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São Vicente de cabo Verde: território de riscos, aborda 
aspetos relacionados com os principais riscos naturais que ocorrem 
na ilha de São Vicente no arquipélago de Cabo Verde, dando ênfase 
à desertificação, limitações na exploração e gestão de recursos 
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p r e Fác i o

Foi com grande satisfação e enorme honra que recebi o convite dos autores 

Bruno Martins, Luciano Lourenço, Adélia Nunes e Fátima Velez para prefaciar 

este livro intitulado: São Vicente de Cabo Verde: território de riscos.

Este livro é uma obra extremamente valiosa, pois consegue trazer à luz 

um tema bastante atual e que desperta especial interesse para académicos, 

agentes e profissionais, bem como organizações envolvidas na gestão dos 

riscos. As caraterísticas naturais do arquipélago de Cabo Verde, nomeadamente 

climáticas, geológicas e geomorfológicas, traduzem um quadro favorável 

para o desenvolvimento de diversos perigos que, aliados às vulnerabilidades 

socioeconómicas, determinam a propensão para eventuais danos e perdas 

significativas para as suas populações.

A referida obra consegue, a partir de uma análise multidisciplinar, abordar 

a complexidade a respeito desta problemática e dos desafios de gestão de crises 

no contexto contemporâneo na ilha de São Vicente, Cabo Verde. A obra é 

estruturada em três capítulos desenvolvida numa sequência lógica, o que contribui 

para a sua compreensão a saber, o enquadramento geográfico de Cabo Verde, 

as manifestações de risco em Cabo Verde: o exemplo da ilha de São Vicente e 

a perceção do risco no contexto geográfico da Cidade de Mindelo.

A obra apresenta dados históricos acerca do quadro climático de Cabo Verde 

constituído por secas severas e recorrentes, alternadas por precipitações extremas 

que têm causado cheias e inundações e que traduzem em custos significativos 

nos meios de subsistência, com elevados prejuízos económicos. O aumento da 

exposição e vulnerabilidade encontra-se associado a um crescimento urbano 

descontrolado sobretudo em leitos de ribeiras e vertentes íngremes.

As manifestações de risco na Cidade de Mindelo são claramente entendidas 

como fruto do desenvolvimento comercial e aumento da navegação na Baia de 

Porto Grande. Este tem sido responsável pelo rápido crescimento demográfico 

da cidade, sobretudo no período de maior atividade da Baía do Porto Grande a 

partir dos finais dos anos oitenta do século XIX, beneficiando do seu privilegiado 

posicionamento e servindo de ponto comercial entre a Europa, África e as Américas. 
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O Município de São Vicente tem procurado, nas últimas décadas, o 

realojamento das populações, em particular dos estratos sociais mais baixos e, 

desse modo, apostar na habitação social construída em diversos bairros com vista 

a melhorar a qualidade da habitação e, simultaneamente, através do processo 

de planeamento urbano. 

Os autores definem os conceitos e os âmbitos sobre os principais riscos em 

Cabo Verde destacando os principais, entre os quais se destacam: a desertificação 

aliada à gestão dos recursos hídricos, a intrusão salina que tem sido agravada 

ao longo das últimas décadas, especialmente nas áreas costeiras em virtude 

do aumento do consumo de água com consequências sobre o meio ambiente, 

populações, economia e sociedade, e os riscos de ravinamento sob a forma de 

erosão resultante de processos geomorfológicos que têm contribuído para a 

perda de solo.

A análise de dados sobre a perceção de risco de cheias e inundações rápidas 

têm reflexos diretos no tecido social e que a perceção da população da Cidade 

de Mindelo face ao risco é ainda muito baixa, embora a população concorda 

que o risco de cheias e de inundações seja um fenómeno conhecido pela 

ciência, trata-se de um evento natural relacionado com mudanças climáticas 

representando uma ameaça, e que terá tendência a aumentar no futuro. Por 

outro lado, a questão do medo encontra-se enraizada e consideram-no como 

castigo divino ou, então, como sendo o resultado de um deficiente planeamento 

urbano. Por fim, percecionam que, em caso de crise, o apoio prestado por parte 

do Governo Central e da Câmara Municipal é insuficiente.

A perceção do risco, está relacionada fundamentalmente com variáveis como 

a idade, o género, o nível de escolaridade, a relação e o tipo de habitação, ou a 

experiência com situações de crise. Nesta obra, os resultados indicam que os homens 

revelam níveis mais elevados de conhecimento, que podem estar diretamente 

relacionados com fatores biológicos, sociais e culturais; por sua vez, as mulheres 

revelam mais medo face ao risco de cheias e de inundações, o que poderá estar 

relacionado com o contexto social que vulnerabiliza o papel da mulher.

As conclusões apontam para a necessidade de implementação de uma 

estratégia de gestão do risco que considere a complexidade de fatores envolvidos 
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entre os quais cultura, religião, crenças, valores e costumes, bem como, 

instituições, direito e história, no sentido de diminuir a vulnerabilidade e, em 

simultâneo, promover um planeamento de emergência capaz de incrementar 

a capacidade de resposta e resiliência. Um outro aspeto, endossado pelos três 

capítulos, em relação à gestão do conhecimento sobre os riscos de desastre, refere-

se à necessidade de melhorar a partilha das informações produzida baseada no 

conhecimento das diversas fontes ao serviço da redução de riscos de desastres.

Considero que esta obra constitui um extraordinário contributo para acadé-

micos e técnicos que pretendem estudar, desenvolver e aplicar o conhecimento 

acerca destas temáticas, assim como para o reforço e consolidação das estratégias 

e políticas na redução dos riscos de desastres em Cabo Verde.

Cidade da Praia, 16 de julho de 2021

Sónia Silva Victória

Universidade de Cabo Verde - UniCV
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p r e â M B u Lo

Chegara pela primeira vez a Cabo Verde no dia 13 de agosto de 1996. 

Aterrava no Aeroporto Internacional do Sal. Do ar a ilha assemelha-se a um 

lugar fora do lugar. Como que, por capricho, alguém quisesse transportar um 

pedaço de deserto para o meio do oceano. Árida, inóspita, quase lunar ... capaz 

de perturbar a perceção sobre o tempo e sobre o espaço. Facilmente somos 

absorvidos por uma sensação de que o tempo parece correr mais devagar. Como 

que uma espécie de dilatação, o tempo aqui parece não ter pressa. E o espaço é 

vago, quase indefinido. Afinal, os lugares são os ourives do tempo e do espaço. 

Depois tive a ocasião de viajar pelas ilhas de Santiago, Boavista, São Vicente, 

Santo Antão e Fogo. 

Há muito que pensava utilizar esta experiência, desenvolvendo a pouco 

e pouco o esquema que serviria de base para a elaboração deste pequeno 

livro. Trata-se, pela maior parte, resultado de uma experiência pessoal, 

da leitura de alguns anos, e de pequenos trabalhos de investigação que, 

sempre em colaboração com colegas e amigos, iam sendo publicados. Por 

isso, convidei o Doutor Luciano Lourenço, um Professor de referência na 

Geografia e nas Ciências Cindínicas, tendo em conta os momentos em 

que discutimos referenciais teóricos e concetuais, assim como as vastas 

horas que partilhámos em trabalho de campo. Foram muitos os trilhos que 

percorremos, as ravinas que calcorreamos, buscando compreender melhor o 

vasto e complexo mundo dos Riscos. O mesmo aconteceu com a Doutora 

Adélia Nunes, pois dividirmos inquietações temáticas, em especial no que 

diz respeito à dimensão percetiva e à educação para o Risco. O convite à 

Doutora Fátima Velez de Castro partiu de uma experiência de trabalho de 

campo in loco, que ambos realizámos na Ilha do Fogo (Cabo Verde), onde 

pudemos cruzar o olhar da Geografia Física e da Geografia Humana, em 

torno do risco vulcânico e do risco social envolvido. 

Contudo, não fora nunca minha intenção que este livro fosse uma coletânea 

de trabalhos, organizados em função de um tema, mas antes, um texto que 

desse ao leitor uma visão abrangente e integradora dos riscos em São Vicente. 
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Entre outros trabalhos e viagens, a conclusão deste livro demorou mais do 

que se supunha; alguns dados logo perderam atualidade. Podiam ser “refrescados” 

com as últimas estatísticas e, principalmente, com uma desejada deslocação 

ao campo, que havia já sido programada, mas que pela força de um contexto 

pandémico, não foi possível concretizar. Mas, a vontade de publicar este livro e 

de apreender antes a marcha dos prodígios do que o seu derradeiro momento, 

apressou a sua publicação. E, assim, ao leitor que porventura desminta o aforismo 

acima citado, que me desculpe de ainda assim assumir o ingénuo propósito, 

provavelmente, o de todos os autores, de que seja, perdurável.

Se num livro acaba sempre por encontrar-se algo de autobiográfico, espero 

que o leitor descubra nele uma parte de muito trabalho de campo, a que todo 

o geógrafo, por força da formação, a ele desde cedo se habituou.

Bruno Martins
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Introdução

O arquipélago de Cabo Verde insere-se num contexto climático difícil. As chuvas 

são raras, e quando ocorrem, caem sob a forma de bátegas fortíssimas capazes de 

gerar torrentes que arrastam material detrítico que se deposita ao longo dos canais 

ou em depressões. A paisagem é o reflexo deste ambiente. O problema das secas tem 

reflexos nos ecossistemas, na economia do país, na família e no próprio indivíduo. 

