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Enquadramento geográfico de Cabo Verde

São dez as ilhas que constituem o arquipélago de Cabo Verde, todas povoadas, 

com exceção da ilha de Santa Luzia. Esta, juntamente com as ilhas de Santo Antão, 

São Vicente (fig. 2), São Nicolau, Sal e Boa Vista constituem as ilhas do barlavento. 

As ilhas do sotavento são Maio, Santiago, Fogo e Brava. 

Fig. 2 - Hipsometria e localização geográfica da ilha de São Vicente 
(Fonte: Adaptado de Andrade, 2016).

Geologia

De um modo genérico, as ilhas de Cabo Verde dispõem-se em dois arcos, cuja 

curvatura setentrional forma o primeiro deles, o grupo de Barlavento, enquanto o 

segundo se localiza a sul, no grupo de Sotavento. O arquipélago dista menos de 500 

km da costa africana, e localiza-se entre os paralelos 14º 48´ N e 17º 13´ N. 



Do ponto de vista estrutural está localizado numa situação de intraplaca continental 

(Ernst e Buchan, 2003), cuja génese estará relacionada com um mecanismo de hotspot 

(plumas mantélicas) notando-se a existência de uma ligação em crista do soco entre 

os arquipélagos de Cabo Verde e das Canárias (Patriat e Labails, 2006; Holm et al., 

2008). As ilhas de Cabo Verde terão a sua origem a partir da fragmentação de um 

antigo manto subcontinental, aquando da formação do manto oceânico, durante a 

abertura do Oceano Atlântico (O´Reilly et al., 2009). A atividade do tipo hotspot 

ter-se-á iniciado há cerca de 19 a 22 Ma, o que resultou numa grande zona crustal 

de uplift em que o arquipélago está implementado (Plesnar et al., 2002), sendo que a 

atividade vulcânica permanece até a atualidade. A atividade tectónica destaca-se pela 

presença de falhas transformantes do rift interatlântico, bem como de significativos 

soerguimentos, do principal lineamento regional com direção NW-SE e de estruturas 

tectónicas NNE-SSW (Pereira et al., 2007; Vitória, 2013).

As rochas ígneas que afloram nas ilhas de Cabo Verde resultam fundamentalmente 

da cristalização de magmas primários alcalinos fortemente sub-saturados em 

sílica e rochas mais evoluídas, como fonólitos e sienitos nefelínicos, resultantes 

da evolução e diferenciação magmática (Davies et al., 1989). Um outro grupo de 

rochas presentes no arquipélago diz respeito aos carbonatitos, o que sugere que 

o manto litosférico subcontinental possa constituir a fonte, de pelo menos parte, 

destas rochas (Hoernle et al., 2002).

São reconhecidas diversas fases de expansões magmáticas, sendo frequentes as 

inúmeras crateras que se espalham pelas ilhas (fot. 1 e 2). A atividade sísmica é 

reconhecida no arquipélago, em especial nas ilhas Brava e de Santo Antão, e que, 

como resultado, terá provocado o levantamento destas e de outras ilhas. As camadas 

calcárias com fósseis, situadas a 3 metros acima do nível médio do mar na ilha de 

Santo Antão, ou as formações sedimentares da ilha de Santiago, são reveladoras 

de uma emersão lenta e, por vezes, sugerem a existência de regressões marinhas, 

responsáveis pela flutuação do nível do oceano (fot. 3 e 4). 

A atividade vulcânica atual concentra-se à ilha do Fogo cujo último paroxismo 

eruptivo ocorreu entre novembro de 2014 e fevereiro de 2015. A ilha do Fogo é 

um grande aparelho complexo, possui unicamente uma estrutura vulcânica fresca, 

ainda ativa. O enorme cone apresenta um contorno arredondado, simples e regular.
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Fot. 1 - Bordeira da cratera onde, a Sul, se desenvolve a cidade do Mindelo 
(Fotografia de Bruno Martins, tirada em agosto de 2014).

Fot. 2 - Pormenor da Bordeira Sul da cratera onde se pode observar um apontamento de 
disjunção prismática do basalto (Fotografia de Bruno Martins, tirada em agosto de 2014).
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Fot. 4 - Nível de arenito, provável testemunho de regressão marinha, 
fossilizado por um depósito de vertente, em Tarrafal, ilha de Santiago 

(Fotografia de Fátima Velez, tirada em fevereiro de 2016).

