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_____________________________________________________________________________ 

Abstract: For historical and geographical reasons, the Atlantic islands were in the entry route of several 
native organisms into other continents. The islands were also the first territories to feel the damage 
caused by some of these agents. In this context, the invasion of the soft brown scale (Coccus 
hesperidum) in the Azores in the decades between 1840 and 1860, is presented as a case study. The 
documentation of the time is analysed in order to reconstitute the story of the specie’s arrival to the 
islands, its expansion in the archipelago, its impact on the orange groves, legislative measures approved 
and local responses to minimise breaks in the production of oranges, the main export of the islands. The 
problem was serious enough to draw the attention of the elites, and mobilise politicians to discuss the 
problem in the Parliament and put pressure with the Government of Portugal for it to act, avoiding the 
spread. Years later this pest proved to be a curse on a global scale. At a distance of 150 years, the study 
of the responses to the introduction of this small insect are themselves precursors of a biosafety policy 
which only later gained international expression. 
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1. Introduction 

Datados do século XIX, há inúmeros registos de espécies chegadas acidentalmente ao 
território europeu em consequência do transporte marítimo de bens e pessoas. Referem 
pequenos organismos, alguns ainda desconhecidos dos naturalistas, que viajando como 
“clandestinos”, desencadearam processos de infestação, com impactos que merecem 
destaque na história contemporânea. Sobretudo quando as produções agrícolas foram 
severamente afectadas, as sociedades organizaram-se para a mitigação dos danos. As 
entidades oficiais, a comunidade científica e os agentes locais procuraram soluções e 
desenharam medidas para o combate às novas patologias vegetais. 

Por razões históricas e geográficas, as ilhas atlânticas estiveram na rota de introdução de 
diversos organismos nativos de outros continentes e foram os primeiros territórios a sentir os 
prejuízos causados por alguns destes agentes. Este artigo analisa a invasão de um insecto 
classificado à época como Coccus hesperidum, o qual afectou significativamente os laranjais 
dos Açores nas décadas de 1840 a 1860. Face à relevância local da exportação de laranja 
açoriana para os mercados externos (e.g. Inglaterra), a quebra da quantidade e da qualidade 
dos frutos foi encarada como um flagelo. Os estudos de história agrária até agora realizados 
referem-se à sua ocorrência, ainda que não quantifiquem a sua importância económica. 
Versando a história económica das laranjas nos Açores, Fátima Sequeira Dias deu o mote, 
referindo, sem explorar, a influência que as pragas dos laranjais tiveram no período analisado. 
Escreveu assim: «[a] partir dos anos cinquenta, as laranjeiras da ilha de S. Miguel passaram a 
definhar. As moléstias e as novas práticas introduzidas na organização da produção foram, 
quanto a nós, as prováveis responsáveis pela rápida depreciação do fruto e, 
consequentemente, pela quebra da qualidade da laranja insular»1. Também Sacuntala de 
Miranda2, em trabalho anterior, ignorou as questões específicas que aqui se analisam:  
(1) a expansão da praga no Arquipélago dos Açores;  
(2) respostas locais e normativas à escala regional e nacional, destinadas a mitigar os danos 
causados pelo insecto e recuperar os laranjais.  
Através da distribuição espácio-temporal e da análise ao discurso de proprietários e 
autoridades, pretende-se contribuir para a compreensão do seu impacto ambiental e 
económico. 
Para reconstituir a história da introdução, impacto e mitigação da invasão desta lapa das 
laranjeiras nas ilhas do Açores, analisa-se documentação do Arquivo Nacional da Torre do 
Tombo (ANTT), bem como actas dos debates parlamentares da Câmara dos Deputados (1844 – 
1860), legislação régia (1845 e 1849), alguma imprensa da época e outras publicações. É 
convocado o contexto político e económico que enquadra os acontecimentos investigados, 
sempre que este é directamente relacionável com as respostas da sociedade. 