O funcionamento dos ecossistemas depende, em larga medida, do solo. Em 

Cabo Verde, e em particular na ilha de São Vicente, os solos são escassos, sujeitos a 

variadíssimos processos erosivos que os lesam. Nas terras secas, os problemas de erosão 

são maiores do que em qualquer outra parte do mundo. As áreas em que o vento é 

o principal agente de erosão são menos extensas do que aquelas onde a água é esse 

agente. Mas são várias as paisagens marcadas pela presença de dunas, ou a presença de 

pavimentos desérticos na ilha. O coberto vegetal é a tal ponto vital para a estabilidade 

destas áreas como é para as vertentes afetas aos processos de erosão hídrica. Reduz a 

velocidade do vento junto ao solo, liga o solo com as raízes, adiciona matéria orgânica 

à superfície e retém as poeiras finas trazidas pelo vento (Warren e Maizels, 1992).

Como os solos são pouco profundos, a maior parte da atividade biológica exerce-

se próxima da superfície, e é muito intensa durante o período de maior humidade. 

Naturalmente que estes beneficiam da presença da vegetação. A sombra, por exemplo, 

abranda a decomposição dos restos de vegetação e conserva a humidade. A cobertura 

formada pela vegetação contraria a erosão. É particularmente interessante observar a 

repentina mudança na paisagem nos dias subsequentes à queda de chuva. A tonalidade 

clara, monótona da paisagem, capaz de absorver os vários elementos, como que numa 

espécie de mimetismo, dá, repentinamente, lugar ao espontar de vegetação.

Se as secas e, eventualmente, a desertificação e a erosão são os riscos mais 

importantes no espaço rural, por contribuírem para a perda e degradação do solo, 

reduzindo desta forma a superfície agrária, as cheias e inundações rápidas, arrogam-

se como, provavelmente, o risco mais sério nas áreas urbanas.

Nestas circunstâncias, a abordagem dos riscos em Cabo Verde é complexa, pelo 

que deverá ser transversal a várias áreas científicas e analisada a diferentes escalas. 

Torna-se impossível pensá-los isoladamente, pois constituem-se como verdadeiros 
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complexos de riscos. Torna-se ainda imperioso considerar a análise do comportamento 

das populações face ao risco. É neste sentido que é reforçada a ideia do envolvimento 

da população na gestão do risco (Dixit, 2003), ultrapassando uma visão que 

considera a gestão do risco como uma mera questão técnica, ignorando a importância 

do envolvimento da comunidade, em particular a forma como esta a perceciona 

(Slovic et al., 2000; Birkholz et al., 2014). A perceção desempenha, assim, um papel 

importante na motivação e na participação dos indivíduos na tomada de decisões e 

nos comportamentos de mitigação e adaptação face ao risco (Wachinger et al., 2013).

Neste particular, a educação destaca-se como uma das mais importantes e 

poderosas ferramentas na construção de novos conceitos, na mudança de hábitos 

e no diálogo intergeracional, desempenhando, por isso, um papel basilar e 

estruturante na implementação de mecanismos que conduzem a cidadãos mais bem 

preparados e a sociedades mais resilientes, o que contribuirá para uma crescente 

consciencialização do risco e uma melhor perceção do perigo. 

O relatório “Systematic Inventory Evaluation for Risk Assessment – SIERA” 

(Santos, 2013), sugere um aumento do número de catástrofes naturais, identificando 

o risco de cheias e inundações rápidas como o que mais vítimas e prejuízos causa, 

principalmente nos espaços urbanos. As cidades assumem-se, geralmente, como áreas de 

maior risco, fundamentalmente associado aos maiores danos potenciais a elas associados, 

quer pelo potencial de perdas fatais, físicas (que englobam os feridos, com distintos 

níveis de gravidade), de desalojados (desabrigados e desaparecidos) e psicológicas. Quer, 

ainda, pelos danos de valor económico (materiais, ambientais e funcionais), estimado 

em custos monetários ou dos diferentes elementos expostos ao risco, correspondentes 

ao custo de mercado para a respetiva recuperação, tendo em conta não só o tipo e as 

caraterísticas do elemento exposto, mas, também, outros fatores que poderão influenciar 

esse custo, tais como outras perdas económicas, diretas e indiretas, resultantes da cessação 

da funcionalidade, atividade ou laboração (Julião et al., 2009).

A evolução do número de catástrofes observada nas últimas décadas do séc. 

XX (fig. 1) relaciona-se, decerto, com a maior preocupação na inventariação deste 

tipo de fenómeno, mas também, com o aumento da população e o crescimento das 

cidades, ou seja, com o incremento da população e bens económicos expostos e com 

a maior vulnerabilidade à manifestação destes tipos de risco (Nunes et al., 2013). 
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Ora, no caso particular de Mindelo, em São Vicente, o rápido crescimento, 

aliado a limitações no planeamento, parece justificar o aumento das crises, bem 

como, a sua magnitude. Neste sentido, para além da análise do processo físico, de 

per si, torna-se imperioso analisar também a vulnerabilidade. Dito de outra forma, 

independentemente do tipo de risco considerado, para a sua análise é fundamental a 

construção de modelos que permitam prever a sua distribuição no tempo e no espaço, 

com base no conjunto de fatores condicionantes ou da pré-disposição dos fenómenos 

potencialmente perigosos (naturais, mistos e antrópicos), e que, posteriormente, terão 

de ser validados não só pelo inventário e pela cartografia das manifestações desses 

fenómenos, mas também pelas suas consequências (Cunha, 2013).

 a

 b

O valor da linha corresponde à média móvel obtida para um período de 2 anos.

Fig. 1 - Evolução mundial do n.º de catástrofes naturais (A) e antrópicas (tecnológicas) (B), 
entre 1900 e 2011 (Fonte dos dados: EM-DAT, Centre Research on the Epidemiology of 

Disasters, Universidade Católica de Lovain, Bélgica).
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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. 
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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).
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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).
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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).
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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
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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).
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a perceção do risco

O número de ocorrências relacionadas com riscos naturais tem vindo a aumentar 

significativamente ao longo das últimas décadas (Armas, 2006; Mata-Lima et al., 

2013; Hoeppe, 2016), o que tem contribuído para um avolumar de prejuízos 

económicos e sociais, especialmente relacionados com as perdas e os estragos 

produzidos por essas manifestações, bem como pela posterior recuperação das áreas 

afetadas. Este processo é especialmente gravoso nos países menos desenvolvidos, 

como é o caso de Cabo Verde. 

Em particular, as cheias e as consequentes inundações fluviais afetam anualmente 

cerca de 20 milhões de pessoas em todo o mundo, vitimando perto de 20 000 

indivíduos e contribuindo, ainda, para o aumento do número desalojados (Smith 

e Petley, 2009).

O estudo deste risco natural tem sido trabalhado, fundamentalmente, no 

contexto das ciências físicas e naturais ao longo do século XX e no início do século 

XXI. Deste modo, num seminário dedicado ao estudo sobre a reação humana face 

ao cenário em situação de crise de cheias e inundações (Human Adjustment to Flood), 

realizado em 1942, enfatizou-se a importância do conhecimento da perceção da 

população como fator de mitigação face ao risco, passando a ser incluído como 

elemento central nas estratégias de gestão e planeamento. 

A perceção do risco pode ser entendida como a recolha, a seleção e a interpretação 

de sinais envoltos numa estrutura complexa, constituída por uma multiplicidade de 

fatores que dependem da subjetividade afeta ao indivíduo, face ao julgamento e à 

avaliação por ele feita sobre um determinado risco (Renn, 1998; Renn e Rohrmann, 

2000; Salvati et al., 2014; Fischhoff, 1978; Slovic, 2000; Plapp e Werner, 2006; 

Wagner, 2007; Wachinger et al., 2013; Fuchs et al., 2017). Assim, um risco para um 

indivíduo pode ser percecionado como uma ameaça, enquanto, para outro, pode 

ser fundamentalmente seguro. 

A gestão do risco implica o desenvolvimento de modelos baseados nos 

mecanismos psicológicos que assentam na forma como a população julga, avalia, 

tolera e reage perante o risco (Morgan et al., 2001). Por outro lado, é ainda 

fundamental entender como é que os indivíduos e as comunidades percecionam 
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a complexidade e a multiplicidade de fatores que interferem na perceção de um 

determinado risco, tais como: o contexto social e económico; a influência da 

comunicação social; os valores e as visões de mundo; a influência da estratégia de 

adaptação individual resultante da aprendizagem com eventos de crise passados 

(Dessai et al., 2003; Mcleman e Smith, 2006; Bubeck et al., 2013; Collenteur et al., 

2015; Rory et al., 2017). 

Vários estudos, especialmente na Europa e na América do Norte, têm-se 

debruçado sobre esta componente “subjetiva” associada ao risco, e muito em 

particular, ao risco de cheias e de inundações fluviais, colocando o enfoque na 

perceção como componente essencial na gestão do risco (Renn, 1998; Siegrist e 

Gutscher, 2006; Soane et al., 2010; Bradford et al., 2012; Bubeck et al., 2012; 

Kellens et al., 2013; Birkholz et al., 2014; Babcicky e Seebauer, 2017; Diakakis 

et al., 2018).

