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Manifestações de risco em Cabo Verde: o exemplo da 
ilha de São Vicente

A análise da carta batimétrica das ilhas de Cabo Verde sugere uma desigual 

distribuição das isóbatas. De modo geral, o declive é maior para ocidente e, por 

consequência, há uma profunda assimetria do relevo submarino, com abrandamento 

a leste e forte ação incisiva a ocidente.

A ilha de São Vicente apresenta uma morfologia diversificada. A cota mais 

elevada apresenta uma altitude de 750 m, no Monte Verde. Possui um comprimento 

de 24 km, de leste a oeste, e uma largura máxima, de norte a sul, de 16 km. A ilha 

tem uma área de 227 km2 representando apenas 5,6% do território do arquipélago. 

Do ponto de vista morfológico, destaca-se uma série de elevações (Monte Verde, 

750 m; Monte de Tope de Caixa, 535 m; Madeiral, 675 m; e Monte Cara-Fateixa, 

com 480 m e 571 m respetivamente) que correspondem à bordeira da caldeira do 

antigo aparelho vulcânico, parcialmente submersa por ação de drenagem efetivada 

pela Baía do Porto Grande. Outros cones eruptivos mais recentes são observados a 

nordeste da ilha (Pico do Vento) e a sudeste (Calhau e Viana) (fot. 14 e 15). 

Fot. 14 - Vista sobre o cone vulcânico do Calhau 
(Fotografia de Bruno Martins, tirada em agosto de 1996).
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Do ponto de vista climático, tal como o resto do território cabo-verdiano, 

caracteriza-se por uma época de chuva de apenas 3 meses, com totais profundamente 

irregulares, quando a “Zona de Convergência Intertropical” se encontra mais a norte. 

À semelhança do resto do arquipélago, os períodos de chuva estão dependentes do 

fenómeno convectivo. A orografia também é um fator explicativo na distribuição 

da precipitação e da humidade pela ilha, especialmente na época seca, quando 

os ventos alísios contribuem para o aumento higrométrico nas áreas de altitude 

superior a 500 metros, especialmente nas vertentes voltadas a norte e a nordeste, 

como acontece no Monte Verde. O resto da ilha é árida. Os valores de precipitação 

anual são inferiores a 100 mm. A temperatura varia entre 22ºC, nos meses mais 

frescos de janeiro e fevereiro, e 27ºC, nos meses quentes de agosto e setembro.

São Vicente é a segunda ilha do arquipélago com mais população. Representa 

cerca de 15% da população de Cabo Verde, com cerca de 76 000 habitantes (INE, 

2010). A maioria da população da ilha de São Vicente concentra-se na cidade de 

Fot. 15 - Aspeto do cone vulcânico de Viana 
(Fotografia de Bruno Martins, tirada em agosto de 1996).
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Mindelo. O povoamento desta ilha foi relativamente tardio, associado especialmente 

ao Porto Novo (na década de 1950), sugerindo uma maior linearidade quando 

comparado com a evolução das restantes ilhas, embora interrompido por períodos de 

crises climáticas e crises económicas, despoletando um período de forte emigração.

Contrariamente às restantes ilhas do arquipélago, o desenvolvimento da ilha 

nunca se baseou na economia agrícola e na escravatura (Delgado, 2016), mas 

antes, no comércio e no aumento da navegação na Baía de Porto Grande, o que 

levou à expansão da vila e atual cidade do Mindelo e implementou a economia do 

arquipélago. Poder-se-á afirmar, que esta estrutura terá sido responsável pelo rápido 

crescimento demográfica da cidade, sobretudo no período de maior atividade do 

porto, em que ganhou projeção a nível mundial, beneficiando do seu privilegiado 

posicionamento, servindo de ponto comercial entre a Europa, África e América.

A taxa média anual de crescimento populacional da ilha de São Vicente é 

ligeiramente superior à de Cabo Verde, cotando-se como um dos municípios de 

maior crescimento (Quadro I e fig. 3).

1940-50 1950-60 1960-70 1970-80 1980-90 1990-2000 2000-2010 Média

São Vicente 1,2 1,1 1,5 1,3 1,2 1,3 1,1 1,3

Cabo Verde 0,8 1,3 1,4 1,1 1,2 1,3 1,1 1,2

Quadro I - Taxa de evolução da população, no arquipélago de Cabo Verde e na ilha de 
São Vicente, entre 1940 e 2000.

Fig. 3 - Evolução da população residente, no arquipélago de Cabo Verde e na ilha de São 
Vicente, entre 1940 e 2000 (Fonte dos dados: INE, 2016).

Fonte dos dados: INE, 2016.
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São Vicente caracteriza-se por um povoamento concentrado, uma vez que mais 

de 90% da população da ilha reside na cidade de Mindelo. A cidade é constituída 

pelo antigo núcleo urbano, composto pelo Centro Histórico do Mindelo (CHM) 

(fot. 16), e pelos bairros mais antigos, fora do centro. Poder-se-á identificar um 

novo núcleo urbano próximo do CHM, mais ou menos planeado, de habitações 

geralmente com dois pisos (fot. 17).

Fot. 16 - Vista da Alfândega, CHM 
(Fotografia de Bruno Martins, tirada em agosto de 2000).

Resultado de uma acentuada pressão urbana, identifica-se ainda um segundo 

tecido urbano, composto por uma malha desorganizada que, gradualmente, vai 

ocupando as vertentes, cada vez mais íngremes, onde as ruas são na maioria das 

vezes sem calcetamento e onde as habitações não se encontram ligadas à rede de 

água e saneamento (fot. 18 e 19). Nas últimas décadas, o município tem procurado 

o realojamento de populações, dos estratos sociais mais baixos, em habitação social 

construída em diversos bairros, procurando desta forma melhorar substancialmente 

a qualidade da habitação e, de algum modo, o planeamento urbano (fot. 20). 
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Fot. 17 - VVsta sobre o Madeiralzinho, próximo ao CHM 
(Fotografia de Bruno Martins, tirada em agosto de 2000).

Fot. 18 - Construções clandestinas em Cruz de Papá, em 2008 
(Fotografia de Bruno Martins, tirada em agosto de 2008).
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Fot. 20 - Casa para todos. Projeto de habitação social em Cabo Verde 
(Fotografia de Vera Pina, tirada em fevereiro de 2021).

Fot. 19 - Cruz de Papá, em 2021. Note-se o rápido crescimento urbano 
(Fotografia de Vera Pina, tirada em fevereiro de 2021).
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O risco de desertificação

A desertificação é um processo contínuo de perda de produtividade de culturas 

úteis em regiões secas, induzido por modos de vida baseados na agricultura e/ou 

na pecuária, frequentemente relacionado com o rápido crescimento urbano. Na 

maioria das vezes é responsável por consequências ambientais e sociais severas, 

principalmente nos países em desenvolvimento. Este processo é observável através 

do aparecimento de uma paisagem de grande aridez, semelhante à dos desertos, 

em áreas que, anteriormente, não o eram (Warren e Maizels, 1992). Estas áreas 

foram, geralmente, afetadas por processos físicos duradouros, na maioria das 

vezes de difícil recuperação, implicando investimentos mais ou menos avultados. 

Assim, nas áreas de sequeiro, a erosão dos solos, a degradação do coberto vegetal 

e dos recursos vegetais, a invasão de areias e a formação de dunas são os processos 

e os sinais mais frequentes. Pelo contrário, nas áreas de regadio, os processos são 

o alagamento e a salinização.

As situações de crise resultam de alguns anos consecutivos de seca. Em Cabo 

Verde, esses anos traduziram-se, geralmente, em anos de fome e de emigração. No 

entanto, os danos causados pelas secas são resolvidos, geralmente, com intervenções 

paliativas de curto e de médio prazo, ainda que se torne necessário repeti-las 

periodicamente, ao longo dos anos. A desertificação, contudo, tem uma génese mais 

severa, ligada a processos que contribuem para a perda de capacidade produtiva dos 

solos, reduzindo a sua disponibilidade para a vegetação, mesmo em anos de maior 

pluviosidade. A única prova incontestável de desertificação, para uma determinada 

área, seria a que proviesse de campos experimentais, em que todos os fatores com 

influência na produção, exceto os ambientais, fossem mantidos constantes por um 

período de tempo nunca inferior a uma década, para que abrangesse anos de seca e 

anos mais pluviosos (Warren e Maizels, 1992).

