
vermelho», que é o meihor, o «inhame branco» e o «inhame
pufe», muito grande mas amargo.
No Tarrafal de Monte Trigo é muito cultivado, parecendo
dominar a variedade branca.
Da Ribeira da Janela até a Ribeira Grande, nos regadios com
bastante agua, vimos as seguintes variedades regionais: «vermelho», a que se cultiva ha mais tempo e é mais apreciada; «branco»,
raais barata que a anterior; «pufe», que só se come depois de
rescaldada; «mafafa», semelhante a «branco» mas com a folha
maculada; e «picante», da qual só se comem as partes laterals
do rizoma, sendo a parte central picante.
5. 3. 6. Plantas horticolas e frnticolas — Nao ha düvida de
que, apesar da area reduzida dos regadios de Cabo Verde, se
poderiam produzir quantidades avultadas de frutas e hortaligas.
Mas tal nao se veriflca, quer pelo mau tratamento das pequenas
hortas ou pomares familiares, quer pelo desinteresse que o agricultor, em geral, manifesta por produtos desta natureza. Mesmo
os mais abastados raramente os consomem, sendo esta atitude
geral causa provavel das graves carências que afectam a populagao. Imp5e-se uma acQao habil e persistente no ambiente familiar destinada a alterar os habitos alimentares tradicionais de
acordo com os modernos principios de nutrigao.
Mas se o cabo-verdiano é assim avesso ao consumo de frescos, porque os nao produz para exportar? As razSes encontram-se nas deflciências de organizagao, na dificuldade de comunicaQóes, no primitivismo dos transportes e na inexistência ou
irregularidade de mercados.
Referimo-nos, noutro local (5. 2. 2), ao problema de desenvolvimento e valorizagao do canto norte da ilha de Santo Antao.
Na raiz desse problema encontra-se a construgao de uma estrada
que a ligue a Porto Novo, a beneficia^ao deste porto e a edi70
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ficagao de um frigorifico proximo do future cais acostavel de
S. Vicente. Assim, de um lado o mercado garantido, no Mindelo, do outro o centre produtor de frescos, em Santo AntSo, ligados por vias de comunicagao faceis, constituiriam um binario de
forQas de extraordinaria eficiência para a valorizagao de Cabo
Verde. So entao se podera pensar a sério no desenvolvimento
horticola e fruticola daquela ilha e na aplica^ao das técnicas
modernas de produ(jao. A té la, as tentativas de melhoria nos
sectores referidos sao externporaneas, por antieconómicas.
Produzir géneros horticolas, facilmente deterioraveis, para
serem transportados a cabega de mulheres, em grandes jornadas,
por veredas asperas de montanha, para depois, as intempéries, em
Porto Novo, esperarem por barcos sem horarios fixos e correrem
o risco final, ja no Mindelo, de nao haver navios que os comprem
por, pelo seguro, se terem abastecido noutros territórios, nem
frigorifico que os conserve, é, evidentemente, uma empresa insensata. 0 «grogue», nestas condigóes, constitui negócio mais garantido!
No campo da fruticultura, o arquipélago pode produzir frutas
tropicais e mediterranicas,
A banana tem, entre as primeiras, importante papel a desempenhar, havendo ja agricultores de Santo Antao que a exportam,
apesar de todas as dificuldades, pelos perigosos ancoradouros da
Janela, Paul e Ponta do Sol. Existem tres variedades culturais
mais conhecidas: a «ana», a principal, que se subdivide em
«gigante» e «roberto»; a banana «prata», pouco abundante, e a
«breviaiia», que é subespontanea, resiste bem a secura e dó, fibras
para o fabrico de esteiras. De todas elas a «ana roberto» é a
mais apreciada.
As citrinas podem constituir lambém uma valiosa fonte de
riqueza desde que o seu tratamento se faga convenientemente e se
assegurem transportes e mercados. 0 mesmo sucede com os ananases, a papaieira e a mangueira.
Segue-se agora uma breve noticia das fruteiras tropicais, além
das mencionadas, e das fruteiras metropolitanas encontradas no
arquipélago (').

(1) Normalmente so se referein os locals onde se herborizou, para nao
alongar as referências.
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A mangmira, que aparece em quase todos os regadios e em
vales abrigados; o cajueiro, especialmeale no Fogo e Santiago;
o coqueiro, menos vigoroso que o de Mogambique e que aparece
na foz das ribeiras; a fruta-pao, vista na Brava e no Tarrafal de
Monte Trigo, em Santo Antao; a goiabeira, que é subespontanea
e existe na maior parte dos regadios; o jamboeiro, registado em
Santiago e Santo Antao; a jaqueira, em Santiago; o mamoeiro,
em Santiago e na Brava; as asedinhas ou groselhas e o aragu,
este de origem brasileira, em Santiago; a amendoeira da India,
que aparece em quase todas as ilhas e é muito resistente e de
grande porte, produzindo madeira muito apreciada; a anona
(ou pinha), naturalizada, praticamente silvestre, muito vulgar;
a tamareira brava, palmeira espontanea, bastante resistente a
secura e a acgao dos ventos, em todas as ilhas, iucluindo Santa
Luzia; a pitanga, em Santiago e na Brava, cultivada nos regadios;
e o tamarindo, espontaneo, que da uma vagem adstringente, de
fraco valor.
Entre as fruteiras que aparecem na Metrópole registaram-se
as seguintes espécies: nespereira do Japdo, abundante na Ribeira
do Paul e na regiao de Santa Isabel, em Santo Antao; madeira
na Cha das Caldeiras, no Fogo; alfarrobeira, especialmente em
Santiago, Fogo e S. Nicolau, dando-se meihor na zona de Monte
Velha, no Fogo, entre 1.500 e 1.600 m; marmeleiro, existente nas
regióes mais altas do Fogo, como na Cha das Caldeiras, e, em
Santo Antao, na Co va, Corda e proximo de Pêro Dias; romdseira, em regra muito danificada pelo gado; figueira (de Portugal),
na Co va e em Figueiras, em Santo Antao; e oliveira ou sambujeiro, vistos no Fogo, proximo de Aleixo Gomes, e, em Santo
Antao, junto a um regadio de cana-de-agücar na Ribeira dos Caibos, mas oom a caracteristica de nao frutifïcarem.
Nos dominios da horticultura, o alho e a abóbora (notavel a
variedade «jarda» em Santo Antao) sao das plantas mais cultivadas; a cebóla, o tomate e o tomatinho dao-se bem; a malagueta
aparece em quase todos os quintals, sendo mais rara a beringela.
As plantas que normalmente se veem nas hortas sao a couve
portuguesa, alguns tomateiros, abóboras, nabiga, alface e pouco
mais.
Nao se usam adubos, insecticidas ou fungicidas. A rotina de
produgao é acentuadamente primitiva.
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5. 4. CULTURAS DE SEQUEIRO DAS REG1ÖES SEGAS
(SUB-HUMIDAS E

SEMIARIDAS)

Entre as culturas que podem ser expandidas fora das areas
humidas do arquipélago contam-se as seguintes espécies alimentares, pela ordem decrescente de imporlaucia: milho, feijoes, batata
doce, mandioca e mancarra.
Quanto as plantas nao alimentares, referiremos as seguintes:
purgueira, ricino, algodao, piteira de Cabo Verde, sisal e bombardeiro.
5. 4. 1. Milho —0 milho é a principal cultura de sequeiro.
Usa-se tradicionalmente semear esta planta associada a outras culturas.
De acordo com as chuvas, a sementeira pode iniciar-se em Junho
e prolongar-se até Outubro, com um maximo em Julho e Agosto.
Obedece a uma rotina simples, com o minimo de esforgo: limpeza superficial do terreno e abertura de um covacho, por meio de
enxada, sacho ou simples espeto de ferro ou madeira, onde simultaneamente se langam 2 a 4 sementes de milho e outras tantas de
feijao, que em seguida se tapam com o calcanhar.
Os feijoes langados no covacho sao de diferentes qualidades,
como o «bongoion» (que vera mais cedo), o «bonje», o «fava» e o
«pedra» (que vem mais tarde).
O compasso é muito variavel, mas quase sempre grande, para
permitir o desenvolvimento intercalar do feijao. Nao ha preocupagao de alinhamento.
Depois espera-se a chuva. Se esta cair, da-se, a seguir a primeira fase do crescimento, uma sacha, que serve de monda e ao
mesmo tempo de amontoa. Em certos casos, dado o grande compasso, limita-se a zona próxima do pé das plantas. Alguns póem
pedras a roda do colo radicular a formar «caldeira». Mais tarde
pode efectuar-se uma ou duas mondas. Gaidas as vitais chuvas
de Outubro, forma-se a espiga, desbandeira-se e colhe-se, normalmente, em Novembro e Dezembro, em certos anos até Margo.
Em regra, da sementeira a colheita medeiam tres a quatro
mesès, deixando-se o colmo mais tempo para suporte do feijao.
Nao vimos variedades seleccionadas nem deparamos com lavradores preocupados em conseguir-se, com apoio oficial, o melhoramento das variedades regionais.
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Estas variedades sao conhecidas por «milho da terra» e classiflcamo-las provisoriamente como do tipo Zea Mays L. var. indurata (Sturt.) Bailey.
Na pratica, distinguem-se duas qualidades de milho: «milho
de capa branca» e «milho de capa preta» (de acordo com a cor
das bracteas que envolvera a magaroca), sendo este o mais resistente a seca e, segundo a opiniao de varies camponeses do Fogo,
o mais alimenticio. É muito frequente aparecerem milhos com
graos escuros misturados com os vulgares amarelos.
Feita a colheita, guarda-se o milho em pilhas cilindricas muito
bem arrumadas ou entao em grandes cestos, também ciliadricos,
que têm varias designagoes conforme as ilhas («sambaque» em
Santiago, «barril» em S. Nicolau). Gasos ha em que as magarocas
sao guardadas nos telhados das casas.
Os camponeses mais pobres guardam o grao em areas ou num
canto da habitagao onde os animals nao Ihe cheguem; os mais
abastados, em bidóes metalicos de gasolina.
Nas regióes altas ou demasiadamente ventosas, o milho
aparece, por vezes, associado com a batata doce. É semeado
mais cedo, plantaado-se os caules para propagagao da batata doce
(«corda») quando se procede a amontoa («coroar») do milho.
Quando se poem as estacas de mandioca é geralmente uso
semear milho no primeiro ano. Nos regadios e zonas humidas o
milho é associado a quase todas as culturas — abóboras, tomates, etc.
Estas culturas sao menos usadas; o que é tradieional e caracteristico é a cultura extensiva do milho e feijao.
Neste regime cultural é dificil obter do lavrador dados concretos quanto as produgóes obtidas. Informaram-nos que andariam
a roda, conforme as condigöes, de 10 a 15 semenles.
A classica e monótona cultura de milho e feijao espraia-se
pelas encostas e achadas semiaridas e invade mesmo as zonas
humidas e os regadios, com um fim principal — a «cachupa». Esta,
base tradieional da alimentagao do trabalhador cabo-verdiano,
consta principalmente de milho e feijao bem cozidos. No caso da
«cachupa rica», inclui carne de porco, feijao «bonje», «fava» ou
«favona» e até gahnha. Com o milho cozinham-se também o
«xerém» com grao mal moido; a «papa» geralmente com leite de
cabra; os «cuseuz», espécie de broa fabricada com farinha bem
pilada cozida em vapor de agua; bolos, etc. Empregam, em certas
7é
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regióes, urn milho do tipo «pop corn» para assar. O milho constitui assira o alimealo indispensavel do povo. Quando falta, mesmo
que o mar abunde em peixe, sobrevém a fome.
5. 4. 2. Feijöes — Depois do milho é o feijao uma das oiais
imporlantes culturas, tanto pela area que ocupa como pelas produQóes totais que atinge nos anos fartos. É largamente consumido
pela populagao e a rama serve, como forragem, para os animais
doméslicos.
Nao ha qualquer ideia de selecQao de formas culturais de
cada espécie por parte do lavrador, e existe a mais livre promiscuidade das formas e variedades em cultura. Aparecem muitos
fenótipos, mas quase todos heterozigóticos, como alias é frequente
em muitas culturas cabo-verdianas.
Para um conhecimento mais complete desta cultura, procuramos dar uma primeira ideia da profusao de variedades e formas
culturais com que se deparou, e que apenas perlencem a cinco
espécies diferentes.
Gom tal intuito citaremos o nome vernaculo cabo-verdiauo
para cada variedade e local, e eslabeleceremos a sua correlagao
com as designacjóes em lingua inglesa, as usadas nas principais
provincias portuguesas de Africa, e os nomes cientificos.
As espécies de feijöes mais largamente cultivadas no arquipélago sao as seguintes: Cajanus cajan, Lablab niger, Vigna unguiculata, Phaseolus lunatus e Phaseolus vulgaris.
Cultivam-se ainda, em menor escala, espécies do género
Mocuna (Stisolobium) e Canavalia.
a)

Cajanus cajan (feijao congo, figueira ou ervilha).
Cajanus cajan (L.) Millsp., Publ. Field Mus. Nat. Hist,
Bot. II, p. 53 (1900).
(Cylisus Cajan L.) Sp. Plant, ed. i, p. 739 (1753).
(Cajanus indicus Spreng.) in L., Syst. Veg. ni, p. 248 (1826).

Esta planta é designada em ingles por «pigeon pea» ou «cajan
pea», sendo esta ultima expressao mais usada pelos americanos.
Em Angola tern o nome de «ervilha do Congo» e em Mozambique «feijao boer».
Na ilha de Santiago designa-se correntemente por «feijao
Congo ».
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É uma planta arbustiva, pubescente, com as folhas estipuladas, trifoliadas, foliolos elipticos com 11 a 13 por 1,5 a 6 cm,
superiormente verde-escuros e na pagina inferior acinzentado-claros, com as nervuras amareladas; flores 6 a 10 num curto raquis
com a corola amarelada mais ou menos maculada de vermelho
ou alaranjado; vagens bem caracterislicas com 4 a 6 graos em
cavidades dispostas obliquamente; graos subesféricos com cerca
de 5 a 8mm de diametro.
Distinguem-se na ilha de Santiago tres formas culturais com
as seguintes designagoes: «feijao congo amareio», «feijao congono»
e «feijao congo preto».
A primeira, a mais apreciada, apresenta as sementes castanho-amarelado-claras e as outras, escuras.
É vulgarissimo também aparecerem as inevitaveis formas
intermédias.
A forma cultural «congono» apresenta-se de porte maior e mais
robusta e com a folhagem bem desenvolvida. É bastante produtiva e de feijao mais grado.
0 «feijao congo preto», pouco cultivado em Santiago, apresenta varios nomes conforme os grupos de ilhas.
No Fogo designa-se por «feijao figueira». Do lado de S. Filipe,
a partir dos 500 m, é dos feijóes mais cultivados, dominando nas
regióes altas. Do lado dos Mosteiros aparece logo acima dos
200 m e é também muito cultivado. Na Cha das Galdeiras, a
1.700 m de altitude, vegeta bem.
Registaram-se as seguintes variedades: «feijao figueira claro
pequeno», «feijao congo claro medio» e «Hamburgo escuro
grande».
O primeiro e o segundo sao os mais apreciados, tendo o
ultimo maior porte. O terceiro corresponde ao «feijao congóno»
de Santiago, com sementes de cerca de 8 mm de diametro.
Na Brava semeia-se especialmente nos locals altos, com batata,
milho e outros feijóes.
Aparece muitas vezes nos extremos das culturas. Nao abunda
tanto como no Fogo, recebendo o mesmo nome que nesta ilha.
Em S. Vicente so se encontra nos melhores locals, como no
Monte Verde e na Assumada da Baleia, e chamam-lhe «feijao erviIha», designagao igual a dada na vizinha ilha de Santo Antao.
Em Santo Antao é cultura generalizada, com excepgao das
zonas aridas.
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Nas regióes mais humidas, como, por exemplo, na Faja da
Janela, existem boas plantagöes. Ghega a ocupar a terra cinco a
seis anos e atinge grande ports.
Em S. Nicolau chama-se igualmente «feijao ervilha». Gultiva-se muito nas encostas da Ribeira Brava.
As ilhas do Sal e Boa Vista nao lêm condigóes ecológicas para
esta cultura. Nesta ultima o «feijao ervilha» é um produto muito
mais caro que a carue seca de cabrito.
Este feijao desempenha um papel importante, especialmente
nas ilhas mais acidentadas, por ser resistente aos ventos e poder
ser consumido em verde e seco. Além disso, é um importante fornecedor de forragem para o gado, especialmente cavalar, e, depois
do arranque, de material lenhoso para combustivel.
Como planta siderante parece pouco indicada.
É hospedeira de pragas, como as cochonilhas (Icéria, etc).
b)

Ldblab niger (feijao pedra, careca, vaca ou araüjo).
Lablab niger (L.) Medik., Vorles. Charph. Phys. Ges., ti,
p. 354 (1787).
(L. vulgaris (L.) Savi) Diss., p. 19, t. 19, f. 8 (1821).
(Dolichos Lablab L.) Sp., PI., ed. i, p. 725 (1753).

É o «feijao cutelinho» que em Angola tem varios nomes indigenas como «mambueza» (Musseque de Luanda), «mucululo»
(Icolo e Bengo), etc. (GOSSWBILER, 1950). Em Mozambique, no distrito de Lourengo Marques, é conhecido por «tingolocote».
Gultiva-se raramente na Metrópole. PEREIRA GOÜTINHO (1939)
cita esta planta como Dolichos Lablab L., considerando-a anual.
De facto, no Horto Botanico da Universidade de Coimbra morria
todos os anos, possivelmente devido ao frio, sendo necessario
ressemea-la.
Em Cabo Verde, em cartas areas de sequeiro, é também frequente comportar-se como anual, pols, por falta de humidade, nao
resiste, em certos anos, até a época das chuvas.
Quando em habitat favoravel é uma planta nilidamente vivaz
e pode durar dez anos ou mais.
Os povos de lingua inglesa designam-no por «bonavist»,
«lablab» ou «hyacinth bean».
Na ilha de Santiago é conhecido por «feijao pedra» ou «feijao
careca ».
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Este feijao é bastante rüstico, aparecendo espontaneo na
Africa Tropical.
É uma planta herbacea, subfrutescente, voluvel ou proslrada,
chegando os seus ramos a atingir 5 m. Folhas com estipulas ovado-ianceoladas estriadas. Inflorescências em cachos axilares mais
longos que as folhas. Flores com o estilete curvado em anguio
recto. Distinguem-se bem pela vagem em forma de cutelo, curva
e larga, pendente e prostrada, de tamanho muito variavel nas
formas em cultura, 3,5 a 9 por 1,3 a 3 cm, finamente reticulada.
Sementes 2 a 5 em cada vagem, apresentando um arilo estreito
(1,5 mm), branco, alongando-se quase em hemiciclo. A flor pode
ser esbranquigada, mais ou menos azul ou violacea.
Por isso se usa agrupar esta espécie, por falta de esludos
actualizados, nas variedades seguintes:
var. albiflorus (DC) — com flores brancas e sementes brancas
ou ferruginosas.
var. purpureus (DC) — com flores purpureas e sementes negro-purpureas.
A var. tipicus de Lablab niger (L.) Medik. correspondera sensivelmente a var. niger Decandolleana, de flores violaceas e sementes
negras.
Nem sempre a separa^ao destas variedades é facil, dada a promiscuidade anteriormente referida.
Na ilha de Santiago a var. albiflorus (DC) corresponde a designa^ao vernacula de «feijao pedra». A var. purpureus (DC) e varias
formas nao descritas de flor azulada e sementes nao brancas,
bem como a var. tipicus, correspondem a designagao de «feijao
careca».
Cada uma destas variedades apresenta diferentes formas culturais.
Designaremos as sementes desta espécie e as de Phaseolus
lunatus pela sua coloragao, seguindo o critério usado por COMES
para Phaseolus vulgaris.
Adoplaremos as seguintes designagoes: forma
unicolor~de
cor uniforme; forma maculatus — com macula de outra cor; forma
pardinus — coca manchas pequenas mais ou menos numerosas;
forma zebrinus — com faixas longitudinals; forma variegatus —
com linhas desiguais enredadas.
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Para a var. albiflorus (DC), ou seja o «feijao pedra» de flor
branca, colliemos no arquipélago os seguintes nomes regionais:
Feijao pedra branco (forma unioolor). Santiago, entre a Trindade e o Curralinho, Benjamim Gomes (feijao branco imaturo);
Brava, proximo de Baleia (sementes cor de marfim 1 0 x 8 ram);
S. Vicente, abaixo de Monte Verde (sementes cor de marfim
1 3 x 9 mm); Sal, Fontona (sementes cor de marfim 1 1 x 8 mm).
Feijao pedra branco de unha (forma pardinus).
Santiago,
entre Trindade e Curralinho (sementes cor de marfim com manchas cor de pinfiao 1 2 x 9 mm).
Feijao pedra vermelho (forma unicolor). Santiago, Ribeira da
Barca, arredores, Achada da Ribeira Areia (sementes de cor ferruginosa 11 X 9 mm); Brava, proximo de Lomba de Porca (sementes castanho-escuras 10 x 8 mm); S. Vicente, abaixo de Monte
Verde (sementes avermelhadas 1 0 x 7 mm).
A var. tipicus de Lablab niger (L.) Medik. ( = var. niger DC),
formas hibridas aparentadas com esta, e a var. purpureus (DC)
correspondem quase sempre a designagao vernacula de «feijao
careca», «feijao vaca» ou «feijao araujo», conforme as ilhas.
Nas variedades de flores azuladas ou mais ou menos lilacineas existem formas de sementes nitidamente negras que se
enquadram na var. tipicus, se bem que a tonalidade das flores
varie um pouco dentro do azulado. Julgamos que as restantes
plantas se enquadrem melhor em formas de transigao entre a var.
tipicus e var. albiflorus do que em var. purpureus (DC). Nao o
afirmamos categoricamente por nao nos ter sido possivel consultar
OS exemplares «tipus».
Ha, por vezes, uma certa confusao quanto a estas designagöes.
Colhemos em Santiago a informagao de que as formas de flor
azulada e sementes escuras, designadas por «feijao careca», sao
mais resistentes a secura e têm uma vagem mais deiscente, apresentando os caules, desde a nascenga, um verde mais escuro.
Observamos que este tipo de feijao se apresenta extraordinariamente resistente, comportando-se como subespontaneo. É uma
variedade pouco apreciada quanto a qualidade do feijao, mas cultiva-se pela sua rusticidade.
Do agrupamento referido colhemos as seguintes formas culturais com as respectivas designagöes vernaculas:
Feijao preto careca (forma unicolor). Santiago, proximo do
CurraUnho (sementes negras 1 1 x 8 m m ) .
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Feijdo careca (forma pardinus). Fogo, Gova Figueira (sementes com mistura de negro e cor de pinhao 11 x 8 - 9 mm). Este
mesmo tipo de feijao pode ter ainda as seguintes designagóes:
feijdo vaca (forma pardinus), Santo Antao, Ribeira da Cruz, Lugar
de Pau Bonito (sementes negro-ferrugineas 11x8-9 mm); idem,
proximo de Aldeia do Norte (sementes idem); feijao araüjo (forma
pardinus), S. Nicolau, proximo de Morro Alto (sementes anegradas
e ferrugineas 1 1 x 8 mm).
Além destas formas ainda existe, com vagens e sementes compridas, excepcionalmente grandes (forma macrocarpus), outra que
tem o nome de «feijao bombone».
Feijao bombone branco (possivelmente da forma cultural Giganteus (?) citada por BAILEY, 1943). Tarrafal, Achada Grande (com
as sementes imaturas e as vagens 90x30 mm).
c) Vigna unguiculata (feijdo bongolon).
Vigna unguiculata (L.) Walp., Rep. i, p. 779 (1842).
V. Sinensis (L.) Endl. ex Hassk. Pi. Jav. Rar., p. 386
(1848).
Este feijao, conhecido na Europa antes dos gregos (Intern.
Inst, of Agric, 1936) é o «cow pea» dos povos de lingua inglesa.
É considerado origindrio da Asia ou da Africa Central, sendo
espontaneo na Africa Tropical.
Em Portugal metropolitano chamam-lhe «caupi», sendo também
conhecido por «feijao chicote» ou «feijao da China»; na Metropole existe uma variedade desta vigna, a var. Melanophtalma DC,
de hilo orlado de negro, o hem conhecido «feijao frade».
Chama-se «macunde» em Angola, e em Mogambique tem as
designagoes de «timbuane» nos arredores de Lourengo Marques,
e de «namurruoh» no Niassa.
Em Santiago, como alias no resto do arquipélago, tem o nome
de «bongolon» ou «bongolao».
0 «bongolon» é bastante semeado em Cabo Verde e largamente consumido na alimentagao humana, sendo a rama forrageira.
Dada a polimorfla desta planta e o atraso do estudo das suas
formas culturais, apresentamos a descrigao, tirada dos apontamentos de campo, de uma das formas encontradas em Cabo
Verde:
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Planta prostrada ou voluvel mas de crescimento vigoroso
e rapido, cultivada por vezes em duas sementeiras por ano para
aproveitar as chuvas tardias. Base da planta sublenhosa robusta,
com a raiz mestra subintumescida, sendo por vezes mais grossa
que a base do caule. Caules com as ramificagóes de secgao
poligonal, geralmente 4-5 gonados, mais ou menos subcrassos
avermelhados. Flor lilacinea ou azulada, com o estandarte apresentando na face interna e proximo da base duas maculas amarelas de tamanho variavel que transpareeem na face externa num
verde-esbranquigado. Asas azul-lilacineas. Quilha mais ou menos
esbranquigada. Feijóes subglobosos, castanhos, com ou sem
maculas negras irregulares (o que faz prever duas formas, uma
de sementes castanho-claras e outra de sementes negras) ou
escuras, geralmente com 8 - 9 x 8 - 9 mm. Vagens subcilindricas
9-22x0,5-1 cm, com 10-16 sementes. Aparecem sementes de
varias tonalidades na mesma vagem.
Este feijoeiro produz, em muitos sitios de Cabo Verde, entre dois
e meio a tres meses. No regadio pode dar tres colheitas por ano.
Foi colhido material em Santiago, Fogo, S. Vicente e Santo
Antao.
d)

Phaseolus lunatus (feijdo bonje ou bonjinho).
Phaseolm lunatus L., Sp., PI., ed. i, p. 724 (1753).