2. Expansão da praga no Arquipélago dos Açores  

Não é certa a origem desta espécie no arquipélago, embora os relatos da época e estudos 
posteriores apontem para que uma introdução acidental resultasse da importação de 
limoeiros dos Estados Unidos da América, realizada por Charles William Dabney3. É provável 

                                                           
1 Dias, Fátima Sequeira. «A importância da “economia da laranja” nos arquipélagos dos Açores durante 
o século XIX». Arquipélago-História vol. I, n. 2 (2005): 189–240, p.197 
2 Miranda, Sacuntala. O Ciclo da Laranja e os «gentlemen farmers» da Ilha da S.Miguel. 1780-1880. 
Instituto Cultural de Ponta Delgada, 1989. 
3 Charles W. Dabney foi uma figura destacada da sociedade açoriana, cônsul dos Estados Unidos da 
América entre 1826 e 1869 (apenas com uma breve interrupção) e o maior comerciante da Horta 
durante a primeira metade do século XIX. Sacuntala de Miranda cita Domingos Monteiro Torres para 
explicar a origem do Coccus: “devastador insecto que, introduzido nos Açores através de dois limoeiros 
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que a sua entrada nos Açores tenha ocorrido na década de 1830, se não antes, visto que os 
primeiros registos a relatar as evidências do seu impacto nas laranjeiras datam de 1837, nas 
Ilhas do Faial e do Pico (figura 1). Referem-no dois pareceres de 1844, elaborados por 
Francisco Ignacio dos Santos Cruz e pelo Visconde de S. Romão a pedido da Real Academia de 
Ciências, depois de uma requisição oficial feita a esta instituição pelo Ministério do Reino4. 
Estes replicaram, em parte, a informação que circulava entre as autoridades locais, regionais e 
nacionais, nomeadamente a que constava de um ofício de Outubro de 1843 do Governador 
Civil de Angra do Heroísmo, que sobre a invasão afirmava: “parece datar de 1837 ou 1838, e 
que as primeiras [laranjeiras afectadas] se desenvolveram numa quinta de um proprietário 
daquela ilha do Faial chamado Arriaga, ou de outro por nome Ribeiro, pois foram nestas 
propriedades que primeiro apareceram estragos em maior escala”5 . 

Apesar de algumas medidas mitigadoras, o “danoso insecto que se supõe ter vindo da 
América” tinha “destruído a maior parte dos pomares de laranjeiras” do Faial no início da 
década de 18406. Na mesma data, a sua presença era detectada em S. Miguel e, 
presumivelmente, também na Terceira7. Tal como intuíram as autoridades de Angra do 
Heroísmo, isto pode ter sido uma consequência da “comunicação que temos frequentemente 
com a ilha do Faial” e da “importação de plantas, arbustos, lenhas ou frutos, procedentes” da 
mesma ilha8. Em S. Jorge, o insecto foi detectado mais tarde, em 18469. Até ao momento, não 
se dispõe de qualquer documentação que ateste a sua presença nas restantes ilhas. 

Em Novembro de 1843, após cerca de seis meses de luta inglória contra o insecto, o caseiro da 
quinta do Barão de Fonte Bela (Ponta Delgada, S. Miguel) informa o patrão sobre a praga. As 
árvores que estavam na origem do pomar afectado tinham vindo da Ilha do Faial, cerca de 5 
anos antes, mas o impacto só então era visível10. Porém, pelas medidas e indagações logo 
levadas a cabo pela Sociedade Promotora da Agricultura Michaelense (SPAM), descobriu-se 
que o apelidado de “bicho das laranjeiras”, “lapa das laranjeiras” ou “devorista das laranjeiras” 
afectava já um conjunto de propriedades na cidade, uma das quais há um ano atrás11. De 
imediato se prescreveram medidas de controlo que incluíram cortes das árvores ou podas de 
ramos12. A geolocalização destes dados, feita através dos nomes dos proprietários e posterior 