Não existem nas ilhas de Cabo Verde campos experimentais que confirmem 

o avanço da desertificação. De um modo geral, as estatísticas ligadas à produção 

agrícola são escassas e pouco fiáveis, alguns inquéritos feitos à população sugerem 

interpretação dúbia e algumas provas históricas suscitam interpretação diferenciada, 

pelo que não é seguro concluir pela desertificação em Cabo Verde.
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De facto, o declínio da produção pode, por exemplo, refletir mudanças de 
comportamento do mercado, através da aplicação de técnicas diferentes. A própria 
análise feita a partir da observação direta de determinadas características ambientais 
deve ser considerada com muita cautela. No entanto, embora a quantificação e 
a definição rigorosa das áreas sujeitas ao processo de desertificação sejam difíceis 
de definir, numerosas áreas têm sofrido danos severos, com natural perda de 
produtividade, e devem, naturalmente, ser alvo de intervenção.

A perceção dos agricultores face à desertificação

Durante o mês de agosto de 2008 foi realizado um conjunto de doze entrevistas 
a agricultores, com o objetivo de analisar a perceção destes face aos problemas de 
produtividade e desertificação na Ribeira da Vinha e de Julião, locais de maior 
ocupação agrícola em S. Vicente. O trabalho de campo efetuado teve como método 
de base a observação. Nesta abordagem metodológica, não só foi importante 
recolher informações que traduzam o conceito, mas também foi necessário obter 
outros dados que possam revelar factos desconhecidos à partida e que até possam 
alterar o curso inicial previsto para o trabalho de investigação (Pocinho, 2012).

Nesta lógica, a observação foi centrada na constatação de factos, sendo que no 
caso deste estudo se optou por uma “observação experimental”, já que, à partida, 
foram definidas as variáveis a analisar e foram planeadas as condições de recolha 
de dados (Freixo, 2009). Todavia, mesmo com a efetuação de um planeamento 
inicial, foi assumido que, do ponto de vista da estrutura de observação, se tratou de 
uma “observação assistemática” (ou não-estruturada), pois eram conhecidos tanto o 
território como o fenómeno à distância, através de apoio bibliográfico e estatístico. 
Os indivíduos e os lugares observados resultaram da possibilidade da ocasião gerada 
pelo primeiro contacto com a comunidade-lugar.

No que diz respeito à forma de participação do observador, tratou-se de uma 
“observação não participante”, uma vez que se assumiu ficar fora da realidade a 
estudar, sem haver interferência ou envolvimento na situação, ou seja, foi a própria 
comunidade, que forneceu as informações. Em termos de local de observação, foi 

uma “observação de campo”, pois foi efetuada no local do fenómeno.
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Em síntese, a investigação baseou-se em três pilares: a observação direta do fenómeno 

(entrevista com os indivíduos envolvidos); o levantamento de campo; a perceção 

própria, com base na síntese das informações recolhidas. Foram realizadas “entrevistas 

individuais” e “semidirigidas”, uma vez que havia algumas questões predefinidas, com 

objetivo de funcionar de ponto de referência (Ketele e Roefiers, 1999).

Tendo como base estas ideias, optámos por um registo escrito dos dados 

(notas) e não de voz, o qual foi realizado no local-momento de observação, para 

deixar os entrevistados à vontade e sem receio de expor as suas opiniões. Foi 

redigido um “diário de bordo”, onde se descreveram as perceções que tivemos dos 

acontecimentos, em função de um quadro de referência perspetivado antes da 

viagem e completado no trabalho de campo e que também contemplou a descrição 

da paisagem, nomeadamente através de esboços geográficos.

Ora, a visão dos agricultores aponta para algumas conclusões, tais como: os 

sistemas de irrigação que utilizam poços de águas estão em risco de salinização, 

resultando numa queda na produção e consequente abandono dos campos agrícolas. 

Nestes casos, vários agricultores migraram para os centros urbanos, Mindelo ou 

Cidade da Praia, especialmente, ou consideraram emigrar, na esperança de melhorar 

as suas condições de vida.

Por outro lado, em São Vicente a irrigação com utilização das águas residuais 

urbanas para rega, após o seu tratamento, afigura-se uma opção viável, que de facto 

teve um impacte significativo nas perspetivas de médio e longo prazo. Com efeito, 

o uso da água tratada na ETAR de Vinha tem contribuído, de forma significativa, 

para o aumento da produção agrícola, em especial, de hortícolas. Atualmente, mais 

de 40% das explorações agrícolas utilizam a água desta ETAR no sistema de rega.

A ETAR está em funcionamento desde 1987 e é propriedade da Câmara 

Municipal de São Vicente. A ETAR trata 3 000 m3/dia e tem como objetivo a 

utilização das águas tratadas na rega, para uma área de 50 ha (Shahidian et al., 

2014). A análise da água residual tratada indica valores de pH de 8 e níveis de 

salinidade de 4mS/cm. Trata-se de valores aceitáveis, mas que, o reduzido tempo de 

retenção, cerca de 23 dias, não permite a inativação dos microrganismos, pelo que, 

nas condições atuais a água residual tratada é imprópria para a rega (Évora, 2012), 

embora, seja utlizada em muitas explorações agrícolas. 
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De um modo geral, os agricultores reconhecem uma gestão deficiente na 

distribuição da água proveniente da ETAR, que resulta da falta do investimento 

necessário para tornar o sistema de irrigação mais eficiente, sendo esta uma 

das principais preocupações mencionadas pelos agricultores. Com efeito, os 

investimentos feitos são altos, pelo que se tornam incomportáveis para uma boa parte 

dos agricultores, implicando recurso ao crédito, o que explica alguns abandonos. 

A técnica de distribuição de água consiste na irrigação por gotejamento, o 

que implica a colocação de tubagens para o transporte da água. Isso compromete 

investimentos, nem sempre capazes de ser suportados por um conjunto significativo 

de agricultores. O investimento é feito tanto no início (compra de equipamento) 

como a posteriori (em manutenção). 

O gotejamento, técnica de rega mais frequente, consiste na libertação de água 

em pontos estratégicos, localizados próximos às raízes, em intervalos de tempo 

definidos. A principal vantagem é a de permitir uma otimização relacionada 

com um fornecimento de água mais ajustado à capacidade de absorção do solo 

e às necessidades sazonais das culturas. Todos os agricultores reconheceram uma 

produção mais regular e abundante com base neste sistema de rega.

Cerca de metade dos agricultores identificaram problemas relacionados com 

a diminuição da produção, associada à intrusão salina nos poços, com reflexos 

significativos na diminuição da rentabilidade das explorações agrícolas. Por outro 

lado, admitiram que o abandono e a busca por outras fontes de rendimento são as 

consequências principais, implicando, na esmagadora maioria, a opção pelo êxodo 

rural e emigração.

Os problemas relacionados com a gestão dos recursos hídricos

Segundo o relatório das Nações Unidas (UN, 2007), os problemas relacionados 

com o stress hídrico e a escassez de água afetaram cerca de 1 200 milhões de pessoas 

em 2006, prevendo-se que esse número ultrapasse 1 800 milhões em 2025, fruto 

tanto do crescimento demográfico mundial expectável, como da tendência de 

concentração da população em áreas urbanas. 
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Em São Vicente, este problema é não só de natureza quantitativa, mas também 

de índole qualitativo. Se, por um lado, o problema é, aparentemente, crónico, 

por outra parte ele tem-se agravado com o crescimento demográfico da cidade de 

Mindelo, aliado a um modo de vida mais difícil de satisfazer no que ao consumo 

de água diz respeito, exigindo formas de o mitigar, em que o enfoque está colocado 

na problemática das perdas ou fugas, na procura de novas fontes e, inevitavelmente, 

na diminuição do consumo. Com efeito, as perdas físicas e económicas nas redes de 

abastecimento de água nos principais aglomerados urbanos de Cabo Verde, no ano de 

2008, representaram cerca de 31,5% da água produzida (Electra, 2010). Perdas que 

correspondem fundamentalmente a fugas de água provocadas por ruturas de condutas 

e a ligações ilegais à rede de distribuição, a que acrescem, ainda, os consumos não 

cobrados, os quais representam cerca de 8 % do total de energia consumida no país.

Em Mindelo, os custos de exploração associado à gestão dos sistemas de 

abastecimento de água são muito elevados e implicam um elevado consumo de 

energia elétrica necessária para a captação, tratamento e adução de água. Por outro 

lado, a deficiente estrutura urbana agudiza os problemas de eficiência no que à 

gestão da água dizem respeito, com impactes económicos, ambientais, sociais e 

de saúde significativos, decorrentes de situações de utilização não autorizada de 

água, equipamentos de medição deficientes, ou mesmo inexistentes, ou, ainda, de 

políticas inadequadas. Neste contexto é necessário, por um lado, o desenvolvimento 

de estratégias que visem as boas práticas e, por outra parte, o incremento de um 

consumo mais coadunado com os recursos hídricos disponíveis, o que, decerto, 

implicará a sensibilização e o envolvimento de todos os intervenientes (McKenzie 

e Hamilton, 2014).