Em português é conhecido por «feijao espadinha» e em ingles
por «sieva bean ».
Em Mogambique, em lingua «chindau», chama-se «macape»;
conhece-se também por «feijao cica».
Existem no arquipélago bastantes formas cultivadas desta
espécie de feijao, sendo algumas apreciadas e conhecidas pelo
nome crioulo de «feijao bonjinho» ou «bonje».
Esta planta passa por ser oriunda da America Tropical.
Trata-se de uma planta potencialmente vivaz, mais ou menos
escandente, subfrutescente, extraordinariamente polimorfa. Tem
as flores pequenas, 6-8 mm, geralmente creme-amareladas ou
muito raramente esbranquigado-rosadas; folhas de tamanhos muito
variaveis; vagens com grandes diferengas e com as sementes de
aspectos muito diferenciados na cor, no tamanho e até nas propriedades organolépticas, pois chegam a aparecer formas bastante
tóxicas.
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Herboriz&mos exemplares com feijóes de cores e tamanhos
diferentes na mesma vagem. Assim, por exemplo, em Santiago,
eotre o Posto Agricola da Trindade e o Curralinho, a 740 m de
altitude, colhemos um exemplar desta espécie com feijóes, na
mesma vagem, amarelo-acastanhados ou vermelhos, de tamanhos
muito varidveis, 11-19x7-11 mm. Tal exemplo nSo é raro.
Distinguem-se, na pratica, varias formas culturais, baseando-se
a nomenclatura local nas caracteristicas do produto principal utilizavel.
Usaremos para as coloragóes das sementes as mesmas designaQoes que ja foram usadas atras para as formas cultivadas de
Labldb niger.
Ja vimos que o Phaseolus lunatus tern o nome de «feijao
bonjinho» em Cabo Verde, mas a esta designa^ao costumam
acrescentar os lavradores outra adjectiva^ao, segundo as caracteristicas e, em especial, a coloragao que apresentam as sementes.
Também a Phaseolus vulgaris, por confusao, atribuem por vezes
0 nome de «bonje» ou «bonjinho», mas seriam prefer!veis os
nomes de «feijao de Lisboa», «feijao sapatinho» ou «feijao vulgar», etc., a fim de nao se adoptar o mesmo nome para espécies
diferentes.
Para Phaseolus lunatus registamos as seguintes designagoes
regionais:
Feijao bonjinho caqui (forma unicolor). Santiago, proximo
do Posto Agricola de S. Jorge dos Órgaos (sementes castanho-amareladas imitando a cor do caqui, 1 0 x 8 mm, vagem com
3-4 sementes).
Feijao bonjinho boca preta (forma variegatus). Santiago, Ribeira da Barca, Achada da Ribeira Areia (vagens 15-75 X 16-19 mm,
sementes variegadas de creme e negro 1 8 x 9 mm).
Feijao bonjinho encarnado (forma unicolor). Santiago, Ribeira
da Barca, proximo de Monte Filicote, com elevada resistência a
seca (sementes vermelho-acastanhadas com 12x10 mm).
Feijao bonjinho branco (forma unicolor). Santiago, entre Santa
Gatarina e Porto Rincao, planta com caules com mais de 5 m de
comprimento (sementes branco-marfim 1 2 x 9 mm).
Feijao bonjinho branco com boca vermelha (forma pardinus).
Proximo da anterior (sementes amarelo-claras com manchas castanho-avermelhadas em volta do arilo, forma subglobosa com
9xl0mm).
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Feijao favinha (forma unicolor). Fogo, entre Campanas e
Ribeira Fria (sementes branco-marfim 1 1 x 9 mm); corresponde
ao «bonjinho branco» de Santiago.
Feijao favinha cavoquino (forma unicolor). Brava, entre Cachago e Fundo Grande (sementes mais ou menos castanho-amareladas 9 X 8 mm); corresponde sensivelmente ao «bonjinho caqui»
de Santiago.
Além das formas referidas também se encontra bastante divulgada a seguinte variedade: Phaseolus lunatus L. var. macrocarpus
Bentham, que corresponde a designagao vulgar de «feijao bonje»
(em contraste com o «bonjinho» de vagens e sementes mais
pequenas) em Santiago.
Noutras ilhas do arquipélago, como veremos, o «bonjinho»
é 0 «fava» e o «bonje» é a «favona».
Desta variedade vimos as seguintes formas:
Feijao bonje fava branco (forma unicolor). Santiago, entre
Joao Teves e S. Jorge. A folhagera neste exemplar é bem desenvolvida, mas nem sempre isso acontece. Por vezes, em exempiares desta forma cultural colhidos noutros locais, os foliolos sao
bastante mais pequenos relativamente a espécie, mas as sementes
apresentam as mesmas caracteristicas de tamanho e cor (vagens
muito bem desenvolvidas, 8 5 x 2 5 mm, e sementes brancas, grandes,
muito achatadas, 2 2 X 19 mm). Santiago, Ribeira da Barca (vagens
9 0 x 2 1 mm, sementes brancas, achatadas, grandes, 2 2 x l 9 m m ) .
Santiago, entre Santa Gatarina e a serra da Malagueta (sementes
branco-marfim, muito achatadas, 2 3 x 1 9 mm).
Feijao favona branco (forma unicolor). Fogo, Santana, Coco,
proximo de Serrado (sementes branco-martim 1 8 x 1 1 mm); é a
mesma variedade que «feijao bonje fava branco» da ilha de Santiago.
Feijao favona saquedo (forma unicolor). Brava, proximo de
Fundo Grande, camiiiho de Gachago. De porte suberecto e as
extremidades dos ramos prostradas (sementes branco-marfim
1 9 x 1 2 mm); igual a «feijao bonje fava branco saquedo» de Santiago.
Favona branca raiada (forma maculatus). Brava, Baleia; anual,
de sequeiro, e vivaz, de regadio (sementes quase brancas com
uma macula numa das extremidades, 21x14-mm).
Em resumo, esta variedade é muito cultivada e tem bastante
procura nos mercados locais.
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As formas tóxicas de Phaseolus lunatus L. também existem
no arquipélago, pelo menos no Fogo. É raratnente usada esta
planta para defender os campos mais mimosos ou plantagóes de
café mais expostas a invasao dos animais domésticos.
e) Phaseolus vulgaris (feijao de Lisboa, sapatinho, etc.).
Phaseolus vulgaris L., Sp., Plant., ed. i, p. 728 (1753).
É 0 feijao vulgar que se cultiva em quase todo o mundo.
Teve a sua origem na America, dali passou para a Europa e de
Portugal deve ter passado para Cabo Verde.
Cultivam-se de sequeiro, nas areas mais favoréveis, algumas
formas mais rusticas deste feijao, geralmenle formas ananisadas,
mais ou menos erectas, mas esta espécie é mais propria para
regadio (Santo Antao e Santiago) e para zonas com uma certa
altitude.
f) Moouna pruriens var. utilis (Stizolobium).
(Feijao bitcho, feijao lagarta).
É uma planta que esta pouco vulgarizada, visto que no arquipélago nao se fazem culturas para sideragao.
As sementes existentes devem ser de inferior qualidade, pois
nao sao usadas na alimentagao.
Aparecem formas subespontaneas de:
Mocuna pruriens (Medik.) DC, Prodr., ii, p. 405 (1825).
var. utilis (Wall.) Bak ex Burk, Ann. Jard. Bot. Buitenzorg, ix,
p. 187 (1893).
Os exemplares que vimos no arquipélago pertencem a formas
pouco educadas pela cultura, com tendências ou afinidades para
as espécies selvagens, por apresentarem vestigios de pubescência
urticante, graos mais pequenos que as boas formas cultivadas
(12X 12 mm), colora§ao das vagens bastante escura, etc. Ê por
isso muito provavel que as sementes contenham acido ciauidrico,
tanto mais que, em tempos normals, nao sao usadas na alimentagao.
Este tipo de feijSo designa-se, em ingles, por «Florida velvet
bean» e em Mozambique por «feijSo mascate».
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Distingue-se bem esta robusta trepadeira pela vagem grossa
mais ou tnenos em forma de «S», com rugosidades longitudinals
e pubescência aveludada (podendo ter alguns pêlos urticantes).
A semente também se identifica com facilidade por ter um hilo
com cerca de 4 mm de comprimento e este estar rodeado por um
arilo protuberante subeliptico que o contorna.
g)

Ganavalia emiformis

(fava rica).

Por vezes nos regadios, nos quintais ou proximo das habitagóes, aparece uraa leguminosa, de grandes vagens, que foi classificada como:
Canavalia ensiformis (L.) DC, Prodr., ii, p. 104 (1825).
É uma planta prostrada mais ou raenos sarmentosa, de flores
rosadas ou purpureas, com vagens de cerca de 1 5 x 3 5 cm de comprimento por 2 , 5 x 3 , 5 cm de largura, amareladas; sementes brancas com o hilo atingindo apenas cerca de 1/5 a 1/3 do perimetro
das mesmas.
A «fava rica», apesar do nome, nao é muito apreciada e a sua
cultura so raramente se faz. Pode aparecer nos regadios.
Os americanos e os ingleses chamam-lhe «Jack bean» e na
Jamaica «horse bean». Esta planta é cultivada em varias regioes
como forrageira e para sideragao. As vagens em verde de certas
formas culturais sao utilizadas na alimentagao. Em Angola chama-se «feijao feiticeiro», existindo também a var. nana desta espécie, que tem o nome de «feijao gotani», cultivada por natives e
coloQOs. Em Mozambique aparece espontanea uma espécie bastanle afim, Canavalia gladiata, mas sem utilidade, a nao ser para
sidera^ao.
*

Em resumo, os feijöes de grande cultura mais apreciados sao
o «bombone» e o «bonje fava branco» ou «favona», que sSo os
maiores e mais brancos.
Segue-se o «feijao pedra branco», que é um pouco mais
pequeno; depois o «feijao bonjinho» e, por fim, o «feijao careca»
ou «feijao vaca».
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Os feijóes «congo» e «bongoion» têm ura lugar a parte, o primeiro por ser uma planta arbustiva e ocupar o terreno por longo
periodo de tempo, tres a sete anos, e o segundo, pelo contrario,
por ser de crescioaento nauito rapido, dando fruto no flm de dois
meses e meio. Produzem ambos feijóes de boa qualidade.
0 mais precoce é o «bongoion», segue-se o «bonjinho» e o
«careca» (S. Jorge, em Dezembro) e no firn o «bombone» e o
«pedra» (S. Jorge, em Janeiro e Fevereiro).
A rama de todos os feijóes pode ser ulilizada como forragem.
5. 4, 3. Batata doee — 0 arquipélago de Cabo Verde oferece
exceientes condigóes para a cultura da batata doce, Ipomaea batatas (L.) Lam.
Sendo uma cultura esgotante, consegue todavia prosperar, no
mesmo local, anos seguidos sem rotagao, a nao ser aquela que se
faz forgadamente pelas secas, numa produgao continua e enorme
em relagao aos tratamentos que recebe. Constitui um produto
indispensavel a alimentagao do cabo-verdiano. Produz «espontaneamente» —como dizem os lavradores—, querendo signiflcar tratar-se de uma planta sem grandes exigências culturais.
Propaga-se com toda a facilidade, desde que a terra tenha
huraidade suficiente, por meio de fragmentos do caule («corda»).
Bastam-lhe cerca de tres meses para entrar em produgao. Uma
planta que produz muilos tubérculos («filhos») é designada por
«muito parideira».
Gultiva-se de sequeiro nas encostas dos monies desabrigados,
mas expostas aos alisados, subindo até grandes altitudes. Encontram-se a cada passo pequenas plantagóes em socalcos enlalhados
nas escarpas de algumas ilhas. Desce as terras mais frescas das
zonas baixas e invade os regadios e as areas de deposigao dos
nateiros.
Na montanha a terra é armada, quase sempre, em pequenos
camalhóes e neles se explora a batata em monocultura; na vdrzea
OS camalhóes sao grandes, caso a drenagem seja necessaria, cultivando-se a batata, muitas vezes, em consociagao.
Nao é de estranhar que a batata doce seja para Cabo Verde
apenas «batata», visto a batata vulgar, a «batata inglesa», ser
muito menos adaptada e vulgarizada. Dada a sua rusticidade e o
modo como se amanha a terra, é responsavel também pelo agravamento dos fenómenos de erosao nas ilhas mais acidentadas, parti-
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cularmente nas vertentes setentrionais altas de Santo Antao e
S. Nicolau.
EsLa planta vivaz, prostrada ou radicante, por vezes voluvel,
com raizes tuberosas, mais ou menos doces, com coloragóes da
epiderme e internamenle bastante variaveis, constitui ao mesmo
tempo urn importante alimento para o gado. As suas folhas pecioladas, cordiformes ou alabardinas, inteiras, lobadas ou fendidas, e
OS caules, verdes ou avermelhados, com seiva leitosa, constituem
uma ragao verde esplêndida para os animals.
Existem em cultura numerosas variedades, distintas pelo recorte
das folhas, coloragao das raizes, dos caules e das folhas, etc.
Procedemos ao seu agrupamento, segundo o recorte da folha,
em tres categorias, subdivididas, por sua vez, na base da cor dos
tubérculos:
A — Com folhas inteiras ou
B — Com folhas lobadas.
G — Com folhas fendidas.

subinteiras.

É uma classificagao provisória. So recorrendo a dados bioraétricos se poderiam agrupar as variedades com seguranga, pois é
frequente a mesma variedade variar de nome com o local.
A — Bntateiras com folhas inteiras ou
a)

subinteiras.

Com a epiderme das raises mais ou menos corada de vermelho ou roxo.

1 — Batata «preta» ou «corda copo». As nervuras na pagina inferior da folha e a parte superior do peciolo lintas de escuro. Santiago.
^ — Batata de Belém ou «mel de BeUm». Caules verdes e as
folhas verde-esbranquigadas na pagina inferior. Santiago e Maio.
3 — Batata Candria. Resistente a seca mas menos que a batata
preta. Fogo.
^ — Batata «.de encher o chdo». Frodutiva e precoce. Fogo.
5 — Batata «viveiro preto». Brava.
6 — Batata «caneca preta». Prolifica. Internamente de cor
amarelo-salmao. llha Brava.
7 — Batata «.muralha». Semelhante a batata «viveiro preto».
Da batatas grandes. S. Vicente (Monte Verde).
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b) Gom a epiderme das raises tuberosas cinsento-esbranquigada
ou amarelada, ndo vermelha ou roxa,
8 —Batata «dfoce escova», De tamanho medio. Santiago.
9 — Batata «oito-desanove». Prolifica, resistente e precoce.
Fogo.
10 — Batata «Maria Branca». Caules verdes com laivos vinosos, peciolos vinosos no cimo, batata amarela por dentro. Fogo.
11 — Batata «viveiro branco». Ilha Brava.
12 — Batata « curalume ». Caules e peciolos lilases. Ilha Brava.
13 — Batata «ponta do sol». Santo Antao.
B — Batateiras com as folhas mais ou menos lobadas.
a) Com a epiderme das raises tuberosas mais ou menos corada
de vermelho ou roxo.
14) —Batata «preta». Resistente a secura, de produgao razoavel. Batata muito escura com o miolo amarelo. Santiago.
lb —Batata «candone». Batatas grandes, de miolo amarelo.
Pouco resistente a secura. Santiago.
16 — Batata «oorda preta». Muito prolifica, resistente a seca
e precoce. Fogo.
17 — Batata «gostosa». Pele roxa e miolo branco. Fogo.
18 —«Ginjinha muralha». Pele roxa e miolo claro. Precoce
e prolifica. Santo Antao.
b) Com a epiderme das raises tuberosas acinsentada, amarelada ou esbranquigada, ndo vermelha ou roxa.
19 — Batata «Manuel Gervdnio». Apresenta no meio da batata
uma zona anegrada da grossura de um lapis. É uma boa variedade. Santiago.
20—Batata «cordinha» ou «temerosa». Parecida com a
«tchontchinha» mas a pele levemente mais escura (embora epiderme de tipo claro, creme). Batatas grandes. Precoce. Santiago.
'S,!— Batata «doce charco». Batatas grandes, mais ou menos
rosadas interiormente. Precoce. Santiago.
^2 —Batata «Carolina». Pele esbranquigada. Prolifica. Fogo.
$8
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'^6 —Batata «Sinhd Julia». Serodia e produtiva. Fogo.
M —Batata «-Quirino». Caules escuros e peciolos escuros.
Prolifica, serodia, com batatas claras externamente e amareladas
internamente. Fogo.
25 — Batata «doce mandioca». Batatas de pele e miolo branco,
farinhento; caule de torn vermelho. Precoce. Fogo.
'26 —Batata «caneca». Batata creme por fora, amarelada por
dentro, com laivos avermelhados. Esta variedade chama-se «Bravinha» em Santo Antao porque veio da Brava. É a «charco» de
Santiago. Ilha Brava.
27 — Batata «crioulinha branca». Pele da batata creme e
miolo branco. Ilha Brava.
28— Batata «pau de vinho». Caule vermelho e batata clara.
Serodia. S. Vicente (Monte Verde).
29 —Batata «bravinha».
Caule verde e miolo da batata
rosado-amarelado. S. Vicente (Monte Verde).
30 —Batata «americana».
Batata com a pele castanha e
miolo cor de salmao. Muito serodia, prolifica, mas estraga-se
depressa. Santo Antao.
Bl — Batata «mavelinho». Caule verde. Pele branca e miolo
branco, prolifica, de boa qualidade, serodia, de facil conservagao.
Santo Antcio.
C — Batateiras com as folhas

fendidas.

Epiderme das raises tuherosas cinsento-esbranquigada
amarelada, ndo vermelha ou roxa.

ou

32 —Batata ^que importa». Caules verdes. Miolo branco.
0 nome parece derivar da expressao: «Se esta é a melhor de
t o d a s . . . que importam... as outras». Santiago.
33 —Batata «tchontchinha ». É das batatas mais apreciadas
em Cabo Verde. De pele branca ou creme, é muito serodia e
resistente a secura. Santiago, Brava, etc.
3if —Batata «trigo». Caule verde. Batatas com pele esbranquigada e de miolo amarelo ou creme, farinhentas, grossas e curtas, facilmente deterioraveis. Precoce. Santo Antao.
35 — Batata v~José de Abraao». É a variedade cultural colhida
que tern as folhas mais recortadas. Estas sao fendidas, quase
partidas, mais que a «tchontchinha». Precoce. Santo Antao.
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Em S. Nicolau, no cimo da ladeira de Calejao, a caminho do
Cabegalinho, existe uma regiao alta, ventosa, que esta toda cultivada de batata doce, raramente em socalcos. Nela se encontram
as seguintes variedades:
«Teiïerosa» — Batata branca por fora e por dentro, de facil
conservagao, seródia, prolifica.
«Jotai» — Greme por fora e por dentro, de facil conservagao
e precoce.
«Foliona» — Como a «tchonlcha» mas de folha mais larga.
«. Canarinha» — BaiAia. como a «tchontcha» mas com a folha
muito recortada. Precoce. Só se da bem nos lugares altos.
«Bravinha» — Amarela. por fora e salmao por dentro, muilo
prolifica, precoce, de dificil conservagao.
<iiVermelha» — Mailo prolifica, de pele vermelha e miolo cor de
sangue, precoce, de dificil conservagao.
Nas ilhas mais aridas, como no Maio, cultiva-se em tapadas
de regadio. Existem, entre outras, as seguintes variedades locals:
«tchontchinha», «belém», «ruga» (folha larga, pele escura e miolo
branco), «caneca» (vermelha), «pé de sanjo» (folha fina, como a
«tchontcha», raiz roxa, de miolo com laivos arroxeados). As
variedades «pé de sanjo» e «tchontchinha» sao as mais prolificas. A mais precoce é a «careca». A de meihor paladar, como
quase sempre, a «tchontcha» ou «tchontchinha».
Esta cultura é valiosa na alimentagao da populagao e do gado.
Tem, todavia, o defeito de ser de dificil conservagS.o para os periodos de carência. O seu prego é baixo nos locals de elevada produgao.
Em Santo Antao, na Ribeira da Gruz, a época de plantagao
estende-se de Junho a Outubro, intensiticando-se em Agosto e
Setembro. No Tarrafal de Monte Trigo cultivam-se, de Janeiro a
Maio, e de regadio, as variedades «branca», «Teodora Caneca», etc.
No lado oposto da ilha, na meihor regiao, como seja a Ribeira da
Janela, cultiva-se a «bravinha», «tchontcha», «foliona», «muraIha», «viveiro preto» e « viveiro branco».
5. 4. 4. Mandioca — Depois da batata doce, a mandioca é, no
arquipélago, a cultura de raizes comestiveis mais importante.
É proveniente da America do Sul e esta largamente dispersa a
90
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sua cultura por todas as regioes tropicals e subtropicais, em razao
da quantidade de alimento que produz e da facilidade da cullura,
com muito pouco trabalho. Aléra disso da um produto que por
processes expedilos se pode conservar com facilidade e ir consumindo segundo as necessidades. Algumas variedades conservam-se baslante tempo na terra e vao sendo consumidas a pouco
e pouco.
Esta planta, tao conhecida do ponto de vista alimentar,
é naturalmente venenosa por conler um glucosido afim do acido
cianidrico. É rara a regiao em Africa com esta cultura em que
nao haja a referir casos de envenenameritos morlais ou simples
intoxicagóes passageiras, quer por engano na variedade, quer por
ingeslao de quaritidades demasiadas de raizes cruas.
Por essa razao nao admira que se lenha feito uma selecQao
rigorosa na propagagao das variedades, para consumo sem prepara^ao, com pouco acido cianidrico. A cultura desta planta é ua
America do Sul anterior ao descobrimento do Brasil pelos Portugueses. Hoje, nas regioes em que é possivel a cultura da mandioca para industrializa^ao e exportagao, interessam especialmente
OS rendimentos unilarios, usando-se quase sempre variedades bastanle tóxicas. A eliminagao da toxicidade por parte da industria
moderna nao conslilui problema.
Em Cabo Verde quase todas as plantas em cultura sao do
grupo mandioca doce, mas também vimos aiguns pes de mandioca
amarga, que em Santo Antao charaavam «pé de pomba», com o
peciolo das follias vermelho-carminado. A variedade «pau da
terra» é um tanto amarga. Estes dois grupos de variedades sao
considerados por muilos botanicos como constituindo duas espécies distinlas, a primeira Manihot esculenta Grantz (M. utilissima
Pohl., Jatropha Manihot L., etc.) e a segunda Manihot dulcis Pax
(M. aipi Pohl., Jatropha dulcis Gmel, etc.). Julgam aiguns autores
que a mandioca doce resulle, por selec^ao, da mandioca amarga,
mas é assunto que nao esta ainda devidamente esclarecido.
Na America do Sul a regiao das variedades tóxicas corresponde as areas mais baixas do vale do Amazonas e a da mandioca doce as areas planalticas.
Em Cabo Verde a mandioca adapta-se bem, mas apenas em
areas limitadas, porque, tratando-se de uma planta nitidamente
tropical, nao pode ir a grandes altitudes, nao ultrapassando geralmente os 700 m, e nas zonas baixas nao existe, em regra, humiMEMÓRIAS DA JUNTA DC INVESTIOAgoES DO ULTRAMAR — 2
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dade suficiente. Nos regadios, em que a agua é insuficiente para
a cana sacarina, muitas vezes se vê esta cultura. Pena é que nao
tenha ocupado uma maior area em detrimente da cana sacarina,
destinada quase exciusivamente a produQao de bebidas alcoólicas.
Uma simples planta pode produzir cerca de 15 kg de material
alimenticio e a area de regadio poderia ser expandida dada a
menor necessidade em agua da mandioca.
Nao temos elementos de confianga sobre as produgoes unitarias de mandioca de Cabo Verde. Os dados de outros territórios
mostram que é uma cultura muito rendosa. Assim, em Madagascar, em cultura indigena pobre, obtem-se 3 a 51 e, era cultura
europeia, 10 a 12 t por hectare. Com boa técnica, podem obter-se
regularmente 401, ou seja cerca de 101 de fécula. Noutros territórios verifica-se que a cultura, em bons solos, pode produzir
entre 20 e 35 t por hectare (PYNABRT, 1951).
Para Cabo Verde, sem experimentagao, apenas com elementos
empiricos, é dificil recomendar-se uma ou outra variedade. 0 que
se sabe é que a mesma variedade difere muito na produQ§.o de
local para local. Convém, portanto, estabelecer ensaios de variedades nas regióes mais propicias.
Em geral, as variedades amargas produzem mais que as
doces, sendo portanto preferidas para a fabricagao de amidos.
0 rendimento em amido depende, para a mesma variedade,
da época da colheita em relagao ao periodo vegelativo.
Em Cabo Verde a mandioca de sequeiro leva dois a tres anos
para eotrar em produgao. No regadio ha variedades que produzem no fim de seis-sele meses ou pouco mais, no maximo um ano.
Nas zonas mais baixas, mas com huraidade suficiente, a produgao
antecipa-se, ao passo que nas regióes de maior altitude o crescimento se retarda.
As principals ilhas produtoras de mandioca sao: Santiago,
Fogo e Santo Antao. Na ilha de S. Nicolau é notavel a area
ocupada pela mandioca em relagao a drea total em cultura.
A mandioca cultiva-se por estaca, no sequeiro, no inicio da
época das chuvas, abrindo-se grandes camalhóes. Enterram-se as
estacas geralmente um pouco inclinadas, distanciadas de dois a
tres palmos. Usa-se também intercalar milho ou outra cultura no
ano da plantagao.
Em regadio, a melhor época para plantar, em varios locais, é
de Fevereiro a Junho, geralmente no principio deste periodo.
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JNotamos nao haver rauitos casos de viroses graves nos mandiocais.
Existem diferenles variedades, mas as mais conhecidas sao a
«mandioca preta», a « mandioca branca», a «mandioca mulata» e
a «caiuinha».
A «mandioca preta» é uma forma cultural bastante robusta e
resistente a secura. Gultiva-se bastantes vezes em sequeiro, mas
nao é a mais apreciada. Pelo contrario, a que melhor massa da é
a «mandioca branca» de Santiago, a mais gostosa e doce, mas a
mais exigente sob o ponto de vista cultural. É bastante produtiva, da raizes com 1 m e mais, mas é tardia.
A variedade cultural «canainha», de Santiago, distingue-se da
anterior por ter as raizes tuberosas mais curtas e horizontals e
por produzir mais cedo. As raizes tern a epiderme amarelada.
Em regadio, onde ela é mais usada, faz-se em seis meses. Nao
esta na terra mais de dois anos. Tern o inconveniente de acamar
muito facilmente nos locals desabrigados. Por isso sao frequentes, em determinadas areas, os muros de pedra solta, para abrigo
dos campos de cultura.
A mandioca «pau da terra» é a mais resistente, mas um tanto
amarga. Tern o caule rugoso e as raizes secundarias bastante
unidas a raiz meslra, com a epiderme castanho-escura. Pode estar
muito tempo na terra e ser consumida a pouco e pouco. Da grandes exemplares e é indicada para sequeiro.
Registamos também a chamada «mandioca brasileira», em Santo
Antao, que corresponde a «mandioca branca» de Santiago. É uma
boa mandioca. Tem o caule acastanhado, quando novo, e em baixo
mais avermelhado. Serve para cozinhar e fazer farinha («pirao»).
A epiderme da raiz é alourada. A mandioca «olho branco» apresenta a extremidade do caule serapre de cor verde-clara, mesmo
depois de velha. A epiderme da raiz é castanho-escura. Tem caracteristicas semelhantes a «canainha» e a «mandioca borracha» de
Santo Antao. É de boa qualidade mas muito sensivel a ventania.
A chamada «variedade ana de Tarrafal de Monte Trigo», de
Santo Antao, corresponde sensivelmente a variedade «mulata de
olho branco», de Santiago, que leva oito meses a produzir em
baixa altitude, de Janeiro a Agosto, e dez meses a um ano nos
regadios mais elevados.
Na ilha do Maio, onde é possivel a sua cultura, em lapadas
muradas por causa das cabras que comem a ramagem, aparecem
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plantagóes das variedades referidas, tanto de sequeiro como de
regadio.
5. 4, 5. Maucarra — A mancarra, Arachis hypogaea L., conhecida noutras proviucias portuguesas por amendoim, é uma cultura
pouco importaate no arquipélago.
Foi na ilha do Fogo que registamos a maior area de cullura
dedicada a esta planta.
Como OS Portugueses foram os iiitrodutores desta tao ütil
leguminosa da America do Sul nas outras partes do mundo
tropical, nao duvidamos de que as tenlativas para a generalizar em Cabo Verde se tenham feito repelidas vezes e de
longa data. Aiém disso a populagao negra, em parte oriunda
da Guiné, onde esta oleaginosa é muito abundante, seria muito
receptiva a sua introdugao. A razao de falta de interesse pela
cullura deve encontrar-se nas pouco favoraveis condi^öes naturais.
Esta espécie esta bem adaptada aos climas tropicals e subtropicais, indo no entanto ale ao paralelo 36 (HILL, 1952). A temperatura elevada é favoravel a formagao de óleo e ao seu rendimento.
Exige, geralmente, 500 mm de chuva durante o seu periodo vegetalivo, havendo, no entanto, regiSes, como o Senegal, onde recebe
apenas 250-300mm. 0 clima deve apresentar uma estagao seca
para se dar uma boa maluragao das sementes. Tal estagao seca é
demasiado extensa em Cabo Verde.
Dadas as caracterislicas especiais do sistema radicular da
mancarra e das suas vagens geocarpicas, aquela nao prospera em
solos compactos e impermeaveis, preferindo as terras arenosas.
Ora, sucede que, em Cabo Verde, os solos das regiSes humidas,
mais favoraveis, sao exactamente os mais compactos. Depreende-se pois que ha uma série de circunstancias limitantes da extensificagao desta cullura, umas de clima desfavoravel por exagerada
altitude, ou falta de chuvas, e outras pela existência de solos pouco
apropriados. No entanto a selecgao de variedades e o emprego de
boas normas culturais poderiam vir a aumentar a produgao nos
anos mais chuvosos.
A zona da mancarra do Fogo estende-se de Tongon a Ribeira
do Ilhéu, sendo mais intensamente cultivados os solos entre a
Ribeira de Torlolho e a Ribeira de Monte Preto. Nos anos de
fartura é exportada em quantidade apreciavel.
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Em Santiago, perto de Monle Negro, a caminho de Pedra
Badejo, foi observada era cultura consociada com milho e feijao
«bongolon». A variedade presente nao era de aspecto uniforme e
pertencia a subespécie Africana (Lour.) Chev.
Em Santo Antao e S. Nicolau encontraram-se também algumas
pequenas plantagóes.
5. 4. 6. Purgueira — A purgueira, Jatropha curcas L., é originaria das regióes quentes da America do Sul. Encontra-se subespontanea era quase todas as regióes subtropicais, tendo elevada
importancia económica em Cabo Verde.
É um arbusto ou pequena arvore semelhante ao ricino, sendo-Ihe botanicamente afim (pertence a mesma familia botanica e a
urn género próxirao).
Esla de tal modo adaptada que se enconlra nas montanhas,
nas escarpas, entre rocliedos, nas planicies, nos liraites dos campos
de cultura e ale, como um subarbusto humilde, nas ravinas das
zonas mais aridas próximas da costa. Apresenla aspectos diferentes conforme os microclimas. Nos regadios, nas estremas dos
campos, cresce como arvore de sombra, de troncos avantajados e
de folhagem densa, tardiamente caduca.
Subsisle por conter venenos e repulsivos que a defendem dos
animals famintos, inclusive a cabra.
As folhas de um verde-escuro, alternas, inteiras ou 3-5 palmatilobadas, sao mais ou menos caducas, segundo os rigores da seca
e 0 local em que se situa a planta. As suas flores em paniculas ou
cimeiras biparas androginicas desabrocham pelo menos duas vezes
por ano, a priraeira antes da época das chuvas, em Junho-Julho, e
a segunda em Outubro-Noverabro. Reproduz-se naturalraente por
semente e pega de estaca.
0 fruto é formado por uma capsula subglobosa de 2-3 cm de
diametro, tem 1, 2 ou 3 sementes, semelhantes ao ricino. A superficie da semente apresenta-se baga e escura, com alguraas manchas amareladas.
0 prego do produto na origem mal paga a colheita e o transporte.
Toda a produgao, entre 1.500 e 2.6001, é exportada para a
Metrópole e, apesar de ser um produto pobre, ainda conslitui uma
das principals receitas do arquipélago.
Cabo Verde é a unica regiao em que a purgueira represeata
ura valor económico, se bem que o seu óleo possa ser aplicado
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em farmacia e saboaria e como lubrificante e combuslivel. Todo
o óleo é consumido pelas iodüstrias metropolitanas portuguesas.
Existe naturalizada outra Jatropha em Cabo Verde, a Jatropha
gossypifolia L., que aparece em Santiago, Santo Antao e especialmente em S. Vicente, com as folhas parecidas com as do algodoeiro,
mas muito pegajosas, e de porte mals rasteiro do que a Jatropha
euroas L.
Nao tern a utilidade da purgueira. É também uma planta
notavelmente resistente a secura. Na época do ano em que toda
a vegetagao esta completamente ressequida esta planta aparece
verde e vigosa, como se estivesse vegetando num jardim. Chama-Ihe o povo «chagas velhas».
5. 4. 7. Ricino — Ricinus communis L. é uma planta herbacea
ou lenhosa, anual ou vivaz, vulgarmente designada por «ricino»,
«mamona» ou «baforeira». Em crioulo chama-se-lhe «djaqui-djaqui» ou «djaque-djaque».
Aparece em todo o arquipélago, incluindo Santa Luzia.
Cultiva-se no Fogo, especialmente no rebordo exterior da
Serra e na Gha das Caldeiras.
Esta planta esta praticamente naturalizada em muitas regióes
do arquipélago, em especial nos cones de dejecgao das ribeiras e
nas deposigöes aluvionares recentes. É vulgar encontrar-se junto
as habitaQóes, nos quintais ou nos locais de deposigao de detritos,
na base de afloramentos rochosos e noutros locais que nao sejam
demasiadamente secos.
Exige mais humidade que a purgueira, sendo esta uma das
razóes por que a produgao do ricino é muito menor em Cabo
Verde. Necessita, por outro lado, de solos férteis, dada a sua
caracteristica de planta esgotante.
Nas regióes altas de Santo Antao, proximo da Lagoa, numa
area quase desaproveitada, fizeram-se tentalivas de introdugao de
ricino. Por certas razóes, entre as quais possivelmente faita de
apoio técnico, tais tentativas foram suspensas, e nao ha hoje a
certeza se as condigóes ecológicas do local, fora dos anos de seca,
sao impróprias para o ricino. 0 facto é que a regiao continua
inaproveitada.
Se bem que o ricino nos aparega, isoladamente, junto as habitagöes ou nas margens dos cursos de agua, com uma aparência
extraordinariamente vigorosa, nao se julgue que esta planta em
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cultura extensiva nao seja bastante exigente. A produgao decai
grandemente quando se cullivam locals de ecologia imprópria e
seen quaisquer culdados que compensem as deficiências do meio.
0 próprlo gado destrói bastante esta cultura.
Gonstatamos a existência das tres variedades referidas por
GHEVALIBJR:

var. africanus (Willd.) Mull. Arg.,
var. benguelensis Mull. Arg. e
var. sansibarensis Mull. Arg., sendo esta ultima a mais vulgar.
As aplicagöes do óleo de ricino sao muito variadas. Emprega-se na industria textil, na saboaria, na industria do papel, na
siderurgia, nos vernizes e pinturas (desidratado) e nos perfumes
sintéticos (por destilagao no vacuo). Ê um lubrificante de grande
valor para os avióes (ADAM, 1933), incluindo os de reacQao.
Gonstitui pois uma cultura de interesse e de future nos locais
favoraveis, com solos férteis.
5. 4. 8. Algodao — Exisle subespontaneo em quase todo o
arquipélago e esta de tal modo naturalizado que podera vir a ter
grande importancia sob varies aspectos.
Para a sua determinagao sistematica seguimos o trabalho de
HUTCHINSON, SILOW e STEPHENS, «The Evolution of Gossypium»
(1947).
O algodao de Gabo Verde foi classificado como uma forma de
Gossypium hirsutum L. (Ex Watt) var. punctatiim (Schumacher)
J. Hutch., R. Sil. e S. Step., loc. cit. (1947) (que é sinónimo de
Gossypium punctatum Schumacher).
Esta forma tem especial importancia por estar naturalizada
no arquipélago e, o que é mais importante, por a considerarmos
uma forma fixada.
Trata-se de um arbusto de 1,10-1,70 m de altura, com o caule
ramificado desde a base; apresenta os caules, os peciolos das
folhas e as folhas velhas, de cor vermelha ou vermelho-vinosa.
Ramificagöes e folhas glabras ou um tanto pubescentes, sendo
rauito fortemente pontuadas com gl&ndulas escuras. Folhas polimorfas, podendo ser inteiras ou subinteiras, 3-lobadas e 5-Iobadas;
as folhas inteiras obcordiformes acuminadas no apice mais ou
menos 4 x 6 cm, as 3-lobadas com 5 - 8 x 5 - 9 cm e as 5-lobadas
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8-10(15) X 6-8 (16) cm. Cada exemplar apresenta normalmente
varios tipos de folhas e os lobos das mesmas podem ser de
triangulares alé apenas pequenas irregularidades na margem.
Estipulas triangulares e subfalcadas, acuminadas, com 2-8 (4) mm
na base por 6-9(11) mm de comprimeuto, caducas tardiamente.
Bractéolas obcordiformes; com 6-11 denies irregulares, subtriangulares, remotamente acuminados, sub-laciniados, mais tres vezes
longos do que largos. Flores com cerca de 5 cm. Corola amarelada mais ou menos pubescente, tubo curlo. Coiuna estaminal
8-9 mm. Filetes inseridos na parte superior mais compridos que
os inseridos na base. Estigmas unidos. CdpsuJa subglobosa com
cerca de 2,5cm de diametro, com glandulas punctiformes, apresenta
geralmente 4 lóculos e 3-9 sementes por lóculo (geralmente 4-6).
Sementes negras fibrosas, sem fibrilha.
Quanto as caracteristicas da fibra, incluem-se na tabela 4
alguns elemenlos obtidos no laboratório de tecnologia da flbra
do Centro de Invesligagao Cienlifica Algodoeira.
Tabela 4 — Caracteristicas da flbra de algodao. Cabo Verde
Nümeros
Aa

colheita

Percenlagem de
Local de colheita descaroïamenlo

Gom prlmeato mm)

MAximo

Medio

Efectivo

Uniformidade

Percentagem de
11 bras
curias

Reslstência

(a)

5.730 Santiago,
Praia Baixa.

"22,1

34,0

19,3

25,0

77,2

20,3

7,0

6.260 Fogo,
Coxo

. . . .

