
 

OS SISTEMAS DE “WATER HARVESTING” E A SUA APLICAÇÃO  EM 

CABO VERDE 

 

António Advino Sabino, Caixa Postal  534, Instituto Superior de Educação, Praia, Cabo Verde  

 

RESUMO 

A localização geográfica do arquipélago de Cabo Verde na zona saheliana entre as isoietas de  

250 mm e 500 mm aproximadamente, aliada aos condicionalismos físicos, climáticos e económicos 

explicam em grande parte, os escassos recursos hídricos disponíveis. Devido ao caracter torrencial das 

chuvas, os resultados de aplicação das diferentes técnicas e sistemas de “water harvesting”, provaram 

no passado de que se tratam de tecnologias que podem contribuir para uma melhor gestão dos recursos 

hídricos. Por esta razão, deverão continuar a fazer parte dos programas de investigação aplicada, 

aperfeiçoadas e divulgadas no seio das comunidades rurais e nas áreas urbanas devido ao baixo custo do 

preço da água captada e as vantagens de caracter ambiental. Este trabalho faz uma abordagem sobre as 

tecnologias de aproveitamento de águas superficiais, com destaque para os sistemas de “water 

harvesting”,  e discute as potencialidades do seu desenvolvimento em Cabo Verde. 
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INTRODUÇAO 

Os sistemas de “water harvesting” ou “agrisystems” são tecnologias desenvolvidas nas regiões 

áridas e semi-áridas destinadas a satisfazer as necessidades em água potável, superar os défices hídricos 

das culturas e/ou aumentar os rendimentos das culturas existentes ou, ainda, tornar possível a produção 

onde ela não seria possível sob as condições ambientais prevalecentes. Trata-se de uma tecnologia ou 

método de gestão de água em pequena escala que data desde a época em que os primeiros colonos 

portugueses se estabeleceram no país. Embora praticada em moldes puramente empíricos, ela ganhou 

expressão nalgumas ilhas do arquipélago, em particular na ilha do Fogo, onde praticamente, era ainda 

na década de 70 única fonte de água para consumo doméstico. Pretendemos  discutir a sua aplicação e 

as potencialidades de desenvolvimento em Cabo Verde.  

  

DEFINIÇÃO E SISTEMAS DE "WATER HARVESTING" 

Os sistemas "water harvesting" podem ser definidos como métodos artificiais de recolha da água 

das chuvas que serão armazenadas até que sejam usadas beneficamente. Em termos simples, um sistema 

de "water harvesting" é constituído por: (1) uma área de captação, geralmente, preparada para 

aumentar a eficiência de escoamento superficial e; (2) um reservatório para o armazenamento da água 

captada, a não ser que ela se destina a ser armazenada directamente no perfil do solo de uma área mais 

pequena para o crescimento de plantas tolerantes à seca. A Figura 1 mostra um diagrama geral de como 

a água circula através dos sistemas desde a origem,  até a sua utilização pelas culturas.  
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Figura 1. Diagrama geral da circulação da água através dos sistemas desde a origem  até a sua 

utilização pelas culturas (incluindo perdas por evaporação, infiltração e percolação profunda) 

Fonte: Dutt et al  (1981); Critclhey et al  (1989) 
 

Tipos de Sistemas de “ Water Harvesting/ Runoff Farming” 

Fundamentalmente existem três tipos de sistemas de " water harvesting/ runoff farming":  

1. As águas de escoamento superficial são espalhadas nas áreas destinadas à produção agrícola, “flood 

plain" ou "flood water" de acordo especialistas da língua inglesa e respectiva distribuição  

controlada por um sistema de pequenas barragens, diques e banquetas ou valas  (Tadmor et al, 1979 

); 

2. A água é derivada de uma ribeira para um canal que a conduz para as proximidades das terras 

cultivadas. Terraços, muretes, ou outras estruturas podem ser usadas para o controlo e distribuição 

posterior das águas; 

3. Áreas de captação são preparadas ou tratadas  para captar água das chuvas, contribuindo para o 

alagamento das áreas adjacentes cultivadas ou para armazenamento em reservatórios para posterior 

uso.. 