Em Cabo Verde, e particularmente em S. Vicente, são escassos os trabalhos 

sobre a perceção da população face ao risco de cheias e de inundações rápidas, como 

as que ocorrem na cidade do Mindelo. Este facto, determinou em larga medida, 

o aprofundar desta temática por forma a identificar quais os fatores que mais 

determinam a perceção da população face ao risco de cheias e de inundações rápidas. 

Mais especificamente, pretendeu-se entender como é que a população perceciona o 

risco, tendo em conta as causas, o grau de conhecimento face à respetiva ocorrência 

e o apoio das autoridades públicas: Consideraram-se, naturalmente, os fatores que 

geralmente influenciam a perceção, designadamente as características demográficas 

e económico-sociais (género, idade, nível de escolaridade e rendimento), a relação 

com a habitação (proprietário ou arrendatário), e a experiência com situações de 

crise relacionadas com cheias e inundações.

É assumido que aprofundar o conhecimento e o entendimento dos fatores que 

mais influenciam a perceção das populações irá contribuir para o desenvolvimento 

de estratégias mais eficazes no modo de comunicação do risco às populações e, 

assim, contribuir de forma significativa para a redução do risco. É neste contexto 

que entendemos prioritário o conhecimento e a compreensão das características das 

comunidades locais, quer ao nível das características individuais, quer do contexto 

socioeconómico.
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o contexto geográfico da cidade de Mindelo face ao risco de 
cheias e inundações

O relatório coordenado por Evânia Santos (2013) “Systematic Inventory 

Evaluation for Risk Assessment – SIERA” identifica o risco de cheias e de inundações 

rápidas como o que mais perdas e danos económicos causam no arquipélago. O 

relatório identificou 58 mortes, 138 feridos e 2 000 desalojados. São Vicente foi a 

terceira ilha a registar um maior número de crises associadas a este risco. Embora, 

felizmente, não tenha havido vítimas mortais, são inúmeros os casos de desalojados. 

O relatório sugere, ainda, uma maior frequência das situações de crise, aumento 

este que parece estar relacionada com a rápida expansão da cidade de Mindelo. Com 

efeito, o crescimento urbano da cidade foi-se mantendo, não obstante a perda de 

importância do Porto Novo, ao longo do século XX, um fator basilar na edificação 

e alargamento do aglomerado urbano. Nas décadas de 1960 e 1970 não só foram 

surgindo vários bairros, mas também foi notável o crescimento dos já existentes. 

Por essa altura surgiram as primeiras preocupações com o crescimento bastante 

desordenado da cidade, que, por parte das autoridades municipais, se traduziram em 

tentativas para, de algum modo e no âmbito do Gabinete de Urbanização Colonial 

(1957-73), procederem ao controlo urbanístico, através do lançamento de vários 

planos, tanto de planos diretores para ilha, como de planos de urbanização para a 

Cidade do Mindelo, e, ainda, de planos parcelares detalhados para partes da cidade. 

A maioria não terá sido executada, pelo menos, na sua totalidade. Provavelmente 

outros não terão sido sequer implementados (Andrade, 2016). 

O período pós-independência é caracterizado por uma mudança na política 

habitacional. Ao invés de procurar controlar a nova vaga especulativa, optou-se pela 

concessão de terrenos de forma indiscriminada, tendo surgido, de imediato, alguns 

bairros de crescimento espontâneo. Paralelamente, o êxodo rural para as principais 

cidades do país, Praia e Mindelo, assumiu um caráter de deslocação constante e 

concentração urbana, tendo originado graves problemas, resultantes da pressão 

social sobre o tecido urbano. Com a crescente procura habitacional surgiram 

vários bairros, cada vez mais distantes do centro, e sempre desprovidos das mais 

elementares infraestruturas (Delgado, 2007).
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Poder-se-á dizer que o crescimento da cidade do Mindelo passou por 3 fases, 

desde o seu primitivo local de origem, numa primeira fase, à ocupação dos bairros 

mais antigos, localizados fora do centro e, finalmente, a ocupação de áreas mais 

afastados do centro, em vertentes mais íngremes e menos desejáveis, quase sempre 

correspondentes à bordadura do vulcão, mas a que a força da pressão urbanística 

assim obrigou.

Fig. 9 - Ocupação urbana em Mindelo, em 1940 (figura da esquerda) e em 2010 (figura à 
direita) (Fonte: Delgado, 2016).

a b

Este rápido crescimento da cidade, muito desorganizado, terá decerto 

contribuído para a ocupação de inúmeros leitos de ribeiras, secas na grande maioria 

do ano, por vezes, até durante vários anos, mas que enchem rapidamente quando 

da ocorrência de chuvas mais intensas e concentradas.

Não são apenas as habitações a ocuparem áreas de elevada suscetibilidade às 

inundações. São, também, várias estradas que ficam inundadas em situações 

de crise, uma vez que os seus troços ocupam frequentemente áreas de elevada 

suscetibilidade, aumentando assim a vulnerabilidade da população face ao risco de 

cheias e de inundações rápidas. 

Por exemplo a rua do Coco, uma das vias de acesso ao hospital central Baptista 

de Sousa, no Mindelo, é uma das vias mais afetadas por inundações (fot. 34) em 

períodos de crise, e mesmo após a realização de obras de correção torrencial (fot. 

35), ainda são frequentes as inundações em situações de crise (fot. 36).
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Fot. 34 - Inundação na rua do Coco numa situação de crise ocorrida em 26 de Agosto de 
2008. (Fonte: Martins, 2010).

Fot. 35 - Obras de correção torrencial realizadas na rua do Coco, próximo da Praça Estrela, 
em dezembro de 2010 (Fonte: Martins et al., 2018).
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Fot. 36 - Inundações na rua do Coco, em setembro de 2013 (Fonte: Martins et al., 2018).

Torna-se então muito interessante observar os grandes canais que atravessam 

a cidade, canais de dimensão variada mas com o mesmo objetivo, o de facilitar o 

escoamento das águas pluviais que se concentram nesses canais e de as conduzir 

rapidamente para o mar. Todavia, uma boa parte desses canais são intercetados por vias 

de comunicação (fot. 37) ou por habitações (fot. 38), o que dificulta o escoamento. 

Tome-se o exemplo das cheias e das inundações de 26 de agosto de 2008, que 

apesar dos avultados prejuízos, não atingiram, felizmente, o grau de calamidade. 

Uma chuvada forte e concentrada (fig. 10), associada a duas células de baixa 

pressão, com maior incidência na região sul de Cabo Verde, o que conduziu ao 

desenvolvimento da formação de nuvens convectivas, nomeadamente de cúmulo-

nimbo (Cb). Registaram-se níveis de humidade superiores a 85% em toda a África 

Ocidental e fortes núcleos de vorticidade e circulação ciclónica bem definida. 

Houve também uma onda tropical no Atlântico Leste (justamente a sudoeste do 

arquipélago), com movimentação para nordeste, e o posicionamento da zona de 
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Fot. 38 - Canal de escoamento com novas 
habitações a truncá-lo, a jusante, em Chã 
de Alecrim (Fotografia de Bruno Martins, 

tirada em agosto de 2008).

Fot. 37 - Canal com o escoamento 
truncado pela estrada que liga a Rua 

Cidade do Porto à Rua do Coco, próximo 
da Ribeira Bote e da rotunda (Fotografia 

de Bruno Martins, tirada em agosto 
de 2008).

convergência intertropical (ZCIT) ao longo de um alinhamento definido pelas 

coordenadas 07° N 52° W/9° N 34° W/16° N 25° W, com convecção dispersa no 

seu eixo central, de acordo com informação obtida junto do Instituto Nacional de 

Meteorologia e Geofísica de Cabo Verde.

Embora a precipitação resultante desta situação meteorológica tenha 

assumido crucial importância, existiram outros fatores que contribuíram para 

o desencadeamento de todo o processo. Na verdade, vertentes e solos com fraca 

capacidade de infiltração, juntamente com o aumento significativo da área de 

superfície construída que, por sua vez, aumentou a área impermeável, contribuíram 

para que mais água tivesse permanecido à superfície, a qual aumentou o volume e a 

velocidade de escoamento, tornando-o mais violento. 



78

No entanto os canais construídos com o propósito de facilitar o escoamento, limitar 

a área de drenagem e permitir a drenagem pluvial mais rapidamente para o mar, foram 

obstaculizados pelo edificado e por infraestruturas urbanas, o que terá contribuído de 

forma muito significativa para ampliar as consequências dessa chuvada. Curiosamente, 

a precipitação que se abateu sobre a cidade de Mindelo contrastou com a escassa 

precipitação registada no aeroporto da cidade, a poucos quilómetros de distância. Ora, 

se, porventura, existissem mais estações meteorológicas, ficaríamos a saber com mais 

certeza como, no passado, se processaram os períodos de forte precipitação. 

É frequente, contudo, encontrar na base das vertentes, ou mesmo a entulhar 

cursos de água, depósitos de materiais heterométricos, formados como resultado de 

momentos de escoamento turbulento, os quais terão exigido grandes quantidades 

de precipitação, alguns dos quais são relativamente recentes (fot. 39). Nada nos 

permite pensar que as chuvas serão forçosamente mais intensas no futuro, embora, 

tenhamos consciência de que tal possa acontecer. 