28,1

32,0

20,5

24,8

82,7

9,0

7,0

Fogo,
Lapa Cavalo

25,5

35,0

23,6

28,8

81,9

11,3

7,20

6.477 Fogo,
Cha das Caldeiras. . . .

31,9

36,0

22,4

28,2

79,4

14,8

7,30

6.537 Brava,
enlre Ferrelros e Madalena

28,2

31,0

22,6

27,0

88,7

8,8

7,10

6.356

(a) DescaroQamenlo feite em descaroQadeiras de rolos.
N. B. — A percentagem de fibras maduras nao póde ser determinada.
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Verifica-se que as amostras das ramas 6.260, 6.356, 6.477
e 6.537 sao muito semelhaates quanto a comprimento, uniformidade, percentagetn de tibras cartas, resistência e outras caracteristicas, que influem no seu «caracter», tais como circuuvolugoes,
sedosidade e finura.
Nao foi possivel fazer-se o test da flnura, dada a pequenez
da amostra, mas, pelo tacto, verificamos tratar-se de uma fibra
aspera e grossa, bastante branca, muito uniforme, com uma
pequena percentagem de fibras curtas.
Para a determiiiagao do «pulling» compararam-se com os
padroes do algodao «Upland» americano, dando uma fibra do
comprimento comercial de 1 polegada cheia, excepto o a.° 6.260,
que da uma fibra do comprimento de 1 polegada escassa.
A rama da amostra 5.730 tem maior percentagem de fibras
curtas e menor uniformidade.
0 indice de resistência destas amostras oscila entre 7,0 e 7,3
donde se conclui (variagao permissivel 0,2) que as resistências
sao aproximadas.
Resistência de cada amostra, expressa em 1.0001b. por polegada quadrada:
5.730-76.762 lb.
6.260 - 75.681 »
6.356-77.720 »
6.477-78.924 »
6.537-76.762 »
Pode concluir-se, pelas tabelas de comparagao de resistência,
que se trata de um algodao de resistência média.
Como após a conversao em libras as diferengas nao podem
ser superiores a 3.000 lb., verifica-se que a resistência da amostra 6.477 é um pouco superior.
0 facto de a resistência poder serinfluenciada por muitos factores, como grau de maturagao das fibras, exposigao longa ao tempo,
natureza do solo, condigóes climaticas, etc., permite-nos admitir
uma certa semelhanga quanto a resistência das varias amostras.
Atendendo aos elementos obtidos pela analise das amostras,
conclui-se que elas representam algodoes de interesse para a
industria, desde que se possam obter quantidades razoaveis.
Os algodoeiros de Cabo Verde ja haviam sido classificados por
Pereira Goutinho, existindo no herbario da LJniversidade de LisMHMÓKIAS DA JUNTA IW. INVISI KiACÖDÜ DO UITRAMAR—2
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boa (Faculdade de Ciêacias) urn exemplar colhido em Santo Antao,
em Maio de 1893, por Joao Cardoso Junior, que foi determinado
exactaraente como Gossypium hirsutum L. var. punctatum (Schum.)
P. Gout.
Se esta planta foi publicada por P. Coulinlio, cabe-lhe a
prioridade de tal combinagao em relagao a J. Hutch., R. Sil.
e S. Step.
CHEVALIER (1935) também a determinou como Gossypium punctatum Schum. et Thonn. e cita-a em Santo Antao, Fogo, Santiago,
Boa Vista e Maio.
Esta planta foi, ha muitos anos atras, cultivada iargamente em
todas as ilhas do arquipélago (4. 1).
Hoje esta totalmente naturalizada e prospera até nos locals
mais secos, produzindo uma boa pastagem arbustiva. Dada a
sua extraordinaria resistência, é de esperar que seja portadora
de genes de interesse para o melhoramento de variedades destinadas as zonas aridas. Encontra-se em observagao no horto
botanico do C. I. C. A., em LourenQO Marques.
Em Santiago vimos esta espécie vegetando em condigoes bastante dificeis.
Em Praia Baixa, varios algodoeiros, com bom aspecto, serviam
de sebe de abrigo contra os ventos marinhos, separando a aluviao
das areias dunares.
No vale da Ribeira de S. Francisco, num local abrigado, observamos exemplares com quatro anos e cerca de 2,5 m de altura,
cujo algodao se destinava ao fabrico das torcidas das lamparinas
de iluminagao caseira.
No Monte Negro vimos urn exemplar de regeneragao por louga,
com um tronco antigo de 7 cm de diametro na base e ainda com
um aspecto vegetativo vigoroso. Proximo encontravam-se duas
plantas novas, provenientes de regeneragao natural de sementes
caidas no ano anterior, que ainda nao tinham sido devoradas pelo
gado.
Nas vizinhangas da Ribeira da Prata, na regiao do ïarrafal,
era notavel a resistência dos exemplares observados. 0 mesmo
se podera dizer da regiao da Ribeira da Barca, onde ha um tear,
em Gutelo Branco, nas regióes de Tomba-Toiros e da Gidade
Velha.
Na ilha do Fogo, abaixo de 1.000 m de altitude, colhemos
algodoeiros entre Vicente Dias e Forno; no Serrado; Foate
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Aleixo, Brandao; proximo de Ribeira de Dotningos Ledo; Relva,
arredores de S. Filipe, etc. Na regiao do Goxo encontram-se muitos algodoeiros que sao poupados por existir ainda urn tecelao
das antigas e caracteristicas mantas de fabrico local. 0 tear é
tudo quanto ha de mais simples, suprindo a pericia do artista as
deficiências da maquina.
A Brava, ilha tao iatensamente aproveitada, também guarda
reliquias da aotiga cuUura de Gossypium. Colhemos na Achada
de Figueirinhas urn exemplar abrigado, quase escondido aum muro
de pedra solta, dos ataques do gado.
Em Santo Antao, nas regióes baixas, colhemos exemplares
em diferentes lados da ilha. Citamos, por exemplo, a Ribeira
das Patas, Fonte de Cavalo, Ribeira da Cruz, Ribeira de Alto
Mira, vale do Rio Branco de Areia, Monte Trigo e Figueira de
Cima.
Em S. Nicolau igualmente esta espécie aparece com frequência,
mesmo no lado arido da ilha. Em Urzuleiros constituia uma das
raras pastagens arbustivas que as vacas iam comendo, tal como
proximo da Ribeira Seca e de Morro Bras.
Na Boa Vista, apesar da sua aridez, da acgao traumatica e
dessecante dos ventos e da avidez do gado, o algodoeiro tem larga
representagao. Na Ribeira do Norte observaram-se mesmo uns
rudimentos de cultura.
No Maio aparece com frequência, sendo as condigoes propicias
a sua cultura. Encontram-se pequenas plantagóes no ocidente da
ilha.
Além desta variedade subespontanea existem outras muito
mais raras. Assim, proximo do Pico da Antonia, em Santiago, na
Cha das Galdeiras, no Fogo, e no Paul, em Santo Antao, aparecera
exemplares que se aproximam do tipo «algodao rim» («kidney
cotton»), pertencendo portanto a uma ou varias formas de Gossypium barbadense L. (1735) var. brasiliense (Macfayden) Hut., Silow
e Steph.
0 estudo da fibra das amostras destes algodoes revelou, no
caso da do Pico da Antonia, uma rama bastante aspera e de fraca
resiatência, com o comprimento comercial de 1 polegada cheia; no
caso da do Paul, a rama é muito aspera, de resistencia mediocre
e apresenta o comprimento de 1 polegada escassa e percentagem
de descaroQamento muito elevada (tabela 5). As caracteristicas
destas flbras sao, em geral, fracas.
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5. 4. 9. Carrapatos (piteira e sisal) — Existe no arquipélago,
naturalizada, uma «piteira» que recobre muitas escarpas e se tornou tipica das paisagens agrestes das ilhas mais acidentadas.
Essa planta, resistente e ütil, como fibrosa e fixadora dos
grandes declives, nao é a piteira vulgar da Metrópole, Agave
americana L., nem, como regra, o conhecido sisal pertencente as
espécies Agave sisalana ou A. fourcroyoides, com as folhas, respectivamente, nao aculeadas ou aculeadas.

T a b e l a 5 — Caraeterlsticas da flbra do « algodao rim »
de Cabo Verde
Percenta.
gem de
deecaro9amenlo

Maximo

Medio

Efeclivo

Pico da Aatónia

—

38,0

22,6

Paul

37,7

35,0

21,2

Local de colheita

Gomprimento (mm)
üniformidade

Percentagem de
flbras
curtas

Resistência

28,8

78,5

18,7

6,5

26,0

80,7

11,6

6,2

A «piteira» de Cabo Verde é a Furcraea foetida (L.) Haw., que
tern o nome de «carrapato» e aparece com grande abundancia nas
zonas fragosas com alguma humidade. Contudo a Agave sisalana
também se encontra no arquipélago, mas em muito menor quantidade. Em Santiago existem mesmo vestigios de uma plantagao
abandonada, nas proximidades do Forno, com instalagóes fabris
em ruinas.
Enquanto a piteira de Cabo Verde, a Furcraea, tem o nome
vernSculo de «carrapato», o sisal é designado por «carrapato de
Lisboa ».
Furcraea foetida (L.) Haw. existe em Portugal metropolitano,
cultivada ou subespontanea, apenas era certos locals do litoral
algarvio, portanto numa regiao muito limitada.
Em Angola dao-lhe o nome de «Aloe fedorenta» e «caboia»
ou «cabuja». Linneu designou-a por Agave foetida e Crantz por
Aloe foetida (GOSSWEILER, 1950).
0 carrapato de Cabo Verde, de origem americana, distingue-se
por ter as folbas verde-amareladas (sendo as velhas marcescentes
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e as novas direitas e erectas), menos canaliculadas e terminando
num espinho muito mais fraco e menos vulnerante que o sisal.
As folhas do sisal sac de urn verde-glauco mais ou menos pruinoso, que se distingue ao longe, com um espinho terminal muito
contundente.
As flores da Furcraea sao muito diferentes do sisal, por serem
pendentes, com as tépalas e estames livres, estes inclusos, ao passo
que no sisal as flores nao sao pendentes, o perianto é sintépalo
e os estames e estilete bem salientes. O espique raramente ultrapassa l m , mas, em compensagao, o eixo florifero tem 5 a 8m e é
bastante direito, com ramos pendentes patentes. É empregado na
construgao de armazéns e de casas rüsticas, tendo ainda outras
utilidades, dada a carência de material lenhoso.
Os numerosos bolbillios que aparecem na axila das bracteas
florais asseguram-lhe uma propagagao enérgica. Sao exlraordinS,riamente resistentes. Na secagem de plantas para herborizagao,
após meses de prensagem, ainda rebentam com toda a facilidade,
sendo necessario mata-los com produtos quimicos.
O «carrapato;» é explorado como fibrosa em indüstrias caseiras rudimentares, que deviam ser protegidas e auxiliadas financeira
e tècnicamente.
A fibra presta-se para o fabrico de sacos, tapetes e outros
objectos, que, confeccionados com imaginagao e bom gosto, poderiam ter bom mercado no Porto Grande de S. V^icente, onde os
passageiros dos navios em transito nada encontrara senao uns
lagarlos grotescos talhados em madeira e pouco mais.
A indüstria do sisal devia ser revista por especialistas desta
cultura, nao obstante referir-se que o seu raaior óbice é a falta
de agua.
o. 4. 10. BomI)ardeiro — É uma planta arbustiva que pode
alingir o porte de uma pequena arvore. Fertence a famflia das
Asclepiadaceae, tem o nome técnico de Calotropis syriaca (S. G.
Gmel) Woodson = C. procera (Wiild.) Ait. e produz uma espécie
de sumaüma. É conhecida, pelos americanos, por «Akund» e, em
Zanzibar, por «mudar fiber». Em Porto Rico a fibra é designada
por «algodao-de-seda», nome bastante expressivo, por se tratar
de uma fibra sedosa, argêntea e brilhante.
Tem sido usada como substituto da sumaüma. Parece ter a
notavel propriedade de nao apodrecer facilmente com a humidade,
MEMÓRIAS DA JUNTA D E INVESTIOACOES DO ULTRAMAR — 2
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sendo por isso preferida, nos navios e para certas aplicagoes, a
sumaüma vulgar.
Seria interessante ver das possibilidades da sua utilizagao pela
industria nacional.
0 bombardeiro vegeta bem nas regióes aridas e as folhas
podem servir de aliraento a algumas espécies de animals domésticos. Da casca extraerri-se fibras duraveis para flo de pesca e redes.
É pouco explorado em Cabo Verde, talvez por falta de raercado
ou de iniciativa, sendo as ilhas da Boa Vista e Maio aquelas em
que se efectuam maiores colheitas. 0 prego por que o agricultor
vende esta raatéria-prima oscila entre 2$00 e 3$00 o quilo,

5. 5. PASTAGENS DAS REGIÖES BAIXAS E ARIDAS
5. 5. 1. Distribui<jao e caracterfsticas — As zonas mais aridas
nao podem ser cultivadas e, por essa razao, aproveitam-nas como
pastagens.
Vistas no seu conjunto, as pastagens estao sujeitas, como
as outras plantas, as condigoes ecoiógicas adversas do arquipelago.
As fireas mais baixas sao eonstituidas por formagóes t}erbosas
aiuito fracas e efémeras, com frequentes peladas, e, conforme as
condigSes do ambiente vao meihorando em altitude, os pastes tornam-se mais ricos de espécies e o coberto vegetal adensa-se.
Os lados das ilhas virados a N. E. apresentam uma faixa de
pastagens muito limitada, porque ai as culturas se iniciam a cotas
muito baixas. No quadrante oposto, pelo contrario, os «campos»
e «montados», como vulgarmente Ihes chamam, cobrem areas consideraveis.
A superficie reservada para a pastagem esta regulamentada
nalgumas ilhas.
No que se refere as caracterlsticas das pastagens, devemos
considerar dois problemas distintos: primeiro, como se apresentam de facto, qual o seu estado de equilibrio, em reiagao ao meio,
se a vegetagao esté, era progressao ou em regressao, para se saber
em que sentido conduzir a exploragao das mesmas — as pastagens
devem ser exploradas tirando apeuas, digaraos, os juros resultantes do crescimento das forragens sem destruir estas, o capital;
segundo, o que é que a pastagem poderia vir a ser, quais as suas
lOé
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possibilidades normais e qualidades das plantas que a constituiriara se eslivessem racionalmente tratadas.
Na aparência, as pastagens de Cabo Verde sao tudo quanto
hS, de mais desolador, por se encontrarem, na grande raaioria, na
ultima fase de degradagao. Apesar deste estado, podem-se distinguir viirias categorias, umas com fracas possibilidades de melhoria
e outras, pelo contrario, com viabilidade de reconstiluigao. Estas
podem tornar-se completamente diferentes, principalmente quanto
a sua coraposigao, por substituicao gradual dos capins («palhas»)
predominantes de mas qualidades forrageiras, ou até impossiveis
de ulilizagao pelo gado, por outros capins mais produtivos e de
boas qualidades organolépticas.
Sabe-se que nas regióes semiaridas, com solos férteis, as pastagens sao constituidas tipicamente por gramineas vivazes, quase
serapre boas forrageiras, e arvores e arbustos dispersos «em formagao parque».
Seria este conjunto o indicado para as pastagens de Cabo
Verde, excluindo, é claro, as mais pobres ou mais aridas.
Da observagao e conhecimento das ervas que constituem
as pastagens e dos factores que influem no meio ambiente
pode-se inferir o estado de degradagao do matagal e do estrato
herboso e procurar dirigir a sua evolugao no sentido mais conveniente.
As pastagens de Cabo Verde, quando chove, cobrem-se de verdura, mas, era grande percentagem, sem valor. É a mais perfeita
«selecgao negativa» de pastagens que temos visto. O gado em
excesso e sem controle provocou o desaparecimento das boas forrageiras do passado (de substituicao natural quase impossivel dado
o isolamento insular do território), que foram substituïdas pelas
plantas mais bera defendidas contra os animais. A natureza reagiu e a pastagem defendeu-se da implacavel destruigao, por parte
dos animais, enriquecendo-se em ervas venenosas, repulsivas, amargas e agressivas. E, no entanto, temos razóes para afirmar que
muitas destas pastagens eram constituidas por gramineas da tribo
das paniceas (as melhores forrageiras), que fenam naturalmente
na extensa época seca.
O pequeno defeso ou descanso que periódicamente se sucede
as crises é incapaz de contrabalangar as perdas calamitosas que a
pastagem sofre durante aquelas. Entao, na ansia de sobrevivência, consomem-se até as ervas impróprias, desenterram-se, para o
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mesmo fim, raizes, bolbos e rizomas, que assegurariam a multiplicagao de muitas espécies.
Chegou-se a urn ponto tal que o repouso das pastagens é
insuficienle para se caminhar depressa no sentido da sua valorizagao.
5. 5. 2. Deseri<jao dos subtipos — Nas regiöes baixas podcrn-se
distinguir os seguintes subtipos:
1) Pastagens da orla litoral desabrigada e extremamente drida,
com solos pedregosos.
Sao pastagens muito pobres, com fraquissima massa forrageira, efémeras, muitas de ma qualidade ou agressivas, deixando
grandes peladas no terreno. Frequentes as gramineas das regiöes
desérticas e outras ervas pertencentes as famflias Zygophyllaceae,
Capparidaceae, etc.
Registaram-se as seguintes espécies mais vulgares: Aerva persica («florinha»), sem valor forrageiro; Cleome arabica, pegajosa,
sem valor forrageiro; Zygophyllum simplex («matinho-de-agua»
ou «arroz-de-pardal»), planta prostrada, carnuda, sem valor forrageiro; Lotus spp. (« cabritagem »), utilizadas apenas pela cabra em
cartas fases do seu ciclo vegetativo; Boerhavia viscosa e B. verticillata («costa-branca»), aparecem as vezes e sao boas forrageiras;
invadem as zonas cultivadas e caracterizam-se por um grande
poder de disseminagao, de resistência a secura e de regeneragao.
Acanthospermum hispidum («nharra-saquedo»), terrivel invasora
com frutos espinhosos, constitui um pasto aproveitado pelas cabras.
Entre as gramineas registam-se: Aristida adsoensionis, A. Cardosoi, Oenchnis ciliaris, Dactyloctenium aegyptium («pé-de-galinha»), etc. — em geral de fraco valor alimenlicio, sendo algumas
perigosas.
Nas ilhas de pastoreio excessive pelas cabras, como S. Vicente
e Boa Visla, existem associagöes muitissimo degradadas e ralas,
em que dorainam Sclerocephalus arabicus («carralchiga») e Zygophyllum simplex («matinho-de-agua» ou «arroz-de-pardal»), sendo
a primeira de agressividade tal que as cabras apresentam a boca
cheia de feridas provocadas pelos espinlios dos frutos. Nos locals
onde doraina nao se pode andar descalgo. A segunda é uma planta
intragavel. Nos pedregais calcarios («lajedos») do Sal, Boa Vista
106

MEMÓRIAS DA JUNTA DE INVESTIQACÖES DO ULTRAMAR — 2

TEIXEIKA, A . J. S. & BAKBOSA, L . A. G , — A agiicuUura

do arquipélago

dc Cabo

Vcrdo

e Maio podera aparecer as espécies citadas, mas é caracteristica
a seguinte associagao: Asparagus scoparius («pau-de-finado» ou
«espargo»), dominante, podendo aparecer ainda Folycarpaea nivea,
Sinapidendron glaucum, etc.
Nas zonas mais aridas a planta de maior porte e mais abundante, de uma extraordinaria resistência a ponto de, por vezes, ser
0 ünico elemento verde da paisagem, é Nicotiana glauca («charuteira »).
2) Pastagens das estepes e desertos salinos, varidveis com a
salinidade.
Corao correspondem também as areas baixas e aridas e come
a salinidade aumenta a aridez, sao de péssima qualidade, constituidas essencialmente por plantas crassas, quase serapre com produtos repulsivos e de fraquissimo valor alimentar. Nalguns sitios
as estepes sao interrompidas por extensoes verdadeiraraente desérticas.
Junto as ribeiras de agua doce as zonas salobras ou salgadigas
produzem pequenos retalhos de pastagens aproveitaveis.
As terras salgadas da ilha do Maio sao particularmente extensas, as maiores do arquipélago. A que fica situada entre o JVIorrinho, a Bafa do Galeae e Pedrenau apresenta uma area desértica
e, contornando-a, plantas em colónias ou tufos disperses como:
Arthrocnemum glaucum, uma das mais resistentes, Suaeda Volkensii
(«feninga»), Suaeda sp., Zygophyllum Fonlanesii («morraga») e poucas mais.
3) Pastagens das dunas.
Nas dunas existem varias plantas fixadoras, principalmente
arbustivas e herbaceas, estas geralmente protegidas pelas primeiras, que sao utilizadas pelo gado.
Tais areas sao particularmenle susceptiveis e perigosas; por
isso o gado so deveria entrar nelas sob determinadas condigoes.
Interessa mais a sua protecgao e üxagao a base de arvores e arbustos do que a pastagem que nelas so possa encontrar,
ou a lenha que se Ihes tira. No entanlo, nas baixas abrigadas
poder-se-ia considerar a manulengao de pequenos prados aproveitaveis, periodicamente e por periodos curtos, por gado ovino.
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As dunas apresentam especialraente Tamarix gallica var. canariensis e uma graminea, Sporobolus spicatus, de folhas aceradas
na extremidade, fortemente rastejante, formando um tapete muito
resistente.
Além destas plantas, podem-se utilizar na fixagao das areias
as seguintes: Casuarina, Ipomaea pescaprae, I. repens, também
muito resistentes; Beta procubens, menos resistente aos efeitos
traumaticos mas defendendo-se bem da seoura, e outras pioneiras
das areias, como: Heliotropium spp., Cyperus maritimus, Frankenia sp. («palha-de-engodo»), para os sitios salgados, etc.
Nas gramineas, além da que se referiu, ha outras, como as
Aristidas, Eremopogon foveolatus, etc.
4) Pastagens das areas baixas em solos excessivamente permedveis {lapilli pomiticos).
Estas pastagens, muito pobres, aparecem na ilha de Santo
Antao, proximo de Porto Novo. O numero de espécies é pequeno
e o coberto rapidamente se degrada.
Em muitos casos só vimos tres espécies: uma Gistaceae, Helianthemuni Gorgoneum, dominante, endémica, e duas gramineas, Eragrostis sp. (muito pouco desenvolvidas e de fraca massa forrageira),
e uma outra sem elementos de classificagao.
5) Pastagens das areas baixas, com bons solos.
Sao era geral constituidas por herbdceas, com predomïnio de
gramineas mas forrageiras, e por outras plantas importadas ou
autóctones, de fraco valor na maioria dos casos.
Aparecem também plantas arbustivas ou arbóreas, dispersas,
quase sempre inclinadas pela acgao dos ventos dominantes.
Pertencem, na sua maioria, a flora etiópica ou espontanea da
Africa Tropical. Entre elas contam-se: Faidherbia albida («espinheiro-branco»), a espécie arbórea mais importante, produtora de
vagens de alto valor nutritivo para o gado; Zisyphus Jujuba
(«zimbrao»), que produz frutos comestiveis; Calotropis syriaca
(«bombardeiro»), de que ja se falou (5. 4. 10), e, junto as linhas de
agua: Ficus gnaphalocarpa; o arbusto Gretvla villosa («bardeiro»
ou «bernardeiro»), que serve era S. Nicolau para fazer cestos,
e Tamarindus indica, todas mais ou menos procuradas pelo
gado.
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Aparecera tambéra, com frequência, duas plantas de origera
araericana, mas espalhadas pelas regióes tropicals ou subtropicais:
a « purgueira », que o gado nao aproveita, e a Parkinsonia aculeata
(«acacia-martins»).
Nas depressoes podem aparecer Acacia arabica, A. farnesiana e Ptosopis chilensis ( = P. juliflora). Como em todas as pastagens com muito gado é frequente aparecerem Sterculeaceae e
Malvaceae: Waltheria americana («raato-branco»); Melhania ovata
(«salva-vida» ou «lolo-branco»), cujas sementes podem ser farinadas no tempo da crise; Malvastrum spicatum («lolo»), existente
em quase todas as pastagens, mas de fraco ou nulo valor forrageiro. Estas pastagens degradam-se facilmente e por isso junto
das povoaQoes com muito gado chegam a desaparecer completamente, deixando a terra nua.
6) Pastagens das zonas

semidridas.