 

OS SISTEMAS DE  WATER HARVESTING EM CABO VERDE  

Os Agrisistemas  

Admite-se que a tecnologia de “water harvesting” e “runoff farming” em Cabo Verde tenham 

sido introduzidos no país pelos primeiros colonos portugueses que estabeleceram no país, instalando os 

seus morgados ou quintas. Com efeito os diques, canais e reservatórios construídos em terra batida 

prática, ainda hoje, corrente nas ilhas de Santo Antão  e Santiago, parecem ser ainda a reminiscência das 

primeiras obras de hidráulica utilizadas para a rega de fruteiras e outras culturas destinadas ao consumo 

local e exportação, nomeadamente, as culturas de laranja, cana sacarina, banana, etc. 
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Os sistemas de “water harvesting/agrisistemas” ganharam expressão no arquipélago, 

particularmente na ilha do Fogo onde só a partir dos meados da década 1980/90 a  cidade de São Filipe, 

à 300 m de altitude e, a área de Monte Genebra à cerca de 750 metros de altitude, com um perímetro  

com cerca de 15 ha irrigáveis, começaram a ser abastecidos com água bombada da nascente da Praia 

Ladrão, situada ao nível do mar. Recentemente têm sido abertos furos, que se têm revelado muito 

produtivos, para satisfazer as necessidades em consumo doméstico e rega, mas de uma maneira geral, a 

ilha continua ser abastecida na sua globalidade com a água das chuvas captadas nos telhados das 

habitações, “rainwater” ou nas superfícies rochosas devidamente tratadas com argamassa de betão e 

armazenadas em pequenas cisternas  de 10m3 a 20 m3 (cisternas familiares)  ou grandes cisternas 

(cisternas públicas) de 50 m3 a 300 m3 cobertas, geralmente com lajes de betão armado. A construção 

de obras mais volumosas de armazenamento de água das chuvas destinadas a rega temporária ou 

permanente de fruteiras e hortícolas, até então, na nossa opinião, não têm sido projectadas, mais por 

falta de coragem dos quadros técnicos e vontade política para enfrentar o desafio do que por falta de 

recursos financeiros. Com efeito, a maioria dos sistemas  existentes foram sempre executados com os 

poucos recursos disponíveis.  

Na ilha de Santo Antão, a técnica de “water harvesting” consiste no armazenamento da máxima 

quantidade de água nos terrenos cultivados até a completa saturação dos solos. As águas pluviais em 

excesso são drenadas para o sistema de canais e reservatórios existentes a fim de regar os terrenos 

vizinhos das encostas. O ciclo deste processo empírico termina com a descarga ou o “fontear” das águas 

de escoamento superficial para o leito das ribeiras que se encarrega de as transportar juntamente com os 

solos desagregados das encostas através do processo de erosão hídrica para o Oceano Atlântico. 

Os sistemas de “water harvesting/runoff farming” praticados em Cabo Verde foram sempre 

incompletos, salvo para os casos de captação da água dos telhados “rainwater” que foram sempre 

complementados com a construção de reservatórios. Eles limitaram-se a trabalhos de diversão e de 

espalhamento das águas de escoamento superficial mediante a construção de diques transversais e 

longitudinais “bardos” constituídos no leito das ribeiras.   

Os sistemas de “water harvesting“ sofreram um grande incremento a partir da década 80, no 

quadro dos projectos de luta contra a desertificação (reflorestação e conservação do solo e água) 

financiados  pelo GOCV e pela Cooperação Internacional, particularmente a USAID. Muitas obras 

foram realizadas (banquetas, muretes, terraços individuais ou micro-captações das águas de escoamento 

superficial para a fixação  e estabelecimento de árvores, particularmente acácias e outras espécies 

tolerantes à seca e para a recarga de aquíferos. Contudo, a aplicação da tecnologia no domínio de 

agricultura, os agrisistemas propriamente ditos, em moldes técnica e cientificamente concebidos, 

tiveram o seu início com a implementação do  “Watershed Management Project”, particularmente nas 



Bacias  Hidrográficas de Flamengos, Saltos, São Miguel, Santa Cruz e Ribeira Seca, financiados pela 

Cooperação Americana através da USAID. Mais recentemente, financiado pela UNESCO (African 

Bioscience Network) e pelo GOCV, foi concluído um projecto de ensaios de adaptação “adaptative 

research”  nos campos  experimentais do Instituto de Investigação Agrária sendo os resultados muito 

encorajadores (Tabela 1). Também a Figura 2 ilustra rendimentos obtidos nas diferentes zonas agro-

ecológicas de Cabo Verde em função das quantidades de água disponível. 

 

Tabela 1 - Resultados de ensaios de produção  em Säo Jorge, Cabo Verde (1990-1992) 

       Rendimentos 

            (kg/ha) 

Dif.Rendimentos 

     (kg/ha) 

Grãos Biomassa 

 

 

Anos 

 

 

Culturas 

T NT T NT 

Grãos Biomassa 

1991 Milho 540 51 647 29 489 618 

 Feijões 347 11 1421 228 336 1193 

 Citrinos 180 0 - - 180 - 

1992 Feijões 392.2 190.3 537.5 252.6 201.9 284.9 

 Citrinos 1455 0 - - 1454.6 - 

T = tratadas; NT = não tratadas  

Fonte: Sabino (1991) 

 

 

Figura 2. Rendimentos de culturas em função da água disponível em diferentes zonas agro-ecológicas 

de Cabo Verde.  