Os problemas relacionados com o elevado consumo e perda de água contribui, 

na prática, para a diminuição das disponibilidades de água, implicando recorrer a 

novas origens de água, tais como novos furos e captações, ou mesmo à dessalinização 

e à construção de barragens. Em Cabo Verde, as reservas naturais de água são 

escassas e, em São Vicente, são nulas. 

A dependência das águas subterrâneas está a diminuir gradualmente, à 

medida que diminui a sua disponibilidade e o problema não só se relaciona com a 

quantidade, mas também com a qualidade da água. 
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A crise de água implicou que se tenha recorrido a novas formas de obtenção, 

como é o caso da dessalinização da água do mar. O recurso a esta prática teve início 

em 1959, com a instalação da primeira unidade de dessalinização no arquipélago, 

no Aeroporto Internacional da ilha do Sal. Tinha uma capacidade produtiva de 

21,6 m3 de água por dia. Paulatinamente, o recurso à dessalinização tornou-se 

indispensável à medida que os aglomerados urbanos se foram tornando maiores e 

com eles, as necessidades de águas. 

Em 2009, a capacidade instalada em Cabo Verde para produção de água 

dessalinizada era de 25 950 m3/dia (Carvalho et al., 2010). Nos principais centros 

urbanos, cidade da Praia e Mindelo, e nas ilhas do Sal e da Boavista, as centrais 

são propriedade da Electra. Trata-se de uma empresa estatal que atua no setor de 

saneamento e energia. O arquipélago conta ainda com três produtores independentes 

de água dessalinizada, as Águas de Ponta Preta (APP), Águas e Energia da Boavista 

(AEB) e Águas do Porto Novo (APN). 

Embora nevrálgico como recurso hídrico, o processo de dessalinização acarreta 

custos energéticos muito significativos. A eles estão imputados cerca de 22% do 

consumo de toda a energia do país (o gasto energético médio para a produção de 

água dessalinizada é de 3,45 kWh/m3, o que se traduz num gasto energético total 

anual de 8,9 milhões de kWh, valores de rendimento que poderão ser melhorados 

para 2,7 kWh/m3, desde que sejam realizados investimentos avultados (Islhaágua, 

2010; Shahidian et al., 2014). O impacte é reforçado pelo facto de que toda a 

energia do país depende de combustíveis importados ao qual acrescem os necessários 

e avultados investimentos iniciais.

Mesmo havendo um intento de aumentar o volume de água a partir da 

dessalinização da água do mar, em São Vicente a capacidade instalada para produção 

de água dessalinizada é manifestamente inferior às necessidades atuais, pelo que se 

tem verificado uma intensificação da captação das águas subterrâneas. Os recursos 

hídricos superficiais num ano médio são estimados em 2,3 milhões de m3/ano e os 

subterrâneos em 0,4 milhões de m3/ano. Os recursos superficiais não são explorados 

em face do regime torrencial. Para além das 38 nascentes, os recursos subterrâneos 

contam com 5 furos e 293 poços, a maioria encontram-se salinizados, pelo que a 

água é utilizada para fins domésticos não potáveis, construção civil e rega. 
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O problema da gestão hídrica em Cabo Verde tem ganho importância face a 

uma crescente pressão exercida sobre a exploração da água subterrânea, aliada à 

variabilidade interanual das precipitações, à concentração sazonal no curto período 

de 3 meses e ao limitado número de dias de pluviosidade, com episódios chuvosos 

intensos, o que leva a que uma grande parte das águas pluviais escoe diretamente 

para o mar, arrastando toneladas de carga sólida (fot. 21). 

Fot. 21 - Coloração acastanha da água do mar, após um episódio de precipitação intensa e 
concentrada (Fotografia de Bruno Martins, tirada em agosto de 2008).

Ao longo dos anos verificou-se um abaixamento dos níveis freáticos assim como 

indícios de intrusão salina nalgumas áreas costeira da ilha, traduzidos em sinais e no 

aumento significativo da salinização de poços (fot. 22).

Para solucionar a escassez de água, urge aplicar programas que visem uma utilização 

mais racional da água, que podem incluir diversas ações com o desígnio de diminuir 

o consumo. Por outro lado, há exemplos de situações onde se preconizou a aplicação 

de bacias de retenção para armazenamento de águas pluviais que, posteriormente, 
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Fot. 22 - Vista sobre campos agrícolas com um poço abandonado por salinização, na 
Ribeira da Vinha (Fotografia de Bruno Martins, tirada em agosto de 2014).

seriam utilizadas para aumentar o caudal dos aquíferos, por infiltração. Acresce que a 

localização de estações de tratamento de águas residuais deverá considerar a posterior 

utilização dessa água, por exemplo, na irrigação agrícola e na recarga de aquíferos, 

corroborando a ideia de incluir, na conceção do sistema de abastecimento de água, o 

aproveitamento integral de todos os recursos hídricos disponíveis.

Além disso, a instalação de coletores paralelos e próximos ao mar permitirá, 

ainda, o armazenamento de quantidades significativas de água que, anteriormente, 

seriam vertidas para o mar, contribuindo, assim, para o aumento das reservas dos 

aquíferos, em contrapartida ao recurso às captações, que mesmo sendo de pequena 

profundidade e caudal, aumentam significativamente o risco de ascensão de sais. 

Deste modo, a recarga artificial de aquíferos permitirá o incremento da 

extração de água doce de forma mais sustentada. De facto, no processo de recarga 

por infiltração, é frequente utilizar canais ou campos de recarga, como medida de 

diminuição do risco de intrusão salina. Esta estratégia é particularmente indicada em 

regiões com grande variação na procura de água e com períodos de estiagem longos, 

como é o caso do território cabo-verdiano, já que a recarga através da injeção de 

água a partir de furos é dispendiosa e exige quantidades de água consideráveis que, 

para ser economicamente viável, exige preços competitivos, difíceis de conseguir. 
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O risco de intrusão salina

As áreas costeiras possuem um equilíbrio dinâmico, facilmente perturbável, uma 

vez que nelas coabitam aquíferos de água salgada do mar e de água doce continental. 

Uma excessiva extração de água doce nas captações conduz, frequentemente, a uma 

penetração da água salgada para áreas mais continentais, responsável pela denominada 

intrusão salina, um fenómeno relacionado com a introdução de água salgada num 

aquífero. A implementação de furos ou poços contribuem para o avanço da cunha 

salina, ou do cone salino, nas captações. Este tipo de intrusão é geralmente responsável 

por um impacte profundo nos ecossistemas, aumentando, significativamente os 

problemas de salinização (Barlow e Wild, 2002; Zhang et al., 2011)

A ocorrência de intrusão salina é, na maioria das vezes, sentida quando as 

captações já estão afetadas, uma vez que se trata de um processo lento, que ocorre 

no subsolo, não sendo frequente a existência de redes de monitorização.

As ações corretivas e de reabilitação de áreas afetadas são geralmente difíceis, 

demoradas e onerosas, pelo que, a gestão das captações deverá ser o mais equilibrada 

possível, garantido que os aquíferos não sejam excessivamente explorados de forma 

a caucionar, em quantidade e qualidade, a disponibilidade de água doce a longo 

prazo. Para tal, devem ser considerados os fatores que mais condicionam o volume 

e a qualidade da água doce subterrânea. 

A diminuição do risco de intrusão salina nos aquíferos das áreas costeiras deverá 

considerar estratégias de redução das vulnerabilidades que passam pelo planeamento 

e gestão global dos recursos hídricos. 

Deste modo, a redução das vulnerabilidades deverá ter em conta uma gestão 

racional e otimizada da água, com base nos seguintes pressupostos: (1) conhecimento 

de todas as eventuais origens de água doce, subterrânea e de superfície; (2) alternativas 

de abastecimento, através de fornecedores exteriores que possam responder às diversas 

utilizações; (3) fundamentação das regras de construção e implementação de captações; 

(4) estreita ligação entre o regime de exploração e as caraterísticas hidrogeológicas 

da área; (5) utilização de técnicas de optimização no consumo de água doce; e (6) 

incremento da recarga ou do aproveitamento de águas residuais tratadas, de forma a 

perpetuar o volume de água doce no aquífero (Silva e Haie, 2000).
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É, ainda, conveniente a realização de um trabalho de monitorização e de 

simulação, por forma a detetar, atempadamente, os primeiros sinais de degradação 

da qualidade da água, do mesmo modo que é vantajoso atuar sobre as causas, 

entre as quais, estão, provavelmente, a incorreta implantação das captações e a sua 

exploração excessiva (Silva e Haie, 2000).