Aparecem nas zonas de culturas ou nos vales com alguma
humidade.
Apresentam um numero maior de espécies, sendo eievada a
percentagem de cosmopolitas invasoras das searas, de grande
poder de disseminagao, como sao as compostas. Muitos dos seus
elementos sao conhecidos nas regióes tropicais como perigosas
invasoras, mas em Gabo Verde, dada a voracidade das cabras e
a escassez de combustivel, chegam a tornar-se uteis.
Referiremos dentro destas, em primeiro lugar, Lantana Camara
(«lantuna», «trepadeira» ou «freira», conforme as ilhas).
Ê uma importante fixadora dos solos nas vertentes menos aridas e aparece desde o nivel do mar até acima dos 1.400 m, por
vezes com grande densidade.
Numas ilhas predomina a lantana de flor lilas, branca e amarela, noutras as de floras raais alaranjadas e vermelhas.
As cabras comem as flores e as partes mais tenras.
A lantana assinala, praticamente, as vertentes onde os alisados se fazem sentir.
Referiremos ainda Bidens pilosa («seta»), que é uma boa
forragem; Acanthospermum hispidmn (« nharra-saquedo», em Santiago), que as cabras comem bem, especialmente antes da frutificagao espinhosa; Amaranthus spp. (« bredos >•>), Achyranfkes spp.
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(«malpica»), Porlulaca oleracea («beldroega»), que serve para
fazer sopa e dar aos porcos.
Quanto as principals forrageiras, citam-se: Rynchelythrum spp.
(«paiha-lagada»), Panicum maximum («djé-djé-cavalo»), Setaria
verticillata («pega-saia»), Desmanthus virgatus («caiumba» ou
«bem-caiumba»), planta iraportada que chega a ser invasora em
grande escala; Desmodium Abyssinicum («crioula») é uraa forragem muito apreciada pelo gado, tendo ja sido experimentada,
como forrageira, peJa Missao de Veterinaria da B. T. E, T. H. de
Cabo Verde, e a sua var. ospriostreblum («crioulinha-fina»), etc.
0 Heteropogon contortus («azagaia», em Santiago, «rabo-de-asno», nas oulras ilhas) da um pasto que so deve ser utilizado
no cedo porque, quando seco, é perigoso. Existe, nalguns locais,
como dominante das baixas e das terras altas, sobretudo nestas.
Tambéra é muito vulgar Hyparrhenia hirta («palha-da-gulné»),
conhecida forrageira destas regioes.
Referiremos, por fim, uraa boa forrageira, inclusive para carneiros, utilizavel também para sideragao ou para lotar com as
gramineas na ensilagem. É uma leguminosa bera adaptada, Crotalaria retusa («ovos-de-rato-grandes», em Santiago, «palha-mancarra», em Santo Antao), que pode dar uma boa massa forrageira
e contribuir para melhorar os solos cansados. Muitas destas plantas também podem aparecer nas pastagens de altitude.
As pastagens baixas com bons solos e as pastagens de zonas
semiaridas sao as mais suscepliveis de melhoramento. Nalgumas
regioes de sequeiro seriam preferiveis as pastagens melhoradas as
próprias culturas.
5. 6. PASTAGENS DAS REGIOES DE ALTITUDE
5. 6. 1. Distrlbui^ao e caracteristieas —Acima de determinada
altitude as condigöes de cultura vao sendo cada vez mais dificeis
ale que se atingem regioes que ficam incultas e sao aproveitadas
para pastagens. Estas regioes de pastagens encontram-se somente
nas ilhas de maior altitude, ou sejam Santiago, Fogo, Santo Antao
e, em raros casos, S. Nicolau.
Neste tipo de pastagens também aparecem aspectos bastante
diferentes, mas distinguem-se, de um modo geral, por o conjunto
da sua flora ter maior percentagem de plantas europeias ou medi-

no
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terrclQicas. Nos casos mais pobres e de limitado numero de espécies aparecem bastantes endemismos, quer macaronésicos, quer
exclusivos do arquipêlago.
5. 6. 2. Descri^ao dos subtipos —a) Afioramentos rochosos,
solos esquelélicos e escórias profundus. Pralicaraente desérticos nas
exposigöes desfavoraveis e subdesérticos nas outras exposigöes.
Citaremos a Furcraea (naturalizada); o célebre «marmulano»,
Sideroxylon Marmulana; Echium stenosiphon («lingua-de-vaca»);
Sarcostemma Daltoni («ervatao»); Sonchus Dalloni («coroa-de-rei»),
planta vivaz, endémica, nauito amarga.
b) Zonas de «lapilli» pomüicos de altitude, dridas. Pastagens
muilo pobres, com poucas espécies graminosas, predominio de
arbustos, de porte marailar, da familia das compostas, geralmente
endéraicas e sem valor forrageiro.
Citaremos as seguintes espécies mais abundantes: Artemisia
gorgonum («losna»); Odontospermum spp. («macela»); Lytanthus
amygdalifoUus («mato-botao»), com as flores azuis, em capitulos;
Euphorbia Tukeyana («tortoltio»), abundanlissimo; Helianthemum
gorgoneum, etc. Todas espécies endémicas e nenhuma forrageira,
aparecendo umas ou outras conforme as associagóes.
As quatro principals piantas de que os animais tiram algum
partido e que também aparecem nalguraas pastagens de baixa
latitude, devido a sua grande adaptagao e resistência, sao: Lavandula coronopifoUa («risco»), em S. Nicolau chama-se «marmulano-da-terra»); Salvia aegyptiaca («balsamo-de-pastor» ou «ermofassima»); Eragrostis sp. e o Heteropogon («rabo-de-asno»), ja
referido, e Eragrostis sp.
c) Zonas com bons solos, dridas. Pastagens muito sensiveis
e de facil degradagao, com sinais de erosao e muito destruidas.
Podem ser bastante melhoradas, embora hoje et>tejam ocupadas
por mas forrageiras. Ha regióes onde doraina o Heteropogon («rabo-de-asno») e outras gramineas vivazes, como Andropogon Qayanus
(«palha-de-cavalo»), etc, com elementos da anterior e da que se
segue.
d) Zonas hümidas com bons solos. Pastagens com mais espécies e cobrindo o solo mercê de invasoras muito resistentes e de
facil disseminagao. Apresentam elevadas possibilidades de melhoria.
Registaram-se espécies como: Trifoliiim spp. («trevo» ou
«bonauga»), Avena sp. («palha-trigo»), Heteropogon («rabo-deMEMÓRIAS DA JUNTA DE INVESTIÜACÖES DO ULTRAMAR — 2
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-asno»), Cynodon sp. («grama»), Centaurea melitensis («unha-de-gato»), Rumex spp., Erigeron sp. («piloto»), Silene gallica, Papaver
rhaeas («papoilas»), Plantago («tanchagem »), etc. 0 arbusto mais
vulgar e rüsLico é Dichrostachys sp. («espinho-cachupa»).

5. 7. REGIME ÜE EXPLORAgAO E MELHORAMENTO
DAS PASTAGENS
0 regime existente, geralmente de grandes propriedades, é
pouco propicio a racioaalizagao e melhoramento das pastagens,
porque, em geral, nao é o dono que as expJora.
0 proprietario vive quase sempre distante das suas terras, no
comércio ou noutras actividades, interessando-lhe apenas a importancia que o rendeiro llie paga por cada cabega que se alimenta
nas suas pastagens.
O rendeiro, tal como na exploragao agricola (4. 2), sem quaisquer garantias quanto ao future, sera conhecimentos nem qualquer
assistência, desinteressa-se pelo que possa suceder a tais propriedades.
0 problema principal do arquipélago, sob o ponto de vista
pecuario, é o do melhoramento das pastagens. Sera se reconstituirem estas, o melhoramento do gado tera necessariamente de
caminhar devagar.
Para melhorar as pastagens ha que conhecê-las primeiro, pelo
estudo das plantas constituintes, pela elaboracao de uma carta com
a sua distribuigao em grande detalhe e pela definigao das suas
possibilidades. Depois, têm de se aplicar as técnicas mais aconseIhadas para cada subtipo.
Com este intuito se recollieram. durante este primeiro reconhecimento, o maior numero possivei de plantas herbaceas, que serao
estudadas em trabalhos de oulra indole.
Feito este estudo, pode-se proceder ao parcelamento das pastagens e a revisao da sua exploragao.
Ha varios sistemas de apascentagao, alguns rauito complexos,
e portanto de diffcil aplicagao a Cabo Verde. Gitam-se, a titulo
informativo, dois sistemas n)uito simples.
Num, referido por LOVE (1956), a pastagem é subdividida era
Ires carapos, sendo cada urn apascentado intensamente, um ano
em cada tres, na época de maximo cresciraento, cora o tim de con112
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Irolar as espécies indesejdveis. Obtiverara-se melhores resultados
incluindo o gado do que excluindo-o. No descanso pure, as plantas daninhas expandem-se com facilidade.
Noutro, mais adaptado ao estado de degradagao do reveslimento vegetal do arquipêlago, a pastagera pode ser dividida era
quatro carapos. Cada urn destes descansa dois anos, enquanto se
precede a sementeira de boas forrageiras e se eliminam as mas;
no terceiro ano, permite-se a entrada do gado, na estagao seca,
depois da queda das seraentes; no quarto ano, a entrada do gado
da-se na estagao das chuvas, na época de maximo crescimento.
Nas pastagens mais degradadas seria convenienle intercalar
mais um ano de descanso e sementeira. A rotagao do pasloreio
teria de ser raodificada de acordo com a fase de recuperagao da
pastagem.
A pastagem e o gado devem ser considerados corao um todo
biológico, com reacgSes mutuas, que é necessario entender, acompanhar e dirigir.
A sementeira de boas forrageiras exige conhecimentos profundos da ecologia das espécies a aplicar e da fisiologia das sementes.
A acQao de um agrostologista melhorador de pastagens, baseada
em resultados experimentais in loco, seria de grande interesse
para a racionalizagao da pastoricia em Cabo Verde.

5. 8.

MATAS E TENTATIVAS DE

ARBORIZAQlO

0 problema da arborizagao de Cabo Verde tern preocupado os
particulares e o Estado desde longa data.
Ja no reinado de D. José, Vandelli a ele se referia, aconseIhando, entre outras essências, os pinheiros de Portugal.
Mais tarde, em 1828, Avelar Brotero expunha, por carta, pontos de vista de grande interesse sobre os remédios para combater
a falta de érvores em Cabo Verde e a maneira de suprir o plantio
de pinheiros e de outras arvores e arbustos pouco prometedores
(LIMA, 1946).
O famoso botanico português, embora nao tivesse um conhecimento directo do meio de Cabo Verde, mas ciente das dificuldades, aconselhou, caso os ditos pinheiros nao viessem a vingar, a
reconstituigao da vegetagao a base de arvores indigenas e talvez
de outras jd aclimatadas.
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Foi este o primeiro passo dado para a boa solugao do problema, sendo de lamentar que o conselho de Brolero caisse no
esquecimenlo.
Nao ha duvida de que, para se compreender o drama biológico de Cabo Verde, se tem de viver na sua intimidade e completamente despido de preconeeitos formados em meios distantes
do seu.
So nos ultimos anos, fugindo da tradicional discussao teórica,
se enveredou pelo bom carainho da experiraentagao a procura de
elementos concrelos. Quer a Repartigao dos Servigos Agricolas,
FJorestais e Pecuarios, quer a Brigada Técnica de Estudos e
Trabalhos Hidraulicos, podem apresentar ja alguns dados de
interesse.
5. 8. 1. Essências experimentadas e resnltados—A Reparti^ao
dos Servigos Agricolas, Florestais e Pecuarios mantém, em Santiago, as planlagöes e viveiros do Curralinho, Pico da Antónia
6 serra da Malagueta; viveiros e arboretos experimentais do Posto
de S. Jorge e da Trindade e a pequena mata da cidade da Praia;
no Fogo, o Posto Fiorestai de Monte Velha.
A Brigada Técnica de Estudos e Trabalhos HidrauUcos superintende, em Santo Antao, nas plantagóes e viveiros da Cha da
Mesa e Pêro Dias; e nos viveiros e arboretos da Passagem (Paul)
e do Chao de Arroz (Ribeira da Torre).
1) Curralinho — Esta plantagao situa-se numa regiao alta e
relativamente humida, numa reserva, com 377 ha, de terrenos para
arborizagao.
Borda uma escarpa extraordinariamente ventosa e nela dominam eucaliptos, que se empregaram mesmo na retancha e substituigao das espécies Khaya senegalensis (« mogno-africano») e Acacia melanoxylon, plantadas em pequenas areas. Noutros casos, em
vez do eucalipto, empregou-se, na replantagao, o Cupressus liisilanica («cedro-do-bugaco»). Ha taiiibém pequenos talhöes de Grevillea robusta («carvalho-prateado»).
Os eucaliptos ocupam a faixa mais atacada pelo vento.
Nas encostas mais aridas e de altitude média as ravinas, entre
as quais as tributarias da ribeira de S. Joao, foram plantadas
com purgueira, aparecendo com Frequência a Faidherbia albida
(«espinheiro-branco»), mercê da protecgao prestada.
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Nos altos, em condigoes dificeis, encontra-se urn Dichrostachys
espont^neo, o «espinho-cacbupa».
Os eucaliptos mais resislentes sao o botryoides e rostrata.
0 «cedro-do-bugaco» tern bora aspecto e a sua area de plantagao, bem como de outros Cupressus, esla a expandir-se.
Uraa cortina de Cupressus sempervirens, recentemente transplantada, revelou, ale agora, uma boa adapta(jao desta espécie.
2) Pico da Antónia — Este perimetro, com 795 ha, representa
urn prolongamento do anterior. Situa-se numa regiao de altitude,
fresca, relativamente huraida e ventosa, sendo pequena a area arborizada.
As espécies utilizadas sao as mesmas do Curralinho, predominando também o eucalipto.
3) Malagueta — Silua-se esta plantagao na segunda serra raais
importante da ilha, numa regiao ventosa; engloba as espécies que
se citaram atras e os resultados sao muito parccidos.
Existem, junto do Posto Florestal, raafurreiras (Trichilia
Boka), Cupressus lusitanica, C. sempervirens, C. spp., Casuarina sp.
e, numa ravina, caneleiras (Cinnamomum seylanicum) e «carvaIhos-prateados», todos com bom desenvolvimento vegetativo, Aparecem ainda, na mesma ravina, jacarandas, ainda pequenos, Coffea
ardbica, etc.
4) S. Jorge — Situa-se num vale, relativamente abrigado, da
serra do Pico da Antónia e com uma exposigao favorével aos ventos portadores de humidade. Esta regiao permite a cultura do
cafèzeiro regado.
0 arboreto deste Posto é bastante elucidativo, dada a feliz
concepgao do seu delinearaento. As varias essências foram plantadas em faixas paralelas, perpendiculares a direcgao das ravinas,
podendo-se agora determinar qual a influência do abrigo e da
humidade no desenvolvimento de cada espécie e o valor relativo
destas para cada situagao.
Além dos eucaliptos {Eucalyptus cilriodora, E. botryoides,
E. rostrata, etc.), existem faixas com «mognos», «amendoeiras»
(Terminalia Catappa), Grevillia robusta, mangueiras (Mangifera
indica), todas com bom aspecto. Os «marmulanos» apresentam-se pouco desenvolvidos. Erythrina, Casuarina, jacaranda
MEMÓRIAS DA JUNTA DE INVESTIOAgÖES DO ULTRAMAR — 2
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e «acacia-atnarela» (Cassia siamea), esta de pior aspecto que a
da Trindade.
Aparecem ainda «acacia-rubra» (Delonix regia), tamarindos,
«calabaceira» (Adansonia digitata), mafurreira, etc.
5) Trindade — Neste arboreto, situado num vale abrigado,
com agua, registaram-se as seguintes essências: Albizzia lebbeck
e Adansonia digitata (grandes exemplares), Ficus religiosa (em
ravinas com bastante huraidade), Manihot glasiovii {«horvsLcheiva»),
Terminalia Gatappa, Trichilia Eoka (mafurreira), Thevetia peruviana
(«mundim»), arbusto ornamental, Caesalpinia pulcherrima («barbas-de-barata»), arbusto ornamental bastante resistente, «acacia-americana», eucaliptos, etc.
G) Tapada da Praia — É formada sobretudo por Parkinsonia
aculeata («acacia-martins») e Acacia arabica («espinheiro-preto»),
am bas de aspecto razoavel.
7) Monte Velha — Fogo. As plantaQóes encontram-se acima
de 1.025 m de altitude, numa regiao voitada aos ventos dominantes, sobranceira aos Mosteiros. Sao constituidas a base de eucaliptos, de plantagao muito rala e batidas pelos ventos. Desenvolvera-se bera nas ravinas. Entre os eucaliptos. Eucalyptus rostrata
é o que se da melhor, seguindo-se-lhe E. botryoides. E. globulus
parece ser o de mais dificil adaptagao.
A alfarrobeira (Ceratonia Siliqua) vegela bem entre 1.500 e
1.600 m de altitude. Acacia dealbata, Cupressus lusitanica e 0. sempervirens acima da cota de 1.000 m, Gasuarina (stricta) e o «carvaIho-prateado» a cerca de 1.300 m de altitude, e o jacaranda so
entre 200 e 600 m.
8) Chd da itfesa —Santo Antao. Situada numa vertente bastante arida, o repovoamento é feito a base da rega, para o que se
conslruiram numerosos tanques nos locals das plantagóes.
Os eucaliptos predominam, aparecendo, por ordem de importancia, as seguintes espécies: Eucalyptus botryoides, E. rostrata,
E. saligna, E. globulus, etc.
Encontram-se os Cupressus ja referidos para as outras ilhas, a
alfarrobeira, a «acacia-martins», Acacia farnesiana, A. arabica,
A. mollissima, A. pycnantha, Melia asederach, Leucaena glauca,
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casuarina, jacaranda, Pitosporum (para sebes), Opuntia, importada
de Mozambique para fins forrageiros, Grevillia, etc.
9) Pêro Bias — As plantagoes e os viveiros encontram-se
numa regiao alta e relativamente humida de Santo Antao. Considerarara-se corao mais importantes os eucaliptos, Cwpressus, Grevillia, Pinus (insignisP), etc.
10) Passagem (Ribeira do Paul). É um viveiro com muita
agua, bem cuidado, de fruteiras e essências florestais. Possui sobretudo cafèzeiros, mangueiras, abacates, bananeiras, «amendoeiras»
(Terminalia), etc.
11) Chd de Arroz (Ribeira da Torre). É também urn viveiro,
com bastante agua, das espécies mais vulgares, incluindo fruteiras
e plantas ornamentals. De notavel, a existência de pequenos exemplares de Cupressus lusitanica pegados de estaca.
5. 8. 2. Algnmas conclnsoes — A luz da fitoecologia, o arquipélago de Cabo Verde apresenta, em resumo, «climaces» de savana
(regióes aridas e semiaridas), de estepe (salgados e regióes de altitude aridas), de formagoes parque arbóreo-arbustivas muito abertas, de espinhosas (com predominio de gramineas no estrato herbaceo) e pequenas florestas de ravina.
Nas alineas que se seguem citam-se algumas espécies aconseIhaveis para cada grande maneha representada nas cartas agricoks.
1) No caso das regióes baixas e muito aridas nao hd possibilidades de arboriza§S,o.
Trata-se de regióes de savana com estrato graminosos efémero
e raio e com um ou outro exemplar arbóreo-arbustivo de Faidherbia albida, Zisyphus Jujuba, Nicotiana glaiica, etc.
2) Nas regióes baixas menos aridas que as anteriores ja é possivel o estabelecimento de uma formagao parque com as espécies
atrds mencionadas e mais as seguintes: Acacia arabica, A. farnesiana, Parkinsonia aculeata, Tamarindus indica, Ficus gnaphalocarpa, purgueira, etc. A preocupagao dominante nesta area deve ser
a obtengao de formagóes abertas com pastagens em boas condigóes.
3) Nas regióes semiaridas, j4 dedicadas actualmente k cultura,
podem-se utilizar as espécies da segunda alinea, mas apenas nas
zonas mais desfavoraveis a cultura. Nas outras conviria que fosMEMÓRIAS DA JUNTA DE INVESTIQACÖES DO ULTRAMAR—2
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sem estabelecidas cortinas de abrigo eficientes, em certos casos nas
estremas das propriedades.
4) Nas regioes sub-humidas e hümidas, as mais intensivamente cultivadas, tera de se proceder a um estudo detalhado da
vocaQao dos terrenos, so retirando da cultura aqueles que nao oferegam condigoes ou comprometam a sua conservagao.
A criagao de nucleos arborizados é aqui mais facil, sendo maior
a lista de plantas aconselhaveis para o et'eitó.
Além das espécies mais resistentes ja experimentadas e referidas atras, podem-se citar as seguintes: Prosopis chilensis, Moringa
oleifera, Spondias lutea, Dracaena draco, Ficus capensis, Annona
squamosa, Cydonia oblonga, Erythrina Corallodendron, Lonchocarpu8 sericeus, Cicca disticha, Ceiba pentandra, Punica granatum,
Spathodea campanulata, elc.
Na arborizagao destas regiöes devem ter lugar importante,
nas ravinas de baixa altitude, as arvores de fruto, como mangueiras, laranjeiras, limoeiros, papaieiras, cajueiros, coqueiros, fruta-pao, etc, conforme as condigóes locais.
A constituigao de abrigos para cafèzeiro é de grande importancia, quer para o aumento da area cultivada, quer para o da produgao por planta.
5) Nas regiöes de altitude aridas de Santo Antao e do Fogo,
dadas as condigóes adversas, sobretudo de solos caracterizados,
em grandes dreas, por um poder de retengao de agua excessivamente baixo, a arborizagao antolha-se praticamente impossivel.
No entanto, a experimentagao, com «marmulanos» por exemplo,
dira a ultima palavra.
6) Nas ribeiras com agua a arborizagao é facil, sobretudo nos
troQOS medio e superior. Nelas é natural que, antes do descobrimento das ilhas, a vegetagao fosse muito abundante. Actualmente,
dado o seu aproveitamento agricola, a arborizagao só em areas
muito limitadas poderia ter interesse.

6. A AGRICULTURA NAS REGIÖES ARIDAS
E S E M I A R I D A S . NOgÖES FUNDAMENTAIS
Procuraremos sumariar agora alguns dos conhecimentos mais
importantes relativos a agricultura das regiöes aridas e semiaridas
em que o arquipélago de Cabo Verde esta incluido. Obter-se-d
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assim uma melhor perspectiva das dificuldades com que a agricultura se defronta em tais meios e dos métodos empregados para as
contornar ou veneer.

6. 1. IMPORTANCIA E ATRASO DA ARIDICULTURA.
ORGANIZAgAO INTERNACIONAL
PARA 0 SEÜ P R O G R E S S O
Segundo WIDTSOE (1911), entende-se por regiao drida a que
recebe menos de 250 mm de chuva por ano, e por regiao semidrida
a de queda pluvial compreendida entre 250 e 500 mm. É uma definigao simples, baseada num unico elemento meteorológico, a
chuva, mas que, em muitos casos praticos, basta para formar
uma ideia das possibilidades agricolas de um dado território.
MEIGS (1953), encarregado pela UNESCO de elaborar mapas
horaoclimaticos com a delimitagao das zonas aridas e semiAridas,
baseou o seu trabalho nos défices de precipitagao em relagao a
evapotranspiragao potencial, usando o indice hfdrico de Thornthwaite. As zonas dridas caracterizam-se por um fndice hfdrico
inferior a -40 e as semidridas por um Indice hfdrico compreendido
entre -20 e -40.
Agricolamente, as regiöes éridas sao aquelas em que a chuva
nao é suficiente para as culturas; a chuva das regiöes semidridas
permite o desenvolvimento de certos tipos de culturas, ocupando
as gramfneas um lugar importante entre a vegetagao espontanea.
Para ajuizar da importancia das regiöes aridas e semiaridas
no raundo basta citar alguns dados de WIDTSOE (1911). Segundo
este autor, 6/10 da superficie sólida do Giobo recebe menos de
500 mm de chuva por ano, nao podendo ser aproveitada agricolamente senao pela rega e pelos métodos de aridicultura (dry farming).
A rega poderia resgatar cerca de 1/10 dessa superffcie; o aproveitamento do resto, ou seja de metade da superffcie sólida do
Globo, so poderia ser feito, quando possfvel, pelos referidos métodos de aridicultura.
Desnecessario é encarecer a importdncia mundial óbvia das
regiöes referidas. No entanto, é notória a escassez de conhecimentos quanto as melhores técnicas da sua valorizagao agraria.
WIDTSOE (1911) aponta algumas razöes deste atraso: «The noble
MEMÓRIAS DA JUNTA DE INVESTIOACOES DO ULTRAMAR —

2

119

T E I X E I R A , A . J. S. & BARBOSA, L . A . O . — A agricultura

do arquipélago

de Cabo

Verde

system of modern agriculture has been constructed almost wholly
in countries of abundant rainfall, and its applications are those
demanded for the agricultural development of humid regions».
É certo que os principios gerais de agricultura sao aplicaveis
em toda a parte; todavia, conforme as condigóes regionais, assim
se dd preferência a determinados aspectos teóricos e prdticos
desses principios. Enquanto nas regióes hümidas o problema
agrïcola numero um é o da conservagao da fertilidade do solo,
nas regióes aridas é o da conservagao da humidade.
A constatagao, ainda recente, do atraso da aridicultura conduziu a criagao de uma instituigao internacional para o estudo
das zonas aridas. O facto deu-se na terceira sessao da Conferência Geral da UNESCO, em Beirute, 1948. Por iuiciativa do Director-Geral desta organiza^ao formou-se, em 20 de Novembro de 1950,
um Conselho internacional provisório de investigagao das zonas
aridas, que, por sua vez, propos a criagao de um Conselho definitivo. Entretanto estabeleceu-se uma junta consultiva (The UNESCO
Advisory Committee on Arid Zone Research), destinada a colaborar
na elaboragao de projectos da UNESCO relativos a tais zonas,
Desta organizagao ja resultou importante trabalho, nomeadamente no que se refere a investigagóes climaticas e hidrológicas,
das fontes de energia (eólica, solar, etc.) e de ecologia vegetal.
Neste ultimo campo tem merecido interesse especial o estudo das
caracteristicas da vegetagao das zonas aridas, da sua distribuigao
geografica, das relagoes com o solo e sua estrutura, das plantas
uteis e nocivas, da introdugao de espécies estranhas, etc.
Do exposto se conclui que seria de grande vantagem que Portugal participasse nas actividades da referida organizagao de investigagao das zonas aridas. Beneficiaria Cabo Verde, o sul de
Angola, certas zonas de Mogambique e até algumas regióes da
Metrópole.
6. 2. A SEGA
0 fenóraeno da seca é basilar na discussao dos problemas
agricolas das zonas aridas e semiaridas. Nao deixa de ter interesse nas próprias zonas sub-hüraidas e hümidas.
THORNTHWAITE e MATHER (195-5) entendem que a definigao de
seca nao pode basear-se apenas na escassez de chuva, visto que,
desta forma, se nao consideraria a quantidade de agua necessaria.
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Os efeitos da escassez de chuva dependem, além disso, do teor de
humidade do solo no comego da seca.
A seca esta relacionada com a humidade do solo e comega
quando esta se reduz a tal ponto que a vegelagao se torna
incapaz de absorver agua com suficiente rapidez para substituir
a que se perde por transpiragao. Assim, a seca nao se manifesta
na altura em que a chuva para, mas apenas quando as raizes
se tornam incapazes de retirar do solo o volume de agua
requerido.
Na pratica, pode-se definir a seca como uma condigao segundo
a qual as culturas nao chegam a amadurecer por insuflciência de
agua. Em casos mais extremos, como os que, por vezes, surgem
em Cabo Verde, pode-se acrescentar que a condigao referida chega
a nao permitir, em certos anos, seguidos ou nao, a germinagao
das sementes.
A medigao da seca nao é operagao facil, dada a diflculdade de
calcular, com exactidao, as necessidades das plantas em agua.
A previsao de um dado ano de seca é impossivel, embora se possa
deterrainar a frequência e probabilidade de ocorrência dos anos
de seca. Agrava-se assim o problema da escolha das raedidas de
conservagao de agua para um dado local e época (THORNTHWAITE
e MATHER, 1955).
As secas conslituem, sobretudo nas regiöes aridas e semidridas, uma parte importante dos factores que governara a agricuUura. Reincidem com frequência e variam de intensidade de
estagao para estagao e de um local para outro. Devem ser consideradas, segundo THOMPSON (1936), como parte integrante da
heranga ffsica de tais regioes.
Esta comprovado que as diferengas das produgóes médias de
uma dada cultura, era varias regioes, acusam proporcionalidade
em relagao as diferengas na incidência de seca.
Territórios ha em que as florestas dao lugar a pradarias, nao
porque haja um declinio sensivel na precipitagao média anual, mas
porque é maior a frequência e a severidade das secas (HAYES e
BuELL, 1955).

As reacgoes das plantas relativamente ao fenómeno em questao variam muito. No decurso de uma seca, por exsmplo, grande
parte daquelas despe-se de folhas, reduzindo-se assim a quantidade de agua transpirada e consequentemente as suas exigências
em agua do solo.
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As plantas cultivaclas diferera quanto a intensidade de seca
que podem suportar antes da perda total das folhas. As mais
novas resistera menos que as adultas. Estas podem sobreviver a
periodos de escassez de agua relativaraente longos sem consequêucias sérias. Nas ultimas fases de crescimento as diferengas de
resistência a seca sao contudo muito importantes,
O sorgo, por exemplo, quando bem radicado, apresenta resistência notave], dada a constituigao especial das suas folhas, que
podem entrar em dormência durante o tempo quente e seco. Era
regime de seca crescente, atinge a raaturagao cada vez mais no
cedo. Sucede porém que a produgao de grao decresce mais rapidamente que a da palha, podendo chegar-se ao ponto em que, por
falta de agua, a cultura deixe de forraar o próprio grao (RUSSELL,
1950). Nao raro se verifica este facto com o milho no arquipélago
de Cabo Verde.
Nos periodos de seca prolongados grande parte da vegetagao
é destrufda, suspendendo-se a formagao da materia organica do
solo. A erosao, tornada activa durante a seca ou logo a seguir, é
responsavel por grandes perdas dessa materia organica.
6. 3. A INSTABILIDADE
Nas regióes éridas e semiaridas o equilibrio entre a vegetagao,
os solos e o clima é de natureza instavel. Na ausência de acgao
humana tal equilibrio pode manter-se indefinidamente, raas, logo
que o homem apare^a em cena, com a sua atavica indiferenga pelo
futuro, o equilibrio rorape-se e a vegetagao e os solos degradam-se.
A instabilidade destas regióes esta ligada a raridade e irregularidade das chuvas, a acgao dessecante do vento, a erosao eólica
e hidrica e a dificuldade de regeneragao da cobertura vegetal
(GUILLOTEAU, 1955).

O arroteamento extensivo de zonas aparentemente favoraveis
a cultura, o pastoreio desregrado e possiveis queimadas Iraduzem-se na eliminagao ou na redugao drdstica da vegetagao de vastas areas. Destruida ou enfraquecida aquela, o solo, ja de si pouco
estavel, tica exposto a ardência solar, ao irapeto do vento e a picareta da batega repentina e passageira. O solo nu perde a sua
materia organica, desagrega-se, sofre truncaturas violentas, adelgaga-se. Se nao era facil reconstituir a vegetagao no solo primitive
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sob condiQóes climaticas tao desfavoraveis, tornou-se agora muito
mais dificil recompó-la ou instald-la, sob as mesmas condigoes, em
solos retalhados, erapobrecidos, com menor capacidade de reten(jao de agua. Perante igual balega, a agua que se escoa agora
para o mar é maior, porque cada vez se reduziu raais a vegetaQao que a retarde e o solo que a relenha e transraita aos leuQÓis
frealicos.
Os efeitos prejudiciais nestas areas estimulam-se reciprocamente.
A degradagao do coberto vegetal e a destruigao do solo tornam-se paralelas a deterioragao das condigoes liidrológicas.
A aridez edafica aumenta e a regiao em causa retrocede ao
deserto.
Segundo BROEK (1941), dada a variabilidade de chuvas caracteristica da orla semiarida, é mais arriscado o trataraento desta do
que o do próprio deserto.
Nas regiöes referidas, rauitos dos graves problemas agrarios
actuals surgiram em consequência de se nao ter considerado a verdadeira vocagao da terra. Arrotearam-se savanas e pradarias, que
nunca deveriam ter sido trazidas a cultura.