                                                                                                                                                                          
enviados ao cônsul americano no Faial”». Cf. O Ciclo da Laranja e os «gentlemen farmers» da Ilha da 
S.Miguel. 1780-1880., p.57. 
4 ANTT, Ministério da Agricultura [1ª incorporação], cx. 62, mç. 1. 
5 Ofício nº 32 do Governo Civil de Angra do Heroísmo, datado de 12 de Outubro de 1843, dirigido ao 
Secretário dos Negócios do Reino, o Barão de Telheiras. ANTT, Ministério da Agricultura [1ª 
incorporação], cx. 62, mç. 1. 
6 Ofício do Governador Civil de Angra do Heroísmo, datado de 1 de Julho de 1843, dirigido ao Ministério 
da Fazenda. ANTT, Ministério da Agricultura [1ª incorporação], cx. 62, mç. 1. 
7 Com a documentação analisada, persistem algumas dúvidas sobre o primeiro registo do insecto na 
Terceira. Anos mais tarde a sua existência na ilha é mencionada nos relatórios dos governadores civis 
(em 1856, por exemplo), mas para a década de 1840 conhece-se apenas um documento que o 
menciona: o ofício de 22 de Fevereiro de 1844, emanado da 2ª Direcção, 2ª Repartição do Ministério do 
Reino, com assinatura ilegível. ANTT, Ministério da Agricultura [1ª incorporação], cx. 62, mç. 1.  
8 Cópia do ofício do Delegado de Saúde ao Administrador do Concelho de Angra do Heroísmo, de 18 de 
Maio de 1843 e ofício assinado pelo Barão do Tojal, em 7 de Agosto de 1843, para o Ministro e 
Secretário de Estado dos Negócios do Reino. ANTT, Ministério da Agricultura [1ª incorporação], cx. 62, 
mç. 1. 
9 Ofício nº 97 do Governador Civil do Distrito de Angra do Heroismo, datado de 18 de Fevereiro de 1847, 
dirigido ao Ministro do Reino. ANTT, Ministério da Agricultura [1ª incorporação], cx. 62, mç. 1. 
10 O Agricultor Michaelense, vol.1, supl. nº2 (Outubro de 1843), p. 9. 
11 O Agricultor Michaelense, vol.1, nº3 (Dezembro de 1843), pp.41-42. 
12 Ofícios do Governador Civil de Ponta Delgada, datados de 3 e 29 de Fevereiro de 1844, dirigidos ao 
Ministério do Reino. ANTT, Ministério da Agricultura [1ª incorporação], cx. 62, mç. 1. 
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identificação das respectivas moradas por meio dos registos eleitorais13, permitiu verificar que 
a área invadida era relativamente circunscrita, próxima da propriedade do Barão de Fonte 
Bela, reforçando a hipótese de ser este o foco original de infecção na Ilha de S. Miguel, ou pelo 
menos, na cidade de Ponta Delgada. 

Da cidade, a praga parece ter alastrado rapidamente para toda a ilha. Em 1850, Domingos 
Monteiro Torres referia que o “insecto, que, há sete para oito anos, apareceu nos pomares, 
situados no centro desta cidade” de Ponta Delgada, tem “destruído os laranjais da Ilha”14. O 
relatório da Sociedade Promotora da Agricultura Micaelense, respeitante ao ano de 1848-1849 
e publicado em 1850, permitiu verificar a área da ilha agora afectada, pois do “recinto da 
Cidade de Ponta Delgada, estendeu-se nestes 7 anos a todo o Concelho da predicta Cidade, e 
aos outros da Lagoa, Água de Pau, Villa Franca, Capellas e Ribeira Grande; sendo mui provável 
que também tenha invadido os restantes concelhos de Povoação e Nordeste”15. 

Na carta que escreveu ao Presidente da SPAM, Charles D. Dabney deu conta da situação 
fitossanitária das suas propriedades no Faial, em 1951. A intensidade da praga parecia diminuir 
por razões naturais:  

Indo à minha quinta de Santo Amaro, aonde não tinha ido por muitos meses, por lhe ter 
perdido o gosto em consequência da destruição das árvores, achei os limoeiros (...) 
cheios de fruto, inteiramente livres do bicho! (…) estendi as averiguações às laranjeiras 
que também achei livres do seu perseguidor (é preciso notar que naquela quinta havia, 
anos que tinha deixado de fazer esforços para destruir os insectos) (...) a praga tinha 
chegado ao seu auge, e já dava esperanças de um futuro mais feliz16. 