Em última instância, também poderá implicar a imposição de limites para a 

extração de água doce, de restrições sobre o número e a localização das captações, 

tendo em conta as cotas dos níveis piezométricos da água doce e os caudais máximos 

a extrair ou, em alternativa, prever a construção de barreiras subterrâneas que 

impeçam a descarga da água doce no mar. 

Os problemas relacionados com a intrusão salina são conhecidos em Cabo Verde 

e têm-se agravado ao longo das últimas décadas, especialmente nas áreas costeiras, 

em resultado do aumento do consumo de água, com consequências severas sobre o 

ambiente, as populações, a economia e a sociedade. 

A agricultura, em especial a de regadio, assume um papel importante como 

fator responsável pela degradação da qualidade da água doce por intrusão salina em 

aquíferos, especialmente das áreas costeiras, agudizando os problemas de salinização 

dos solos e, em casos mais graves, conduzindo a processos que levam à desertificação. 

Atualmente, uma das principais causas da salinização secundária relaciona-se com 

o uso de águas salinas para irrigação nos locais onde a água do mar invadiu os 

aquíferos de água doce (Warrem e Maizels, 1992). 

Contudo, em situações de crise de água, especialmente entre julho e setembro, 

quando o consumo aumenta em resultado dos muitos emigrantes que, por esta 

altura do ano, retornam ao arquipélago com o propósito de visitar os seus familiares, 

é frequente o uso doméstico de água salobra. É utilizada na limpeza das habitações, 

para banhos e na preparação de algumas refeições.

A localização de poços ou furos de grande caudal, próximos das explorações 

agrícolas, diminuem, naturalmente, os investimentos em adutoras, reduzindo os 

custos de exploração. No entanto, a excessiva captação de água doce subterrânea 

para rega, próxima do mar, tem sido responsável pelo avanço da cunha salina e 

pelos subsequentes reflexos negativos na produtividade das culturas (Langworthy 

e Finan, 1997). 
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A agricultura é a atividade mais diretamente afetada pelos problemas de salinização 

e perda de qualidade da água dos aquíferos, assumindo um duplo papel, não só como 

primeiro e último elemento, mas também como fator na cadeia das causas. Se, por 

um lado, é responsável pelo aumento da pressão sobre os recursos solo e água, por 

outra parte, terá que lidar, através das mais variadíssimas estratégias de mitigação e 

adaptação, com as consequências que, originalmente, foram causadas por si. 

A implementação de furos e poços em explorações agrícolas costeiras é geralmente 

mais segura nos locais mais afastados do mar, uma vez que a espessura de água doce 

é maior, sendo uma das medidas mais adotadas na diminuição do risco de intrusão 

salina (Silva e Haie, 2000). As alternativas que se colocam aos agricultores passam 

por esta estratégia mais sustentável, que assegura mais eficazmente o controlo da 

qualidade da água nos aquíferos, e uma estratégia mais barata, em resultado de 

custos de extração mais baixos, ainda que mais imediatista, já que o risco de intrusão 

salina aumentará.

Urge, então, a necessidade de se assumirem estratégias de carácter regional e 

institucional assentes no sólido conhecimento dos recursos hídricos disponíveis. 

As medidas a tomar podem passar pela instalação de sistemas de distribuição e de 

armazenamento de água; pela adoção de práticas que melhorem a eficiência do uso 

da água, em termos de modalidade, tempo e necessidades; por ações de adaptação, 

mitigação, recuperação e combate ao avanço da água do mar; pela responsabilização 

da segurança e controlo de funcionamento de água; pela dessalinização; por acordos 

entre vários sectores económicos e agentes decisores; e por estratégias e medidas 

que os agricultores possam adotar, tais como: sistemas de irrigação mais eficientes, 

técnicas de conservação da água no solo, armazenamento de água, técnicas de gestão 

de recursos de água, ou escolha de culturas mais adaptadas. 

Ao nível dos trabalhos de investigação, torna-se útil aprofundar o conhecimento 

dos mecanismos envolvidos na resposta das plantas e a sua tolerância a uma pressão 

adversa, bem como nos métodos de rega mais eficientes, ou seja, que visem obter as 

mais elevadas produções unitárias possíveis com a mínima quantidade de água, sem 

deteriorar o sistema do solo. 

O emprego da água salgada para rega em explorações agrícolas, após intrusão 

salina dos aquíferos, tem sido raro (Garduño, 1992), não sendo facilmente 
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aproveitável para o crescimento das plantas. Esta estratégia não foi utilizada em São 

Vicente. Está geralmente confinada a locais cujos solos são altamente permeáveis 

e em culturas tolerantes ao sal (Guan et al., 2001; Guan e Liu, 2003). Águas com 

salinidade extraordinariamente elevadas podem ser toleradas quando aplicadas em 

solos muito permeáveis, em contraponto a solos argilosos em áreas topograficamente 

deprimidas (Fang et al., 2005), o que não é o caso de Cabo Verde. Neste contexto, 

até a utilização de água doce poderá ser potencialmente perigosa. 

Onde já ocorreu intrusão salina, algumas explorações agrícolas recorreram a 

uma estratégia que passa por misturar a água proveniente dos poços existentes, 

que possui um elevado conteúdo salino, com a água doce, reduzindo desta 

forma a concentração de sal e aumentando a quantidade de água disponível 

para rega. Contudo, a sua qualidade diminui, o que geralmente acaba por ter 

reflexos na produtividade.

Neste contexto, o sólido conhecimento da quantidade de água disponível para 

a rega, os seus teores em lodo e em sais, bem como a sua variação estacional assume 

primordial importância para o sucesso das explorações agrícolas (Chhabra, 1996). 

Arrogam-se também, como fatores determinantes para esse sucesso, o conhecimento 

dos solos, designadamente da sua textura e salinidade, bem como o efeito do rumo 

do vento sobre a intrusão salina (Fan, 2010) e, em especial, as propriedades da 

água decorrentes da sua localização, ou seja, do teor salino do lençol freático, assim 

como, as suas respetivas variações estacionais.

De facto, a intrusão salina é um dos processos chave que pode levar à desertificação 

de extensas áreas de terra arável, por vezes, com consequências profundas sobre o 

individuo, a família, a comunidade, e em alguns casos, a nação (Kates et al., 1992), 

pelo que este assunto deve merecer particular atenção em Cabo Verde. 

Os sistemas de regadio que recorrem ao bombeamento de águas subterrâneas, 

através de poços de águas superficiais e de furos profundos, embora apresentem 

menor risco de salinização dos solos, podendo ser até muito produtivos a curto 

prazo, podem conduzir, inevitavelmente, a formas de desertificação por sobre-

exploração dos lençóis freáticos. Frequentemente, nas áreas costeiras, eles são 

responsáveis pela intrusão salina, contribuindo assim para uma substancial perda da 

qualidade dos aquíferos (Bear e Cheng, 2010).  
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Apesar da agricultura ocupar apenas 9,6% da superfície do país, esta atividade 

representa um dos sectores produtivos primários de maior importância no 

desenvolvimento socioeconómico de Cabo Verde. Nos anos com melhores resultados 

agrícolas, quase sempre em função da quantidade e da distribuição espacial e temporal 

das chuvas, registam-se alterações significativas nos indicadores macroeconómicos, 

como é o caso da inflação e do poder de compra dos consumidores, através da 

redução de preços no mercado (SEPA, 2000a; 2000b).

A nível nacional, a agricultura de sequeiro é largamente a mais praticada, 

ultrapassando 75% das explorações. A agricultura de regadio representa apenas 17% 

das explorações, e as explorações agro-florestais não ultrapassam 2% (Monteiro et 

al., 2020; SEPA, 2000a; 2000b). 

A ilha de São Vicente, contudo, afasta-se desta distribuição. O número de 

explorações agrícolas que pratica agricultura de sequeiro não ultrapassa 6%. 

As explorações agrícolas são principalmente de regadio. Nesta ilha, a perda de 

produtividade está principalmente relacionada com a salinização, deposição de 

lamas e o papel destruidor das cheias esporádicas. Os sistemas de rega que recorrem 

a poços de águas superficiais correm graves riscos de salinização. 