Fig. 10 - Distribuição da precipitação (mm), em intervalos diferentes, na estação 
meteorológica da cidade do Mindelo, nos dias 26 e 27 de agosto de 2008 

(Fonte de dados: INMG-CV, apud Martins et al., 2018).
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Sabendo que o risco de cheias rápidas não depende unicamente da 

precipitação, podemos então falar num agravamento das cheias relacionada 

com a ação do Homem?

A superfície construída, que tem vindo a aumentar, as vertentes desnudadas de 

vegetação e os solos expostos, podem aumentar a velocidade das águas em ponta de 

cheia e tornar o processo mais violento. Impõe-se atrasar a resposta do escoamento 

pluvial às chuvas intensas e diminuir a sua velocidade. Por outro lado, a construção 

de infraestruturas em áreas que são claramente de risco, aumenta a vulnerabilidade 

destas na presença de manifestações de processos pluviosos mais intensos.

Neste sentido, é fundamental evitar o elevado número de construções 

implantadas em áreas de risco, designadamente em talvegues e em leitos de 

inundação, as quais, na sua maioria, além de ilegais, correspondem às habitações 

mais afetadas (fotos 40 e 41).

Fot. 39 - Depósito heterométrico recente da ocorrência de episódios de precipitação 
intensa, em Mato Inglês, São Vicente  

Fotografia de Bruno Martins, tirada em agosto de 2000).
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Por vezes, a ocupação do espaço implica a destruição de alguns importantes canais 

de escoamento fluvial, construídos com o intuito de canalizar as águas superficiais 

e facilitar o escoamento pluvial, o que aumenta a vulnerabilidade dessas áreas. A 

suscetibilidade e a probabilidade de ocorrência de eventos pluviosos têm-se mantido, 

mas como a vulnerabilidade passou a ser maior, pelo incrementos dos elementos 

expostos (edificado e infraestruturas), consequentemente, o risco aumentou. Deste 

modo, se o Homem pouco ou nada pode fazer para evitar as chuvas concentradas, 

pelo contrário, pode diminuir a vulnerabilidade através de um melhor planeamento 

urbano e ordenamento do território, mas nem sempre tal acontece. 

As áreas de maior risco são na sua generalidade conhecidas. Porque não evitar 

perdas materiais e, pior, vidas humanas, sendo suficiente para tal a proibição de se 

construir nestas áreas?

Com efeito, quando da forte precipitação ocorrida a 27 de agosto de 2008, 

os prejuízos ocorridos, felizmente, apenas materiais, foram na sua maioria devidos 

ao mau planeamento e à construção em áreas de risco. De facto, um insuficiente 

Fot. 40 - Material detrítico arrastado pelas 
águas proveniente da chuva do dia 27 

de agosto de 2008 (Fotografia de Bruno 
Martins, tirada em agosto de 2008).

Fot. 41 - Material detrítico transportado 
pela água resultante das chuvas do dia 27 

de agosto de 2008, junto a uma habitação, 
em Cruz João Évora (Fotografia de Bruno 

Martins, tirada em agosto de 2008).
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sistema de drenagem, muitas vezes diminuído tanto pela construção sobre os 

grandes canais de escoamento, como pelo seu corte em determinados sectores, foi o 

grande responsável pelo sucedido.

Assim, para a mesma intensidade da chuvada, o risco de cheias rápidas tem 

vindo a aumentar em função do aumento da vulnerabilidade. Se, como vimos, 

o Homem pouco ou nada pode fazer ao nível da precipitação, já poderá ter  uma 

palavra importante no domínio da redução da vulnerabilidade. 

No caso de Mindelo, são, portanto, os fatores relacionados com a ação 

do Homem que aceleram e agudizam as consequências dos processos físicos, 

aumentando o risco. Por outro lado, este aumento do risco tem, igualmente, a ver 

com a forma como o Homem, através do aumento da vulnerabilidade, se expõe 

cada vez mais aos processos em causa.

a amostra e as características do questionário

O quadro conceptual baseia-se no estudo psicométrico que procura analisar a 

perceção individual a partir da aplicação de um questionário (Slovic et al., 1990; 

Marris et al., 1997; Siegrist et al., 2005). O questionário intitulado “Perceção do 

risco de cheias e inundações rápidas em Cabo Verde” (Martins, et al., 2019b) foi 

aplicado a 244 indivíduos residentes em Mindelo, São Vicente, nos meses de abril e 

maio de 2015. Foram validados 199 questionários, de acordo com uma metodologia 

utilizada frequentemente nos trabalhos sobre perceção dos riscos naturais.

O questionário encontra-se dividido em 5 partes (fig. 11). Na primeira delas, é 

feita a caracterização socioeconómica e demográfica da população, e em particular do 

sexo, idade, nível de escolaridade e rendimento, relação com a habitação (proprietário 

ou arrendatário), e experiência passada com cenários de crise de cheias e inundações 

rápidas. Na segunda parte do questionário, baseada no trabalho de Burn (1999), 

foram colocadas nove questões com o intuito de avaliar como a população perceciona 

o risco de cheias e inundações rápidas. A terceira parte do questionário intenta analisar 

as causas que a população atribui às cheias e às inundações rápidas. Na penúltima 

parte do questionário, procura-se aferir a perceção da população face ao apoio que, 
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num cenário de crise, lhe é prestado por parte do Governo Central e da Câmara 

Municipal. Finalmente, na quinta e última parte do questionário pretende-se analisar 

o conhecimento da população acerca das cheias e das inundações rápidas. Vários 

estudos sugerem que as populações com maior conhecimento sobre os diferentes 

riscos naturais tendem a adotar comportamentos mais adequados e que reduzem as 

consequências das manifestações de risco (March, 1997; Buratti e Allwood, 2019). 

Fig. 11 - Representação esquemática das cinco componentes consideradas no questionário 
“Perceção de risco de cheias e inundações rápidas em Mindelo”.

Foi utilizada a escala de Likert (1932), dividida em 5 níveis para medir a 

perceção da população, em que, 1 corresponde ao nível de perceção mais baixo, 

desacordo completo ou nada importante, para o nível 5, de perceção mais elevado, 

completamente de acordo ou muito importante, indicando, desta forma, um fator 

de elevado atributo (Ankit, 2012; Buratti e Allwood, 2019).

	
	
	
	
	
	
	
	

	

Causas atribuidas às cheias e 
inundações rápidas

(i) Fatal; (ii) evento natural imprevisível; (iii) 
punição divina; (iv) vingança da natureza; (v) 

políticas de planeamento; (vi)  mudanças 
climáticas.

Perceção face às cheias 
iundações rápidas

(i) Risco pessoal; (ii) provavelmente não fatal; (iii) 
conhecido pela ciência; (iv) risco antigo; (v) não 

causa medo; (vi) percepção face à influencia 
individual sobre o risco; (vii) ocorre raramente; 

(viii) previsível; (xix) aumento no futuro.

Percepção do apoio das entidades 
governamentais em caso de crise

(i) Plano de emergência adequado; (ii) apoio do 
governo local; (iii) apoio do governo central.

Conhecimento face ao risco de 
cheias e inundações rápidas

(i) Grandes perdas de materiais (i) exposição da cidade 
a inundações repentinas; (ii) perda de vidas humanas.

Características sociodemográficas dos inquiridos
(i) Sexo; (ii) idade; (iii) nível de escolaridade; (iv) rendimento; (v) 

tipo de alojamento; (vi) experiência anterior de inundações repentinas
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a análise estatística

Com o objetivo de analisar o impacte de um fator individual na perceção 

do risco de cheias e inundações, bem como, a relação existente entre o grau de 

conhecimento, a atribuição da causa e o suporte das instâncias públicas (Governo 

Central e Câmara Municipal), foi aplicado o método estatístico multivariado com 

recurso à análise de correlação (Lindell e Hwang, 2008; Miceli et al., 2008; Kellens 

et al., 2013), bem como o  teste T (Armas e Avram, 2009), a análise de variância 

ANOVA (Pagneux et al., 2011; Bradford et al., 2012) e a análise de regressão 

(Diakakis et al., 2008; Liu et al., 2018; Wang et al., 2018).

A análise quantitativa foi inicialmente utilizada com o objetivo descrever, de 

forma sintetizada, a caracterização socioeconómica e outros quatro fatores de análise: 

perceção face à existência do risco; o conhecimento das consequências da manifestação 

do risco; a confiança no poder governamental e local; e, finalmente, a atribuição das 

causas que concorrem para a existência de risco. Recorreu-se, ainda, à multianálise de 

comparação, Tukey B com o intuito de identificar e comparar as diferenças de perceção 

entre diferentes grupos e de testar cada grupo experimental em relação a cada grupo de 

controlo. Também se usou o teste T com o propósito de identificar, como fatores de 

perceção, as variáveis do sexo e da experiência em cenários de crise. A correlação Pearson 

procurou avaliar a colinearidade entre diferentes variáveis individuais. Os limites do 

coeficiente de correlação definidos foram |r|>0,7 (p<0,05) (Wang et al., 2018). Toda a 

análise estatística desenvolvida teve como base o valor de significância 0,05. Assim, os 

valores obtidos, quando inferiores a 0,05, foram considerados como sendo influentes, 

enquanto fatores de perceção do risco de cheias e de inundações rápidas, em harmonia 

com outros trabalhos que tiveram como base de estudo a aplicação de questionários 

(Pagneux et al., 2011; Diakakis et al., 2018; Wang et al., 2018). 