Nos relatórios dos Governadores Civis de Angra do Heroísmo e Ponta Delgada, elaborados em 
cumprimento de lei de 12 de maio de 1856, encontram-se ainda, nos anos seguintes, 
referências a esta praga dos laranjais dos Açores. Em 1856, o Governador Civil de Ponta 
Delgada proclamava a melhoria das condições fitossanitárias dos laranjais: “o cocus 
hesperidum, insecto destruidor dos pomares de laranja deste distrito, que até 1851 causou 
grandes estragos, destruindo laranjais inteiros e aniquilando centenares fortunas, tem 
desaparecido gradualmente, e hoje, graças à providência, pode dizer-se extinto tamanho 
mal”17. No mesmo ano, o Governador Civil de Angra do Heroísmo considerava que “bastante 
aumento tem havido na cultura dos pomares, dos quais felizmente vai desaparecendo o coccus 
hesperidum, que tantos estragos causou nos últimos anos”18. A Sociedade Agrícola deste 
distrito estava já preocupada com uma nova praga, proveniente também de outras geografias:  

cujas mães por instinto da natureza vão depositar seus ovos no amago dos frutos, que 
lhes servem de sustento enquanto persistem no estado de larva, e que por isso ainda 
antes de amadurecer já se acham tão deteriorados que para eles poder tirar algum 
proveito é preciso apanhá-los sobre o verde, o que muito altera o seu verdadeiro sabor 
(…) importuno insecto, que parece ser indígena de todos os países quentes e húmidos, 
como são estas ilhas, e ao qual não se tem conhecido outro inimigo mais do que os frios 

                                                           
13 Arquivo Histórico Parlamentar, Assembleias Eleitorais Monárquicas, cx. 83, 120, 134 e 233 (1838 a 
1851). 
14 Torres, Domingos Monteiro. Considerações a cerca do coccus das larangeiras, e do fluido-oleoso-
alkali-vegetal ; que reduz e aniguila o mesmo insecto. Ponta Delgada: Typ. de Joao Jacinto Botelho, 
1850. 
15 O Agricultor Michaelense, 2ª série, nº 29 (Maio de 1850), p. 496. 
16 O Agricultor Michaelense, 2ª série, nº38 (Fevereiro de 1851): 638-639. 
17 Portugal., ed. Relatórios sobre o estado da administração pública nos districtos administrativos do 

continente do reino e ilhas adjacentes, 1ºvol. Lisboa: Imprensa Nacional, 1857, p.451. 
18 idem, p.335 
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e geadas de um rigoroso inverno que é coisa muito rara em tão benigna temperatura 
(…)19. 

3.  Respostas locais e normativas à escala regional e nacional  

O combate à invasão nos laranjais do Faial e do Pico, a mais precoce na história do Coccus 
hesperidum nos Açores, fica marcado por medidas tomadas por Charles W. Dabney. Para além 
do tratamento das árvores infectadas, que ele descreverá mais tarde como “trabalhos 
enfadonhos”20, este optou por enfrentar a praga arrancando a maior parte das laranjeiras e 
substituindo-as por amoreiras. Roxana Dabney confirma esta opção: «[f]alei dos esforços de 
Charles W. Dabney para introduzir o cultivo da seda. Foi em consequência da devastação das 
laranjeiras pelo coccus hesperidum que a sua atenção foi atraída para colmatar o vazio que 
ficara»21. Numa carta de 28 de Dezembro de 1843, endereçada ao presidente da SPAM, o 
Cônsul fornece alguns detalhes sobre a sua experiência até essa data. Em 1840, começou a 
plantar amoreiras, importadas dos Estados Unidos da América. A área cultivada perfazia «dois 
moios de campo». Em pleno processo de instalação da sericultura, Charles W. Dabney 
exortava os afectados na ilha de S. Miguel a seguirem o seu exemplo: «por ver que o "bicho 
destruidor" se tem manifestado nos seus pomares (o que lamento em extremo) e desejo 
oferecer um alvitre, que muito excede em interesse o prejuízo, que Vª Sª tem de sofrer, 
porque - por mais proveitosos que fossem as laranjeiras não podiam produzir a quarta parte 
do benefício que resultará da cultivação das amoreiras22. Mas também o parecer do Director 
da Classe de Ciências Naturais da Real Academia das Ciências, Visconde de Vilarinho de S. 
Romão, de 3 de Janeiro de 1844, apoiava esta mudança de práticas culturais: «aprovo-lhe 
muito o terem-se dedicado à cultura das amoreiras em lugar das laranjeiras, pois aquelas 
árvores se propagam com muita facilidade e as melhores para criar bichos que produzem seda 
fina como a de Piemonte»23. 