Com efeito, em São Vicente, a grande maioria dos poços apresenta este tipo de 

problemas o que resulta num decréscimo da produção e consequente abandono dos 

campos agrícolas (fot. 23). Como resultado, as populações deslocam-se de imediato 

para a cidade de Mindelo ou, em alternativa, procuram a emigração, na esperança 

da melhoria das suas condições de vida.

A utilização de água para rega obtida a partir da ETAR da Vinha, tem vindo a 

mitigar este problema e a impulsionar o aumento do número de explorações agrícolas 

fixando população nas ribeiras da Vinha e de Julião, não obstante a precaridade da 

qualidade da água. Atualmente, o número das explorações que obtêm água a partir 

da ETAR já ultrapassou 40% das existentes (fot. 24 e 25). 

No entanto, os investimentos feitos são elevados, exigindo, por vezes, o recurso a 

créditos, o que afasta alguns investidores. Com foi anteriormente referido, a técnica 

de distribuição de rega é o gotejamento (fot. 26), envolvendo uma disposição de 

tubagens para o transporte da água e levando a investimentos avultados, tanto de 

início, como posteriormente, em manutenção.
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Fot. 23 - Poço abandonado por 
intrusão salina, em Ribeira da 
Vinha (Fotografia de Bruno 
Martins, tirada em agosto 

de 2014).

Fot. 24 - Pequena exploração agrícola, em Ribeira da Vinha 
(Fotografia de Bruno Martins, tirada em agosto de 2014).



51

Fot. 25 - Produção de hortícolas, em Ribeira da Vinha 
(Fotografia de Bruno Martins, tirada em agosto de 2014).

Fot. 26 - Pormenor de campo agrícola, 
onde se observam tubos para rega por 

gotejamento, em Ribeira da Vinha 
(Fotografia de Bruno Martins, tirada 

em agosto de 2014).
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O risco de ravinamento

Os ravinamentos são formas de erosão resultantes de processos geomorfológicos 

que podem contribuir para a perda de solo.

Os ravinamentos, de per si, nem sempre afetam áreas de interesse económico. 

No entanto, mesmo que as perdas de solo e de produtividade de um campo agrícola, 

devidas a ravinamento, sejam consideradas, no seu conjunto, de menor importância, 

os efeitos secundários por ele gerados podem traduzir-se em grandes prejuízos.

O material deslocado pode ser depositado em áreas de elevado interesse 

económico, podendo destruir produções mais rentáveis, ou, em certos casos, atingir 

cursos de água que, em ponta de cheia, transportarão maior quantidade de carga 

sólida do que anteriormente (Rebelo, 2003; Lourenço e Nunes, 2014).

O risco de ravinamento associa-se a outros riscos ditos naturais (Martins et 

al., 2017). As escombreiras podem originar problemas graves de movimentações 

em massa ou fornecer muito material sem coesão para movimentações individuais 

em ravinas que, entretanto, se formem. A acumulação do material depositado na 

sequência de ravinamentos pode originar movimentos em massa.

Neste sentido, os ravinamentos poderão evoluir de um processo geomorfológico 

complexo para um risco geomorfológico, ou seja, de processo físico, ligado à 

dinâmica terrestre, para risco (Rebelo, 1995; Dagorne e Dars, 1999; Gabert 

e Vaudour, 1999; Veyret-Mekdjian, 1999 e 2001; Lourenço, 2015; Lourenço e 

Almeida, 2019). 

Muitas vezes, as formas da superfície da Terra e a dinâmica do território são 

total ou parcialmente artificiais, influenciadas pela ação do Homem. Por exemplo, 

em certos locais dos espaços agrícolas, situados em vertentes com declives suaves a 

médios, podem encontrar-se importantes ravinamentos, por vezes facilitados, ou 

até mesmo, induzidos pelo Homem.

O papel do Homem, enquanto fator de vulnerabilidade, aparece envolvido 

no desenvolvimento das manifestações de crise (Martin, 1998) aumentando 

significativamente o risco (Cunha e Cravidão, 2001; Cunha e Dimuccio, 2001). 

No caso dos ravinamentos, o Homem pouco ou nada poderá fazer relativamente 

às características climáticas, aos declives das vertentes e ao material rochoso. 
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No entanto, poderá lutar contra o desaparecimento da vegetação das áreas mais 

vulneráveis e evitar os descuidos que originam sulcos segundo as linhas de maior 

declive e que oferecem às águas de escorrência os canais que se transformarão em 

talvegues de concentração de drenagem.

Assim sendo, nas áreas florestais, a escolha dos tipos de povoamento florestal 

influencia a dinâmica das vertentes, aumentando ou diminuindo a capacidade de 

escorrência e de infiltração, e interfere nos processos de erosão, designadamente na 

formação de ravinas. 

Deste modo, a importância dos estudos ambientais para o ordenamento do 

território, em que a análise dos riscos é fundamental, é razão mais do que suficiente 

para uma reflexão sobre a aplicabilidade da Geografia Física nessa área, para muitos, 

uma das ciências mais importantes para os estudos ambientais, pelo que não 

repugna aceitá-la como ciência aplicada ao ambiente (Rebelo, 1999). 

O estudo dos riscos é, por natureza, interdisciplinar. O Centro Europeu de 

Coordenação da Investigação e da Documentação em Ciências Sociais organizou, 

de 2 a 5 de julho de 1987, uma conferência sobre “Investigação interdisciplinar nas 

ciências sociais: ontologia, epistemologia, metodologia das novas interfaces” e, de 2 a 7 

de outubro de 1989, o Seminário “Riscos naturais, riscos tecnológicos, gestão dos riscos 

e gestão das crises”, que no ano seguinte deu origem ao livro de Atas “Le Risque et la 

Crise” (Faugères et al., 1990) e é exemplo da interdisciplinaridade no estudo dos riscos. 

No que respeita à Geografia e, em particular à Geografia Física, a aplicação 

maior nasce da integração de todos os conhecimentos provenientes dos seus 

diferentes ramos. A relação Homem-Meio sempre esteve ligada à Geografia e, em 

especial, ao modo como a dinâmica das vertentes, nomeadamente dos movimentos 

rápidos, influenciava as populações. São disto exemplo, casos impressionantes de 

desabamentos e deposição de sedimentos em cones de dejeção que, de um momento 

para o outro, modificaram as caraterísticas ambientais, para além de originarem 

problemas imediatos ao afetarem populações com a deposição de maiores ou 

menores quantidades de massas de blocos, calhaus, areia e argila. Também os 

desabamentos podem levar à mudança de direção dos cursos de água, do mesmo 

modo que podem desencadear nuvens de pó, que fica no ar e prejudica a respiração 

e visão (Rebelo, 1999). 
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Mas o papel mais importante da Geografia e, em particular da Geografia Física, 

para a compreensão da complexidade dos riscos, é o carácter de síntese, ao analisar 

as relações entre a sociedade e natureza, e, por outro lado, o do geógrafo, como 

especialista da organização dos territórios (Dauphiné, 2001).

Como no estudo de qualquer outro risco, no de ravinamento, importa conhecer ca-

sos concretos da sua manifestação. Por um lado, podem tirar-se ilações de interesse para 

que, numa eventual repetição dos acontecimentos, se processem de forma mais eficiente 

as ajudas da Proteção Civil, seja ao nível dos primeiros sinais de perigo, seja no momento 

de crise (Rebelo, 1997, Lourenço, 1998, Lemos et al., 2001 e Pedrosa et al., 2001)

Assim, poder-se-á fazer um trabalho mais eficaz no sentido da prevenção, 

fornecendo elementos fundamentais ao planeamento, para, na medida do possível, 

se reduzirem as vulnerabilidades (Faugères, 1990, e Blaikie et al., 1994). 

De comum, em todos os estudos onde as ravinas surgem de forma marcada 

na paisagem, estão, sem dúvida alguma, as características climáticas da região, 

designadamente em termos de chuvas intensas, isto é, de grande quantidade de 

precipitação caída num curto intervalo de tempo. Frequentemente, no caso de 

Cabo Verde, essas chuvas caem num curto período, quando a célula de convergência 

tropical se encontra mais a norte e, desta forma, afeta o arquipélago ou apenas 

algumas ilhas, após longos períodos muito quentes e secos. 

Considerando que as projeções ambientais globais indicam que os sistemas 

climáticos e hidrológicos estarão sujeitos a mudanças importantes nas próximas 

décadas (Kundzewicz et al., 2014; Li e Fang, 2016; Frankl et al., 2021), urge aplicar 

programas que visem medidas mais eficazes de prevenção e controle de ravinas 

(Guyassa et al., 2018; Haregeweyn et al., 2015, Hartman et al., 2016; Deng et al., 

2015; Douglas e Pietroniro, 2003; Ayele, 2016), especialmente em países como 

Cabo Verde, onde os problemas erosivos contribuem de forma muito significativa 

para a perda de terra arável (Costa, 1996). 