6. 4

A AGRICULTURA E 0

AGRICULTOR

0 denorainador comum da agricultura das regiöes aridas e
semiaridas é a agua. Ela constitui o elemento critico, o factor
dominante da produgao. Dada, em tais regiöes, a imporlancia
e a variabilidade extrema desle factor, a agricultura caracteriza-se
por produQöes muito flutuantes e imprevisiveis.
Segundo THORNTHWAITE (1941), o.men have been badly fooled by
the semiarid regions because they are sometimes humid, sometimes
desert, and sometimes a cross between the two».
A instabilidade ffsica descrita atras (6. 3) alia-se assim a instabilidade da propria agricultura, com o seu cortejo de dificuldades
económicas, sociais e técnicas.
A instabilidade traz consigo as seguintes consequências principals (LEPPAN, 1928), veriticaveis em Cabo Verde, na sua generalidade:
a)

tendência para o crescimento da propriedade rustica, com o
objective de se obterem rendiraentos pédios aceitaveis;
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6) agravamento dos encargos do capital, aumento do custo
de producao e relutència na ioversao de capitals em
gados, culturas, adubos, etc.;
c) redugao das disponibilidades de mao-de-obra e da sua eficiência;
d) desinteresse por organizagöes tais como cooperativas,
sociedades de crédito, etc.;
e) agravamento das condigóes de comércio devido a irregularidade da oferta, ao desvio da procura para outras
regióes e ao consequente aumento dos encargos de
transporte;
f) diflculdade de melhoria ou mesmo deterioragao dos transportes e comunicagóes;
g) tendência para a migragao dos agricultores mais pobres
para regióes mais instaveis;
h) aumento da emigracao para partes do raundo com maior
estabilidade;
*) amortecimento do espfrito de iniciativa, generalizagao da
apatia e da falta de previdência, dominio da especulaQao desenfreada.
As dificuldades com que se defronta o agricuitor das zonas
aridas sao portanto distintas das dos agricultores de regióes mais
hümidas. O melhoramento das zonas aridas implica, lógicamente, o
emprego de métodos diferentes dos seguidos nos ciimas temperados,
Os efeitos da instabilidade podem ser diminuidos por meio de
um tipo de agricultura que meihor se adapte a chuva da regiao, de
métodos racionais de cultura e plantas e animais apropriados. Hé.
que evitar sistemas agricolas baseados na lotaria dos raros anos
bons (THOMPSON, 1936).
Segundo SHANTZ (1956), « . . . the only safe assumption is that
any year may he extremely arid. The more humid years will take
care of themselves, hut the more arid years set the pattern of use and
must he anticipated and planned for if man is safely to utilise this
area ».
As perdas devidas a seca, os acontecimentos tragicos durante
as crises constituem um indice de inadaptagao da comunidade rural
as regióes de chuva incerta.
O agricuitor das zonas aridas consegue maior estabilidade
pondo em pratica sistemas agricolas a base da pecuaria, com pro124
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dugao de forragens menos aleatória do que a das culturas de
sequeiro, com possibilidade de fornecer ragóes suplementares e de
mover o gado de uma regiao para outra a procura de alimentos
e agua (LEPPAN, 1928).

6. 5. ASPECTOS DO PROBLEMA DA HUMJDADE
O objectivo mais importante no aproveitamento das zonas era
questao conslste em aumentar a agua disponivel para as culturas,
pastagens, arvores, gado e homens.
Existem meios, além da chuva própriaraente dita e das técnicas usuais de regadio e de conservagao de solos e plantas, para
aumentar os volumes de agua disponivel; uns naturais, como os
orvalhos e nevoeiros, outros artificials, como a eliminagao da vegetagao inütil, a abertura de pogos e furos artesianos, a alimentagao
dos leuQÓis freaticos e redugao da sua salinidade, a chuva artificial, etc.
A construgao de barragens para represaraento de agua, em
territórios como Cabo Verde, nao é, em geral, de aconselhar, dada
a evaporagao elevadfssima, a chuva escassa « 3 0 0 mm), os longos
periodos de seca, a grave erosao das bacias hidrograficas com a
consequente deposigao de sedimentos, a notavel permeabilidade do
subsolo, etc.
6. 5. 1. Orvalhos e nevoeiros — Investigagóes de Duvdevani
referidas por WENT (1955), efectuadas em Israel com o inluito de
comparar talhöes em tudo idênticos excepto quanto a formagao de
orvalho durante a noite, revelaram que varias plantas, como o
milho, cresciara praticamente o dobro sob a acgao do orvalho.
Como explicar o facto? Seria por causa de um acréscimo da
humidade do solo consequente a queda de goticolas de agua no
chao? Seria antes pela absorgao da agua do orvalho pela superflcie foliar? Verificou-se ser esta a explicagao verdadeira.
A agua do orvalho é absorvida pela superffcie foliar, entra na
circulagao geral da planta e, quando o volume de orvalho o permita e como quantitativamente se verificou, transita das raizes para
o solo, onde se acumula, sob forma disponivel, para o dia seguinte.
Como a raaior parte do crescimento das plantas se efectua
durante a noite, compreende-se que a Sgua, assira oportunamente
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fornecida pelo orvalho, possa produzir, sobretudo em regioes aridas, efeitos importantes.
Conclusoes sirailares se podem tirar de varios ensaios efectuados na America do Norte.
Quanto aos volumes de agua fornecidos as plantas por esta
via, ha uma certa divergência de dados, alias de esperar se atendermos as variaQoes provaveis com as condi^oes de meio. Em
eerlos casos chega a representar uma allura pluvial de 250 mm por
ano, valor importante dada a sua especial eficacia no crescimento.
As regioes aridas, que nao tenham muitas poeiras na atmosfera, apresenlam condigóes ideais para a formagao do orvalho, que
somenle se deposita em noites de céu descoberto. Em certas zonas
costeiras a influência do orvalho é muito nitida.
Os nevoeiros favorecem também a vegetagao pelas condensaQóes de agua que provocam. Os do litoral, bem corao os das regioes
de altitude, resultanles da ascensao de raassas de ar huraido em
contacto com as elevaQoes, apresentam-se ideais para a manifestagao do referido fenómeno.
Nas regioes aridas de forte relevo é frequente encontrarem-se
entre a linha de costa e as montanhas próximas, orlas muito aridas, por vezes autênticos desertos, quase sem vegetagao. Todavia,
nas montanhas, a partir de cerca de 300 m de altitude, na face
voltada aos ventos, ocorre de subito uma vegetagao abundante,
que corresponde a zona normal de nevoeiros. A elevada humidade
do sftio é revelada por uma vegetagao epifita abundante (WENT,
1955).
As ilhas de Santo Antao, Fogo, Brava, Santiago e S. Nicolau
constituem exemplos tipicos do que se acaba de afirmar.
6. 5. 2. Vegeta^ao iniitil — Em vastas regioes dedicadas a pastorfcia encontram-se plantas lenhosas, de baixo ou nulo valor forrageiro, que consomem elevadas quantidades de agua. Tais plantas requerem, segundo RENNER e LOVE (1955), duas a quatro vezes
mais agua do que as gramineas perenes para produzirem a mesma
quanlidade de materia seca. Agravam a aridez das pastagens pela
sua fraca acgao contra o escoamento superficial e por dificultarem
a regeneragao natural das gramineas. Aparecem normalraente em
consequência de urn excesso de pastoreio, de seca e de queimadas.
Outras plantas, as freatófitas, que crescem junto das fontes, ao
longo das correntes e das levadas, caracterizam-se por enormes
226
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consumos de agua, embora muitas delas sejara inüteis. A sua
substiluigao por planlas uteis valorizaria os apreciaveis volumes
de agua perdidos com as primeiras (FLETCHER e ELMENDOBF, 1955).
6. 5. 3. Anmento de salinidade dos niananciais de dgaa.
Recarga destes — 0 agravamento gradual da salinidade da agua é
um facto comum em certas regiöes. Os saus efeitos na agricultura
e noutras actividades sao péssimos, conduzindo a decadência e
abandono de zonas ou empreendimentos outrora muito produtivos.
üma das causas de tal aumento de salinidade deve-se a invasao da agua do mar, frequente sobretudo no litoral dos continentes
e nas ilhas.
No estudo dos princïpios que governara a rela(jao entre a dgua
doce e a salgada é ilustrativo considerar o diagrama de PARKER
(1955) (fig, 10), que representa o caso ideal de uma ilha circular,
de areia permeavel, cercada de agua salgada e sujeita a uma queda
pluvial suficiente para criar uma massa de agua sublerrS,nea.

Fig. 10 —SecQao d e uma ilha circular, permeavel, r o d e a d a p o r ógua salgada (PARKER, 1955)

A massa de agua doce, lenticular, flutua na agua salgada, mais
densa, tal como um iceberg, com a maior parte do seu volume
submersa. De acordo com o principio de Ghyben-Herzberg, a
rela^ao ponderal entre a agua doce e a salgada é, normalmente,
de 40/41, correspondendo a cada metro de agua doce situado
acima do nivel do mar 40 m abaixo do mesmo nivel.
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A Sgua doce e a salgada, por causa das diferengas de densidade, tendem a manter-se separadas. Os fenómenos de turbulência,
proximo da superficie de contacto, provocam todavia a raistura
rdpida dos dois Uquidos.
Abriado pogos na ilha referida e explorando-os, verifica-se que
a agua salgada sobe em direcgao ao poQO a medida que a toalha
de agua doce desce. Um momento chega, quando o cone de depressao, que circunda o poco, atinge a agua salgada, em que se deixa
de bombar agua doce. Tomando certas cautelas, como a de evitar
poQos profundos e um prolongado e excessive abaixamento da
toalha de agua, podem-se utilizar pequeuas massas lenticulares
sem que o aumento de salinidade seja apreciavel (PARKER, 1955).
O reabastecimento dos lengóis freaticos de ilhas como a referida faz-se naturalmente pela infiltragao da agua das chuvas.
Varios meios ha que permitem aumentar essa infiltragao: melhor
revestimento vegetal e sua utilizagao, retardaraento do escoamento
superficial por meio de diques de retardamento, etc., espalhamento
(water spreading), em certas condigoes, da agua doce deste raesmo
escoamento em vastas areas, por meio de valados mais ou menos
de nfvel, etc.
A topografia, o declive geral do terreno, a quantidade de terra
disponivel, as caracterfsticas da agua e do solo, sao importantes
factores a considerar na recarga artificial dos lengóis freaticos.
Cada caso exige o seu estudo particular (MUCKEL e SGHIFF, 1955).
0 problema da salinizaQao dos leogóis freaticos e da alimentagao destes é de grande importancia em Cabo Verde, sobretudo nas
ilhas de S. Vicente, Santa Luzia, Sal, Boa Vista e Maio. A ilha do
Sal, com o seu aeroporto, é um exemplo tipico da acuidade de tal
problema.
As dunas existentes em algumas ilhas, principalmente Boa
Vista, Maio e Sal, nao sao de todo prejudiciais, uma vez que se
encontrem fixadas. Com efeito, do ponto de vista hidrológico,
actuam como esponjas, absorvem toda a agua da chuva que nelas
cai e impedem que a evaporagao actue abaixo de alguns centimetros da superficie.
6. 5. 4. Chuva artificial — Na expressao feliz de GARDNER
(1955), «ha um rio no céu —um complexo, redemoinhante, turaultuö.rio rio de ar e agua». Aproveita-lo sob forma de chuva, quando
se quisesse, constituiria a salisfagao maxima do agricultor, sobre128
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tudo do de sequeiro das regióes aridas. Quantas vezes passam no
céu, sobre culturas, animals e homens a morrer de sede, nuvens
proraetedoras de chuva abundante e passam e desaparecem sem
deixarem cair uma gota de agua!
0 controle do tempo é uma aspiragao geral, que, um dia satisfeita, exigira rigoroso condicionamento, dada a divergência de interesses, que se sublima no querer simultaneo de «sol na eira e
chuva no nabal».
Devem-se ao Dr. Vincent Shaefer, dos Estados Unidos, em
1946, as primeiras investigagoes relativas a produgao cientifica da
chuva (SHAEFER, 1956).
A chuva artificial nao é mais do que a chuva provocada pela
intervengao do homem, aproveitando certas condigöes favoréveis
(FoNSECA, 1956). A sua base cientifica reside na nucleizagao artificial, isto é, na sementeira de nucleos artificiais, derivados da neve
carbónica, iodeto de prata, agua pulverizada, sal marinho em partlculas, etc., em nuvens com um défice de nucleos naturals.
Aconselham-se ja varladissimos métodos para provocar a queda
da chuva. A dificuldade esta em avaliar a sua eficacla. Com efeito^
sendo a nucleizagao artificial das nuvens feita era tempo nebuloso,
torna-se dificil saber se a chuva caida depois do tratamento é
devlda ou nao ao método empregado ou se ha, de facto, qualquer
acréscimo de chuva atribuivel ao método. Nao se antolhando
assim clara a relagao entre causa e efeito, tem-se recorrido a
anahse estatistica dos dados pluvioraétricos, a qual, em certas
circunstancias, acusou aumentos de precipitagao (GARDNER, 1955).
No caso de secas prolongadas, em regióes de humidade atmosférica baixa, as técnlcas da chuva artificial revelaram-se, até hoje,
Impotentes (BARNES, 1955).
A dificuldade de avaliar a eficacla dos métodos aconselhados
para a produgao de chuva levou o Congresso Norte-Americano a
crlar, em 1954, uma junta federal, o Advisory Committee on Weather
Control, para «estudar e aquilatar do valor das Invesligagöes feitas,
quer pelo Estado, quer por particulares, sobre o controle do tempo
e apresentar (dentro de dols anos) recomendagSes quanto ao grau
de Intensidade com que os Estados Unidos se deverlam empenhar
nas activldades de controle do tempo, Incluindo experimentagao e
regulamentagao» (GARDNER, 1955).
A Technical Division of the World Meteorological Organization
pronunciou-se da seguinte maneira sobre o problema da chuva
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artificial nas regiöes aridas (DICKSON, 1956): «Operations which have
so far been carried out have produced results that could be termed,
at best, inconclusive; neither the complete failure of the methods
employed nor the certainty of getting substantial increases of rainfall have been demonstrated».
Ainda se nao chegou portanto a uma conclusao definitiva
sobre a viabilidade da chuva artificial nas regiöes aridas.
Continua premente a necessidade de se intensificarem as investigagóes fundamentals da fisica das nuvens (LINSLEY, 1953; DHIR,
1953; GARDNER, 1955; SHAEFER, 1956). Crê-se que a energia atómica venha a contribuir para a soluQao do problema (DHIR, 1953).
Olhando o caso de Cabo Verde k. luz do exposto, pode concluir-se que nao esta a vista a solugao innediata do seu problema
crucial —o controle do tempo.

6. 6.

ARIDIGULTURA

A aridicultura, equivalente a expressao inglesa de dry farming,
é a agricultura feita em condiQóes de escassez de dgua e quando
se nao pode recorrer a irrigagao; inclui os sistemas agricolas empregados nas regiöes aridas e semiaridas do mundo. Gomo se
sugeriu atras (3. 3. 1), a caracteristica fundamental destas regiöes
é a concentragao da chuva, extremamente variavel com os anos,
em média inferior a 500 mm, numa estagao bem definida, sendo
muito elevado o risco de se perderem as culturas por completo ou
quase, devido a falla de chuvas, a invasoes de insectos ou outras
causas.
Os sistemas de aridicultura têm como objectivo principal conseguir que as plantas utilizem, o melhor posstvel, a agua disponivel. Consegue-se este objectivo, no caso de culturas anuais, por
tres formas: emprego de plantas de cicio vegetativo curto, que
efectuem a maior parte do seu crescimento durante a estagao chuvosa; reducao das perdas de agua por escoamento, evaporagao e
ervas daninhas; e, se necessario ou possivel, armazenaraento da
Sgua pluvial de uma estagao chuvosa para a seguinte, por meio de
alqueives ou pousios nus (RUSSELL, 1950).
A ideia dominante consiste em considerar as estiagens como
urn fenómeno natural, independente da acQao do homem, e procurar reduzir as suas consequências pondo em prdtica sistemas
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agrarios apropriados, bera como técnicas especiais de aridicultura.
Em referência a estas técaicas consideramos pertinente referir,
desde ja, a existência de duas teorias falsas que dificultaram o
progresso da aridicultura no seu inicio.
Numa, admitia-se que, se se pudesse evitar ou retardar a
perda de agua da superficie do solo, a capilaridade permitiria a
ascensao de agua da franja capilar até ao nivel das raizes. Deraonstrou-se porém que, desde que existisse entre o solo superficial
humido e a referida franja uraa camada de terra seca, tal ascensao
era impossivel.
Noutra, preconizava-se a pulverizagao da camada superficial
do solo, a formagao do dust mulch, por sucessivas cultivagoes, a
fim de evitar, so por si, a perda de agua. Verificou-se que tal
nao sucedia, tendo ainda tal pratica o inconveniente de facililar a
erosao eólica e hidrica. Como vantagens contava-se apenas a destruigao das ervas daninhas, grandes consumidoras de agua.
Nos paragrafos seguintes discutir-se-ao alguns aspectos da
aridicultura de manifesto interesse para o agricultor cabo-verdiano.
6. 6. 1. Escolha de terras — Consideraremos, primeiramente,
a escolha das terras para a cultura. É fundamental, nas regiöes
aridas, adoptar um critério baseado, sobretudo, nas condigóes de
retengao e cedência de dgua do solo e de resistência ao crescimento
das raizes. Nao sao de aconselhar os solos de textura extrema,
muito argilosos ou arenosos grosseiros, e os solos delgados. Pretendem-se terras profundas, de textura suficientemente fina para
armazenar quantidades aprecidveis de agua nos primeiros 120 a
180 cm, raas nao tao argilosa que impega a penetragao das raizes
até essas profundidades (LsppjiN, 1928; RUSSBLL, 1950). Os lerrenos muito acidentados, rochosos, pedregosos, alcalinos ou arenosos
estao naturalmente indicados para pastagens herbaceas, arbustivas e, era certos casos, arbóreas.
6. 6. 2. Escolha de eulturas — Escolhidas as terras com vocaQSO decididaraente agri'cola, surge o probleraa das eulturas anuais
adaptaveis as condigóes de sequeiro, era climas aridos.
Tais eulturas devem ser caracterizadas por indices de transpiragao baixos, por curtos ciclos vegetativos que se adaptem a uma
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curta estagao de chuvas e por sistemas radiculares fortes e profundantes.
As culturas gastam quantidades de agua coasideraveis antes
da produgao propriameate dita, e a fase em que a cultura é mais
beneficiada por um acréscimo de chuva ou de agua do solo depende
da propria cultura.
É notória a resistência de gratniaeas capazes de suportar condiQoes de excessiva humidade, excessiva secura e as queimadas,
ao contrario do que sucede com as plantas lenhosas. Observa-se
frequentemente, nas regióes sub-hümidas e semiaridas, que os
solos argilosos eslao revestidos por uma vegetagao natural de gramlneas, ao passo que as florestas se acantonam em solos de textura mais ligeira, muitas vezes arenosos (THORP, 1948).
Entre as gramïneas resistentes a secura contam-se os cereais.
Nas regióes secas mais frias sao tipicas as culturas de trigo e
cevada e, nas mais quentes, a dos sorgos, etc.
Os sorgos sao cereais de estio tipicos de muitas regióes aridas
e só dao boas produQóes se contarem com agua suficiente no
perïodo de formagao da espiga. Manifestam fenómenos de dormência que Ihes permitem resistir, sem graves prejuizos, a perïodos de seca relativamente longos.
Além do sorgo, utilizam-se outras culturas, de necessidades térmicas elevadas, como milho, feijóes, amendoim, girassol e algodao.
Segundo BROEK (1941), as técnicas modernas aumentaram
muito os meios de conquistar o deserto, mas requerem uma inversao muito elevada de capital, compalivel apenas com a produQao
de culturas muito valiosas.
6. 6. 3. Lavonras profundas — Estas lavouras, segundo ensaios
efectuados em estagóes experimentais das regióes aridas dos Estados Unidos, nao reduzem, de uma forma apreciavel, os efeitos da
seca (DüLEY e COYLE, 1955).
6. 6. 4. Época de sementeira — É princïpio basilar de aridicultura fazer a sementeira de acordo com as existências de agua
no solo. No caso de nao haver agua bastante, as probabilidades de insucesso sao grandes, visto a produgao estar ligada, em
regra, a essa quantidade de agua. Quem semeie apenas quando
a terra possua a agua necessaria e guarde a semente no caso
inverso varia muito, com os anos, a sua data de sementeira, mas
132

MEMÓRIAS DA JUNTA DE INVESTIOAgÖES DO ULTRAMAR — 2

TEIXEIRA, A . J. S. & BARBOSA, L . A . O . — ^4 agricultura

do arquipélago

de Cabo

Verde

corre menos riscos quanto a ocorrêacia de chuva após a operagao. Num periodo de alguns anos obtera maior rendimento total
(DaLEY e CoYLE, 1955).
6. 6. 5. Compasso — As produgóes de certas culluras, como o
sorgo e o milho, podem ser acrescidas ou estabilizadas, em anos
secos, pelo aumento da distancia entre as plantas. As exigências
de agua, nas primeiras fases do crescimento, reduzem-se assim,
poupando-se agua para ma is tarde. Em regra, o agricultor actua
de uma forma contraria, procurando reduzir o compasso e passando-lhe despercebido que sao frequentes as produgoes razoaveis no caso de compassos grandes e as irrisórias nos outros
casos.
É tipico o exemplo referido por RUSSELL (1950): nas regiöes
ocidentais dos Estados Unidos, em certos anos, o sorgo, semeado
em linhas afastadas de 2 m entre si, permitiu colheitas aceitaveis;
nos casos em que o compasso se reduziu a i m nao houve produgao. A média de varios anos mostra, para certas regiöes, que a
produgao deste cereal, no caso de linhas separadas de 2 m, é apenas inferior em 5 a lO'/o a do compasso de 1 m.
6. 6. 6. Adaba^ao e estmma^ao — Dada a reduzida perda de
solugao do solo, as terras das regiöes aridas e semiaridas sao
geralmente ricas de elementos nutritives. É a dgua, como se viu,
0 factor limitante da produgao.
Os adubos lêm sido pouco utilizados nos territórios de marcada aridez. Nalguns casos, a adigao de fósforo, em solos pobres
neste elemento, estimulando a formagao de um sistema radicular
vigoroso, conduziu a um acréscimo notavel de produgao. 0 azoto
pode encontrar-se nas quantidades necessarias para que a cultura
utilize a humidade disponivel.
Nao é de estranhar portanto que se considere a adigao de adubos azotados e de estrumes como pouco benéfica e, rauitas vezes,
até prejudicial. Com efeito, provocam nao so um desenvolvimento
luxuriante e suculento das culturas, facilmente danificadas assim
pelos ventos fortes, quentes e secos, mas também um gasto rapido
e excessivo de agua do solo pela criagao de uma maior superficie
de transpiragao. As culturas fertilizadas sofrem mais rapidameate
OS efeitos da seca do que as nao fertilizadas (RUSSELL, 1950; LEPPAN,
1928; TEIXEIRA, 1953; DULEY e COYLE, 1955).
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Em bons anos, com agua suflciente nos periodos crfticos de
crescimento, as fertilizagóes justificam-se. A dificuldade esta na
previsao dos bons anos.
A adigao de estrume exagera, normalmente, a variabilidade da
produQao, aumentando-a nos anos favoraveis e diminuindo-a nos
raaus.
0 emprego dos adubos verdes raostrou-se pouco recomendavel.
A decomposigao da materia organica enterrada é lenta e a operagao de enterramento deixa geralmente o solo num estado muito
solto, que facilita a evaporagao. Tratando-se de leguminosas, o
azoto adicionado ao solo estimula o crescimento vegetal, com os
inconvenientes atras referidos (LEPPAN, 1928).
É interessante referir que, em certos locals de Cabo Verde,
como na Faja de Baixo, em S. Nicolau, se veem, frequentemente,
grandes quantidades de cinza das cozinhas no leito das ribeiras.
Langam-na fora, dizem, porque queima as culturas.
No caso de terras cultivadas ha muito e algo empobrecidas,
sobretudo nas regióes hümidas e sub-hümidas, só a experimentaQao nos permitira dizer qual o meihor critério a seguir no emprego
de adubos e estrumes.
6. 6. 7. Alqneives. Pousios nus — Destinam-se a armazenar
agua no solo e, segundo RUSSELL (1950), só o conseguem era determinadas condigöes: as chuvas devem cair no decurso do alqueive
e ser suficientes para aumentar a humidade do solo abaixo de 10
a 20 cm de profundidade, de contrarie, toda a agua se perdera por
evaporagao; o solo deve ser profundo e de textura média para permitir um bom volume de armazenamento de agua e facil desenvoiviraento radicular; e nao devem existir ervas daninhas. Nao sao
eficazes os alqueives estabelecidos em solos de alto poder de retengao e em que a chuva caia em pequenos aguaceiros que humedegam apenas os primeiros 5 a 10 cm do perfil. Consideram-se assira
os alqueives como utilizadores ineflcientes da chuva, podendo raramente armazenar mais do que 1/4 da queda pluvial das regióes
semiaridas. Distinguera-se, neste aspecto, das culturas, as quais
utilizam até as mais pequenas quantidades de chuva caida.
A maior dificuldade na manutenijao do alqueive esta na conservagao de uma superficie do solo solta e bem agregada, sem ervas
daninhas, de facil penetragao pek agua e de dificil arrastamento
pelos ventos.
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Alétn do armazenamento de agua, os alqueives permitera
acuraular nitratos. RUSSELL (1950) nota que os efeitos benéficos
de urn alqueive em regioes menos aridas podem ser devidos nao
tanto ao aumento de agua, mas ao acréscimo natural dos nitratos
do solo.
Nas regioes, como Cabo Verde, com anos seguidos de estiagem,
as terras sao forgadas a verdadeiros pousios naturals, de longa
duragao.
6. 6. 8. Rotagoes — Nas zonas aridas, dada a reduzida gama
de culturas utilizaveis, entre as quais se distinguem os cereals, e o
valor duvidoso das legumlnosas, mesmo quanto ao fornecimento
de azoto, nao é fundamental uma determinada sequência de culturas, reduzindo-se assim o Interesse do termo rotagao.
A frequência elevada de anos maus, de seca, de crlse, sem
produgao ou inflma, quebra, além disso, a sequência da rotagao,
tendo o agrlcultor de cultivar o que entao Ihe oferega maiores
garantias quanto a humidade do solo e ao estado do tempo.
Deve atender-se, na escolha da sequência, a reserva de agua
para a cultura segulnte. Em regra, o milho nao consome tanta
agua como o trlgo ou a cevada. A luzerna e alguns trevos contra-Indlcam-se naturalmente por dessecarem o solo até grandes profundidades, 6 m e mals.
Os pousios revestidos com a vegetagao espontanea e de alguns
anos de duragÊlo facllltam o combate contra as ervas danlnhas e
melhoram a estrutura do solo.
6. 6. 9. Ervas daninhas — Vimos que constltui prlncipio fundamental de arldicultura a utlllzagao mais eficlente possivel da
humidade do solo. Sabe-se, por outro lado, que as ervas daninhas
sao responsavels pelo consumo, em pura perda, de grandes quantldades de agua. Compreende-se assim a vantagem que ha, nas
regioes aridas, de uma monda cuidadosa das terras cultlvadas.
A acgao das ervas Infestantes reduz multo a eficiêncla dos
pousios nus e dos alqueives, no que se refere a humidade
do solo.
6. 6. 10. Mecanizagao — Normalmente, o prego da terra das
zonas aridas é balxo e as produgoes unltarias reiatlvamente escassas. A obtengao de rendlmento igual ao de um cllma mais humido
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consegue-se pela lavoura de uma area mais dilatada e adoptando
métodos que permitam efectuar uma maior quaatidade de trabalho
com um menor dispêndio de energia.
A introdugao de maquiuas agricolas tornou possivel o aproveitamento de vastas regióes aridas do mundo, estando o futuro da
aridicultura intimamente relacionado com o melhoramento daquelas maquinas (WIDTSOB, 1911).
Em Cabo Verde a mecanizagao é muito dificil, dados os fortes
declives e a grande pedregosidade das suas terras. No entanto,
nas ilhas do Sal, Boa Vista, Maio, S. Vicente e Santiago poderia
ter algum interesse.
6. 6. 11. Erosao — A erosao, tanto geológica como acelerada
ou provocada, é uma ameaga permanente nas zonas aridas e
semiaridas. Nestas regióes se encontram os efeitos mais desastrosos de tal fenómeno.
Os dois tipos de erosao, hidrica e eólica, ambos intensos nestes meios, estao directamente ligados a facilidade com que a vegetagao se degrada e reduz a sua acgao de cobertura e defesa, e ao
regime pluvial, incerto, de estagao pluvial curta, com chuvas que
se precipitam, em pancadas, sobre o solo desprotegido.
A erosao é uma manifestagao nïtida da instabilidade atras
referida e da inadaptagao do rural ao meio.
Nas regióes aridas, mais do que em quaisquer outras, se pagam
caro os erros da escolha e da utilizagao da terra. Sem uma agricultura cientiScamente organizada, a base de técnicas estabelecidas
para cada caso particular, nao é de crer que o problema algum
dia se resolva a bem do cultivador. O deserto tem sido e continuara a ser a soluQao corrente e irrevogavel da natureza.
Varios métodos se têm aconselhado no combate contra a erosao eólica e hidrica de terras de cultura e de pastagem das zonas
aridas (RUSSELL, 1950; DULBY e GOYLB, 1955; RBNNBR e LOVE, 1955):
a)

manter o solo coberto com culturas o maior tempo possivel;
6) dispor os residues da cultura a superficie e mobilizar o
solo sem inverter a camada superficial ou enterrar os
residuos;
c) empregar o sistema de faixas de cultura e de pousio ou
alqueives sem pulverizagao de torróes. As faixas
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devem orieutar-se perpendicularmente ao rumo perigoso do venlo ou, caso a erosao hidrica o justifique,
segundo as curvas de nivel;
d) estabelecer cortinas de abrigo, sebes vivas ou faixas de
culluras de porte alto para protecgao das terras adjacentes;
e) tomar em consideragao, na escolha das terras de cultura,
o valor do declive. Declives excessivos sao dificeis e
custosos de defender, de destruigao facil pela erosao;
f) nao abandonar as pastagens a si mesmo. Introduzir sistemas racionais de tratamento, considerando a capacidade de apascentaQao ou pastoreio e incluindo regos de
nivel, covas de retengao de agua (range pitting) e estruturas de retardamento e espalhamento de agua, etc.;
g) proteger eficazmente o coberto da vegetagao, sobretudo
herbaceo.