Como as variáveis são essencialmente categóricas (ordinais), foi realizada a 

análise categórica de componentes principais (ACCP) para identificar os fatores 

mais associados à perceção do risco de cheias e de inundações rápidas. A ACCP é 

uma variante da análise de componentes principais (ACP) que não assume relações 

lineares entre os dados numéricos, nem requer dados normais multivariados. Isso 

significa que é competente, na análise de variáveis nominais e ordinais, permitindo 
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identificar relações não lineares subjacentes entre as variáveis (Linting et al., 2007). 

Todos os dados foram analisados com recurso ao software IBM SPSS (Version 24, 

SPSS Inc., Armonk, NY, USA).

resultados do questionário sobre a perceção do risco

A apresentação dos resultados sobre a perceção do risco de cheias e de inundações 

rápidas distribui-se pelos quatro itens: caracterização dos inquiridos, perceção do 

risco, fatores de risco e análise estatística.

caraterização dos inquiridos

A amostra de estudo compreende 199 indivíduos residentes na cidade de 

Mindelo, capital da ilha e sede de concelho de São Vicente, dos quais 74 indivíduos 

são do sexo masculino (37,2%) e 125 do sexo feminino (62,8%). 

A idade dos inquiridos variava entre 17 e 72 anos, com a média a rondar 35 anos. 

A maioria dos participantes, 29,1%, afirmou possuir formação superior, 28,1%. 

completou o ensino secundário, 10,6% concluiu o terceiro ciclo do ensino básico, 26,1% 

possuía o segundo ciclo do ensino básico e apenas cerca de 6% não sabia ler nem escrever. 

No que respeita aos rendimentos mensais, 18,6% não possuía qualquer tipo de 

rendimento, 9% afirmou auferir um rendimento inferior a 50 euros, 22,1% um 

salário entre 50 e 100 euros, 36,7% entre 100 e 500 euros, 10,1% entre 500 e 1000 

euros e só 3,5% (7 inquiridos) não responderam a esta questão.

Por outro lado, 42,2% (84 indivíduos) referiram ser proprietários das habitações onde 

residem, 22,1% (44 indivíduos) arrendatários, 14,6% (29 indivíduos) mencionaram 

outra situação, e 21,1% (42 indivíduos) não responderam a esta questão. 

A maioria dos inquiridos, 73,4%, referiu ter experiência passada com situações 

de crise relacionados com cheias e inundações rápidas na cidade. Apenas 23,1% 

afirmaram não ter tido qualquer contacto direto com situações de cheias e 

inundações e 3% não responderam a esta questão. 
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A correlação Pearson indicou uma forte correlação entre a idade, o nível de 

escolaridade e os rendimentos auferidos. Assim, foram consideradas 4 variáveis 

independentes para análise estatística: o sexo, o nível de escolaridade, a relação com 

a habitação (proprietário ou arrendatário) e a experiência com situações de crise.

a perceção do risco de cheias e de inundações rápidas 

Considerado os valores médios obtidos em termos da perceção do risco de cheias 

e de inundações rápidas, podemos admitir que, de um modo geral, a população o 

perceciona, como sendo: (i) de elevado risco pessoal (média=4,14; curtose= -0,48); (ii) 

potencialmente fatal (média= 4,42; curtose= -0,69); (iii) que provoca medo (média=4,32; 

curtose= -0,69); (iv) imprevisível (média= 3,49; curtose= -0,89); (v) com tendência a 

aumentar a sua frequência no futuro (média= 3,62; curtose= -0,34) (Tabela II). 

Média

n=199 Estatística Erro desvio Curtose Erro

elevado risco pessoal 197 
(99%) 4,14 0,755 -0,48 0,341

Provavelmente fatal 199 
(100%) 4,42 0,588 -0,69 0,341

conhecido pela ciência 199 
(100%) 3,60 1,005 -1,12 0,341

risco antigo 199 
(100%) 2,56 1,108 -1,33 0,341

não causa medo 199 
(100%) 4,32 0,64 -0,69 0,341

Possível influência 197 
(99%) 3,33 0,934 -1,02 0,341

acontecimento imprevisível 199 
(100%) 3,49 0,944 -0,89 0,341

Previsto pela ciência 199 
(100%) 3,41 1,097 -1,26 0,341

tende a aumentar no futuro 199 
(100%) 3,62 0,683 -0,34 0,341

tabeLa ii  - Valores da média, erro de desvio e curtose face à perceção do risco.

Perceção avaliada numa escala de 1 a 5, em que 1 é considerado “nulo ou mínimo”; 2, “reduzido”; 3, 
“moderado”; 4, “elevado”; e 5 “muito elevado ou máximo”.  
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Por outro lado, verificaram-se profundas divergência da população no que 

respeita a: (i) grau de conhecimento pela ciência; (ii) tratar-se de um fenómeno 

antigo; (iii) ação do Homem, como fator influente no desenvolvimento do processo; 

(iv) a raridade da sua manifestação. 

Como causas do risco de cheias e de inundações rápidas, os valores médios 

obtidos sugeriram que as populações as percecionam não só como um fenómeno 

natural imprevisível, mas também como fruto de mudanças climáticas. A análise 

sugere ainda diferentes perceções no que respeita a tratar-se de: (i) um golpe do 

destino (média= 3,35; curtose= 0,88); (ii) castigo divino (média= 3,21; curtose= 

-0,99); (iii) vingança da natureza (média= 3,42; curtose= 0,92); e (iv) deficiente 

planeamento e ordenamento urbano da cidade de Mindelo (média= 3,42;  

curtose= -1,99) (Tabela III).

Média

n=199 Estatística Erro desvio Curtose Erro

Golpe do destino 195 
(98%) 3,35 0,88 -0,70 0,34

imprevisíveis 199 
(100%) 4,13 0,73 -0,57 0,34

castigo divino 190 
(95%) 3,21 0,99 -0,92 0,34

Vingança da natureza 191 
(96%) 3,42 0,91 -0,82 0,34

Más políticas de ordena-
mento do território

199 
(100%) 3,32 0,75 -0,33 0,34

Mudanças climáticas 198 
(99%) 4,54 0,49 -1,99 0,34

taBeLa iii - Valores da média, erro de desvio e curtose face às causas das cheias e 
inundações.

Perceção avaliada numa escala de 1 a 5, em que 1 é considerado “nulo ou mínimo”; 2, “reduzido”;
3, “moderado”; 4, “elevado”; e 5 “muito elevado ou máximo”.

A maioria da população, em situação de crise, sentiu-se pouco apoiada por 

parte do Governo Central e da Câmara Municipal. Por sua vez, foram detetadas 

diferentes perceções no que respeita à existência de planos de emergência adequados 

e, também, sobre se a habitação em que vive está em risco. 
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Todavia parece já ter sido mais consensual que estes tipos de fenómenos 

coloquem em perigo a vida dos habitantes e que possam provocar danos severos 

na cidade.

os fatores de perceção do risco de cheias e inundações

Com o intuito de definir grupos, a partir da perceção do risco de cheias e de 

inundações rápidas, foi aplicado o método estatístico ANOVA. Os resultados 

indicam que as variáveis independentes: género, nível de escolaridade, relação com a 

habitação e experiência com situações de crise, influenciaram de forma significativa 

a perceção do risco e revelaram, ainda, diferenças estatisticamente significativas 

entre si. Por exemplo, a variável género apresenta diferenças (teste Levene) entre 11 

variáveis, e o nível de escolaridade, tipo de habitação e experiência com situações 

de crise, com 16 variáveis (Tabela IV). O apoio por parte do Governo Central e 

da Câmara Municipal foi a variável que maior diferença estatística apresentou em 

relação aos diferentes grupos de análise. Aplicou-se então o teste T com objetivo de 

analisar as diferenças em termos da perceção do risco, considerando agora o género 

e as variáveis identificadas pela análise ANOVA. 

As médias obtidas indicaram diferenças de perceção significativas entre 

homens e mulheres, tanto considerando o teste de variância Levene como o teste T 

(p-value<0,05). 

Os resultados indicaram um valor de perceção inferior para as mulheres (2,72) 

comparativamente ao encontrado nos homens (2,82), embora ligeiramente superior 

(Tabela V). 

As mulheres tendem a ser mais sensíveis face ao conjunto, muito variado, das 

componentes de perceção, tais como: medo, golpe do destino, imprevisibilidade e 

exposição da cidade ao risco. 

Por outro lado, se os homens tendem a considerar o risco como uma fatalidade 

e um fenómeno antigo, demonstram maior confiança face ao apoio dado pelo 

Governo Central e Câmara Municipal (Tabela V). 
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Existem, de igual modo, diferenças significativas da perceção do risco de cheias 

e de inundações rápidas considerando a experiência com anteriores situações, 

confirmadas, fundamentalmente, pelo teste T (p-value<0,05), contrariamente 

ao teste de variância de Levene que não indicou diferenças estatisticamente 

significativas. O valor da média para os residentes com experiências anteriores é 

superior ao dos sem experiência, 2,7048 e 2,231 respetivamente, o que sugere uma 

maior perceção do risco nos primeiros (Tabela VI).

Percebido como
F

Género nível de 
escolaridade

tipo de 
habitação

experiência 
anterior

Sig. F Sig. F Sig. F Sig.