Ao fim de alguns anos, constatar-se-ia o falhanço da produção de seda: «[d]eve ter sido gasto 
muito dinheiro e o fracasso foi um grande desapontamento para muitos»24. Contudo, a 
tentativa de substituição dos cultivos pode ser apontada como uma das primeiras respostas 
locais para mitigar o impacto económico provocado pela lapa das laranjeiras. Outras medidas 
estavam entretanto a ser postas em prática ou a ser aconselhadas.  

Em 18 de Maio de 1843, o Delegado de Saúde Pública de Angra do Heroísmo reporta ao 
Administrador do concelho o resultado da inspecção «em uma folha de laranjeira vinda do 
Faial, contaminada e cheia de ovos do mesmo insecto, mas também a organização do tal 
bichinho visto pelo microscópio». Tendo classificado o organismo causador da doença como 
pertencente ao género Coccus, o médico Nicolau Caetano de Bittencourt diz ter pedido ao 
Administrador da Alfândega de Angra do Heroísmo que tomasse medidas preventivas na 
Terceira, exigindo a proibição de introdução de plantas, arbustos, lenhas e frutas do Faial, «os 
condutores aonde o insecto deposita os ovos». Sugere ainda que esta sua exigência seja 
superiormente corroborada25.   

                                                           
19 idem, p. 361 
20 O Agricultor Michaelense, 2ª série, nº38 (Fevereiro de 1851): 638-639. 
21 Dabney, Roxana L., e João C. S. Duarte. Anais da família Dabney no Faial, 1º vol. Horta: Instituto 
Açoriano de Cultura ; Núcleo Cultural, 2004, p.485. 
22 O Agricultor Micaelense, vol.1, nº 4 (Janeiro 1844): 64-65. 
23 ANTT, Ministério da Agricultura (1ª incorporação): cx. 62, mç 1.  
24 Anais da família Dabney, 1º vol., p. 485-486 
25 ANTT, Ministério da Agricultura (1ª incorporação): cx. 62, mç 1. 
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A 1 de Julho de 1843, o Governador Civil de Angra do Heroísmo escreve ao Ministro do Reino. 
Informa ter feito «proibir a introdução de plantas, arbustos, lenhas e frutos vindas do Faial», a 
requerimento da respectiva Câmara Municipal, comunicando o facto «para no Reino se 
poderem tomar medidas para impedir a introdução de um tal insecto»26. Os ecos da 
introdução e expansão do bicho das laranjeiras tinham já chegado aos produtores do 
Continente, prontamente organizados para reclamar a protecção das suas culturas. Numa 
carta dirigida à Rainha D. Maria II, o Conde de Farrobo, Manuel Joaquim da Costa Silva, 
António Lamas, e outros, «por si e mais proprietários de Setúbal», solicitam-lhe que “se Digne 
mandar proibir pela Repartição de Saúde, da maneira mais positiva, a introdução de quaisquer 
plantas ou frutas provenientes das Ilhas dos Açores, dos Estados Unidos da América ou de 
quaisquer Portos onde reine aquele mal”27. O Conselho Nacional de Saúde Pública recebera 
também comunicação do Delegado de Angra do Heroísmo, mas limitara-se «a mandar passar 
uma circular a outras estações de saúde nos portos de mar do continente, a fim de se obstar à 
sua introdução no Reino, proibindo os meios da sua importação»28. A decisão chega ao 
Ministério da Fazenda, não com a indicação de se proibir as importações mas de se fiscalizar os 
produtos em causa.  