Além das características climáticas, a formação de ravinas está ainda relacionada 

com as características das vertentes, nomeadamente, com o declive e a falta de 

coerência dos materiais rochosos. A estas características naturais associa-se, com 

frequência, a intervenção do Homem no Meio e, nestas circunstâncias, o risco de 

ravinamento ganha maior dimensão.
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Muitas vezes, o material transportado pelas ravinas deposita-se nas estradas, 

originando situações de perigo ou, em algumas ocasiões, de crise, quando causam 

acidentes. 

A dinâmica das vertentes resulta de um equilíbrio entre dois grupos de fatores, 

num princípio de estabilidade das vertentes, cuja relação define uma sucessão 

de estados que se traduzem pela tendência natural de conservar ou de recuperar 

condições de estabilidade (Zêzere, 2001). No primeiro desses grupos incluem-se 

os fatores condicionantes, os quais dizem respeito às características estruturais e 

morfológicas, cuja dinâmica concorre para a evolução da vertente no sentido da 

dissipação das forças que concorrem para as tensões de cisalhamento ou stress 

shear strength (Hansen, 1984), introduzidas pelo segundo grupo – os fatores 

desencadeantes, também referidos como fatores extrínsecos (Ferrer-Gijón, 1987). 

Nestes fatores, estão incluídas diversas variáveis exógenas ao sistema vertente 

e que estão na génese da sua instabilidade, sejam aspetos de natureza climática, 

hidroclimática, sísmica e antrópica.

Os riscos geomorfológicos, e em particular o risco de ravinamento, assumem 

uma dimensão espacial, na qual estão incluídos fatores permanentes/ condicionantes 

passíveis de serem cartografados, e uma dimensão temporal, que inclui fatores 

exógenos à vertente, passíveis de análise estatística (fig. 4). 

Fig. 4 - Dimensão espacial e temporal dos riscos (Fonte: Adaptado de Leone, 1996).
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No entanto, é necessário ter em consideração alguns aspetos que condicionam 

a produção da cartografia final. O primeiro está diretamente relacionado com a 

escala de análise. A escolha da escala vai condicionar, por um lado, o tipo de dados 

a utilizar e, por outro, o método de tratamento de informação.

Alguns autores (Zêzere, 2001; Junior, 2008) propõem, em função das escalas, 3 

métodos de construção de mapas de risco geomorfológico:

i. Método heurístico qualitativo: adaptado, principalmente, a médias e 

pequenas escalas (1/50 000 a 1/100 000). As ponderações são o resultado de 

um processo empírico interativo de causa – efeito entre os diferentes fatores 

considerados e a distribuição no espaço;

ii. Método estatístico quantitativo: adaptado, especialmente, a escalas grandes 

e médias (1/25 000 a 1/50 000). As ponderações resultam de métodos 

estatísticos mais ou menos elaborados;

iii. Método determinista: resulta de modelos geotécnicos, determinados casos a 

caso, para trabalhos de grande escala (1/2 000 a 1/10 000).

Mas, independentemente do método, a recolha de informação e a sua respetiva 

validação implica deslocações ao campo, um esforço a que o geógrafo se acostumou, 

ao longo da sua formação, de modo que a produção final seja a mais correta possível 

e, desta forma, verdadeiramente útil. 

Assim, a cartografia de um risco, em particular das áreas de risco de ravinamento, 

é uma ferramenta importante na gestão dos riscos e no ordenamento do território, 

muito cara à Geografia (Kervern, 1995). As áreas de maior risco deverão ser alvo 

de medidas de proteção, por forma a mitigar os processos erosivos, tais como evitar 

a perturbação dos terrenos por viaturas ou, pelo contrário, efetuar a plantação de 

áreas desnudadas, através de superfícies aerodinamicamente enrugadas e, no caso de 

áreas com desperdícios nocivos, enterrando-os ou diluindo-os.

O desenvolvimento de cartografia de risco face aos problemas erosivos em Cabo 

Verde reveste-se de enorme importância, especialmente nas ilhas de maior apetência 

agrícola, como o caso das ilhas de Santiago, Santo Antão e Fogo. O desenvolvimento 

de mapas de pequena escala permitirá a identificação de áreas de maior risco ou 

suscetibilidade a estes processos, que, naturalmente deverão ser alvo de estratégias 

de mitigação, adaptação e, sempre que assim o exija, de correção. Por outro lado, 
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o desenvolvimento de trabalhos que visam a cartografia a uma escala regional e 

mesmo de pormenor, poderá contribui a redução na perda de solo a partir do 

desenvolvimento de estratégias de controlo e conservação do solo mais adaptadas.

A formação de ravinas como forma de erosão dos solos 

A formação de ravinas, a par dos sulcos e do rebaixamento topográfico são 

indicadores e sinais sérios de degradação do solo, quer se trate de áreas agrícolas, de 

terras de pastagens ou de áreas florestais. Com efeito, a perda de produtividade de 

um solo pode ocorrer por duas formas: ou através da perda lenta de nutrientes ou 

da perda da camada superficial do solo por erosão. 

Ora, os métodos que consideram a perda de nutrientes para avaliação da 

degradação do solo e da desertificação, baseiam-se, geralmente, na medição precisa 

das disponibilidades de nutrientes no solo tendo em conta o aparecimento ou 

desaparecimento de determinadas espécies vegetais indicadoras da fertilidade de 

um solo (Warren e Maizels, 1992). Por sua vez, no que respeita à perda da camada 

do solo por ação da erosão, existem vários métodos. 

Assim, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA, 1951) 

considera quatro categorias de erosão do solo: 

1. Classe 1 (levemente erosionado) – quando a superfície ficou ligeiramente 

irregular e a camada superior do solo se tornou mais fina em determinados 

sectores. A gestão do solo não foi afetada pela erosão;

2.  Classe 2 (moderadamente erosionado) – neste caso podem ter surgido ravinas, 

que permanecem de um ano para o outro, e a camada superficial do solo foi 

destruída entre 25 e 75%; 

3. Classe 3 (severamente erosionado) – quando foi removida mais de 75% 

da camada superficial do solo, as ravinas são profundas e parte do 

subsolo desapareceu; 

4. Classe 4 (excessivamente erosionado) – a terra ficou coberta por uma intricada 

rede de ravinas, algumas profundas e outras superficiais, cuja correção é 

muito difícil. 
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Outra classificação, que apresenta três níveis de erosão, foi a proposta por 

Condon et al. (1969): 

1. Grau (a)  – erosão mínima, traduz-se em raras áreas afetadas; 

2. Grau (b)  – erosão moderada, é frequente em pequenas áreas e, 

ocasionalmente, em grandes áreas com suscetibilidade moderada à erosão; 

3. Grau (c)  – erosão severa, sucede frequentemente em grandes áreas que 

revelam forte suscetibilidade à erosão, com o surgimento de laminação pela 

água que vai produzindo ravinamentos e enrugamentos.

A presença de ravinas (fot. 27 e 28) é, geralmente, um sinal do avanço da erosão, 

dado que o seu aparecimento ocorre nos índices de erosão mais elevados (Quadro II). 

Após a formação de ravinas, a recuperação do solo é, em geral, dispendiosa e, 

na sua maioria, requer assistência técnica (Garduño, 1992). Assim, uma forma de 

controlar as ravinas é definir as áreas mais suscetíveis que, pelas suas características, 

se encontram com maior ou menor probabilidade de sofrerem degradação e perdas 

de solo por ravinamento, atuando sobre elas de modo a prevenir que tal aconteça.

Fot. 27 - Vertentes descarnadas, vigorosamente entalhadas pela erosão, próximo de Porto 
Novo, ilha de Santo Antão (Fotografia de Bruno Martins, tirada em agosto de 2008).
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A classificação das ravinas é feita, geralmente, de duas formas, tendo em consideração: 

1. A profundidade da ravina, associada ao declive da vertente (Quadro III), ou 

à área de drenagem (Quadro IV; 

2. A forma da ravina (fig. 5).

Fot. 28 - Ravinas sobre campo agrícola próximo de Monte Grande, ilha do Fogo 
(Fotografia de Bruno Martins, tirada em fevereiro de 2016).

LIGEIRA MODERADA SEVERA EXCESSIVA

EROSÃO Regos superficiais Montículos, 
acumulação de lodos

Lavagem grosseira, 
depósitos, 

Ravinamentos

Deslizamentos, 
Ravinamentos 

extensos

Quadro II -Relação entre a erosão e as suas principais manifestações no terreno.