6. 7. OS REGADIOS
As vantagens da irrigagao nas regióes aridas e semiaridas sao
óbvias. Enquanto, em regime de sequeiro, se pode ter uma unica
cultura por ano, quando se tern, em condigoes de regadio o numero
sobe a duas ou mesmo tres culturas.
Com agua permanente e bons regantes, a produQao é garantida e, dada a secura do ambiente, de qualidade superior. As flutuagoes de produgao reduzem-se ao minimo, conseguindo-se assim
maior estabilidade em tais regiSes agricolas,
Compreende-se pois que seja grande a procura das propriedades com regadio, nas zonas Sridas. 0 regadio é uma garantia
contra as crises periódicas ou subitas, quer dos homens, pela produQao de culturas alimentares, quer do gado, que pode dispor,
num sistema bem concebido, de urn volume de forragens regadas
que suplemente as pastagens de sequeiro.
Esta estabilidade da produgao em regime de regadio causa
tao profunda impressao aos leigos que é geral verificar-se a facilidade com que os corpos legislativos aprovam empreendimentos de
rega espectaculosos e de elevado dispêndio, sem se terem considerado, em primeiro lugar, os aspectos agronómicos justiflcativos
(LEPPAN, 1928).
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A agricultura, a base da rega, nao é uma tarefa facil. Exige,
da parte do regante, um nivel de inteligência elevado, trabalho
persistente e uma longa pratica.
Nas zonas aridas nao é raro ler de se lutar com dificuldades
graves no que se refere ao regadio. Casos ha em que a rega poderia ser instalada, por haver agua, mas nao ha terra; noutros
casos, ha a terra, mas é dificil ou impossivel abastecê-la de dgua.
Com frequência a salinidade das aguas ou do solo contra-indica a
implantagao da rega. Sao notaveis os esforgos que os agricultores
realizam para resolver tais dificuldades. Chegam a pulverizar a
propria rocha para obter um material terroso regavel, como sucede,
em Cabo Verde, nas ilhas Brava, Santo Antao, etc. Pena é que o
aproveitamento subsequente seja regido tantas vezes por processes arcaicos e incida sobre espécies nem sempre as mais rendosas
ou indicadas (6. 3. 1).
Quanto ao problema dos adubos e estrumes, é inteiramente
distinto do das zonas de sequeiro. Mesmo em solos ricos, o regadio implica lavagem e exportagao de fertilidade, portanto empobrecimento. Além disso os solos das regioes aridas, inclusive as
aluvioes, sao, regra geral, pobres em materia organica, por consequência de estrutura pouco favoravel a cultura.

6. 8. A PECUARIA
A industria animal goza de especiais privilégios nas regióes
aridas e seraiaridas. Contribui poderosamente para a estabiliza^ao
da agricultura, resistindo o agricultor, com gado, mais facilmenle
aos anos de crise.
Duas razoes principals justificam estas afirmagoes: os animals
defendem-se melhor das secas porque, ao contrario das culturas,
podem ser movidos de uma terra para outra e alimentados artiflcialmente; a vegetagao espontanea, constituida sobretudo por xerófitas bem adaptadas, é mais produtiva e, em regra, mais facilmente
mantida do que as plantas cultivadas.
Nas regióes aridas, a cultura aravel deve ter por objectivo,
mesmo no caso de terras regadas, auxiliar a manutengao da pecuaria (LEPPAN, 1928).
0 numero de cabegas de gado a manter-se na propriedade
convém que seja fixado de acordo com as disponibilidades forra138
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geiras dos anos desfavoraveis. 0 excesso de forragens nos outros anos
pode ser guardado ou vendido (DULEY e COYLE, 1955; PRICE, 1956).
0 problema da agua para abeberamento do gado é de extraordinaria importancia. 0 mesmo sucede com os tratamentos contra
insectos e doen(jas.
Os lacticinios, em tais regioes, raramente podem ser produzidos em quantidades superiores as das necessidades caseiras. Esta
industria requer urn abastecimento regular de boas forragens,
incompativel com um regime tao irregular de chuvas.

6. 9. AS PASTAGENS
As pastagens apresentam, nas regioes aridas, uma importancia
relativa de tal forma elevada que justificam uma posigao-chave
nos pianos gerais de ulilizaQao da terra.
Dada porém a instabilidade e dificuldade de regenera^ao caracteristicas destas regioes, nao se prestam a improvisa^óes e deficiências de tratamento. Exigem, mais do que em quaisquer outros
climas, demorada experimentagao, eficacia de assistência técnica
e lavradores cultos e progressivos.
A capacidade alimentar destas pastagens é, em regra, diminuta (5. 5 e 5. 6) e, além disso, muito variavel com os anos. A sua
degradagao, num periodo curto de tempo, de dois ou tres anos, é
pouco perceptivel por ser gradual a substituigao das boas pelas
mds espécies. Com a deterioragao insidiosa da pastagem, sofre o
gado e agrava-se a erosao.
0 estudo ecológico das pastagens permite surpreender os indicios dessa degradagao, manifestos na modificagao das associagoes
vegetais, no declinio da capacidade alimentar, na reduijao da area
coberta, no incremento dos fenómenos erosivos, etc. Permite ainda
estabelecer sistemas de apascentagao, que se coadunem com as
exigências do cresciraento vegetal, e até alterar, no sentido desejado, por métodos especiais, a composigao floristica do coberto
vegetal. Noutros traballios se discutiu ja este problema em maior
detalhe (TEIXEIRA, 1953).
A agua é um elemento fundamental nao so nas terras cultivadas mas também nas pastagens das regioes aridas.
A seca de um terreno, possivel mesmo com quedas pluviométricas próximas dos valores normals, resulta muitas vezes da
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incapacidade do agricultor etn raanter uma eflciente cobertura vegetal. Esta cobertura é respoQsavel em grande parte pelo aumento
da infiltra^ao da agua, por provocar uma melhoria nas condigóes
fisicas da superficie do solo. Pode duplicar ou triplicar a quantidade de agua de infiltragao, multiplicando assim a eficacia da queda
pluvial e a produgao da propria forragem (RENNER e LOVE, 1955).
Os sistemas de apascentagao visam o uso mais eflciente da
agua e, por consequência, implicam a escolha da intensidade a dar
a exploragao da pastagem. Esta intensidade deve ser tal que se
assegure, conforme a época do ano, o maximo revestimento possivel do terreno, razoavel produgao de forragens e ganhos apreciaveis com a exploragao do gado.
As pastagens sujeitas a um pastoreio excessivo perdem, em
periodos de seca, uma percentagem maior de plantas do que as
pastagens regradamente exploradas.
A vantagem da elimina^ao de plantas lenhosas inuteis foi referida noutro lugar (6. 5. 2).
As pastagens muito degradadas, mesmo depois de sujeitas a
um ordenamento conveniente, so se regeneram passado muito
tempo. Ha todavia locais que, pelas suas condigóes mesológicas,
justificam, pela rapidez e economia do processo, a multiplicagao
das gramineas por sementeira. A produgao de forragens por ressementeira iguala muitas vezes e chega a ultrapassar a das plantas
forrageiras espontaneas (RENNER e LOVE, 1955).
A ressementeira nao é porém uma operagao simples. Requer
a obtengao facil e económica de semente, o conhecimento perfeito
das suas condigoes de germinagao, uma preparagao cuidadosa do
terreno, descanso dos campos assim tratados durante, pelo menos,
duas estagóes de crescimento e normas especiais contra a intensificagao dos fenómenos erosivos no decurso do periodo de estabelecimento das gramineas semeadas.
Gasos ha em que se consegue, pela ressementeira, um aumento
de produgao de forragens de cerca de vinte vezes. Deve-se este
aumento a um maior volume de agua da chuva que se infiltra no
solo e a propriedade, inerente as gramineas ressemeadas, de uma
eficaz utilizagao da agua.
0 numero de cabegas de gado, por unidade de superficie, deve
estar relacionado com o crescimento das plantas forrageiras e
variar, portanto, nao so com os anos, mas até com as varias épocas do ano.
MO

MEMÓRIAS DA JUNTA DE INVESTIOACOES DO ULTRAMAR — 2

TEIXEIRA, A . J. S. & BARBOSA, L . A . Q . — A agricultura

do arquipélago

de Cabo

Verde

Dada, em geral, a reduzida capacidade de apascentagao das
zonas aridas, torna-se improvavel, em regime de sequeiro, a existência de um elevado numero de cabegas de gado por hectare.
0 desenvolvimento da pecuaria deve basear-se portanto mais numa
politica de qualidade do que de quantidade.
No planeamento da apascentaQao das regioes aridas justiflca-se,
em numero apreciavel de casos, reservar superficies relativamente
chuvosas e de solos férteis para a engorda de gado. Nelas se pode
proceder a cultura intensiva de forragens e por em pralica melhoramentos que exijam um certo dispêndio.
Sendo a industria animal tao importante nestas regióes, compreende-se a gravidade do problema de a acautelar contra os anos
de crise.
Varios meios se oferecem ao agricultor: ampliagao da area
util da pastagem pela erradica^ao sistematica das ervas venenosas
e de plantas inuteis; controle das pragas de gafanhotos ou de
outros insectos; constituigao de reservas com érvores e arbustos
forrageiros e restrigao da pastoricia em certas areas, destinadas
aos anos de estiagem; pratica da fenagao, guardando-se assim o
excesso de forragens para os anos maus ou para venda; em prego
de ragóes com substancias estranhas a pastagem; e constitui§ao
de prados em areas regadas.
Entre os arbustos forrageiros uteis nao so pela forragem mas
também pela agua que fornecem contam-se os cactos sem espinhos, que chegam a produzir mais de 35 t de forragem por hectare
e por ano (LEPPAN, 1928).
0 fornecimento de substancias destinadas a equilibrar as
ragóes dos animais em épocas de crise contribui poderosamente
para a estabilizagao da pecuaria. Parte das perdas sofridas durante
as secas pode ser atribuida a sede, mas as grandes perdas sao
devidas a deficiência de alimentagao, a fome.
Nao so o feno, a palha e a ensilagem podem contribuir para
esse equilibrio; os produtos secundarios da cultura algodoeira
e do amendoim sao valiosos também.
Em certos territórios, como a Uniao Sul-Africana, p5e-se
mesmo o problema de ser mais económico empregar os superavit
de milho na alimentagao animal do que na exportagao para o
estrangeiro (LEPPAN, 1928).
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6. 10. A ARBORlZAgAO
0 problema da arborizagao das regioes aridas e semiaridas
póe-se, em regra, por desconhecimento, ou relegagao para segundo
piano, das premissas ecológicas. Surgiu em consequencia de uma
tradigao empirica de que a floresta actua sobre o ambieote, aumentando a chuva e enriquecendo assim as disponibilidades em agua
do território arborizado e do que Ihe fica adjacente. É responsavel
por imenso dinheiro gasto, pela falência de inumeros projectos.
Gabe-lhe o demérito de ter desviado a atengao geral das graades
causas de crise e fome para um outro plano, que só de longe inlercepta a realidade.
«Um dos assuntos mais palpitantes e momentosos... —afirma
o Eng,° Silv. GOMES GUERREIRO (1953) — é o conhecimento da influência da floresta e, de uma maneira geral, do manto vegetal sobre o
ambiente e, iaversamente, da forma como este influi no manto
vegetal. Embora o primeiro caso possua um interesse aliciante
tal que constantemente é apontado o efeito quase milagroso da
mata, o certo é que, até hoje, com a soma de conhecimentos adqulridos, volumosa nalguns paises, nao se podem ainda definir coaceitos de ciência». E, mais adiante, ajunta: «Normalmente as
afirma^óes que se fazem, que se transmitem, nao possuem uma
base real, nSo assentam na experiência, mas provêm de uma
tradigao toda empirica que se admitia como certa até ha pouco
tempo, antes de se Ihe opor o conhecimento experimental».
Estas afirmaQóes esclarecem a posigao actual dos técnicos em
relagao k velha controvérsia.
Nao ha düvida de que a distribuigao das florestas é governada
pelo clima, sobretudo pelo calor e pela agua. Apresentando-se
favoravel aquele, é a agua portanto que condiciona a distribui§ao das florestas. As necessidades destas em agua sao, normalmente, muito elevadas, em consequencia da enorme superficie
evaporante das arvores, e por isso elas se acantonam nas regióes
mais hümidas do mundo.
A seguinte referenda de BARNES (1955) ilustra a afirmagao relativa aos elevados consumes de agua da floresta: na Carolina do
Norte, nos Estados Unidos, cortaram-se, mas nao se removeram
do local, para evitar a erosao, todas as arvores e arbustos de
uma bacia hidrograflca. Registou-se, no primeiro ano a seguir
k derruba, um aumento do caudal do curso de agua de 65% e
U2
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verificou-se que os maximos de cheia se nao tiiiham tornado
maiores.
É licita pois a pergunta: nao sera preferivel, em certas circunstancias, atendendo a economia da agua, utilizar, em vez da
floresla, de raizes profundantes, uma cobertura vegetal que evite a
erosao, mas que consuma menos agua?
As necessidades em agua das essências floreslais sao muito
variaveis; no entanto verifica-se que elas so comegam a dominar
quando a precipitagao anual excede os 600 mm. Mas, nem sempre.
De facto, estando o consumo da agua dependente da taxa evapotranspiratória e das condigóes fisicas do solo, a floresta requer
mais chuva nas regióes secas, nas quentes e nas de solos argilosos ou
muito mal estrulurados. Regióes tropicais existem que, mesmo com
1.000 mm de chuva, nao possuem florestas (HAYES e BÜELL, 1955).
A floresta necessita, além de valores apreciéveis de chuva,
regularidade de distribuigao desta. Salientou-se ja (6. 2) que as
secas ocasionais sao um factor limitante da floresta, proibindo-a
mesmo em regióes com quedas pluviométricas anuais favoraveis.
Referiu-se também (3. 2. 2) que, caminhando das zonas hümidas do mundo para as mais aridas, se passa gradualmente da
floresta para a savana (com arvores espagadas), da savana para a
estepe (com gramineas e arbustos) e da estepe para o deserto
(sem vegetagao ou com ela esparsa).
Nao sera pois tarefa facil e económica contrariar esta distribuigao natural e forgar a floresta, por exemplo, a instalar-se nas
areas de estepe.
HAYES e BUELL realgam o facto de que a floresta, como qualquer outra cultura, nao cresce sem agua e, como qualquer outra
cultura, necessita de égua na época devida e no local próprio.
Mais. A floresta nao pode ser explorada tao arlificialmente como
as culturas, esta mais dependente das coiidigóes climaticas.
A grande defesa da ideia de arborizagao nas zonas aridas esta,
segundo LEPPAN (1929), no facto de a arborizagSo ser, nos seus
efeitos, a antitese da destruigao da cobertura vegetal, podendo
empregar-se como razóes para arborizar todos os argumentos aduzidos contra a destruigao da vegetagao.
Gom os meios actuals, o que interessa fundamentalmente é
proteger a vegetagao propria da regiao climatica em causa e revegetacionar, com o mesmo espirito, os locals em que tenha sido
degradada ou destruïda.
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Os tnétodos sao conhecidos: afolhamento, ordenamento, semeateira das pastagens e consequente racionalizaQao da pastoricia,
protecgao das arvores existentes e sua multiplicaQao nos microclimas próprios, conservagao do solo e da agua, educa^ao do pastor
6 do aridicultor no sentido de considerar a planta util, erva, arbusto
ou arvore, mas sobretudo a erva, como urn organismo activo na
luta contra o escoamento e a erosao e portanto contra o flagelo
das estiagens.
0 que falta, nas regióes aridas, sobretudo quando orientadas
pela rotina de outros climas, é a mentalidade e a organica que
adopte tais métodos e os ponha em pratica.

7. A AGRICULTURA NO FUTURO. ORDENAMENTO E FOMENTO AGRARIO
7. 1. A INVESTIGAglO CIENTÏFIGA AGRARIA
EM CABO VERDE
Apontou-se o atraso em que se encontram os conhecimentos
relativos a agricultura das zonas aridas e semiaridas (6. 1). Sumariaram-se depois algumas das caracteristicas gerais destas zonas
e coligiram-se os principios dominantes da sua actividade agré,ria (6. 6).
De tudo quanto se disse ressalta uma conclusao basica: a necessidade de se compreender o meio, de colaborar com ele no
sentido mais lucrativo, de aplicar, criteriosamente, os grandes
principios de aridicultura e de adaptar, com consciência, as suas
técnicas a cada caso regional. So com conhecimento se podem
atingir tais objectives, conhecimento real, in loco, e nao com opinióes, meras opinióes, alicer^adas no «diz-se» e no «faz-se la
fora», por maior que seja o poder mental e temporal de quem
as emite.
Ora, sabe-se, embora muitas vezes se esquega, que a aquisiQao de conhecimento, e portanto de capacidade de modificar,
introduzir, dirigir e realizar, pressupóe o exercicio de uma actividade unica: a investigagao cientiflca.
Sem investigagao cientiflca, sem trabalho experimental, continuaremos, em Cabo Verde, dominados por uma rotina agraria pri144
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mitiva, estatica, trescalando a século xvi. Aiada se nao houvesse
consequências... mas ha-as: 30.000 a 40.000 cabo-verdianos pagam
este pecado de omissao, periodicameale, com o que tern de mais
caro: a propria vida.
Impóe-se pois a cria^ao e desenvolvimento no arquipélago de
servigos de investigagao cieatiflca capazes de equacionar os problemas fundameutais, de os estudar e de os resolver. Cabo Verde,
dissemo-lo ja e repetimo-lo, é um caso unico no nosso Ultramar.
Exige soluQoes próprias, radicals, urgentes. De contrario, a marcha
do deserto continuara, implacavel, estendendo a sua obra de
ruinas.
Crê-se que um pequeno numero de técnicos, devidamente
especializados, reunidos num Centro de Estudos de Aridicultura,
com dotagao conveniente e autonomia financeira, trabalhando em
colaboragao com institutos similares de outros paises afectados por
problemas da mesma natureza, poderia contribuir de uma forma
substancial para o progresso agrario de Cabo Verde.
Ja vai sendo tempo de se compreenderem as vantagens da
especializagao e os beneficios da investigagao cientifica. E nao se
invoque o espectro das dotagóes financeiras necessdrias ombro a
ombro com a tacanhez económica do arquipélago, quando cada
crise Ihe devora, em pura perda, centenas de milhares de contos e
dezenas de milhares de vidas!
Escolham-se os investigadores pela sua competéncia real, provada, pague-se-lhes o que se Ihes deva, dê-se-lhes uma mistica,
conceda-se-lhes autoridade e exija-se-lhes responsabilidade. Nao
havera duvida quanto aos resultados.
Que especialidades reunir no referido Centro? Gitaremos as
principals: ecologia (solos, vegetagao, clima), agrostologia, fisiologia, melhoramento, experimentagao, hidrologia, zootecnia e ecoDomia.
Quanto a problemas a estudar, nao temos a pretensao de coligir uma lista completa, nem pensamos que a sua solugao seja simples e rapida. Queremos apenas dar, com a enumeragao que se
segue, uma ideia da profundidade e vastidao do pélago de incertezas e de desconhecimento em que Cabo Verde se debate.
1. CondiQoes de estabilidade das varias regioes ecológicas.
Causas de desequilibrio. Determinagao do seatido da
sua evolugao.
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2. Sistemas de utilizagao do solo apropriados a cada case
regional.
3. Cartografia detalhada dos solos. Classifica^ao, genese e
fertilidade. Fase de erosao.
4. Capacidade de retengao de agua.
5. Capacidade de infiltragao dos solos e subsolos.
6. Movimento da agua em solos saturados e nao saturados.
7. RelaQóes entre a estrutura do solo, a vegetagao, a pernaeabilidade e a erosao.
8. Processos de enriquecimento do solo em materia organica
e suas relaQóes com a infiltragao, a capacidade de
retengao, a redugao do escoamento, etc.
9. Estudo detalhado do clima.
10. Previsao da ocorrência e duragao dos periodos secos e
hümidos, para eficieale planificagao das actividades
agricolas.
11. Perdas de agua por evaporagao.
12. Gondigóes de deposigao do orvalho e do nevoeiro: espaQamento de arvores, arbustos, etc.
13. Métodos de medigao das precipitagóes ocultas.
14. A chuva artificial. A fisica das nuvens. Métodos de
nucleizagao artificial.
15. Culturas de sequeiro e regadio. Intensiflcagao das culturas de rendiraento.
16. Aclimatagao de culturas. IntroduQao da Voandzeia subterranea, da soja e dos sorgos.
17. Variedades melhoradas de milho, algodao, etc, com reduzidas necessidades de agua.
18. Métodos culturais para aumentar a produgao, a infiltragao
da agua das chuvas, etc.
19. Utilidade dos adubos e estrumes para dados tipos de
solos, microclimas e culturas de sequeiro e regadio.
20. O problema das rotagóes, da consociagao (milho-feijao),
dos compassos, das alfaias agricolas e da pedregosidade.
21. Ervas infestantes e métodos de combate.
22. Citrinos. Variedades. Pragas e doengas. Nutrigao.
23. Métodos de irrigagao. Emprego de aguas salobras. Necessidades em agua.
24. Tipos de pastagem e sua biologia.
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27.
28.
29.
30.
31.
32.

33.
34.
35.
36.

37.
38.
39.
40.
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42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
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Regeneragao natural das plantas forrageiras, anuais e
perenes, espontaneas ou introduzidas.
Concorrência inter e intra-especifica das plantas das pastagens.
Critérios de avaliagao do estado das pastagens e sua tendência evolutiva.
Consequências da apascentagao intensiva.
Sucessoes vegetais das pastagens degradadas.
Capacidade alimentar das pastagens.
Sistemas de apascentagao para cada pastagem tipica.
Seus efeitos na vegetagSo.
Relagóes da apascentagao com a produlividade das forragens espontaneas e introduzidas, intensidade de pastoreio, época, gado, erosao e agua.
Introdugao de plantas para melhorar a capacidade de
apascentagao.
Métodos para conabater as espécies vegetais indesejdveis
e favorecer as forrageiras espontaneas valiosas.
Restabelecimento das pastagens espontaneas e seus métodos.
Condigóes de germinag^o e propagagao das sementes.
Investigagao sistemdtica num laboratório de ensaio
de sementes.
Métodos de sementeira artificial das pastagens.
Sistemas de apascentagao dos pastos ressemeados.
A sementeira artificial nas suas relagóes com a erosao.
A produgao de pastagens regadas.
Métodos de obtengao de sementes de plantas forrageiras
em larga escala.
Sociologia e ecologia da vegetagao.
Fitogeografia comparada e a introdugao de plantas.
Introdugao e propagagao de arvores e arbustos.
Regeneragao das arvores e arbustos espontaneos.
Possibilidades de arborizagao, essências e métodos, em
cada regiao ecológica.
Escolha de espécies para combate da erosao e produgao
de madeira e lenha.
A arborizagao das terras nuas.
A utilizagao da agua pelas arvores. Necessidades de
cada espécie.
* 'i
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50.
51.
52.

A escolha dos solos para a cultura e os declives.
Escoamento de bacias hidrograficas representativas.
Métodos de conservagao do solo e da agua: valados de
nivel ou quase de nivel, cuUuras de nivel, em faixas,
correc(jao torreacial, estruturas de retardamento da
agua, etc.
53. Gombate a erosao eólica: corliaas de abrigo, faixas de
cultura, restolhos, restos de culturas.
54. Meios para autnentar as disponibilidades de agua a partir
das paslagens, sem agravar a erosao.
55. Métodos para aumentar a agua no solo e reduzir as perdas durante o armazenamento.
56. A salinizagao dos lengóis freaticos. Métodos para a evitar
ou diminuir.
57. As plantas nas suas relagóes com a agua.
58. Necessidades em agua das varias culturas, estudadas em
evapotranspirómetros, etc. Eficiência de transpira§ao. Relayao entre a transpira^ao e a folossintese.
59. Processos fisiológicos e factores genéticos envolvidos na
resistência das plantas a seca.
60. A economia da agua das plantas de deserto.
61. Épocas crilicas das culturas em rela§ao a agua.
62. As adubaQóes e estrumagóes em relagao a seca.
63. A influência das precipitagóes ocultas na vegetagao espontanea e cultivada.
64. Obtengao de cereals, forragens, etc, resistentes a seca.
65. Selecgao de espécies, animals e vegetais, próprias para as
regióes aridas.
66. ObtenQao de sistemas radiculares mais eficientes quanto
ao consume de agua.
67. OblenQao de variedades do Gossypium arboreum resistentes
a seca. Possibilidades da cultura de algodao de fibra
longa. Melhoramento das variedades ja aclimatadas no
arquipélago, em especial G. hirsutum var. punctatum.
68. Melhoramento, quanto a qualidade, de citrinos, bananas,
ananases, etc.
69. Obtengao, por melhoramento, de cactos sem espinhos.
70. InvestigaQóes relativas as espécies pecuarias e ragas mais
aconselhadas para ambientes aridos. Seu melhoramento.
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71. Possibilidades de introdugao de ragas especiais de carneiros («caracul», etc.) e desenvolvimento da industria avicola.
72. Rela5óes entre o tipo de animal e a vegetagao.
73. Emprego suplementar no arragoamento de substancias
estranhas as pastagens. 0 caso do milho.
74. ProduQao de leite. Industria de lacticinios.
75. GonstituiQao de reservas de palhas e fenos.
76. Origem, formagao e expansao das dunas.
77. Métodos de fixa^ao e aproveitamento das dunas.
78. Conservagao de produtos agrlcolas. Sua armazenagem.
79. Indüstrlas subsidiarias da agricultura e da pecuaria.
80. Estudos das possibilidades da instalagao da industria de
descasque de caju, importado de Mogambique, e aproveitamento dos sens subprodutos.
81. Fontes de energia: eólica, solar, etc,
82. Desmineralizagao das aguas salinas.
7. 2. A ASSISTÊNC1A TÉCNIGA E A EDUCAgiO
AGRfCOLA
Inlimamente ligadas k investigagao cientifica agricola, a educagao e a assistência técnica têm a desempenhar, em Gabo Verde,
um papel de primeira plana.
Na verdade, a investigagao aclara os factos, apura as ideias
e expande o conhecimento, mas necessita, para que o agricultor
beneficie dela, de órgaos que transportem, pari passu, para o seio
da grande cultura, o que se vai descobrindo e concretizando no
laboratório e no campo experimental.
Gonslituem esses órgaos a educagao, dedicada sobretudo a
crianga das escolas, os agricullores de amanha, e a assistência
técnica, que engloba a informagao, a demonstragao, o conselho e a
propaganda, e se dirige aos agricultores actuals e ao publico em geral.
Gom a primeira forma-se uma mentalidade, com a segunda
modifica-se. É mais dificil esta porque se dirige a homens feitos;
exige qualidades especiais de tacto, perseveranga e sabedoria por
parte de quern a ministre.
A educagao e a assistência técnica congregam-se num objectivo comum: modificar a atitude da comunidade perante o traMEMÓRIAS DA JUNTA DE INVESTIQACOES DO ULTRAMAR —
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balho da terra, instilar-lhe uma nova «filosofla» de vida, pelo
combate a apatia, a ignorancia, ao conservadorismo, ao ensimesmamento secular.
Cinco séculos de escravatura, com todas as suas consequêocias hereditarias, criaram, entre outras causas, urn fades psicológico avesso ao trabalho da terra, ao esfor^o fisico em geral (4. 2).
A transforma^ao deste fades psicológico, a modiflca^ao da
rotina de vida, a adopgao de novas técnicas, fazem parte dos alicerces do progresso cabo-verdiano.
Urge, pois, incluir no piano geral de valorizagao agraria do
arquipélago urn programa de educagao agricola complete e eficaz,
que abranja também os modernos conceitos de «conservagao» das
riquezas naturals. Deve iniciar-se nos postos de ensino, nas escolas primarias, e completar-se em escolas elementares de agricultura. A criagao destas é uma necessidade óbvia.
Quanto a assistência técnica, quase tudo esta por fazer. A sua
execugao torna-se alias dificil enquanto Ihe faltar o apoio de uma
eficiente experimentagao agricola regional.
Alguns trabalhos de assistência aos agricultores e criadores
de gado têm sido feitos pela Repartigao dos Servigos Agricolas,
Florestais e Pecuarios, pela Delega^ao da Junta de Exportagao do
Café e pela Brigada Técnica de Estudos e Trabalhos Hidraulicos.