Quando a praga se revelou na principal ilha produtora de laranja [S. Miguel, em Outubro de 
1843], multiplicaram-se as reacções da sociedade civil, com protagonismo da SPAM, da 
Câmara Municipal (CMPD) e do Governo Civil (GCPD). Entre 1843 e 1844 foram várias as 
iniciativas levadas a cabo. 

Em 29 de Dezembro de 1843, na sessão da SPAM, foi aprovada pelos sócios, ainda que sem 
unanimidade, uma autorização para pedir às autoridades uma postura vinculativa que 
obrigasse os proprietários a fazer o tratamento das árvores infectadas29. 

Em 23 de Janeiro, na sessão pública da CMPD debateu-se «a que Autoridade competia 
estabelecer medidas para obviar ao mal, se à Autoridade Municipal, se à Superior Autoridade 
Administrativa; venceu por 33 votos (se a memória nos não falece) que tal objecto era da 
exclusiva competência do Governo Civil»30. 

Em 25 de Janeiro, o GCPD cria uma comissão composta de doze cidadãos que por si deverão 
ser nomeados, «a cujo cargo estará a inspecção dos laranjais do concelho [de Ponta Delgada, 
outros poderão suceder-se], e a direcção dos indispensáveis trabalhos, para a extinção do 
insecto – Coccus hesperidum»31. 

Em 3 de Fevereiro de 1844, o GCPD pede ao Ministro do Reino que o Governo autorize a 
utilização de fundos públicos para “indemnizar alguns cidadãos pobres, cujas laranjeiras 
devam cortar-se, por estarem sobre modo inçadas do insecto”, bem como para fazer “as 

                                                           
26 idem 
27 Embora sem data, esta carta consta da mesma capilha dos dois documentos acima mencionados, com 
carimbo de entrada no Governo Civil de Lisboa. ANTT, Ministério da Agricultura (1ª incorporação): cx. 
62, mç 1.  
28 Parecer de Francisco Inácio dos Santos Cruz, sócio efectivo da Real Academia das Ciências, de 22 de 
Janeiro de 1844. ANTT: Ministério da Agricultura (1ª incorporação): cx. 62, mç 1. 
29 O Agricultor Michaelense, vol.1, nº4 (Janeiro 1844): 54-55. 
30 O Agricultor Michaelense,vol.1, nº5 (Fevereiro 1844): 68-69. 
31 Ordem do Governador Civil de Ponta Delgada (Francisco Afonso da Costa Chaves e Melo), Palácio do 
Governo Civil de Ponta Delgada, 25 de Janeiro de 1844. ANTT: Ministério da Agricultura (1ª 
incorporação): cx. 62, mç 1. 
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necessárias despesas na extinção do insecto em algumas laranjeiras de cidadãos cuja 
subsistência depende de serviço braçal32. 

Em 6 de Abril de 1844, a CMPD aprova legislação municipal, considerando que «o 
desenvolvimento do insecto, vulgarmente denominado «Cochonilha devorista das 
Laranjeiras», ameaça de total ruína as quintas, e pomares d'arvores ' d'espinho deste 
Município, sendo por isso de necessidade urgentíssima, empregar quanto antes, meios 
prontos, e eficazes, em ordem a extinguir tão pernicioso gérmen de destruição de uma das 
principais fontes de riqueza d’esta Ilha»33.  