Fonte: Adaptado de Rapp et al., 1972.

Fonte: Adaptado de Tejwani et al., 1975.

DIMENSÃO METROS DE PROFUNDIDADE DECLIVE DA VERTENTE
Muito pequena inferior a 3 Variável

Pequena 3 Variável
Média 3-9 8-15%

Profunda e estreita
(profundas) 3-9 Variável

(muito profundas) 9

Quadro III - Classificação de uma ravina tendo em consideração a profundidade da 
ravina e o declive da vertente.
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Além da classificação das ravinas com base na profundidade e na forma, outro 

modo de as ordenar é com base na fase de instalação e posterior evolução ou, dito 

de outra maneira, na fase de arranque e de desenvolvimento, considerando-se 

respetivamente ravinas primárias e secundárias. 

Ora, como um conjunto de ravinas corresponde a uma captação independente 

de águas com fluxo regular, ele equivale a um sistema de drenagem. Assim, 

consideram-se ravinas primárias aquelas que se encontram na fase de instalação e 

DIMENSÃO METROS DE PROFUNDIDADE ÁREA DE DRENAGEM (ha)
Pequena inferior a 1 inferior a 2
Média 1-5 entre 2 e 20
Larga superior a 5 superior a 20

Quadro IV - Classificação das ravinas tendo em conta a profundidade da ravina e a área 
de drenagem.

Fonte: Adaptado de Frevert, 1955.

Fig. 5 - Forma das ravinas em função da forma seccional
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designam-se secundárias, aquelas que se encontram numa fase de evolução posterior, 

mais consolidadas (Rebelo, 1982, 2003) e, geralmente, com maior dificuldade de 

controlo e recuperação (Garduño, 1992).

No entanto, a passagem de ravinas primárias a secundárias é gradativa e a 

sua distinção é praticamente impercetível, situação que dificulta, ou mesmo 

impossibilita, a sua distinção, no que respeita ao limiar de passagem de uma ravina 

primária a secundária.

Os fatores que condicionam os ravinamentos

Os problemas de erosão associados à erosão hídrica arrogam-se como um 

dos que mais contribuem para significativos impactes ambientais e, de forma 

muito significativa, para a degradação dos solos, em especial nas regiões de clima 

semiárido (Martinez-Casasnovas, 2003; Vandekerckhove et al., 2003; Nunes et 

al., 2008, 2009; Tsimi et al., 2012, e Frankl et al., 2012). As perdas de solo 

resultantes destes processos são geralmente muito significativas (Taddese, 2001; 

Kassawmar et al., 2018).

Em Cabo Verde, os problemas de erosão, e em especial de erosão hídrica, têm 

um impacte muito expressivo no território. São entendidos como um dos fatores de 

degradação ambiental de maior impacte (Costa, 1996; 2002), num contexto ambiental 

difícil, dada a conjugação de vários fatores, entre os quais, o declive acentuado de muitas 

vertentes, a fraca cobertura vegetal e as chuvas intensas e concentradas.

Por outro lado, o sobre aproveitamento agro-silvo-pastoril, pouco consentâneo 

com as caraterísticas naturais, contribui, também, para acentuar os problemas de 

degradação do solo (fotos 29 e 30).

No sentido de mitigar estes problemas, no decorrer do século XIX foram 

desenvolvidos os primeiros trabalhos que visavam, sobretudo nas ilhas de vocação e 

apetência agrícola (Santiago, Santo Antão e Fogo), planos de arborização e proteção 

silvícola. No decorrer do século XX foram então criados os principais perímetros 

florestais em altitude, acompanhados por um esforço de arborização em todas as 

ilhas do arquipélago (Costa, 2002).



62

Fot. 30 – Gado caprino em Santo Antão 
(Fotografia de Bruno Martins, tirada em agosto de 2014).

Fot. 29 – Pastores em Santiago (Fotografia de Bruno Martins, tirada em fevereiro de 2016).
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Já depois da independência, no âmbito de vários planos nacionais de 

desenvolvimento, a arborização e a reconstituição/conservação dos solos e de água 

foram contempladas como prioridades desses planos (Barbosa e Cruz, 1990), que 

mobilizaram 45 a 50 % do investimento de projetos de desenvolvimento rural 

financiados pela cooperação internacional (Couto, 2010).

Todavia, esse investimento encontra-se comprometido, em grande parte, já 

que os ravinamentos são muito frequentes em áreas de montanha. Geralmente, a 

sua formação está relacionada não só com as características climáticas, tipicamente 

associadas a bátegas de chuvas intensas e concentradas, mas também, ao declive e à 

ação antrópica. 

A presença ou ausência de rególito é outro importante fator, pois determina as 

características do substrato rochoso, ou seja, condiciona o declive, o comprimento 

e a forma de uma vertente, bem como as propriedades químicas e mineralógicas do 

solo (Poesen et al., 2003; Valentin et al., 2005). 

A construção de estradas, a desflorestação, a prática agrícola, o pastoreio e a 

remoção da vegetação remanescente são os fatores antrópicos mais considerados 

na erosão associada a ravinamentos, por contribuírem para a concentração e a 

transferência da escorrência (Poesen et al., 2003). Por outro lado, contribuem 

para o aumento do tamanho das capturas, o que amplia a suscetibilidade 

ao desenvolvimento e formação de ravinas após a construção de estradas, 

especialmente na presença de rególito (Nyssen et al., 2002; Douglas e Pietroniro, 

2003; Ezezika e Adetona, 2011; Martins et al., 2019a e Martins e Nunes, 2020). 

Os incêndios florestais também aumentam a suscetibilidade de formação de 

ravinas ao destruir o coberto vegetal (Lourenço, 2006 e 2007; Meira-Castro et 

al., 2011, 2012, 2015).

A formação de ravinas está muito relacionada com o uso e ocupação do 

solo, principalmente com a presença ou não de coberto vegetal a proteger o 

solo. A presença deste facilita a infiltração e diminui o escoamento superficial. 

A ação térmica junto ao solo é também mitigada, diminuindo a amplitude 

térmica e a condutividade térmica (Geiger, 1990). Em Cabo Verde, e em São 

Vicente em particular, o solo encontra-se muitas vezes sem qualquer tipo de 

vegetação (fig. 6).
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Fig. 6 - Mapa de uso e ocupação solo elaborado a partir das imagens de satélite LANDSAT 8. 

As perdas de solo e a eventual formação de ravinas em solos sem qualquer tipo 

de vegetação assumem um papel importante na degradação dos mesmos. Pelo 

contrário, a formação de ravinas é particularmente difícil em áreas florestais.

O problema da erosão em Cabo Verde

São inúmeros os trabalhos que, em Cabo Verde, abordam o problema da erosão, 

provocada quer pela água quer pelo vento (Barbosa e Cruz, 1990; Haagsma, 1990; 

Marques, 1994; Ferreira, 1996; Barry et al., 1995; Costa, 1996; 2002). Tal como 

a água, o vento transporta e altera o solo, removendo nutrientes e invadindo áreas 

próximas com indesejáveis sedimentos. As areias, por exemplo, são levadas rentes 

ao solo, lesando as culturas e formando, junto à vegetação, pequenas dunas, com 
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fertilidade e capacidade produtiva do solo muito inferior, sugerindo, uma espécie 

de deserto em expansão, ainda que a uma escala local, à medida que este processo 

lesa as culturas dos campos próximos. A perda de solo costuma avançar até serem 

atingidas camadas duras e cimentadas, especialmente em solo arenoso, pouco 

agregado, e que seca rapidamente (fot. 31). 

Fot. 31 - Uma espécie de “pavimento desértico” em São Vicente, próximo da Baía das Gatas 
(Fotografia de Bruno Martins, tirada em agosto de 2008).

A erosão efetuada pela água das chuvas é resultado de 3 processos. O primeiro, 

relaciona-se com o impacte das gotas da chuva, que esmigalha o solo, desagregando-o 

e, deste modo, diminui a dimensão dos agregados do solo, que ficam transformados 

em partículas mais facilmente transportadas. O segundo, corresponde à saturação 

do solo e, finalmente, o terceiro, diz respeito ao transporte dos inertes por ação da 

escorrência. 