Fot. 3 - Formação de calcário margoso, elevado face ao nível médio das águas, Baía das 
Gatas (S. Vicente) (Fotografia de Bruno Martins, tirada em agosto de 2014).
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Do ponto de vista morfológico a ilha é formada por um grande tronco de cone, 

dissimétrico, cujo centro está repuxado para nordeste, com flancos de pendor mais 

suaves a oeste e sul e, abruptos, a leste. O topo corresponde a uma caldeira, aberta a 

leste, onde se desenvolveu um cone, onde se centrou a atividade vulcânica durante 

os 20 eventos históricos conhecidos que ocorreram até 1799. A ilha é inundada 

por uma imensidão de cones adventícios com altitudes que raramente ultrapassam 

100 metros, com exceção do flanco oriental da ilha, onde são raros, alguns já muito 

desgastados pela erosão (fot. 5). As emissões exteriores à caldeira, posteriores à sua 

formação, parecem ter sido raras, à exceção de um pequeno vulcão, o morro de 

Trás-os-Montes, assente sobre a fajã de Mosteiros, e que corresponde a um cone de 

escória formado no decurso de erupções submarinas.  

Fot. 5 - Aspeto de um cone adventício, próximo do Monte Grande, na ilha do Fogo 
(Fotografia de Bruno Martins, tirada em fevereiro de 2016).

A Chã das Caldeiras corresponde ao fundo plano de uma caldeira com cerca 

de 2 km de largura, em forma de ferradura, interrompida pela presença de alguns 

cones adventícios e correntes de lava (fot. 6). É limitada pela enorme bordeira em 
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hemiciclo, com cerca de 9 km de diâmetro, aberta para oriente, que constitui uma 

parede com um comando superior a mil metros. É formada por acumulações de lapilli 

e de escórias grosseiras, intercaladas com breves episódios efusivos, e é intercetada por 

filões e sills, relacionadas com os episódios magmáticos mais antigos da ilha. 

O fundo da caldeira apresenta um degrau transversal continuo, com um desnível 

de cerca de 50 m a pender para norte, associado a uma falha de orientação NW-SE 

(Silveira et al., 1997).

Depois de formada a caldeira, a atividade eruptiva recomeçou no seu interior, 

sendo difícil a seriação da sucessão desses episódios, dada a acumulação e 

sobreposição de lavas e cinzas (fot. 7).

São abundantes os derrames de lavas dos tipos AA e pahoehoe, mais fluidas, 

encordoadas, sugerindo formas de torção e contração, ocupando hoje a maioria da parte 

mais plana da Chã. A erupção mais recente originou um manto de lava fluida (fot. 8) 

que intercetou a estrada que liga as povoações do interior da caldeira, casos de Bangaeira 

e Portela, onde ainda é visível o desnível transversal de cerca de 50 metros ditado pelo 

Espigão triangular formado das mesmas acumulações de tufos e lavas antigas. 

Aquilo que é apelidado de “vulcão” corresponde ao cone eruptivo principal 

formado no interior da Chã, que se ergue a cerca de mil e cem metros acima dela 

e que dita o ponto culminante da ilha (2829 m). Apresenta uma cratera diâmetro 

com cerca de 500 m. A altura do seu bordo é de cerca de 100 a 200 m, consoante 

a altura de desmantelado do mesmo. O flanco oriental contacta diretamente com 

o mar, com um pendor impressionante, interrompido por vales com encaixes 

profundos e estreitos, onde na época das chuvas, as ribeiras escavam e arrogam uma 

extraordinária competência.

Assim o cone principal possui inúmeros cones adventícios, de várias idades, 

quer nele, quer no sopé, quer ainda no interior da Chã, marcada ainda por um 

conjunto de lavas e escórias resultantes das várias erupções que nela se derramaram, 

às vezes, até ao mar. 