O problema era já suficientemente grave para chamar a atenção das elites do Continente e 
mobilizar os deputados para a discussão das medidas destinadas a «atalhar um flagelo com 
que a Providência parece querer castigar aqueles povos». É desta forma que, em 11 de 
Dezembro desse ano, o relator da Câmara dos Deputados apresenta um projecto de lei relativo 
ao "Devorista das Laranjeiras34. Prevê-se, para o distrito de Ponta Delgada, a formação de 
«comissões de Peritos, que o Governo julgar que são necessários para tratar da extinção do 
insecto»35. Em 20 de Janeiro de 1845, o assunto volta ao parlamento. A Comissão de Fazenda 
apresenta o seu parecer relativamente a um projecto (o nº152), onde afirma que «em negócio 
de tal natureza, não convém de modo algum ligar a acção do Governo, e que antes é preciso 
desembaraçar o mesmo Governo dos obstáculos das suas próprias atribuições, revestindo-o de 
toda a autoridade de que ainda careça, para determinar e levar a efeito os meios que julgar 
necessários ao fim proposto»36. Esta proposta de lei distingue-se da anteriormente 
apresentada por prever um conjunto de medidas com impacto fiscal e omitir a criação de uma 
comissão, como antes tinha sido sugerido. Toda a laranja exportada da ilha de S. Miguel, 
pagaria um «direito de saída» de 30 reis por cada caixa grande, e 20 reis por cada caixa 
pequena (artigo 2º), revertendo o imposto, prioritariamente, para despesas feitas «com a 
extinção do Coccus hisperidum» (artigo 3º). Ainda que se previsse a aplicação desta legislação 
a outros distritos, esta não tinha, de imediato, um caracter obrigatório senão para Ponta 
Delgada. 

Os deputados conheciam já os danos nos laranjais da Horta. Esta questão e a do caracter 
regional (Junta Geral ou Administração do Concelho) ou nacional (Governo) da administração 
do pecúlio recolhido acenderam o debate. Discutiu-se ainda que, neste quadro, fosse 
estabelecido um prazo para a aplicação de tais medidas: «se não se conhece ainda quais os 
meios, e modo de acabar com esta praga, que tanto prejuízo tem causado, como é que se 

                                                           
32 ANTT: Ministério da Agricultura (1ª incorporação): cx. 62, mç 1. 
33 O Agricultor Michaelense, vol.1, nº6 (Abril 1844): 114-117. 
34 “Devoristas” ou “devorismo” é o nome que em Portugal Contemporâneo (1881), Oliveira Martins deu 

aos políticos e à vida política entre 1834 e 1836, quando os líderes liberais vencedores da Guerra Civil e 

que ocuparam os principais lugares do Estado foram acusados de vender de forma “suspeita” os bens 

nacionais, supostamente retirando proveitos próprios do negócio. O termo é usado também no debate 

político na Câmara dos Deputados, embora mais no final do século. Na década de 1840, estabelecia-se 

uma analogia entre a prática dos políticos que “comiam” os dinheiros públicos e a do insecto que 

devastava os laranjais. O termo persistiu no discurso político, por mais algum tempo. Em 1854, falava-se 

de “administrações alcunhadas de devoristas”, para referenciar alguns governos do período anterior à 

Regeneração (antes de 1851). Martins, Oliveira. Portugal contemporâneo. Biblioteca iniciação literária 

17-18. Porto: Lello & Irmão, 1981 e Diário da Câmara dos Deputados, sessão de 17 de Março de 1854, p. 

247. 
35 Diário da Câmara dos Deputados, sessão de 11 de Dezembro de 1844, p. 397. 
36 Diário da Câmara dos Deputados, sessão de 29 de Janeiro de 1845, p.1 
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pode aqui marcar o tempo de três anos dentro do qual o mal deve ter terminado?»37. A sessão 
terminou com a aprovação, com emendas, da proposta apresentada.  

A publicação da carta de lei que cria um imposto sobre a laranja exportada em Ponta Delgada 
(13 de Fevereiro de 1845) e a Portaria do Ministro do Reino com instruções para as acções de 
extinção do insecto (26 de Fevereiro de 1845) decorrem do processo legislativo. Em 20 de 
Maio de 1845, nomeia-se uma nova Comissão, desta vez ao abrigo dos diplomas nacionais 
entretanto aprovados.  