7. 3. ORDENAMENTO E FOMENTO AGRARIO
Os problemas da agricultura de Cabo Verde nao devem ser considerados independentemente das outras actividades. Com efeito,
em ilhas como estas, dridas, acidentadas, sem comunicagoes internas e externas faceis, sem portos seguros, afastadas dos grandes
centros consuraidores, com uma industria menos que rudimentar,
introduzir e melhorar a técnica de produgao agricola pouco contribuira para a melhoria de vida do cabo-verdiano.
Que interessa aumentar e melhorar a produgao, se os géneros
resultantes, de valor local geralmente baixo, nao puderem ser
escoados facil e econömicamente para os niercados (5. 3.6)? Como
empregar, na ausência de indüstrias, os bragos que excedam a
capacidade de emprego das pouco lucrativas actividades da terra?
Um plano de valorizagao impUcara, consequentemente a necessidade de considerar em conjunto todos os faclores responsaveis,
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agricolas ou nao. A sua interdependência em regióes atrasadas é
tal que so com uma orienta^ao superior esclarecida e com uma
colaboraQao entusiastica dos varios departameatos se podera efectuar a valoriza^ao projectada.
Griadas as condigóes favoraveis ao desenvolvimento da agricultura, como comunicagóes e transportes faceis, mercados garantidos e pregos compensadores, justiflca-se plenamente o esforgo
para aumentar e melhorar a produgao.
Tal aumento e melhoria implicam nao so o conhecimento geral
dos principios de agricultura das regióes aridas e semiaridas, mas
também o coohecimento particular, através de investigagóes locals,
da vocagao do solo e das melhores técnicas, variedades e ragas a
utilizar em cada regiao ecológica.
0 estudo do condicionamento geografico permitiu concluir
que Cabo Verde esta situado na zona das estepes xerofiticas com
parques e savanas de espinhosas, de transigao para o deserto.
A chuva distribui-se de Julho a Outubro, com um maximo em
Agosto, e apresenta-se escassa e de grande variabilidade de ano
para ano, sendo frequentes os anos de estiagem (3. 2).
Na discussao do condicionamento histórico inferiu-se que as
ilhas, na época da sua descoberta, apresentavam, como seria de
esperar do seu condicionamento geografico, uma vegetagao herbacea dominante, com algum arvoredo, mais ou menos disperso.
Ja entao a chuva era escassa, irregular, caindo, como hoje, em
aguaceiros, apenas durante tres ou quatro meses do ano.
A maior arborizagao dessa época nao parece ter correspondido
uma pluviosidade mais abundante, nem mellior distribuida. Com
efeito, as estiagens, as «esterilidades», comegaram a afligir os
agricultores poucos anos a seguir a descoberta, quando apenas
duas unicas ilhas apresentavam rudimentos de colonizagao.
Nao foi, consequentemente, a actividade dos cabo-verdianos
que provocou o fenómeno cósmico das estiagens, foi a agricultura,
sobretudo a de sequeiro, o instruraento que o revelou, registou,
mediu e Ihe sofreu as consequências (4. 3).
Ha que considerar as estiagens como um fenómeno natural,
até agora independente da acgao do homem, e procurar minora-las
por sistemas agrarios convenientes e por técnicas especiais de aridicultura (6. % 6. 6).
Convém relembrar ainda que, nos climas aridos e semiaridos,
o equilibrio entre a vegetagao e os solos é de natureza instavel,
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facilmente perturbado pela acgao do homera. A degradagao da
vegeta(jao corresponde a destruigao do solo e a deterioragao rSpida
das condigoes hidrológicas, com o consequeate aumeoto de aridez
edafica. A instabilidade da agricuUura, consequente a instabilidade fisica, reduz-se com o desenvolvimento da pecuaria (6. 3, 6. 4).
Quanto a planificagao do desenvolvimento agricola das zonas
aridas, tem-se verificado que o periodo, normalmente adoptado
nos paises temperados, de cinco anos é, em virtude da variabilidade climatica, demasiado pequeno (TIXBRONT, 1956).
7. 3. 1. Ordenamento agrdrio —No ordenamento da actividade
agro-pecuaria de Cabo Verde podem-se, 16gicamente, tragar as
seguintes linhas de rumo:
a — Evitar a pulverizagao da propriedade de sequeiro.
A pequena propriedade nao resiste as crises (4. 2). Dadas as
vantagens da pecuaria e a fraca capacidade alimentar das pastagens, necessita-se de areas relativamente grandes para coraportar
uma exploragao pecuaria económica e bem ordenada (6. 8, 6. 9).
h — Reduzir a area das culturas anuais de sequeiro. Sendo
estas culturas as mais vulneraveis a seea, ha que restringi-las as
regióes naturalmente mais humidas, substituindo-as, nas outras
regioes, por culturas perenes de sistemas radiculares profundantes
e vigorosos e por pastagens racionalmente exploradas.
c —Reduzir, em consequência das alineas anteriores, o numero
dos agricuUores de sequeiro e da mao-de-obra respectiva, desviando-o para outras aclividades, nomeadamente indüslrias agricolas subsidiarias.
d — Aumentar, ao maximo, as areas dedicadas as culturas
regadas, nao só por uma meihor captagao, transporte e uso da
agua, mas também pelo emprego de culturas pouco exigentes na
mesma. A existência de solos apropriados ao regadio é questao
pouco relevante, por serem frequentes os casos em que, dispondo-se
de agua, se conseguem produgóes razoaveis a partir da propria
rocha vulcanica pulverizada.
e — Reduzir progressiva e inflexivelmente a area de cultura
da cana sacarina, substiluindo-a por culturas rendosas e de transporte e mercados garantidos.
ƒ—Aumentar, quanto possivel, o numero de propriedades
mistas, de pastagens e regadio. Em certos casos, poder-se-a
aconselhar o estabelecimento de prados regados, cuja forragem
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contribua para a manutengao do gado, sobretudo nas épocas de
crise (6. 7, 6. 8).
g — Proceder ao ordenamento geral das terras de pastagem
de cada ilha, tendo em mira a revegeta^ao intensiva do arquipêlago, o aumento da capacidade alimentar de cada pastagem e
0 iucremento dos efectivos pecuarios. Sujeita-las a afolhamentos
por meio de vedagóes adequadas (arame, sebes vivas, paredes,
marcos, verlentes, etc.). Adoplar sistemas de apascenta^ao racionais, baseados em investigagoes cuidadosas das associa^óes herbaceas (5. 7, 6. 9).
/i —Elimiaar, pura e simplesmente, o gado caprino da paisagem cabo-verdiana. A existência deste gado, dadas as circunstancias especiais do arquipêlago, so se pode justificar em regime
de estabulagao permaaente. A livre apascenta^ao da cabra é responsavel, em grande parte, pela degradagao profunda do revestimento vegetal e, consequenlemente, pela erosao do solo e pela
desertificagao progressiva das ilhas. A vegelagao actual, enriquecida por plantas venenosas, amargas, repulsivas e agressivas,
é sintomalica (5. 5. 1).
i —Reduzir o probleraa da arborizagao as suas devidas proporgóes. Arborizar o arquipêlago ou ilhas inteiras ou mesmo
alguns perimetros estabelecidos é uma impossibilidade económica.
Que chova mais, em consequência da arborizagao, nao ê cientificamente uma verdade provada.
Nas zonas humidas de algumas ilhas e nas terras com humidade edafica é possivel estabelecer alguns nucleos arborizados.
Resta decidir, em cada caso, quanto a defesa do solo, a economia
da Sgua e ao rendimento previsto, se sera preferivel a arvore, a
pastagem ou a cultura, perene ou anual, feita segundo os modernos métodos de «conservagao» (5. 8. % 6. 10).
Havendo agua para se proceder a arborizagao, nao sera, em
certos casos, mais aconselhavel utiliza-la na produQao de culturas
regadas, incluindo as praticolas, com as necessarias salvaguardas
contra a erosao?
3 — Rever o regime da propriedade rural e do trabalho para
que se torne possivel uma maior equidade social e assim uma
mais fdcil valorizagao das ilhas de Cabo Verde.
7. 3. 2. Fomento agrdrio — Cabo Verde necessita do prosseguimento de urn vasto piano de medidas e obras que eliminem
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ou, pelo menos, atenuem o primitivismo da sua rotlna agraria e a
tradicional instabilidade e improdutividade da sua economia.
Em conclusao das doutrinas ventiladas nos capitulos anteriores, cremos que, para se obler tal desiderate, se deveria:
a — Recrutar os técnicos agrarios, destinados ao fomeoto, nas
provincias ultramarinas ou sujeita-los a previa especializa^ao em
Africa,
Sem familiaridade com os meios e as culturas tropicais, ser-Ihes-a dificil cumprir, sem perda de tempo, a sua tarefa. Além
da hidraulica agricola, culturas regadas, pastagens e zootecnia,
considera-se imprescindivel o conhecimento dos modernos conceitos de aridicultura.
& — Organizar a assistência técnica de molde a reformar por
complete a mentalidade e a rotina do campoaês. Tal assistência
deve ser apoiada, sistematicamente, nos servigos de investiga^ao
agraria local.
o — Desenvolver as comunicagóes dentro das ilhas e facilitar
os transportes para os portos de embarque. De contrario, vastas
zonas nunca poderao melhorar a sua economia, mesmo que
venham a beneBciar de uma meihor técnica e de outras facilidades de produQao.
d —Proceder a revegetagao das ilhas em grande escala, segundo
técnicas, assistência e legislagao adequadas. Uma das alavancas
de fomento dever-se-ia apoiar neste fulcro e nao no repovoamento
florestal, demasiado restrito.
As plantas herbaceas caberia urn papel de primeira plana
nessa revegetagao. Os métodos seriam diversos dos da silvicultura
classica, mas estariam mais de acordo com o meio de Cabo Verde.
Instalar, como vimos atras, nücleos de arvoredo nos locals
aconselhados, utilizando sobretudo, com garantias de êxito, as
espécies de hé. muito aclimatadas nas ilhas. Proteger a arvore
isolada. Facilitar a regeneragao espontanea do coberto vegetal.
Ressemear.
e — Considerar, em estreita ligagao com a alinea antecedente,
o importantissimo problema dos combustiveis, das lenhas para
cozinhar, para os fornos de cal, etc. Necessidade de importar
combustivel barato, de habituar o cabo-verdiano ao seu uso, de
modo a poupar o mals possivel a vegetagao.
ƒ—Fomentar a criagao de pastagens e dar-lhes um lugar de
vanguarda na ordem de prioridade dos problemas agrarios da
15é
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provincia, nao esquecendo os aspectos importantes do afolhamento,
capacidade alimentar, sistemas de apascentagao, ensombraraento,
sega, combate as plantas venenosas e arbustos inuteis, ressementeira, instalagao de tapadas com arbustos e arvores forrageiras
para as épocas de crise, etc.
gr —Dado o eslado geral de degradagao das pastagens, encarar, em certos casos e de acordo com o sistema de apascentagao
adoptado, a redu^ao transitória dos efeclivos pecuarios.
h — Aumentar gradualmente os efectivos pecuarios de acordo
com a melhoria da capacidade alimentar, mas sem perder de vista
as disponibilidades forrageiras dos anos de estiagem.
Considerar atentamente o problema do abeberamento do gado.
Dada, em geral, a reduzida capacidade de apascenlagao das
zonas aridas, seguir antes uma politica de qualidade do que de
quantidade.
i—Procurar melhorar a nutrigao dos gados, além da valorizagao das pastagens, pelo aproveitamento das palhas, fabrico de
fenos, constituiQao de prados regados, uso da farinha de peixe e
bagago de algodao. A base do milho fomentar o desenvolvimento
da industria avicola.
y —Fomentar a captagao de aguas e intensificar as culturas
regadas, sobretudo as que sejam pouco exigentes em agua. 0 caso
do algodao de fibra longa e da mandioca. Estabelecimento de
pomares (citrinas, bananeiras, etc.).
I — Intensificar as culturas de reiidimento, perenes, tais como
o cafèzeiro, algodoeiro, rïcino, purgueira, coqueiro, tamareira, etc.,
e outras culturas, como a batata doce, a mandioca, o amendoim,
0 tabaco, a batata, etc.
m —Explorar algumas plantas pouco utilizadas, como a goiabeira e o bombardeiro (5. 4. 10).
n — Combater o absentismo agrario e o abandono das terras.
0 — Utilizar as modernas técnicas de conservagao do solo
e da agua e nao esquecer que os aspectos biológicos sao mais
importantes que os mecanicos no combate a erosao. Considerar
o emprego generalizado de valados de nivel e de diques de retardamento do escoamento das aguas, sobretudo em illias como a
do Sal, Boa Vista, Maio e S. Vicente. Proibir a cuitura de zonas
muito declivosas, quando nao defendidas contra a erosao. Basear
OS projectos de conservagao em cartas de aptidao agricola detaIhadas.
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p—Fomentar a aberlura de pogos e a construgao de cisternas, palheiros, silos, estabulos, nitreiras, celeiros, armazéns, camaras de espurgo e de alguns aroiazéns frigoriflcos (S. Vicente e
Santiago) (5. 3. 6).
g—Instalar e multiplicar industrias subsidiarias da agricultura, tais como a tabaqueira, a saboaria, a da farinha de mandioca; a do descasque de caju, propria e importada (caso a
estudar de colaboragao com a provincia de Mozambique); a da
goiabada; conservas e compolas; lacticinios; curtumes e pelarias, etc. Estas industrias nao so valorizariam os produtos cabo-verdianos, como ocupariam uaia parte importante da mao-de-obra existente.
r —Estudar o problema dos mercados, definir as suas exigências e fiscalizar a qualidade dos produtos exportados.
s — Assistir financeiramente o agricultor, com crédito a longo
prazo e juro baixo, de modo que possa: efectuar obras e por
em prdtica medidas de conservagao do solo e da agua; receber
indemnizagóes por perdas temporarias de produgao resultantes da
eliminagao de culturas em certas zonas e pela restrigao temporaria do numero de espécies e de cabegas de gado a ser apascentado
num certo periodo e numa dada area; preparar especialmente a
terra para ressementeiras ou plantagóes; proceder a adaptagoes
ao regadio; construir cisternas e bebedouros; levantar vedagóes.

Ib6
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8. CONCLUSOES
O Reconhecimento Ecológico-Agricola do Arquipélago de
Cabo Verde, iniciado em Novembro de 1955, foi concluido em
Maio de 1956. Teve dois objectives: urn, especial, de determina^ao das suas aplidóes algodoeiras; outro, gerai, de avaliaQao das possibilidades agricolas do arquipélago e estabelecimento
de bases de ordenamenlo e fomento agrario segundo critério
ecológico.
Estudaram-se os solos e a vegetagS.0 de todas as ilhas e estabeleceram-se correlagóes entre estes dois factores e o relevo, clima
e agricultura, por observagao simultanea do perfil do solo, do
coberto vegetal correspondente, das caracterïsticas de relevo, exposi^So e modo de utilizagao da terra.
No decurso destes trabalhos elaboraram-se as cartas agricolas,
nas quais se delimitaram, além de outras, as areas dedicadas ao
regadio, ao sequeiro e as pastagens, e se apresentou a distribui^ao
das zonas hümidas, sub-hümidas, semiaridas e aridas.
*

Na apresentagao e discussSo dos resultados do reconhecimento
e para uma compreensao correcta dos problemas agrdrios em causa,
consideraram-se, em primeiro lugar, dois condicionamentos: o geografico e o histórico.
No condicionamento geografico enquadrou-se o arquipélago
na faixa planetdria correspondente ao trópico de Cancer e na
regiao, mais restrita, da Macaronésia. Concluiu-se que Cabo Verde
se situa numa vasta zona de clima arido e semiarido, que atravessa a Africa desde o Atlantico ao mar Vermelho e se prolonga
pela Asia. É influenciado por tres correntes aéreas principais:
1. Os alisados de nordeste, de caracter dessecante e de acQao
traumatica notavel nas planicies baixas e na parte interior das
MEMÓRIAS PA JUNTA PE INVESTIOAgÖES PO ULTRAMAR — 2

157

TEIXEIRA, A . J. S . & BARBOSA, L . A . G . — A agricultura

do

arquipélago

de

Cabo

Verde

encostas desabrigadas, mas benéfica nas vertentes de N. e N. E., a
parlir de certa altitude;
2. 0 haimatao, vento muito quente e seco, vindo de leste e
que sopra com reduzida frequência e pequena duragao; e
3. A mon^ao do Atlantico Sul, quente e hümida, vinda de W.
ou de S. W. e proveniente das dguas quentes equatoriais.
As ilhas encontram-se, malfadadamente, no limite da maxima
extensao anual da frente pluviogénica intertropical. A chuva distribui-se de Julho a Outubro, com um maxirao em Agosto, e apresenta-se escassa e de grande variabilidade de ano para ano, sendo
frequentes os anos de seca.
No que respeita a solos, Cabo Verde esta situado no dominio
dos Pedocais, de feigao arida e semidrida, em regra alcalinos, e,
quanto a vegetagao, na zona das estepes xerofiticas com parques e
savanas de espinhosas, de transigao para o deserto.
No condicionamento histórico concluiu-se que as ilhas, na
época da sua descoberta, erara desabitadas e nao apresenlavam
qualquer indlcio de presenga humana. Nao havia mamiferos, peixes de agua doce e plantas comestiveis. Dominava entao, como
seria de esperar do condicionamento geografico, uma vegetagao de
caracter savanóide, com grandes ervagais e algum arvoredo, mais
ou menos disperso, sobretudo no leito das ribeiras e nas zonas
mais humidas.
*
Iniciada a colonizagao, logo de comego dificil e lenta, baseada
sobretudo em riquezas estranhas ao arquipélago, em breve se
manifestou, embora apenas duas ilhas apresentassem escassa actividade agricola, uma das facetas mais graves do condicionamento
geografico de Cabo Verde: as secas, os anos seguidos sem chuva,
próprios, entao como hoje, daquela faixa do mundo.
A generalizagao da cultura do milho a Cabo Verde possibilitou o desenvolvimento de uma agricultura de subsistência e assim
um acréscimo populacional de grande vulnerabilidade as secas,
dada a sua dependência da produgao aleatória das terras de
sequeiro. Nao foi a actividade do homem que provocou o fenómeno cósmico das esliagens em Cabo Verde, foi a agricultura,
sobretudo a de sequeiro, que o revelou, registou, mediu e Ihe
sofreu as consequências.
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*

Discutidas as caracteristicas da agricultura cabo-verdiana no
passado e criticadas algumas afirma^óes de A. Chevalier, impeditivas de uma clara visao das realidades agrarias do arquipélago,
focou-se, em seguida, a agricultura no presente, a base das cartas
agricolas. Descreveram-se as manchas representadas nas cartas,
referiram-se as suas possibilidades e apontaram-se os probleraas
fundamentais.
Apresentaran3-se e descreveram-se depois as culturas dos
regadios, das regióes hümidas, sub-hümidas e semidridas; as
pastagens das regióes baixas e aridas e das regióes de altitude;
as matas e as tenlativas de arborizagao.
Considerando que Cabo Verde pode beneficiar da experiência
das outras regióes aridas e semiaridas do mundo, efectuou-se uma
sümula das noQöes fundamentais de aridicultura, especialmente
daquelas que mais interessam ao seu caso particular.
*

Apresentada a agricultura no passado e no presente, e referidos os principios da agricultura das zonas aridas, considerou-se,
lógicamente, o futuro da agricultura cabo-verdiana.
Para assentar a valorizagao da agricultura em bases sólidas
apontou-se, de inicio, a necessidade de desenvolver a investiga^So
cientifica local e criar, em consequência, um Gentro de Estudos de
Aridicultura, devidaraente dotado e trabalhando em eslreita colaboragao com institutes similares das regióes dridas do Globo.
Citaram-se, a tituio exemplificativo, algumas dezenas de importantes problemas que aguardam solugao.
Preconizou-se, conjuntamente, o desenvolvimento dos serviQOs
de educagao e assislência técnica ao agricullor cabo-verdiano destinados a inslilar-lhe uma nova «filosofla» de vida em que o trabalho da terra seja dignificado, a despertar-lhe o interesse pelas
novas lécnicas de produgao e a inicia-lo e assisti-lo no emprego
dessas técnicas.
*
Por firn, sintetizando todas as conclusóes deste trabalho, foram
propostas bases, que se julgam indispensaveis, para a efectivagao
dos futures planos de ordenamento e fomento agrario da provincia
de Cabo Verde.
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9. THE AGRICULTURE OP
THE GAPE VERDE ISLANDS
SUMMARY
The present publicatioa concerns a seven month ecological
agricultural survey of the Gape Verde Islands which ended in
May 1956. It had two aims: the first, a special one, to determine
the capabilities of each island for cotton growing; the second, a
general one, to find out the archipelago's agricultural possibilities
and to establish bases for land use and development under an
ecological criterium.
The soil and vegetation were studied in every island and relations were established between these factors and relief, climate and
agriculture, by simultaneous observation of the soil profile, the corresponding vegetal covering, relief features, exposure and land use.
During this work, actual land use ecological maps were drawn
showing, besides other areas, the ones devoted to irrigation, dry
farming and pastures, and the distribution, when present, of humid,
sub-humid, semiarid and arid zones.
In presenting and discussing the results of this survey and for
a correct understanding of the agricultural problems involved, two
determinants were considered: the geographical and the historical.
Geographically the Islands belong to the planetary zone corresponding to the tropic of Cancer and to the more limited region
of Macaronesia. They lie within a large zone with arid and semiarid climates, crossing Africa from the Atlantic to the Red Sea and
going on through Asia. They are influenced by three main atmospheric currents:
1. The NE trade winds, of a drying character and strong
traumatic action on the low plains and the lower part of exposed
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slopes, but beneficial on the N and NE slopes, above a certain
elevation;
2. The harmattan, a very hot dry wind, blowing occasionally
and during short periods from the east; and
3. The South Atlantic hot humid monsoon, coming from the
W or SW, originating in the hot equatorial waters.
Unhappily, the islands lie just in the northern limit of the
maximum yearly reach of the intertropical pluviogenic front. The
rain falls from July to October, with a maximum in August, but
is generaly scant and of great variability, dry years being frequent.
In relation to soil, the Cape Verde Islands are placed in the
dominion of Pedocals, with arid and semiarid features, alkaline as
a rule; as to vegetation, they are in the xerophytic steppe zone
with parks of thorny plants and savannas, transitional to the desert.
Historically, the islands were uninhabited at the time of their
discovery and showed no sign of previous human presence. There
were no mammals, fresh water fish nor edible plants. As expected
geographically, the vegetation was savannoid in character, with
large grasslands and some scattered woods, mainly on valleys and
in the more humid zones.
Colonization, difficult and slow from the start, was based
mainly upon resources alien to the archipelago. After its beginning,
with only two islands scantily cultivated, drought, one of the most
serious geographical effects, was soon manifest; a succession of
years of extremely low rainfall was then as is today a feature
peculiar to this region of the world.
The spreading of maize growing to Cape Verde enabled a
subsistence agriculture to develop. The subsequent increase of
population was highly vulnerable to drought since it depended on
the haphazard production of dry farming. The cosmic phenomenon of drought on the Cape Verde Islands was not caused by
the activity of man; it was shown, recorded and measured by
agriculture, which suffered its effects.
The discussion on the features of Cape Verde's agriculture in
the past is followed by a criticism of some statements by A. Chevalier on the archipelago's agrarian reality.
The agriculture today is dealt with next, taking the actual land
use ecological maps as a basis for discussion. The areas repre162
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sented in these maps are described, their possibilities stated and
the essential problems pointed out.
A description is given of the humid, sub-humid, semiarid zones
and irrigated areas, the pastures of low elevation and arid climate,
and of high elevation, the woodlands and the attempts of afforestation.
Considering the benefits that Cape Verde may draw from the
experience of other arid and semiarid countries, a summary is presented of the fundamental dry-farming concepts, mainly the ones
more closely related to this particular case.
*

The future of Cape Verde agriculture is logically considered
now.
In order to set the improvement of agriculture on a firm
foundation, the need is pointed out for developing local scientific
research and therefore for setting up a Dry-farming Research
Centre. This should have enough means at its disposal and
should work in close collaboration with similar institutions in the
other arid regions of the world. As examples, scores of important
problems awaiting a solution were mentioned.
At the same time, the development of education and extension
services is suggested in order to inspire the Cape Verde farmer
with a new «philosophy» of life in which land work is dignified.
Also to awaken his interest for the new cropping techniques and
to instruct and assist him in their use.
*

Lastly, as bases for future plans of land use and development,
it is proposed:
1. To avoid the pulverization of dry-farming property;
2. To decrease the area of annual dry-farming crops;
3. As a consequence, to reduce the population interested in
dry-farming, diverting it to other activities;
4. To increase to the utmost the irrigated area and to use
water rationally in the crops more advisable from the technical,
economical and social point of view;
5. To decrease progressively the sugar cane growing area;
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6. To increase as much as possible the number of mixed
farms — pastures and irrigated lands;
7. To establish rational management systems for the pastures ;
8. To eliminate the goat completely, except when kept permanently in stables;
9. To reduce the afforestation problem to its right proportions. The planting of trees on the whole archipelago, or on whole
islands, or even on already established perimeters, is not advisable
ecologically. It has not been established scientifically that it rains
more as a consequence of tree planting;
10. To revise the rural property and labour regimes in order
to achieve greater social equity and thus an improvement of the
farmer's standard of life;
11. To organize the extension service so as to reform the farmer's way of thinking and routine. Such an extension service must
be systematically supported by local agricultural experimentation;
12. To develop communications within the islands and to
increase transport facilities to sea-ports. Certain large areas would
otherwise never be able to improve their economy, even with the
benefit of better techniques and other production facilities;
13. To bring about the revegetation of the islands on a grand
scale, according to adequate techniques, assistance and legislation;
14. To consider, in close connection with the preceding paragraph, the very important problem of fuel, of wood for the kitchen,
for the lime-kilns, etc.;
15. To improve pastures, giving them one of the first places
in the priority order of the agrarian problems of the Province;
16. As pastures are usually heavily overgrazed, to consider
in certain cases, and according to the grazing system adopted, the
transitory reduction of cattle numbers;
17. To increase cattle numbers gradually in relation to the
improvement of the carrying or grazing capacity; however, available fodder amounts for drought years must always be born in
mind;
18. Owing to the generally low grazing capacity of the arid
zones, to pursue a policy of quality rather than one of quantity;
19. To improve cattle feeding, besides pasture improvement,
by the use of straw, hay, irrigated pastures, fish meal, cotton
meal, etc.;
IGi
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20. To develop, on a maize feeding basis, the poultry industry;
21. To increase water prospecting and to intensify the growing of irrigated crops, mainly of those with smaller water requirements;
22. To intensify such crops as: coffee, cotton, ricinus, purging
nut, coconut, dates, sweet potatoes, cassava, tobacco, potatoes, etc.;
23. To exploit some little used plants, such as the guava and
«French cotton» or «akund» (Calotropis syriaca);
24. To fight rural absenteism and the abandoning of the land;
25. To use modern soil and water conservation techniques.
To forbid tilling on very sloping lands, unless protected against
erosion;
26. To encourage sinking of wells, building of cisterns, barns,
silos, stables, nitre-beds, granaries, storehouses, desinfection chambers and one or two cold storage units (near important sea-ports);
27. To set up and expand industries subsidiary to agriculture, such as tobacco, soap, manioc flour, cashew-nut peeling
(home grown and imported), guava marmalade, canned and stewed
fruits, milk products, tanning and hide industries, etc.;
28. To study the market problem, ascertain its demands and
control the quality of exported products;
29. To aid the farmer financially, by means of long-term and
low-interest credit.
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10. L'AGRICULTURE A
L'ARCHIPEL DU GAP-VERT
RESUME
La reconnaissance écologico-agricole de I'Archipel du CapVert a commence en Novembre 1955 et a terminé en Mai 1956.
Elle avail deux buts: le premier, particulier, de determiner ses
aptitudes pour la culture du colon; le second, general, d'évaluer
les possibilités agricoles de I'Archipel et d'établir les bases
d'aménagement des terres, et de développement agraire d'après
un criterium écologique.
On a étudié les sols et la vegetation de toutes les iles et
établi des relations entre ces deux facteurs et le relief, le climat
et l'agriculture, par l'observation simultanée du profil du sol, de
sa correspondante couverture végétale, des caractéristiques de
relief, d'exposition et d'utilisation de la terre.
Pendant ces travaux on a elaboré des cartes agricoles, oü
l'on a délimité, parmi d'autres, les surfaces destinées, a présent,
a l'arrosage, au sécheron et au paturage, et on a présenté la distribution des zones humides, sous-humides, semi-arides et arides.
*

Dans la presentation et discussion des résultats de cette
reconnaissance et pour faciliter la comprehension correcte des
problèmes agraires en cause, on a, premièrement, considéré deux
conditionnements: le géographique et l'historique.
Quant au conditionnement géographique, I'Archipel appartient
k la zone planetaire correspondant au tropique de Cancer et a
une region plus restreinte — la Macaronésie. Cap-Vert est situé
dans une vaste zone au cUmat aride et semi-aride, qui croise
l'Afrique depuis l'Atlantique jusqu'a la Mer Rouge et se prolonge
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vers I'Asie. II est influence par trois courants aériens principaux:
1. LBS alizés du nord-est, ayant un caractère desséchant et
action traumatique remarquable aux plaines inférieures et a la
partie inférieure des collines découvertes, mais bienfaisants aux
pentes de N et NE, k partir d'une certaine altitude;
2. Le «harmattan», un vent tres chaud et sec, venant de
l'est, soufflant peu fréquemment et durant peu de temps; et
3. La mousson de l'Atlantique Sud, chaude et humide, venant
de W OU de SW et due aux eaux chaudes de l'Équateur.
Malheureusement, les iles se trouvent un peu au nord de
l'étendue maximum annuelle du front pluviogénique intertropical.
La pluie se range de Juillet a Octobre, ayant un maximum en
Aoüt, et elle se montre faible et assez variable, les années de
sécheresse étant fréquentes.
En ce qui concerne les sols, le Cap-Vert se situe dans le
domaine des Pedocals, au caractère aride ou semi-aride, ordinaireraent alcalins; et, quant a la vegetation, dans la zone des
steppes xérophytiques a pares et savanes a épineuses, de transition vers le desert.
Quant au conditionnement historique, il faut remarquer que
les iles étaient déshabitées a l'époque de leur découverte et ne
présentaient aucun indice de presence humaine. Il n'y avait pas
de mammifères, de poissons d'eau douce et de plantes comestibles. Il y dominait alors, comme on aurait S, espérer du conditionnement géographique, une vegetation au caractère savanoïde,
aux grands herbages et présentant quelques bois plus ou moins
répandus, surtout au bord des rivieres et des zones les plus
humides.
*