Os materiais eruptivos mais antigos aparecem na base da ilha (Ribeiro, 1960), 

constituídos por lavas basálticas bastante fluidas. Compreende uma alternância de 

lavas, tufos, escórias, lapilli e cinzas. Na bordeira, a grande parede é atravessada por 

inúmeros filões, que representam o termo do primeiro ciclo eruptivo. 
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Fot. 6 - Vista sobre a Chã das Caldeiras, ilha do Fogo 
(Fotografia de Bruno Martins, tirada em fevereiro de 2016).

Fot. 7 - Manto de lavas correspondentes aos episódios eruptivos de 1995 e de 2014, em Chã 
das Caldeiras, ilha do Fogo (Fotografia de Bruno Martins, tirada em fevereiro de 2016).
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Em São Vicente, o substrato é constituído, fundamentalmente, por afloramentos 

de rochas vulcânicas silicatadas, rochas carbonatíticas intrusivas e por diversos 

complexos filonianos (Hernán et al., 2011). Estes, são caracterizados pela existência de 

uma densa rede de filões, bastante alterados, de cores claras (castanho-claro, branco, 

amarelo) que, por vezes, chegam a atingir o estado de massas argilosas, de origem 

basáltica. Identificam-se, ainda, ao longo da ilha, intrusões de rochas granulares 

silicatadas, também elas quase sempre muito alteradas, de natureza gabróica, e de 

filões ou filonetes sienitóides e carbonatíticos (Jørgensen, et al., 2002). Estes últimos 

ocupam quase sempre pequenas áreas e afloram como encraves em formações mais 

modernas, de idade próxima dos 5,7 Ma (Bernard-Griffiths et al., 1975; Hoernle et 

al., 2002; Madeira et al., 2005; Huertas, et al., 2006; Stokes e Gomes, 2020). 

Em São Vicente os solos são pouco evoluídos e pouco profundos. Trata-se de litossolos, 

na maioria das vezes, de espessura geralmente inferior a 20 cm sobre rocha compacta. Os 

aluviossolos são praticamente inexistentes, dada a ausência de ribeiras e, consequentemente, 

de material aluvionar. Bem mais frequentes é a presença de solos halomórficos, tanto 

salinos como alcalizados (Diniz e Matos, 1994), em resultado da acumulação de sais 

solúveis, associada à escassez da precipitação, concentrada num período muito curto do 

ano, e ao relevo, relativamente pouco acidentado da ilha (Nunes, 1968). 

Fot. 8 - Cratera do cone formado durante a erupção de 2014/15. Em segundo plano, 
vista do derrame de lava sobre a Chã das Caldeiras, ilha do Fogo 

(Fotografia de Fátima Velez, tirada em fevereiro de 2016).
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Clima

Do ponto de vista climático o arquipélago localiza-se na zona Saheliana, de 

clima semiárido com uma estação húmida curta. Embora localizado fora da zona de 

deserto climático do hemisfério Norte, a observação de muitas das suas paisagens 

mostra que se está numa área muito suscetível aos processos de desertificação (fot. 

9 e 10). As precipitações têm uma grande variabilidade interanual e só muito 

raramente ultrapassam 600 mm, sempre em altitude. O reflexo das crises climáticas 

reflete-se na produção agrícola. 

Fot. 10 - Formação de “pavimentos” e de pequenas dunas na Baía das Gatas (São Vicente) 
(Fotografia de Bruno Martins, tirada em agosto de 2000).

Fot. 9 - Salinas de Pedra Lume na ilha do Sal (Fotografia de Bruno Martins, tirada em 
agosto de 2000).
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A respeito da irregularidade das chuvas no arquipélago, alguns estudos 

consideram que houve um período compreendido entre 1945 e 1950, e 1975 e 

1985 de crises graves de precipitação, a que se sucedeu um período de 11 anos, 

entre 1960 e 1970 de crises menos graves (Fonseca, 1962). Em contrapartida, a 

década de 50, do século passado, foi de boas colheitas agrícolas, ao contrário de 

outras, como foram as décadas de 70 e de 80, em que se registou um total anual 

de precipitação inferior a menos de metade do valor daquela década, que foi mais 

húmida (Correia, 2000). Associada a esta irregularidade, podemos considerar uma 

outra característica importante, que diz respeito à intensidade da precipitação. Em 

geral, as chuvas caem sob a forma de aguaceiros, por vezes, em bátegas fortíssimas, 

que chegam a atingir valores iguais ou superiores ao valor médio mensal. 