Pe
rc

eç
ão

Elevado risco pessoal 2,68 0,103 3,15 0,015 31,16 0,000 4,44 0,013

Provavelmente fatal 13,34 0,000 0,48 0,750 1,06 0,312 2,85 0,060

Conhecido pela ciência 5,62 0,019 33,28 0,000 9,08 0,003 10,58 0,000

Risco antigo 17,08 0,000 18,98 0,000 14,60 0,000 10,77 0,000

Não causa medo 21,18 0,000 1,78 0,134 0,57 0,452 2,82 0,062

Possível influência 0,52 0,471 9,94 0,000 7,62 0,006 3,38 0,036
Acontecimento 

imprevisível 8,06 0,005 9,75 0,000 6,69 0,010 6,18 0,002

Previsto pela ciência 0,52 0,474 233,81 0,000 19,77 0,000 21,54 0,000
Tende a aumentar no 

futuro 0,98 0,322 63,28 0,000 13,98 0,000 26,17 0,000

c
au

sa
s

Golpe do destino 12,26 0,001 1,27 0,282 2,22 0,112 0,00 0,962

Imprevisíveis 23,46 0,000 1,83 0,125 2,51 0,132 0,25 0,619

Castigo divino 1,78 0,183 75,25 0,000 19,50 0,000 39,29 0,000

Vingança da natureza 1,03 0,312 30,91 0,000 9,54 0,000 19,94 0,000

Más políticas de OT 3,59 0,060 62,89 0,000 23,95 0,000 35,96 0,000

Mudanças climáticas 3,85 0,051 1,39 0.,240 0,40 0,673 0,13 0,724

a
po

io Apoio do governo 19,10 0,000 16,62 0,000 15,78 0,000 11,51 0,001

Governo local 29,81 0,000 27,87 0,000 11,49 0,000 10,29 0,002

c
on

se
qu

ên
ci

as

Plano de emergência 
adequado 41,20 0,000 29,42 0,000 13,87 0,000 10,82 0,001

Habitação suscetível de 
danos 0,02 0,892 4,60 0,001 5,54 0,005 7,77 0,006

Cidade sujeita a danos 6,15 0,014 7,01 0,000 11,11 0,000 90,60 0,000

Perda de vida 2,68 0,103 7,42 0,000 10,37 0,000 74,97 0,000

taBeLa iV - Análise ANOVA considerando a perceção do risco face a diferentes fatores 
sociodemográficos.
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taBeLa V - Relação entre o género e a perceção do risco obtida a partir da média, 
variância, teste de variância Levene e Teste-T.

Média Variância
teste de Levene 
para igualdade 

de variância  

teste-t-para 
 igualdade de 

médias

Género Masc. Fem. Masc. Fem. F Sig. t Sig.

Pe
rc

eç
ão

Provavelmente não fatal 3,613 3,310 0,240 0,375 3,200 0,075 3,653 0.000
Conhecido pela ciência 2,387 2,730 0,916 1,031 1,345 0,248 -2,369 0.019

Risco antigo 2,960 2,318 0,958 1,242 6,168 0,014 4,133 0.000
Provoca medo 3,067 3,476 0,441 0,331 2,080 0,151 -4,602 0.000

Raramente ocorre 2,733 2,349 0,874 0,853 0,031 0,862 2,839 0.000
Um golpe do destino 2,080 2,516 0,696 0,748 2,202 0,139 -3,501 0.000
Evento natural impre-

visível 2,827 3,318 0,578 0,426 0,316 0,575 -4,844 0.000

Apoio do governo local 2,787 2,325 0,630 0,461 0,551 0,459 4,370 0.000
Apoio do governo central 2,720 2,143 0,421 0,587 3,325 0,070 5,460 0.000

Plano de emergência 
adequado 2,827 2,143 0,524 0,539 0,023 0,881 6,419 0.000

Danos na cidade 3,000 3,262 0,486 0,538 5,949 0,016 -2,517 0.013
Média 2,818 2,717

taBeLa Vi - Relação entre situações com e sem experiência de ocorrência de cheias e de inundações e 
a perceção do risco obtida a partir da média, variância, teste de variância Levene e Teste-T.

Média Variância
teste de Levene 

para igualdade de 
variância  

teste-t para 
 igualdade de 

médias
experiência anterior com sem com   sem F Sig. t Sig.

Risco pessoal 3,290 2,630 0,558 0,283 5,291 0,022 5,582 0,000
Conhecido pela ciência 2,716 2,217 0,958 1,018 0,439 0,508 3,014 0,003

Risco antigo 2,400 3,087 1,203 0,970 2,588 0,109 -3,15 0,000
Possível influência 2,426 2,000 0,856 0,800 0,766 0,383 2,61 0,006
Raramente ocorre 2,400 2,804 0,904 0,739 1,725 0,191 -2,87 0,010

Previsível 2,587 1,804 1,153 0,916 2,075 0,151 4,446 0,000
Tendência positiva 2,748 2,196 0,449 0,294 5,066 0,025 5,115 0,000

Punição divina 2,432 1,478 0,935 0,433 11,379 0,001 7,677 0,000
A vingança da natureza 2,568 1,913 0,753 0,792 0,406 0,525 4,466 0,000

Políticas de planeamento 2,484 1,783 0,511 0,396 4,222 0,041 6,426 0,000
Apoio do governo local 2,594 2,174 0,503 0,680 0,066 0,798 3,393 0,001

Apoio do governo central 2,452 2,044 0,561 0,620 0,275 0,600 3,207 0,002
Plano de emergência 2,497 2,065 0,615 0,596 2,412 0,122 3,289 0,001
Casa sujeita a danos 2,742 2,500 0,271 0,256 2,160 0,143 2,787 0,006

Cidade sujeita a danos 3,387 2,413 0,395 0,292 2,103 0,149 9,518 0,000
Perda de vidas 3,555 2,652 0,404 0,321 2,233 0,137 8,659 0,000

Média 2,705 2,235 0,815 0,743 3,713 0,054 12,525 0,000
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Com o intuito de compreender as principais diferenças de perceção, tendo por 

base o nível de escolaridade e o tipo de relação com a habitação, foi aplicada a análise 

Tukey B e o teste post hoc. Os resultados, considerando o nível de escolaridade, 

mostraram que, de um modo geral, o grupo de indivíduos com maior qualificação 

académica tendeu para melhor percecionar o risco (3,0488). Contudo, e de forma 

provavelmente surpreendente, este mesmo grupo de indivíduos tendeu a acreditar 

que as cheias e as inundações rápidas resultaram de uma punição divina e de 

vingança da natureza (Tabela VII). 

Por sua vez, a análise Tukey B aplicada aos dois grupos relacionados com a 

habitação, proprietários, arrendatários e outra situação, indicou uma melhor 

perceção do risco de cheias e de inundações rápidas por parte dos proprietários do 

que a sentida pelos arrendatários (Tabela VIII).

Subconjunto alpha = 0,05

nível de escolaridade não saber 
ler/escrever 

1.º e 2.º 
ciclo 3.º ciclo Secundário ensino 

superior

Risco pessoal 2,6667 a 2,9855 ab 3,2273 b 3,3333b 3,2195b

Conhecido pela ciência 1,8333a 1,8986 a 2,5000 b 3,0526 c 3,4390c

Risco antigo 3,2500 b 3,1884 b 2,7727 b 2,0877 a 1,8293 a

Possível influência 2,2500ab 1,8261a 2,4091ab 2,7018b 2,6341b

Raramente ocorre 3,1667c 2,8551c 2,6818bc 2,1404ab 2,0732a

Previsível 1,1667a 1,4058a 2,0000b 2,9825c 3,8780d

Tendem a aumentar 1,9167a 2,0870a 2,5000b 2,9649c 3,3171d

Punição divina 1,3333a 1,3768a 1,9091b 2,8772c 3,1220c

Vingança da natureza 1,6667a 1,8551a 2,0455a 2,9123b 3,0976b

Políticas de planeamento 1,7500a 1,6957a 2,1364b 2,7544c 3,0488c

Apoio do governo local 2,3333a 2,2273a 2,0725a 2,8246b 2,9512b

Apoio do governo central 1,5000a 1,9130b 2,2273b 2,7193c 2,9268c

Plano de emergência adequado 1,7500a 1,8841a 2,1818a 2,8421b 2,9512b

Casa sujeita a danos 2,4167a 2,5217ab 2,7273ab 2,8049b 2,8421b

Cidade sujeita a danos 3,0000ab 2,8406a 3,1818ab 3,3860b 3,4390b

Perda de vidas 3,0833a 3,0290a 3,4091ab 3,5614b 3,6341b

Média 2,1889 a 2,2406 a 2,5152 b 2,8854 c 3,0488 d

taBeLa Vii - Resultados obtidos a partir da análise Tukey B para diferentes grupos 
considerando o grau académico.

Em cada grupo, os valores seguidos de letras são significativamente diferentes, com p≤0,05.
São exibidas médias para os vários grupos, em subconjuntos homogéneos. 
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Subconjunto alpha = 0,05

tipo de habitação Proprietário arrendadatário outra situação

Risco pessoal 3,2167b 3,1957b 2,8000a

Conhecido pela ciência 2,3083a 2,6957a 3,2286b

Risco antigo 2,7917b 2,6087b 1,9429a

Possível influência 2,3750 b 2,4783 b 1,9714 a

Raramente ocorre 2,3500a 2,5000a 2,9714b

Previsível 2,7417c 2,2174b 1,5143a

Tendem a aumentar 2,7667b 2,6304b 2,1143a

Punição divina 2,4833b 2,1304b 1,4000a

Vingança da natureza 2,5917b 2,3913b 1,8571a

Políticas de planeamento 2,5333b 2,3043b 1,6286a

Apoio do governo local 2,6750b 2,4783b 1,9143a

Apoio do governo central 2,5417b 2,2391b 1,8857a

Plano de emergência 2,6000b 2,2826b 1,8571a

Casa sujeita a danos 2,7750b 2,6304ab 2,4571a

Cidade sujeita a danos 3,3167b 3,1304b 2,6857a

Perda de vidas 3,5083b 3,2609b 2,9143a

Média 2,7234 b 2,5734 b 2,1964 a

taBeLa Viii - Resultados obtidos, a partir da análise Tukey B, para proprietários, 
arrendatários e outros.