La colonisation entamée, elle se montra difficile et lente dès
le commencement, basée surtout sur des richesses étrangères a
l'Archipel. Quoique deux iles seulement eussent une activité
agricole a peine faible il se manifesta un des aspects les plus
graves du conditionnement géographique du Cap-Vert: la sécheresse, les années se succédant aux années sans pluie, alors, tel
qu'aujourd'hui, une particularité de cette zone du monde.
La generalisation de la culture du maïs au Cap-Vert possibilita le développement d'une agriculture de subsistance — done, un
168
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accroissemeat populationnel tres vulnerable a la sécheresse, en
raison de sa dépendance de la production aléatoire de la terre de
sécheron. Ge n'est pas l'activité de rhomme qui a déclanché le
phénomène cosmique de la sécheresse au Cap-Vert; c'est I'agriculture, surtout celle de sécheron, qui a révélé, enregistré et
mesure cette sécheresse et en a subi les consequences.
•

Après avoir discuté les caractéristiques de l'agriculture du
Cap-Vert au passé, et critique quelques affirmations d'A. Chevalier, qui empêchent une vision claire des réalités agraires de
l'Archipel, on a ensuite traite de l'agriculture au présent, en prenant en base les cartes agricoles. On a décrit les regions representees sur les cartes, on a fait état de leurs possibilités et remarqué leurs problèmes fondamentaux.
Ensuite, on a présenté et décrit les cultures des regions humides, sous-humides, semi-arides, les cultures arrosées, les paturages
des regions a basse altitude et arides et celles d'altitude, les bois
et les essais d'arborisation.
En considérant que le Cap-Vert peut profiter de l'expérience
des autres regions arides et semi-arides du monde, on a organise
un court abrégé des notions fondamentales d'aridiculture, surtout
de celles interessant le plus a son cas particulier.
*

Après avoir présenté l'agriculture au passé et a l'actualité, et
référé les principes de l'agriculture des zones arides, on a, logiquement, considéré l'avenir de l'agriculture du Cap-Vert.
Pour appuyer la mise en valeur de l'agriculture sur des bases
solides, on a, au commencement, pointe le besoin de développer
l'investigation scientiflque locale et de créer, en consequence, un
Centre d'Etudes d'Aridiculture, disposant de larges moyens et travaillant en collaboration étroite avec des institutions similaires des
regions arides du globe. On a référé, comme exemple, quelques
dizaines de problèmes importants attendant solution.
En même temps, on a préconisé le développement des services
d'éducation et d'assistance technique a l'agriculteur du Cap-Vert,
destines a lui instiller une nouvelle «philosophie» de vie, oü le
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travail de la terre soit dignifié, a éveiller son intérêt aux techniques
de production nouvelles et a I'initier et assister a I'usage de ces
techniques.
*
Enfin, en synthese de toutes les conclusions, on a propose,
comme des bases pour de futurs plans d'aménagement des terres
et développemenl:
1. Éviter la pulverisation de la propriété de sécheron;
2. Réduire la surface des cultures annuelles de sécheron,
étant donnée leur vulnérabilité a la sécheresse;
3. Réduire, en consequence, la population intéressée a l'agriculture de sécheron, en la tournant vers d'autres activités;
4. Augmenter, jusqu'au maximum, la surface arrosée et utiliser rationnellement l'eau dans les cultures les plus recommandables au point de vue technique, économique et social;
5. Réduire progressivement et inflexiblement la surface de
culture de Ia canne a sucre;
6. Augmenter, autant que possible, Ie nombre des propriétés
mixtes, de paturage et d'arrosage;
7. Organiser l'aménagement general des paturages;
8. Éliminer, tout simplemeut, la chèvre, sauf quand elle est
sous régime d'étable permanent;
9. Réduire Ie problème de l'arborisation a sa juste proportion. Arboriser l'Archipel ou des iles toutes entières, ou, tout
simplement, quelques périmètres établis, ce n'est pas recommandable au point de vue écologique. Ce n'est pas une vérité scientifiquement prouvée que l'arborisation donne lieu a des pluies plus
abondantes.
10. Reviser Ie régime de la propriété rurale et du travail
pour rendre possible une plus grande équité sociale et, par conséquent, la mise en valeur, plus facile, des ïles du Cap-Vert;
11. Organiser l'assistance technique de maniere a y reformer la
mentalité et Ia routine du paysan. Une telle assistance doits'appuyer
systématiqueraent sur services d'investigation agraire locale;
12. Développer les communications a l'intérieur des iles et
faciÜter les transports vers les ports d'embarquement. Autrement,
de larges zones ne pourront jamais faire progresser leur économie,
même si elles jouissent les benefices d'une technique plus avancée
et d'autres facihtés de production;
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13. Procéder a la révégétation a grande échelle des ties, selou
techniques, assistance et legislation adéquates;
14. Considérer, en liaison étroite avec l'alinéa precedent, le
problème tres important des combustibles, du bois a bruler pour
les fours a chaux, etc.;
15. Améliorer les pMurages, en leur donnant une place au
devant dans I'ordre de priorité des problèmes agraires de la Province;
16. Étant donné l'état general de degradation des paturages,
envisager en de certains cas, et selon le système de paitre choisi,
la reduction temporaire des effectifs en bétail;
17. Augmenter ceux-ci graduellement, au fur et a mesure que
la capacité alimentaire améliore, en ne perdant pas de vue, cependant, les disponibilités fourragères des années de sécheresse;
18. Étant donnée, en general, la réduite capacité alimentaire
des zones arides, encourager une politique de qualité plutot que
de quantité;
19. Chercher a améliorer la nourriture du bétail, outre la
mise en valeur des paturages, en ayant recours aux pailles, a la
fabrication de foins, a la constitution de prés arrosés, a l'usage de
la farine de poisson, du mare de coton, e t c ;
20. Favoriser, a la base du maïs, le développement de l'industrie avicole;
21. Developer le captage des eaux et intensifler les cultures
arrosées, surtout celles exigeant peu d'eau;
22. Intensifler des cultures telles que les suivantes: du café,
du coton, du ricin, de la pourguère, du coco, de la datte, de la
patate, du manioc, du tabac, de la pomme de terre, e t c ;
23. Explorer quelques plantes peu utilisées, telles que le
goyavier et le «mudar»;
24. Combattre l'absentéisme agraire et l'abandon de la terre;
25. L'usage des techniques modernes de conservation du sol
et de l'eau. La prohibition de la culture en terrains a grande
pente, s'ils ne sont pas proteges contre l'erosion;
26. Protection envers l'ouverture de puits, la construction de
citernes, paillers, silos, étables, nitrières, greniers, magasins, chambres de désinfection et d'un ou deux magasins frigorifiques (auprès
des ports importants);
27. Installer et multiplier des industries subsidiaires de l'agricullure, comme celles du tabac, du savon, de la farine de manioc.
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de récorcemeat de la noix d'acajou, aussi bien celle originaire de
I'Archipel que celle importée (cas a étudier de concert avec la Province de Mozambique), de la confiture de goyave, des conserves,
des compotes, des laitages, de la tannerie, de la peausserie, etc.;
28. Étudier le problems des marches, en définir les exigences
et contróler la qualité des produits exportés;
29. Prêter de l'aide financière a l'agriculteur, au moyen du
crédit a long terme et bas intérêt.
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EST. I

A — SAXT/A(j().

Ribeira de S. Doniingos. Regadios com cana sacarina
e fruteiras, entre as quais o coqueiro

B — SAi\'T/AGO. Ribeira de S. Martinlio Pequeno. Solos aluvionares iitilizados principalmente na cultura da mandioca, batata doce, cana sacarina, milho, feijao, fruteiras

EST. II

A — SAXT/AGO. Ribeira de S. Martinlio Peqiieno. Levada construida
pela Brigada Teciiica de Estudos e Traballios Hidraulicos

B —SANTIAGO. Ribeira da Trindade, a jusante do Posto Experimental. Regiao
de pastagens pobres. No vale cultivam-se cana sacarina, milho, fruteiras

EST. Ill

h — SANTIAGO. Ribeira da Cidade Vellia, vista da Fortaleza, para moiitante. Note-se a
abundancia de fruteiras, entre as quais o coqiieiro e a mangueira. A zona de regadio
abrange uma comprida e estreita faixa ao longo do vale

B — SANTIAGO. Ribeira da Praia Formosa, proximo da foz. Ctdtura de mandioca, cana
sagarina, millio c fruteiras, tais como coqueiros, mangueiras e bananeiras

EST. IV

feuA — SAA'T/AGO. Zona hiimida. Terras de Santa Catarina, a cerca de 500 m de altitude,
vendo-se a povoaQao na planura ao fundo. Predominancia de milho e feijao. Nalguns
locais cultiva-se o cafèzeiro

r-

:ÏÉ?

-SANTIAGO. A regiTio do norte da illia situada entre os montes Vermellio e Tras-os-Montes, ao fundo. Relativamente hiimida, nos primeiros pianos, fortemente ondulada, de
cristas agudas, serrilhadas, e vertentes ingremes, com culturas e pastagens, Erosao intensa,
com ocorrência de quebradas

HST. V

k — SANTIAGO. Zona lu'imida, proximo do Curralinho, iia serra do Pico da Antiiiiia.
Ao fiiiido e a esqiierda, iim retallio da niata. Nos primeiros pianos, millio e batata doce

,;fcv„K.^^.>«a^sS^

V, — SAXTIACiO. Zona aub-ln'imida, a noroeste do monte Chaminé, fortemente ondiilnda, vista
dos Orsaos Pequenos. Ciiltura extensiva de millio, feijao e batata doce. Revestimento
vegetal intenso

EST. VI

m

SANTIAGO. Zona sub-Iu'imida. A ribeira de Godim vista da estrada, perto de Qodim. Nos
primeiros pianos, urn afluente da referida ribeira. Cultura extensiva de milho e feiiao

\

KST. VII

A — SANTIAGO. Zona sub-hi'imida. Monte Bode. Balata doce niima encosta ingreme habilmente armada em pequenos socalcos de nivel protegidos por gram/neas. Ao longe e em
baixo, as «aciiadas» do audeste da illia

B-SANTIAGO.

Zona sub-hi'imida. A ribeira da Lagoa, a lagoa e a povoagao
do mesmo nome vistas do monte Bode

EST. VIII

A — SANTIAGO. Zona sub-lnimida, proximo do P." Leao. CuUura extensiva de milho c feijao.
No centro, urn campo de batata doce, com regos aproximadamente de nivel

B — SANTIAGO.

Zona sub-humida, proximo do Cancelo. Miltio e feijao, batata doce
e Furcraea. Ao fundo, o Pico da Antónia

EST. IX

A — SANTIAGO. Monte Negro. Algodoeiro com varios alios, com um caule de cerca de 7 cm
de diametro, sadio, resistente as secas e a voracidade das cabras

B — SAMT/AüO. Zona arida. Do monte das Vacas em direcv'So a Cidade Velha.
As «achadas» do sul da ilha, com uma vegetacjao arbórea e arbustiva escassa
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SANTIAGO. Serra do Pico da Antónia. Pastageiis de altitude, iiao devassadas, em vertentes
tniiito insremes, expostas a sudoeste, proximo do Pico da Antónia. A vertente de N. E.,
batida com frequência por ventos impetuosos e névoas, cai a pnimo sobre a ribeira Longueira

HST. XII

A. — SAXT/AGO. Zona arida. Pastagens entre as ribeiras de S. Martinho Pequeno e de
S. Martinho Cirande. (Juando o numero de cabe(;as de gado nao ultrapassa a capacidade
alimentar da pastaKem, o coberto lierbaceo mantém uma densidade elevada

M
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B— 5.4ATM(70. Zona arida. Proximo da Cidade Velha. O excessn de gado por tinldade
de superficie arruina a pastagem e transforma-a num deserto, com grandes peladas

EST. XIII
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A — SAXT/A(iO. Zona arida. A Acliada (iraiide do Tarrafal, no norte da ilha. Pastagens
pobres com Rhynchelytnim sp., don.inante, e Ipomaea sp., frequente

B — SANTIAÜO.

üadü leiteiro na foz da ribeira da Cidade Vellia. Entre as plantapoes
de coqueiros vêem-se as casas da povoa(;ao

EST. XIV

A — SA.\T/AGO.

Zona arida. Gado vaciim, de bom aspecto, concentrado proximo
da povoapao do Salineiro

B — SANTIAGO. Perto de Godim. Desabamentos de boa terra, frequentes
na regiao hiimida e acidentada. Note-se, ao fundo, o forte declive de uma
folha de cultura
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EST. XV

RST. XVI
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SANTIAGO. Órgaos Pequenoa. Erosao violenta ntim campo de milho e feijao. A erosao
)l(drica é urn dos flagelos que mais afecta o agricultor das ilhas acidentadas do arquipélago

EST. XVII

A — SANTIAGO. Clime do monte Bode, revestido completamente de Furcraea foetida (L.) Haw.
e Lantana Camara. Exemplo do que se pode conseguir na revegetapao de areas difjceis

B —SANTIAGO. Zona arida. Achada Mosquito. Lado abrigado da illia. Foritiaföes abertas
de espinhosas com Zizyphus Jiijiiba («zimbrao »). e estrato graminoso abundante

EST. xvm
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EST. XIX
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EST. XX
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SAXT/AGO.

Plantapao de eucaliptos, efectuada pelo Estado, na serra da Malagueta

EST. XXI
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EST. XXII

SAM'O AXTAO. Ribeira das Pombiis. Muito estreita e profunda, termina no sopé de um
dcspenhadeiro. Nela se cultiva cana sacarina, principalmente no trü<;ü de jusante, e cafèzeiro,
110 de montante

EST. XXIII
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lïST. XXIV

^AXIO

.lA/'.lO. Kibeira do Diique. I-^scarpiiJo roclinso e altaneiro cum n'Haiiios iio fiinclo,
clominados por levaclas arrojadamente abertas sobre abismos a prumo

EST. XXV
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EST. XXVI
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SANTO ANTAO.

O tropo de jusante da ribeira Alta, drido e pedregoso,
vendo-se o regadio, ao fundo

EST. XXVII

SAXTO ANTAO.
Ribeira do Alto Mira. Da Clia Dominguinhaa para a «Serra». Paisagem vulgar
das ribeiras do norte da ilha. No primeiro piano, em baixo, o regadio; depois, culttiras
de sequeiro e pastagens; por fim, ao alto, grandes escarpas de rocha nua

EST. xxvm

A — 5/lATO .4A'7VÏO. Ribeira da Cruz, Lombo de Vellia. Despedrega e preparacjao
de terra para a cultura de cana sacarina, batata doce e fruteiras

§^

1^

B — SAA'TO AXTAO.

Ribeira da Cruz, Lombo de Vellia. Nova terra,
pronta a entrar em cultura

EST. XXIX

,-t>

SAXTO ANTAO. Ribeira da Cruz. Algodoeiro subespontaneo, vigoroso, em cultura perene
e em solos de aluviao. Um caso dos muitos que existem no arquipélago

EST. XXX

A — SAA'TO AXTAO. Foz da ribeira do Tarrafal, vendo-se a povoapao do Tarrafal de Monte
Trigo, OS depósitos de agua para abastecimento do Mindelo e regadios de mandioca,
mangueiras, coqueiros, etc.

B — SAA'TO AXTAO. Ribeira dos Bodes. Povoagao do Poio. Nova terra, armada em socalcos,
para cultura de cana sacarina. A direita, em cima, uma levada riistica. A esquerda,
ao fundo, uma cjuebrada

EST. XXXI

i
SANTO AXTAO.

Ribeira das Patas. Cha do Alecrini. Regadios com cana sacarina
batata doce e fruteiras. Ao fundo, o monte Cirio

EST. XXXII

h—SANTO ANTAO. Cha da Mesa. Aspecto
dos viveiros e das liortas da Missao Silvicola da B. T. E. T. H. Desde que Iiaja
agua, a vegetacao desenvolve-se com
grande vigor

B - SAXTO ANTAO. A regiao de Santa Isabel. Zona hiimida. Muito cultivada, sobretiido com batata doce, batata, cafèzeiros,
laranjeiras, goiabeiras, etc. Ao fundo, as
escarpas do T."- de Caixa, encimadas pela
névoa

IS

EST.

XXXIII

A —SANTO AA'TAO. Tabuga. Zona semiarida. Cultura de milho e feijao «congo»
(Cajanus) etn pequenas caldeiras abertas entre as pedras

^ —SANTO ANTAO. Tabuga. Zona semiarida. Algodoeiros subespontaneos vegetando vigorosamente, entre rochas

: ^#
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KST. XXXIV

A — 5/lATO/lA'WO. Lagoa. Pastagens siib-Iiiimidas de altitude. Ao fiindo, os, pequenos
cones viilcfinicos ou <; empolas.. da Clia da Lagoa

• SA.VTO AXTAO. Do monte Jacinto para o T.« de Baixa de Cirio. Pastagens aridas de
altitude. Manclias brancas de lapilli pomiticos com vegetagao humildc, esparsa e pobre.
Erosao intensa
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EST. XXXV
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EST. XXXVI

.^»^jC4*ïfS^

A — SANTO Ah'TAO. Porto Novo. Em solos como este, sobre Ciimadas pomiticas profundas, encontram-se pastai^ens muito aridas, de grande pobreza

B — SANTO ANTAO. Exemplo tipico de urn afloramento
rochoso, a verteiite leste do mo.ite Cirio, sobranceiro
a ribeira das Patas

C —SANTO ANTAO. Caminlio escavado na «bordeira» da
ribeira das Patas. Em curvas apertadissitnas e com
declives aspérrimos, enrola-se qiiase na vertical, suspense sobre nm abismo de mais de 500 m de profundidade. Muitos caminhos ha como este em Santo Antao
^ nas OHtras ilhas mais acidentadas

•ï*

EST. XXXVII

E 9.
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EST. XXXVIII
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SAA'TO AXTAO.
Kibeira do Alto Mirii. A erosao geológica na sua grandeza tragica.
A ela se soma a erosao provocada pelo liomem. Ambas contribuem para a destrulijao
de iim factor primSrio da fertilidade da ilha — a altitude

EST. XXXIX

SAXTO AXTAO. Ribeira dos Bodes. Vales apertados e profundos, do tipo " canon»,
aparecem nas vertentes desta ilha, voltadas a sudeste e sul

EST. XI,
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EST. XLI

A — FOGO. A povoacao dos Mosteirus vista da encosta do NIIÓ-CIK'. NO priineiro piano,
a esquerda, a arriba interior que se estende desde Nlió-Cliê até um pouco alcm da Fajazinha

' •'•T

B — FOGO. Zona lii'imida. Do monte Joao Fernandes para Ribeira lllieii.
Os nevoeiros sao frequentes nesta regiao

EST. XUI

A — FOGO. Zona hiimida. Propriedade armada em socalcos e bem defendida
contra a erosao. Cafezeiros e bananeiras

B — FOGO. Zona sub-liumida e semiarida. Rios de lava antiga, niuito pedregosos,
com cercados e ciiltiiras de sequeiro, proximo de Cova Figueira

KST.

Xl.lll

• ' * * « ^ > .

FOGO. Zona sub-hümida. Do monte Venda para a < Serra ,>. Regiao muito cultivada,
com algiimas iSrvores de fruto. Ao cimo, a ? Serra», com pastagens aridas de altitude
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EST. XLIV

A — FOaO.

Zona semiarida. Figueira Pavao, entre correntes de lava antiga
e com canipos de millio e feijao

1

./

• - - i ' ;

\
\ \ |

*;^mm-x^ iW

]^3ms^^m^Êi.mm^^mm'

B — FOÜO. Zona semiarida. Rio de lava proximo de Acliada Fnrna. Pastagens,
purgueira e monies erosionados

I
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EST. XLV

A — FOGO. Zona semidrida. Monte Dizimo,
entre correntes de lava, com cultura de
mandioca e alguma batata doce, em solos
soltos, ricos de cinzas vulcSnicas e escórias

• FOGO. Zonas semiarida e arida, voltadas ao sul. Propriedades muradas em que
se cultiva com dificuldade o millio. Ksste
so vegeta em pequenas depressèes com
alguma liumidade. No mais, so se encontram pastagens pobres e algiuis exemplares de purgueira

J
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EST. XLVI

A — FOGO. Maneira de dispor, depois da colheita, em pillias cilindricas,
as tnaQarocas de milho

Q — FOGO. Zona arida. Planta<;ao de purgueira, proximo do monte Antonio Fernandas,
em rios de lava relativaraente recente

EST. XI.Vl

A — FOüO.

Pastagens sub-hiimidas de altitude, proximo da povoa<;ao do Baluarte.
O ravinamento é intenso

B — FOGO. A cisterna de Patim, com o seu arvoredo. A volta de cisternas como esta, nas
vertentes aridas da illia, formam-se verdadeiros oasis, onde o gado e o homem vêm matar a sede

EST. XLVIII

FOGO. Chupadeiro Domitigos Santos, a 1,900 m de altitude. Na «Serra» com dificuldade se
encontra agua. Em certos locals, os « chupadeiros », onde a agua ressuma da roclia, é pos§ivel colher alguns litres de agua por dia

I-:ST. XLIX
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EST. L

f4 I

r

FOCSO. O '<Vulcrio visto de (^ova Tina. No prinieiro plano, a escarpa; lofjo a seguir, a Clia
das Caldeiras, 500 m abaixo, na vertical. A direita, ao fniido, os montes Orlando e Kendall,
no campo eruptivo meridional da i'iltima crupijao

EST. LI

A — FOGO. A Cha das Caldeiras vista do cimo do - Vulcao» para o Ponto Alto Norte
a esquerda. A negro, lavas do campo eruptivo setentrional

h — f-'OCiO. A Cha das Caldeiras vista de leste e as lavas do campo eruptivo setentrional

r

EST. Lil

I

A — FOGO. A parte leste da illia vista do cimo do ; Viilcao >, com rios de lava, de idade
variavel, escorreiido pela encosta. O mar, ao fundo, a cerca de 2.830 m

B — FOGO. Cova Tina. Pastagens aridas de altitude, cm solos cobertos de
cinzas viilcanicas. Fchium hiiperlropiciiin e /;'. riilcanonim. notaveis endemismos da ilha

EST. Uil
^ ^r'

A — rOGO.

A mata de moiite Vellui. Treclio do eucaliptal, vendo-ae, ao fiiiido, o < Vulcao«

• 5. NICOLAU. A povoagfio da Praia Branca, com as siias terras de seaneiro (millio. feijao
«bongolao », batata doce, mandioca, etc.). Ao fiindo, a elevacao designada por Praia Branca
e a Cha do Canto do Atorro, cobertas por pastagens muito pobres
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EST. LIV
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S. XICOlAl'.
Zona sub-liümida. A povoapao de Ribeira Calhau, na ribeira do mesmo nome,
no sopé de T.'' de Matim e T.'' da Moca, voltada a sudoeste. Notar a grandeza dos
afloramentos rochosos

HST. LV

- 5 . XICOLAU. A vasta planicie com pastagens muito degradadas do Campo da Preguifa.
Vê-se, ao fundo, a povoafao do Calejao e o afloramento roclioso que do monte Agua de
José se estende até a Vermelliaria
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-S. NICOl.Al'. Do Tope Simon para a Poiita da Cliaciiia, vcn.Io-sc vastas superficies
de pastagens ;iridas, voltadas a sul, com afloramentos roclio^os na parte superior

FST. LVI

'%
A - 5 NICOLAi: Kntre ii Caldeira Ja Pregiiica :
e a Preguica. Vm pormenor das pastagens ''
^ridas e pedregosas do sul da ilha
fiü-;a.K5.
B — 5, X/COLAL'.

Monte Vicentinho. Pastagens aridas, muito degradaUas

fradadaS

EST. LVII
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EST. UX

BRAVA. Ribeira dos Ferreiros. Quaiido o solo falta e a dgiia abiinda, fabrica-se terra da
propria rocha. Despedrega e constni^ao de socalcos para a ciiltura resada da cana sacariim

EST. LX

A — BUAl'A.

B — BRAVA.

Ribeira dos Ferreiros. Trapiche accionado por duas mulas

Ribeira dos Ferreiros. Alambiqiie junto do trapiche da est. LX-A

EST. LXI
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A — BRA VA. Zona hiimida. A Vila cle Nova Cintra vista do Serrado.
Regiao de café, fruteiras e flores

«a?^»^

B — BRAVA.

i^«?2gï

Zona sub-liiimida. A regiao miiito aproveitada de Nossa Senliora do Monte,
vista do Lombo de Porca

1

EST. LXII

A — BRAl'A.

Pormenor da est. LXI-B. Propriedades divididas por sebes de purKueira.
Cultura de batata doce, milho e feijao

B — 5 . VICEXTE. Pequeno regadio, com niuitas fruteiras, na regiao de Mato Ingles

EST. LXllI

«i^#*# F '^^JP'
A — .S. VICH.XTE. Peqiieno oasis, nuiito arborizado, em que prodomiiiaiu tiimareiras
0 tamarindes, sitiiado entre a ribeira dn Vinlia c a ribcira Julifio

B —5. 17C7;'A'/•/;'. O nionte Verde e as diuias do litoral vistas da extremidade leste da Praia
ürande. () pequeno planalto do montc Verde, voltado a nordeste, é a unica zona liumida da iUi.T

EST. LXIV

A — 5. VICENTE. Pormenor do planalto do monte
Verde. Pequenos socalcos com batata doce

• 5 . VICEXn-:. Xoiia Kub-luimida. P.o (^leimado, Madeiral. Regiao alta, voltada a nordeste, muito ingreme e pedregosa, armada
em socalcos toscos ciiltivados com batata,
batata doce, milho e feijao

KST. LXV

A—S.

VICENTE. Pastagens tipicas da illia: muito aridas, muito degradadas
efémeras e agressivas. Ao fundo, o monte Alves Martinho

^;:">'^'****. ^r*^*^ ..«1
B — /iO/1 1757"/!. Os aflorameiitos rocliosos da Topetona vistos do lado da riheira do Norte.
No primeiro plano, pastagens pedregosas, muito degradadas

I-:ST,
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A — BOA l'/STA. De Bela Dita para o sul, numa tapada abandonada. Exemplares de Tainarindus indica L. bem desenvolvidos, apesar da aridez geral do meio, tamareiras, Acacia
farnesiana, etc.

• I.^^Bt«#*#^»*<

13 — BOA MSTA. Ribeira do Krvatao. No primeiro plano, deserto ptiró
provocado pela permanência do gado. Ao fundo, a duna de Joao Gago

EST. LX VII

-BOA V/STA. Do Morro de Areia para a Ponta Varandinlia, veiido-se as manclias brancas
da duna que se estende deade a Costa da Boa Ksperani,-a, na costa iiorte, até ao Porto
da Farrapa, no sul

h-BOA
30^4 VISTA. O arvoredo da Boa EsperanCa nO meio da duna. No primeirrt
pla
llano, um monte de uma notével fi.xadora, Laiinaea spinosa Sclnilt ( carqueja
ueja»). A destruifiio desta planta dil-se em grande escala, sendo utilizada,
;ada, como combustivel, no fabrico da cal

r~

KST. LXVII!
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BOA V/STA. A diina da Boa Ksperanca no processo de destruicao de uma varzea
com urn pequeno povoajnento de tamareiras (Phoenix atlantica)

I-:ST. LXIX

A —BOA V/STA, Diina fixada pela ^'efjctacao, Qiie esta a ser cortada para os fonios
de cal vizintios

B-MA/O.

Pedro Vaz e o seu palmar vistos de P,ii Joaiia. An tuiulo, o iiionte Peiioso.
Pastagens pobres em terras muito erosionadas

KST. LXX

A — MA/O. A regiao a S. E. do Cascabullio. Grande planicie de pastagens regulares

•*i'

**^-

B — MA/0.

Pastagens aridas de baixa altitude relativamente pouco degradadaiS.
Ao fundo, o monte Branco

1-:ST. LXXI
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A — MA/O. Aspecto dos salgados do norte da illia completamente despidos de vegetacjac

B — MA/O. Ontro nspecto dos salgados do norte da illia. I-^stepcs salgadas com tnfos
de plantas crassas, tais como Siiaeda, Arthrocnemiim, Zygophyllum. etc.

EST. LXXII

• MA/O. Flores e frutos de Calotropis syriaca (S. G. Gmel) Woodson
(«bombardeiro»), que produz tima fibra utilizavel, sobretudo nesta ilha
e na Boa Vista

B — SAL. O Lajedo da ribeira de Tarafo. Pastagens miiito aridas dos pedregais calcSrios, miiito pianos (;<laiedos»). Tufos de Asparagus scoparlus
Lowe e Zygophyllum simple.^ L.

KST. LXXIIl

- SAL. Lajedo dos Kspargos. Notar i) aspecto plano, a abundancia de pedras calcarias
facilmente removiveis e a pobreza da vesetacjao (dominancia de Asparagus scoparins).
O Aeroporto dos Espargos foi construido neste «lajedo»

- SAL

Aspecto de uma regiao adjacente aos lajedos -. Ao faiido, as areias dunares
da Senliora do Socorro. Pastagens pobres, efémeras e agressivas

HST. LXXIV
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A — SAL.

""

Da Terra Boa para o moiite Roclia de Salina.
Regiao de aspecto desértico
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B —5/1/-. I'm trecho cultivado da Terra Boa. Campo de milho com um valado de reteiicrio
das tigiias da chuva e tima vala exterior de defesa contra o gado. Hstes valados sao
muito üteis para a conservapao da agua. Depois de estiidados, aconsellia-se a sua
generalizacao

I-:ST.- LXXV
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- SAL. Pequeiiii biirragem de retencao e iiifiltracao, situada iium afluente da ribeira de Leten,
com ni'icleo de cimento e paramentos de montante e de iusante, respectivamente, de terra
e pedra. Obras como esta sao de grande utilidade, sobretudo para o reabastecimento
dos lencóis freaticos da ilha
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A erosao hidrica é inteiisa, sobretudo nas terras pardas esciiras on avermelhadas,
grumosas, muito friaveis e fendilhadas, proximas dos -< lajedos;-
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A —5/1A7V1 I.U/.IA. PastiiHeiih imüto aridas e iiuiito degracUida.s, eni solos cuscalhentos.
Ao fiindo, os afloramentos rocliosos do Tope dos Penedos
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B — .S.-1;V7'/1 LUZIA. Blocos caóticos na base do Tope dos Penedos. Pastaf>ens nuiito aridas,
com predomi'nio de fracas forrageiras e de ervas amargas e agressivas
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k —SANTA I.rZIA. Outro aspecto da ilha, vendo-se, do lado da Espia, o morro, pedregoso
e quase despido de vegetavao, situado entre as duas ribeiras do Coxo
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B — .S.4JV7'/1 WZIA.

AS I'micas liabitapoes da ilha. Ao fiindo, os flancos
rochosos e nus da Espia
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