A época das chuvas, geralmente compreendida entre agosto e outubro, por vezes pode 

iniciar-se em julho, durante a qual se regista 90 % do total anual de precipitação em cerca 

de 10% dos dias. Esta é a época mais quente do ano, correspondendo à presença da zona de 

convergência intertropical, quando esta se encontra mais a Norte (Amaral, 1964; Ferreira, 

1983) (Tabela I). A instabilidade das massas de ar é reforçada pelo efeito orográfico. 

Mês J F M A M J J A S O N D ANUAL

T 21,9 21,6 22,0 22,2 23,8 25,0 26,2 26,5 26,5 26,0 25,0 23,3 23,9
TMIN 19,9 19,7 19,6 20,2 20,9 21,9 22,9 24,1 24,8 24,2 23,2 21,7 21,9
TMÁX 23,4 23,2 23,9 24,0 24,9 25,4 27,1 28,3 28,8 28,0 26,8 25,2 25,7
HR 66,1 67,6 67,2 68,2 70,1 72,9 72,7 74,0 74,2 72,8 69,4 67,3 70,2
V 23,6 24,8 24,7 27,1 27,5 19,2 19,2 17,7 18,4 21,6 19,2 19,5 22,4
R 4,8 1,7 0,4 0,4 0,0 2,6 2,6 16,3 36,2 14,5 6,3 1,0 11,1
E 203,4 176,5 181,1 184,9 190,0 161,9 161,9 149,3 158,7 181,8 174,8 188,5 176,7

Tabela I - Normais climatológicas de São Vicente (1981-2000).

Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica de Cabo de Verde

T - Valor médio mensal/anual (ºC) da temperatura do ar; Tmin. - Valor médio mensal/anual 
da temperatura mínima diária (ºC); Tmáx. - Valor médio mensal/anual da temperatura 
máxima diária (ºC); HR - Valor médio mensal/anual (%) da humidade relativa do ar; V - 
Valor médio mensal/anual da velocidade do vento (km/h); R - Precipitação média mensal/
anual (mm); E - Evaporação média mensal/anual (mm).

Por sua vez, a posição do arquipélago de Cabo Verde é marginal à grande 

intensidade convectiva, o que justifica a elevada variabilidade da precipitação ao 

longo dos anos. 
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Durante a época seca, que normalmente se desenvolve de novembro a julho, 

Cabo Verde está sob influência anticiclónica, com ventos a soprar de nordeste, os 

alísios. São ventos constantes, que representam uma importante fonte de humidade, 

principalmente nas vertentes voltadas a norte e nordeste, entre 500 e 1000 m de 

altitude, facto mais relevante nas ilhas de Santiago, Santo Antão e Fogo (fot. 11 e 12). 

Fot. 12 - Produção de milho/feijões em socalcos, na vertente norte da ilha de Santo Antão 
(Fotografia de Bruno Martins, tirada em agosto de 2014).

Fot. 11 - Produção de café em 
Mosteiros, norte da ilha do Fogo. 

Um dos mais famosos cafés Arábica 
do mundo produzido entre 350 e 

1300 m de altitude, e que aproveita 
a exposição da vertente a nordeste 

(Fotografia de Bruno Martins, tirada 
em fevereiro de 2016).
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No entanto, mesmo nas ilhas mais áridas, como é o caso da ilha de São Vicente, 

em Monte Verde, é possível captar água do nevoeiro em quantidades diárias 

superiores a 100 litros, com máximos de 150 litros, beneficiando da característica 

destes ventos. Alguns autores integram estas vertentes nas características das áreas 

das zonas sub-húmidas (Diniz e Matos, 1994), que correspondem, grosso modo, ao 

topo do Monte Verde, o mais elevado de S. Vicente.

O Monte Verde corresponde a parte da bordadura primitiva do aparelho 

vulcânico da ilha (Alcochea et al., 2010), ligeiramente inclinada para nordeste, cujos 

setores culminantes correspondem aos montes Verde e Madeiral, que se elevam, 

respetivamente, a 750 e 675 m. Estes montes delimitam a oeste duas superfícies 

planas no litoral oriental, Salamanza e Calhau (fig. 2). Estas duas elevações integram 

o conjunto oriental da cadeia de relevos mais elevados que marginam toda a ilha e 

dominam uma depressão ampla central aberta a norte.