A eficácia destes processos depende, em larga medida, da intensidade das chuvas 

e do declive. Assim, quanto mais intensas forem as chuvas, mais energia elas contêm 

para comprimir e transportar o solo. Por sua vez, o aumento da escorrência que elas 

proporcionam, leva ao desencadeamento de processos de mobilização superficial de 

elementos finos e de ravinamento sob escoamento subaéreo desorganizado. No caso 

de chuvas intensas e concentradas, formam-se ravinas, especialmente em vertentes 
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de maior declive, ou sempre que o declive assim o permita. De um modo geral, o 

ravinamento tende a remover menos solo do que a escorrência difusa ou laminar, 

responsável pela mobilização superficial, mas a dissecação que delas resulta pode, 

muitas vezes, tornar o cultivo impossível. 

O exemplo das ravinas de Lazareto 

Os períodos de precipitação intensa e concentrada contribuem para a perda 

significativa de solo e geram torrentes impetuosas, carregadas de materiais finos, 

que conferem uma dinâmica particularmente ativa aos cursos de água. Em São 

Vicente é frequente observar as ribeiras carregadas de carga sólida chegarem ao 

mar, conferindo-lhe uma tonalidade amarelo-avermelhada, principalmente na 

proximidade da desembocadura (fot. 32). 

Fot. 32 - Setor terminal de uma ribeira na praia da Laginha, após uma chuvada. Note-se a 
tonalidade alaranjada e os materiais depositados na desembocadura da ribeira 

(Fotografia de Bruno Martins, tirada em agosto de 2008).
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Em contrapartida, nas áreas de cabeceira, é frequente deparar com a presença 

de ravinas, geralmente associadas a problemas de erosão, e que são particularmente 

prejudiciais quando afetam áreas de cultivo de elevado valor económico. 

Ao contrário de outros processos associados à erosão hídrica, como sejam, por 

exemplo, o da formação de sulcos, as ravinas implicam um maior esforço de controlo 

e correção erosiva do que a daqueles. Com efeito, alguns estudos, desenvolvidos para 

mitigar e prevenir os efeitos da erosão produzida por ação de ravinamentos, atribuem 

danos severos e, muitas vezes, permanentes aos solos (Desta e Adugna, 2012).

Ainda que sem afetar áreas de cultivo, as ravinas na área de Lazareto, no noroeste 

de São Vicente, confirmam a importância dos processos erosivos na ilha (fig. 7).

Fig. 7 - Mapa do uso da terra, erosão e sedimentação baseado em fotografias aéreas de 2004 
com verificação no terreno – Secção final da ribeira de Julião (São Vicente).

Legenda: 1 – Planaltos com crosta siliciosa de perfil concâvo. Solos pedregosos delgados 
com afloramentos rochosos; 2 – Vertentes com crosta dura siliciosa de perfil concâvo, 

ravinas pouco espaçadas. Solos pedregosos delgados com afloramentos rochosos; 
3 – Escarpa; 4 – Encaixes profundos; 5 – Vegetação; 6 – Ravinas; 7 – Cones de dejeção 

aluviais com ravinamento; 8 – Habitações /cidade; 9 – Estradas; 10 – Areias de ação eólica 
subterrânea profunda ocasional. Solos profundos arenosos com cobertura vegetal espaçada 

(Fonte:  Martins e Rebelo, 2009).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A observação direta destas ravinas teve o intuito de contribuir para melhor 

compreender um conjunto alargado de fatores que estiveram na sua génese. Foram 

colhidas e tratadas amostras de forma a melhor caracterizar, do ponto de vista 

sedimentológico, o material por onde se instalaram e evoluíram essas ravinas. As 
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amostras foram reduzidas a um peso que oscilou entre 200 e 300 gramas, sendo 

posteriormente secas em estufa, a uma temperatura entre 60 e 70°C, durante 

pelo menos 12 horas. Na maioria das vezes, as amostras ficaram a secar de um dia 

para o outro, ultrapassando sempre 12 horas de secagem. Posteriormente, foram 

submetidas a um processo de peneiramento durante 10 minutos, induzido por um 

agitador a 70/80 vibrações por minuto. Para a classificação das diferentes frações foi 

utilizado a escala de Wentworth. A fração fina corresponde à soma dos elementos 

de dimensão inferior a 0,063 mm (fração silto-argilosa). Somando as diferentes 

frações obteve-se um peso final que, retirado ao inicial, dá como resultado a perda 

por análise, permitindo controlar desta forma eventuais erros ao longo de processo. 

As curvas cumulativas da fração arenosa resultaram da soma obtida para cada 

fração, relativamente ao peso peneirado, sendo constituída a partir dos elementos 

mais grosseiros (2 mm). Foram posteriormente determinadas medidas descritivas de 

tendência central (mediana MdØ, média MØ, média gráfica Mz e moda), dispersão 

(calibração σ), assimetria (Ski) e angulosidade da curva (curtose), referentes à 

granulometria da fração arenosa das amostras de sedimentos

As ravinas desenvolvem-se numa área de sopé, a leste da bordadura da cratera 

que limita a ilha a noroeste. O aprofundamento e o desenvolvimento da rede de 

ravinas dependem, fundamentalmente, da presença de formações superficiais, pois 

são frequentes as aluviões, os depósitos de vertente e os depósitos eólicos. 

Por sua vez, a espessura dos depósitos aluvionares está muito relacionada com a 

dimensão dos respetivos cursos de água. Em geral, são depósitos de cascalheira, muito 

heterométricos, com grau de rolamento variado, contendo blocos rolados ou sub-rolados 

de dimensão métrica a centimétrica, sendo que a matriz dos depósitos é constituída 

fundamentalmente por areias grossas. A espessura pode ultrapassar 3 metros de 

profundidade, constituída por detritos basálticos, de carater conglomerático, de seixos e 

calhaus de cor negra a cinzento-escuro, surgindo genericamente bem conservados (W1). 

Nestes depósitos a percentagem de fração silto-argilosa é muito reduzida, 

predominando a fração arenosa de diâmetro entre 0,5 e 1 mm (fig. 8A). Os calhaus que 

incorporam os depósitos apresentam uma disposição desorganizada, especialmente os de 

maior dimensão. Observa-se pontualmente uma estratificação entrecruzada nas areias. 

Os calhaus de maior dimensão podem ultrapassar um metro de diâmetro, apresentando 
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grande heterogeneidade quanto ao grau de rolamento, mostrando, por vezes, arestas 

boleadas, indicando que terá ocorrido transporte com posterior deposição.

Os depósitos eólicos correspondem a dunas móveis e consolidadas de 

idade quaternária (Romariz e Serralheiro, 1967; Pereira, 2010), constituídas 

fundamentalmente por areias bem calibradas que, em alguns sectores, ultrapassam 

30 metros de profundidade. As dunas apresentam estratificação com pendor 

bastante acentuado e nelas predominam as areias (moda da amostra = 0,5 mm) (fig. 

8B), contendo na sua matriz bioclastos, mineroclastos e litoclastos de basalto de cor 

clara, amarelada a bege (fot. 33).

Os depósitos aluvionares ocupam uma posição superior e estão regularizados 

por um solo de cobertura que raramente ultrapassa 50 cm, sendo geralmente 

constituídos por arenitos e pelitos acastanhados, com matriz de natureza basáltica. 

Incorporam, ainda, areias e pequenos calhaus de natureza basáltica, subrolados e 

subangulosos que não ultrapassam 5 cm de diâmetro.

Fig. 8 - Curvas granulométricas e ilustração gráfica de algumas medidas descritivas dessas 
curvas para os depósitos aluvionar (A) e eólico (B). (Fonte: Martins et al., 2018).

Mediana MdØ (mm) Média gráfica (Mz) (mm) Assimetria (Ski) Curtose

A 1,41 1,32 0,99 1,50
B 1,06 1,22 0,10 0,88

a1 - distância entre MdØ e Mz; a2 - distância entre Q e MdØ; a3 - distância entre MdØ e Q3.

A B



70

O volume das aluviões depositadas, a presença de areias eólicas e a rede de ravinas 

constituem um indicador fidedigno das elevadas taxas de erosão à escala regional. A 

presença de ravinas, muito profundas e encaixadas, algumas das quais ultrapassam 

3 metros de profundidade, sugere ainda um processo de adensamento e encaixe 

associado a cada estação das chuvas, confirmando o escoamento superficial como o 

principal agente erosivo, em particular na presença de materiais móveis, que dada a 

ausência ou escassez de vegetação, aliada à pouca coerência dos solos (de textura fina 

e baixa permeabilidade), possui uma elevada intensidade de mobilização de detritos. 

Fot. 33 - Perfil onde se observa 
um solo de cobertura, um depósito 

aluvionar e, na posição inferior, 
depósitos eólicos (Fotografia de 

Bruno Martins, tirada em agosto 
de 2014).