Em cada grupo, os valores seguidos de letras são significativamente diferentes, com p≤0,05.
São exibidas médias para os três grupos, em subconjuntos homogéneos.

dimensão α de cronbach autovalor % de variância

1 0,853 5,000 31,251

2 0,568 2,139 13,372

3 0,348 1,485 9,279

4 0,259 1,321 8,254

total 0,959a 9,945 62,156

taBeLa iX - Valor do teste α de Cronbach a partir das 4 componentes consideradas (dimensões).

a análise categórica de componentes Principais (accP)

A aplicação da ACCP gerou um modelo que considerou 4 componentes 

(dimensões) com elevada robustez estatística, a partir da aplicação do teste α de 

Cronbach (Cronbach, 1951) (Tabela IX). 
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Considerando as 4 componentes, obtiveram-se resultados que explicam 62% 

da variância observada e 44,6% considerando apenas as 2 primeiras (Tabela IX). A 

componente 1 considera o nível de escolaridade como sendo a variável com maior 

significância na perceção do risco de cheias e de inundações rápidas, estabelecendo 

uma notável correlação com a perceção de que se trata de um risco conhecido pela 

ciência e com tendência a aumentar no futuro (Tabela X). As causas são imputadas, 

por um lado, como uma punição divida e, por outra parte, em resultado de uma 

deficiente política de planeamento e de ordenamento da cidade. 

As componentes 2 e 3, que explicam 23% da variância, sugerem uma relativa 

dualidade entre homens e mulheres, percecionadas pelos primeiros como não sendo 

fatais, nem causadoras de medo, e sendo atribuídas, fundamentalmente, a um golpe 

do destino e ao resultado das alterações climáticas. Finalmente, a componente 4, 

que explica apenas 8% da variância observada, define uma correlação significativa 

entre os inquiridos que alguma vez tiveram experiência com situações de crise e a 

perceção de que este risco pode, de algum modo, afetá-los, entendendo-o, assim, 

como um risco pessoal, e que tem o potencial de vitimar outros. Os resultados 

obtidos a partir da ACCP sugerem que o nível de escolaridade e o género são 

variáveis determinantes na forma como o risco de cheias e inundações rápidas são 

percecionados (Martins et al., 2019b; Martins e Nunes, 2020).

componentes
Variáveis 1 2 3 4
Género 0,098 0,548 -0,565 -0,133

Nível de escolaridade 0,885 -0,145 -0,005 -0,295
Tipo de habitação -0,593 0,169 -0,085 -0,095

Experiência anterior -0,583 -0,133 0,226 -0,432
Risco pessoal 0,467 0,364 0,132 0,472

Provavelmente não fatal 0,098 -0,041 0,801 -0,071
Conhecida pela ciência 0,671 -0,108 -0,114 -0,322

Risco antigo -0,580 -0,131 0,285 0,284
Não causa medo -0,089 0,808 0,032 -0,127

Aumenta no futuro 0,787 0,005 0,004 -0,168
Golpe de destino 0,005 0,626 -0,002 -0,104
Punição divina 0,815 -0,082 -0,002 -0,203

Políticas de planeamento 0,803 -0,226 0,167 -0,047
Alterações climáticas 0,067 0,651 0,486 -0,317
Casa sujeita a danos 0,480 0,257 0,282 0,381

Perda de vidas humanas 0,576 0,128 -0,100 0,515

taBeLa X - Relação entre as componentes geradas e as diferentes variáveis consideradas.
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discussão

Vários autores (Sims e Baumann, 1983; Botzen et al., 2009; Slovic, 2010; 

Bradford et al., 2012; Salvati et al., 2014; Fuchs et al., 2017; Wang et al., 2018;) 

sugerem que as características sociodemográficas, onde se inclui a idade, o género, 

o nível de escolaridade, os rendimentos, o tipo de proprietários e a experiência 

direta com situações de crise, especialmente próximas em termos temporais, são 

importantes na perceção do risco de cheias e de inundações. 

O estudo apresentado, sugere que a idade e o rendimento apresentam uma forte 

correlação com o nível de escolaridade (r: 0,824, respetivamente), o que significa 

que são os mais jovens a possuir maior qualificação e os que auferem rendimentos 

mais altos. 

O estudo sugere ainda que a população mais qualificada é aquela que possui 

uma perceção do risco de cheias e de inundações rápidas mais acurada, confirmando 

uma ideia já aventada por vários autores (Bradford et al., 2012; Wilson, 1990; Ho et 

al., 2008; López-Marrero e Yarnal, 2010; Shah et al., 2018).

A título de exemplo, Ho et al. (2009) sugere que a população com maior nível 

de escolaridade tende a adquirir e aplicar informação de forma mais eficaz. Como 

resultado, tende a promover ações de mitigação implementadas quer por órgãos 

governamentais quer por especialista de forma mais assertiva, o que promove 

respostas mais eficazes em situações de crise. Por outro lado, Lopez-Marrero e 

Yarnal (2010) estabeleceram uma relação entre o rendimento e as condições das 

habitações, em particular, entre o tipo de construção e a localização, sugerindo que 

a população com rendimentos baixos tende a viver em casas com piores condições 

de habitabilidade e em áreas menos favoráveis, frequentemente, em áreas de elevada 

suscetibilidade a ocorrências de cheias e inundações. 

Em harmonia, Shah et al. (2018) ao analisarem a vulnerabilidade do risco de 

cheias no Paquistão, consideraram a literacia como um componente especialmente 

importante na gestão do risco, na medida em que a população menos instruída 

não só está menos apta a adotar estratégias de mitigação face ao risco, mas também 

tende a adotar comportamentos que agudizam a vulnerabilidade e, naturalmente, 

ampliam o risco.
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No entanto, alguns estudos revelam correlações pouco significativas entre o nível 

de escolaridade, o rendimento e a perceção do risco, sugerindo, até, correlações 

negativas entre estas varáveis (Wang et al., 2018; Slovic, 2010; Shah et al., 2018; 

Lechowska, 2018).

Outros enfatizam ainda a importância da experiência individual com situações 

de crise como um importante fator na perceção do risco (Lechowska, 2018), 

demonstrada por diferenças estatisticamente significativas entre grupos com e sem 

experiência com situações de crise, não unicamente no que respeita à perceção como 

também na atribuição das causas, no conhecimento e na perceção do apoio por 

parte do governo ou de outro órgão decisor (Martins et al., 2019b). O grupo com 

experiência face a cenários de crise de cheias e inundações tende a percecionar o 

risco como mais frequente. Tende, ainda, a percecioná-lo como fatal, o que faz com 

que, geralmente, adotem comportamentos que reduzem o risco (Plapp e Werner, 

2006; Birkholz et al., 2014; Burn, 1999; Weinstein, 1989; Terpstra, 2010; Oasim 

et al., 2015; Thistlethwaite et al., 2018).

Um conjunto alargado de estudos tem confirmado a ideia da influência do 

género sobre a perceção do risco (Slovic et al., 1990). Vários trabalhos sugerem que, 

em média, os homens têm uma menor perceção do risco de cheias e de inundações 

do que as mulheres (Pagneux et al., 2011; Liu et al., 2018; Wang et al., 2018; 

Martins et al., 2019), embora, outros trabalhos (Botzen, 2009) não o confirmem. 

Neste estudo, os resultados indicam que os homens revelam níveis mais 

elevados de conhecimento, que podem estar diretamente relacionados com fatores 

biológicos, sociais e culturais; por sua vez, as mulheres revelam mais medo face ao 

risco de cheias e de inundações, o que poderá estar relacionado com o contexto 

social que vulnerabiliza o papel da mulher (Riger et al., 1978). 

São vários os trabalhos que indicam claramente que os proprietários de 

habitações apresentam níveis de perceção do risco superiores aos dos arrendatários 

(Grothmann e Reusswig, 2006; Oasim et al., 2015; Steger e Witt, 1989) o que foi 

confirmado neste estudo, embora com resultados muito menos categóricos.  

No presente estudo, a baixa perceção do risco parece advir das atribuições dadas 

às causas que tendem a ser muito externalizadas, tais como, a sua atribuição a uma 

forma de punição divina ou à vingança da natureza. Para vários autores, os riscos são 
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socialmente construídos e estão muito relacionados com as características sociais e 

culturais, do mesmo modo que estão enraizados em valores e crenças, e se apresentam 

organizados de forma complexa (Tierney, 1999; Weichselgartner, 2001; Johnson et al., 

2004). Segundo Holmgaard (2019), as crenças religiosas influenciam não só a forma 

como a população perceciona o risco, mas também como elas respondem e reagem após 

situações de crise. No arquipélago de Cabo Verde, bem como na maioria das sociedades 

de países em desenvolvimento, os fenómenos físicos, como as cheias e as inundações, 

tendem a ser explicados tendo por base crenças religiosas e espirituais (Schumm, 1994; 

Byga & Salick, 2009; Lata e Nunn, 2012; Oltedal et al., 2004), o que, de algum modo, 

pode dificultar a implementação de ações de mitigação, assim como sendo resultado de 

alguma inércia (Lata e Nunn, 2012) e exigência por parte dos decisores. 