O rendimento do imposto aplicado às laranjas transacionadas na Alfândega de Ponta Delgada 
nos 3 anos que se seguiram à carta de lei foi apresentado ao respectivo Governador Civil, a 25 
de Novembro de 1848. As contas totalizam (valores arredondados): 3286 reais, de Novembro 
de 1845 a Maio de 1846; 3008 reais, de Novembro de 1846 a Maio de 1846; 4815 reais, de 
Novembro de 1847 a Maio de 1847. No primeiro ano de trabalhos práticos (de 21 de 
Novembro de 1845 a 20 de Abril de 1846), também a Comissão apresenta o relatório 
financeiro das suas actividades «com o pessoal e matérias empregadas para a extinção do 
insecto nas 3 paróquias da cidade». Sendo pagas gratificações ao Secretário e aos Directores, 
salários aos operários e aquisições de material (azeite, alcatrão, enxofre) e utensílios, o valor 
de gastos perfaz 1480 reais. O balanço é favorável à receita em 1806 reais. 

A obrigatoriedade do pagamento de imposto e a actividade da Comissão foram criticadas na 
sociedade micaelense. O coro de reclamações tem fundamento no facto, já acima referido, de 
a expansão dos laranjais afectados não ter parado de crescer. Em 1849, já depois de um 
interregno legislativo, uma nova lei é aprovada, prolongando o pagamento de um imposto, 
ainda que de menor valor, para continuar a combater o Coccus hesperidum. Esta lei vigora até 
1852 e, dando satisfação às vozes locais, incluindo as dos próprios membros da Comissão 
encarregada da tarefa, não é renovada. Nessa época, outras pragas agrícolas preocupavam os 
agricultores das ilhas, nomeadamente o oídio, que surge nessa data. Há, todavia, um facto que 
vem abalar o comércio da laranja, agindo cumulativamente com o Coccus.. O rendimento dos 
produtores começava a decair, não tanto pela devastação dos laranjais mas porque o preço 
baixara a níveis que não pareciam compensar os custos de produção e de comércio 
(embalamento e transporte); o “ciclo da laranja” parecia estar a aproximar-se do fim.38 

O fracasso da sericultura ensaiada no Faial recomendava a procura de outras alternativas. A 
cultura do tabaco surge, nesta época, como uma alternativa: “[s]endo parecer geralmente 
preconizado a conveniência da introdução de um novo ramo de indústria, que substitua os 
interesses que davam os laranjais na Ilha, é lançando a vista pelos diversos ramos aqui 
adoptados, nenhum há, em nosso entender, que tanto satisfaça como a Erva-santa”39. 

4. Considerações finais 

A investigação realizada em torno da crise dos laranjais provocada pelo Coccus hesperidum nas 
ilhas dos Açores constituiu um contributo para a história agrária do Arquipélago. Destaca a 
importância que as transferências de organismos vivos tiveram na introdução de novas 
culturas e, sobretudo, como estas também foram valorizadas e depreciadas pela ocorrência de 
pragas agrícolas. Pela expressão que teve à escala local, regional e nacional, o estudo de caso 
convoca uma dimensão naturalista e demonstra a necessidade de atender à dimensão cultural 
das invasões biológicas para o tratamento de algumas matérias que já são caras à história 

                                                           
37 idem, excerto da intervenção do deputado Alves Martins, p.5. 
38 Miranda, Sacuntala. O Ciclo da Laranja e os «gentlemen farmers» da Ilha da S.Miguel. 1780-1880. 
Instituto Cultural de Ponta Delgada, 1989. 
39 Revista dos Açores, 8 de Dezembro de 1852, nº 102, p.412. 
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política e económica. Independentemente do impacto real no valor das exportações, que não 
é objectivo deste estudo, a análise das percepções e a magnitude das respostas dadas a esta 
praga mostram uma utilização do problema no quadro de tensões económicas mais vastas, de 
âmbito nacional e no contexto do Liberalismo português. 

 

 