O Monte Verde é formado por tufos vulcânicos, intersetado por filões basálticos. 

Beneficiando de maior humidade, a paisagem contrasta com a aridez que carateriza 

o resta da ilha. Os solos são mais profundos, embora com intensa pedregosidade, 

especialmente relacionada com a presença de filões basálticos. 

Devido à originalidade climática, relacionada com altitude e a exposição que 

propiciam uma precipitação oculta durante a maior parte do ano (Gomes, 2007), 

para além da presença de vegetação natural endémicas e de espécies mediterrâneas 

europeias, é possível o desenvolvimento de espécies agrícolas e hortícolas como o 

milho, a batata-doce, a batata, a couve, a cenoura e a alface.

Foi no início da década de 60, do século XX, que as primeiras experiências 

de captação da água do nevoeiro foram levadas a cabo em Cabo Verde (Cunha, 

1964), tendo sido realizadas na serra da Malagueta, Santiago, com resultados muito 

promissores. Em 1981, a partir da reabilitação de uma rede de captação de água, e 

com recurso a captadores de Grunow, foi possível a recolha de uma quantidade de 

água de 4,9 m3/m2 de secção transversal exposta (Acosta, 1996). Trata-se do valor 

mais alto encontrado em comparação com outras experiências efetuadas em vários 

outros lugares do mundo (Furtado, 2009). 

Em São Vicente, a interceção do nevoeiro no Monte Verde beneficia da proximidade 

ao mar, fator que influência a eficácia da captação. Tendo em consideração os vários 
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locais de captação no arquipélago (Santo Antão, São Vicente, São Nicolau, Santiago, 

Fogo e Brava), as quantidades de água captada por interceção do nevoeiro diminuem 

com o distanciamento às áreas costeiras, a par da altura das malhas de captação 

(Sabino et al., 1998). A colocação destas a alturas entre 2 e 3 m permitiram captar 

12 l/m2, valor que sobe para 20 l/m2 quando colocadas entre 5 e 6 m de altura. 

O Monte Verde, pela sua altitude e forma do flanco NE, face às áreas costeiras, apre-

senta uma extensa cobertura vegetal que se distingue de forma notória do resto da ilha, 

pois beneficia dos alísios e é alimentada pela precipitação oculta do nevoeiro orográfico 

que se forma a barlavento devido a um arrefecimento adiabático que acontece quando 

uma massa de ar húmido é obrigada a subir elevadas pendentes para transpor a monta-

nha. A dicotomia NE-SW, no que respeita ao aumento da temperatura e diminuição da 

humidade, tem reflexos na paisagem pois é resultado do efeito de Foehn, o qual permite 

que o nevoeiro de montanha se acumule a barlavento e se dissipe a sotavento.

A importância do nevoeiro reflete-se, também, nas maiores reservas biológicas do 

país que se encontram em áreas com predominância deste fenómeno, como são os casos 

do Monte Verde, em São Vicente, do Monte Gordo, em São Nicolau, da serra Malague-

ta, em Santiago, ou de Monte Velha, no Fogo. No entanto, não existem dados sobre o 

efeito do nevoeiro na recarga de aquíferos subterrâneos no arquipélago (Furtado, 2009).

Por sua vez, entre dezembro e fevereiro, é frequente a ocorrência de ventos 

continentais com uma trajetória de ENE para WSW, localmente conhecidos por 

“lestadas”. Trata-se de ventos secos e quentes, muitas vezes carregados de poeira, 

provenientes do deserto do Sara, originando aquilo a que se chama “bruma seca”, 

em episódios que podem durar vários dias, e que corresponde ao Harmatão (fot. 13).

Fot. 13 - Situação de 
bruma seca registada, em 
São Vicente, no dia 17 
de fevereiro de 2021. A 
visibilidade era inferior 

a 700 metros (Fotografia 
de Vera Pina, tirada em 

fevereiro de 2021).