Uma vez que a perceção do risco não ocorre num vazio social, a forma como a 

população perceciona e entende os riscos implica necessariamente a consideração do 

contexto social (Oltedal et al., 2004). A este respeito, Douglas (1978) considera que 

a perceção do risco resulta de uma simbiose que envolve, por um lado, o contributo 

do enquadramento social e cultural em que um indivíduo se insere e, por outro, as 

características do indivíduo, bem como o seu envolvimento com o risco. 

Estas perspetivas devem ser necessariamente consideradas no processo de decisão 

e gestão do risco. O que é percecionado como potencialmente perigoso, e aceite 

como um risco individual, é também o resultado de uma aprendizagem social, 

e neste sentido, a estratégia de comunicação do risco deverá enfatizar o contexto 

sociocultural. Consequentemente, a redução do risco deverá passar, por um lado, pelo 

conhecimento do processo físico e, por outro, pela vulnerabilidade que incorpora na 

sua essência, e, ainda, pela forma como a sociedade perceciona um determinado risco.

considerações finais

Os resultados sugerem, pelo menos, três importantes conclusões. A primeira delas, 

é a de que a perceção do risco resulta da combinação do conhecimento científico que a 

população dele tem com a interpretação social, cultural e política que a população dele 

faz. De um modo geral, a população concorda que o risco de cheias e de inundações 
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representa uma ameaça, que provoca medo, que é imprevisível, e que terá tendência 

a aumentar no futuro. Embora seja um fenómeno conhecido pela ciência, trata-se 

de um evento natural imprevisível, fundamentalmente, relacionado com mudanças 

climáticas. Concordam, ainda, que representa uma ameaça real para a cidade de 

Mindelo e para a população da ilha de São Vicente. Por outro lado, consideram-

no como uma espécie de punição divina ou, então, como sendo o resultado de um 

deficiente planeamento urbano. Por fim, percecionam que, em caso de crise, o apoio 

prestado por parte do Governo Central e da Câmara Municipal é insuficiente.

A segunda grande conclusão relaciona-se com a subjetividade intrínseca à perceção 

do risco, relacionada fundamentalmente com variáveis como a idade, o género, o nível 

de escolaridade, a relação e o tipo de habitação, ou a experiência com situações de crise. 

Neste sentido, a perceção do risco resulta de processo complexo que envolve fatores 

cognitivos (como, por exemplo, o conhecimento) e subjetivos ou afetivos (relacionados, 

por exemplo, a crenças, sentimentos e níveis de controlo associados ao risco). Assim, os 

resultados confirmam a ideia de que os fatores a incluir na gestão do risco não se limitam 

apenas a uma compreensão analítica, centrada na análise do processo físico de per si, 

mas que envolve, também a perceção social e cultural que a população tem do risco. 

A perceção do risco deverá, então, envolver uma abordagem mais integradora 

e holística que integre, também, fatores contextuais, como a cultura, a religião, a 

história e a política, a partir de um modelo integrado, envolto numa estratégia de 

gestão do risco que considera a complexidade dos fatores envolvidos na perceção 

do risco, no sentido de diminuir a vulnerabilidade e, em simultâneo, incrementar a 

capacidade de resposta e de resiliência por parte da população. 

Finalmente, a terceira conclusão prende-se com a convicção de que os 

resultados apresentados podem ser úteis para o desenvolvimento de uma estratégia 

de gestão e comunicação do risco, quer a uma escala regional, quer nacional, 

que necessariamente deverá contemplar a forma como a população perceciona 

o risco. A definição de estratégias claras que envolvam a perceção do risco por 

parte da população é prioritária, especialmente quando elas forem acompanhadas 

por programas educativos associados a formas de comunicação centradas no 

conhecimento das causas e das possíveis consequências, bem como nas formas de 

mitigação do risco de cheias e de inundações.
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Na verdade, o risco de cheias e de inundações rápidas em São Vicente, pela 

ocorrência recorrente de situações de crise, é uma questão abordada não só nas 

escolas, mas também junto da comunidade, por exemplo através de um mural, 

localizado numa das avenidas mais movimentadas da cidade, que alerta para a 

prevenção pessoal como forma de mitigação do risco (fot. 42). 

Fot. 42 - Cartaz alusivo ao risco de cheias e de inundações rápidas, apelando a que sejam 
adotadas medidas de autoproteção (Fotografia de Bruno Martins, tirada em agosto de 2014).

De algum modo, os resultados aqui apresentados, podem contribuir para o 

desenvolvimento de estratégias de gestão do risco, em particular, de cheias e de 

inundações rápidas, onde o papel da educação e das escolas é basilar para o sucesso 

dessas estratégias. O reforço de programas educativos sobre este risco, através 

de sessões de esclarecimento, simulacros, apresentações públicas e folhetos, ou 

outras formas de comunicação que visem a melhor compreensão das causas e das 

possíveis consequências, bem como, de estratégias de autoproteção, decerto irão 

fazer aumentar a consciência do risco e, desta forma, reduzir a vulnerabilidade e 

contribuir para minimizar a severidade dos danos causados pela manifestação dos 

processos que caraterizam este fenómeno. 
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conclusão

O problema da água em Cabo Verde é histórico. Sem chuvas regularmente 

repartidas no decurso do ano e dos anos, onde escasseiam solos profundos, o 

arquipélago é uma região singularmente desfavorecida. Os anos secos sempre foram 

sinónimo de fome, miséria e emigração. A arduidade da natureza só é vencida à 

custa da tenacidade, argúcia e duro esforço dos que vivem e trabalham a terra. 

A sobriedade imposta por uma agricultura em luta com a aridez torna a gestão 

da terra um assunto fulcral. A perda de produtividade do solo e, nos casos mais 

graves, a desertificação, pode ser detida e, deste modo, a terra danificada pode ser 

corrigida com os conhecimentos atuais. 

São inúmeros os exemplos em que o papel da inovação tecnológica tem 

contribuído não só para a redução da ameaça face à perda de produtividade, mas 

também se tem revelado um fator fundamental para restituir às terras degradadas 

um incremento na produção. 

São vários os exemplos da intervenção do Homem em que, perante problemas 

de degradação e produtividade do solo, a situação melhorou. Também, casos há, 

em que piorou. É certo que a intervenção paliativa, geralmente de curto prazo, está 

de algum modo desacreditada, mas, pelo contrário, a introdução de tecnologia, 

cuidadosamente planeada, pode ser altamente benéfica. 

No que respeita à tecnologia, esta pode ser tão simples como: (1) a rotação de 

pastagens na exploração pecuária; (2) a construção de socalcos, ou (3) o recurso à 

computação em sistemas de monitorização aplicados à água de rega. Deste modo, 

a tecnologia apropriada, do ponto de vista da sua respetiva complexidade e custo, 

pode ser simples, intermédia ou avançada, barata ou dispendiosa, mas qualquer 

delas será apropriada sob determinado conjunto de circunstâncias e contextos, e 

não necessariamente apropriada sob outros. 

Nada nos garante que as chuvas em Cabo Verde, e em São Vicente em particular, 

tendam a diminuir no futuro, nem mesmo que os episódios de precipitação se 

tornem mais intensos e concentrados. Todavia, como são inúmeros os exemplos de 

episódios de chuvas muito intensas no passado, há, portanto, que ter a consciência 

da importância da componente natural do risco.
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A grande diferença da cidade de Mindelo, entre o passado e hoje, está no seu 

crescimento. Poder-se-á falar num agravamento do risco de cheias e de inundações 

rápidas? Provavelmente, sim, pois são vários os canais, que foram construídos com 

o intuito de conduzir a água até ao mar e de melhorar as condições de escoamento, 

mas que se encontram ocupados por habitações, e até truncados por importantes 

vias de comunicação. 

Por outro lado, o crescimento da cidade foi e vai conquistando áreas mais 

íngremes. Haverá, então, como consequência, um aumento das vulnerabilidades? 

Não obrigatoriamente, pois, em larga medida, ele dependerá da forma como se 

encarem e reduzam essas possíveis vulnerabilidades, ou seja, da forma como o 

território e, em particular, a cidade, se organizarão, designadamente em termos de 

estruturação e planeamento, bem como na redução da pobreza, na implementação 

de estratégias de comunicação do risco e de planos que contrariem o rápido 

crescimento de habitações ilegais e, ainda, na forma como a população perceciona o 

risco. Independente das diferentes ações a implementar para gestão dos riscos, elas 

só terão sucesso se contarem com a participação voluntária da população. 

As vulnerabilidades associadas aos riscos naturais, não dependem do fenómeno 

natural extraordinário ou “normal”, mas sim da capacidade organizativa do grupo, 

da facilidade de acesso ao conhecimento e à informação, das infraestruturas 

existentes e da capacidade financeira, que, no conjunto, refletem as características 

sociodemográficas e o estado civilizacional da população residente nas áreas que 

possam ser afetadas pelas manifestações do risco.
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