Fonte: Sabino (1997) 
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Os agrisistemas em Cabo Verde têm representado o grande esforço e vontade de fazer algo 

durante os períodos pós-independência de 1976-1986. Contudo, razões várias limitaram o 

desenvolvimento e difusão dos agrisistemas em Cabo Verde.  

 

OS PROJECTOS DE “RAINWATER”.  A ILHA DO FOGO E A CI DADE 

DA PRAIA 

A ilha do Fogo 

As áreas de captação das águas pluviais em Cabo Verde são particularmente os telhados 

mas há outras áreas suplementares de captação naturais ou impermeabilizadas (betão, 

pavimento, asfalto, etc.), tais como: terraços, estradas e bermas. A ilha do Fogo é, de longe com 

mais realizações no domínio de projectos de “rainwater”. Todas as comunidades das zonas de 

altitude na sua globalidade, abastecidas com a água das chuvas captadas  nos telhados das 

habitações, “rainwater” ou em superfícies rochosas devidamente tratadas com argamassa de 

betão e  armazenadas em pequenas cisternas  de 10m3 a 20 m3 (cisternas familiares)  ou grandes 

cisternas (cisternas públicas) de 50 m3 a 300 m3 cobertas, geralmente com lajes de betão 

armado. Só recentemente foram abertos furos, que se têm revelado muito produtivos, para 

satisfazer as necessidades em água potável para consumo doméstico e alguma rega sofisticada 

com sistemas gota-a-gota.  

 

A Cidade da Praia. Ilha de Santiago 

A área urbana do platô da cidade da Praia foi seleccionada para o estudo. A precipitação 

média anual anda à volta dos 192.5 mm. Considerando uma eficiência de escoamento de 90%, 

estima-se que uma média anual de 450,000 metros cúbicos de águas pluviais podem ser obtidas 

dos telhados, terraços e vias rodoviárias, além da contribuição das bacias hidrográficas de 

Trindade, São Filipe e Safende/Portugal. Os cálculos foram feitos através da seguinte equação: 

 

    Awrt  = µµµµ x A x R    (1) 

 

Em que Awrt  é a quantidade de água captada dos, µµµµ é a eficiência de captação em percentagem, 

A é a área de captação em hectares e R é a média de precipitação anual em mm. 

 

A distribuição temporal das precipitações em função do período de retorno, Tr, e a 

probabilidade de distribuição das precipitações médias anuais na Praia para o período de 1901-



1979  (Dittrich, 1982) e para o período de 1949-1997 (Sabino, 1997) estão ilustradas na  Fig. 3-

4. A Tabela 2 ilustra as precipitações máximas diárias e médias anuais  para o período de 1949-

1997 e áreas de captação dos telhados  (Plateau) da cidade da Praia. 
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Figura 3 - Distribuição temporal das precipitações médias anuais em função dos períodos de 

retorno, Tr. Dados obtidos de Dittrich (1982) 
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Figura 4 -  Curva de frequências das precipitações médias anuais na Praia para o período, 1949-1997  

 

 

 

 

Quadro 8 -  Precipitação máxima diária e média anual para o período de 1949-1997 e áreas de 

captação dos telhados  (Plateau) 



Parâmetros estatísticos Precipitação máxima diária  

(mm) 

Precipitação média anual 

(mm) 

Àreas de captação dos 

telhados (m2) 

 

Soma 

 

2681,5 

 

9430,4 

 

129321 

 

 

Média 

 

54,72  

 

192,46 

 

2395 

 

Fonte: Sabino (1991 

 

 

CONCLUSÃO 

As experiências e resultados obtidos em Cabo Verde, desde as obras de armazenamento de 

águas pluviais para abastecimento domestico nas zonas altas da ilha do Fogo (cisternas e espelhos de 

captação – telhados e micro-bacias hidrográficas), da ilha de Santo Antão (exemplos de Bardo de Ferro 

e Cruz de João Doróde), aos projectos da ilha de Santiago (Flamengos, São Jorge, Praia Formosa, 

Granja de São Filipe, Rui Vaz, etc.), aconselham a investir no aperfeiçoamento e difusão desta 

tecnologia promissora em Cabo Verde como um dos recursos fundamentais a ter em conta para o 

aumento dos recursos disponíveis em água, solos e vegetação e contribuir para o aumento da produção 

no pais.            
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