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Resumo: 
Dada a sua importância para a navegação mundial, desde cedo a Comissão de Cartografia reconheceu a necessidade e 

importância de trabalhos geodésicos no arquipélago de Cabo Verde.   

Em 1918 foi constituída uma Missão Geográfica destinada a efetuar trabalhos de geodesia e topografia para o 

levantamento das respetivas cartas geográficas assim como a ligação geodésica entre as ilhas. Face aos inúmeros 

naufrágios que aí ocorriam, os trabalhos iniciaram-se pela Ilha da Boavista onde a Missão verificou que a carta da 

Comissão de Cartografia publicada em 1911 na escala 1/150000, que serviu de base para o reconhecimento, não 

representava corretamente o terreno apresentando um movimento de torsão para sueste. Estas diferenças eram 

frequentes e deviam-se essencialmente à falta de apoio geodésico. 

Nesta comunicação pretende-se mostrar a importância deste apoio geodésico na produção de uma cartografia de 

maior rigor que, produzida no âmbito da Comissão de Cartografia e instituições que lhe sucederam, contribuiu para a 

cobertura cartográfica dos países outrora sob administração portuguesa assim como o papel que desempenha ainda 

hoje em plena época dos Sistemas de Posicionamento e Navegação por Satélite. Uma vez que neste arquipélago existe 

um vulcão ativo, considera-se igualmente oportuno mostrar a aplicação da geodesia na monitorização de zonas de risco 

de catástrofes naturais e em particular no vulcão da Ilha do Fogo. 

Palavras-chave: Missões geográficas, Comissão de Cartografia, aplicações geodésicas, Cabo Verde 

* 

 

 

Figura 1 - Situação Geográfica do Arquipélago de Cabo Verde 

O Arquipélago de Cabo Verde é constituído por 10 ilhas, de origem vulcânica, situadas sobre a vertente da 

plataforma continental africana, entre os paralelos 14° e 17° de latitude norte e meridianos 22° e 26° de 

longitude oeste, a cerca de 455 km da costa africana. Consideram-se as ilhas divididas em dois grupos, 

barlavento e sotavento, de acordo com a sua posição geográfica relativamente aos ventos dominantes.  
                                                           
1 Trabalho desenvolvido no âmbito do Projeto FCT HC 0075/2009 
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Dada a sua importância para a navegação mundial, desde cedo a Comissão de Cartografia reconheceu a 

importância de trabalhos geodésicos no arquipélago de Cabo Verde.  

 

Figura 2 – Porto Grande, Cidade do Mindelo. Álbum fotográfico da Missão Geográfica de Cabo Verde, IICT 

Os inúmeros naufrágios que ocorriam em alguns portos do arquipélago, sobretudo na Ilha da Boavista, a 

necessidade de retificar e escolher pontos para a instalação de novos faróis e de conhecer geograficamente 

o interior das ilhas, reforçaram a necessidade e urgência destes trabalhos. 

A Comissão de Cartographia ao elaborar novamente as cartas geographicas do Archipelago de Cabo 

Verde baseando-se nas cartas nauticas estrangeiras nos elementos topographicos extrahidos de varios 

relatorios officiaes dos livros de explorações geológicas de allemães como Doelter, Barth e outros, da 

exploração de Felix Capello na ilha do Fogo, do esboço chorographico da ilha de S. Nicolau do padre 

Silva Caetano, dos croquis de Barcellos e ainda das cartas hidrográficas levantadas por este official, 

por proposta, em tempo por a commissão a que me honro de presidir n’este momento, vem  propor  a 

v. Exa. com o voto unânime dos seus vogaes, que seja mandado proceder-se ao levantamento 

topographico de todas as ilhas que compõem aquelle archipelago, acabando-se de vez com a 

ignorância em que estamos da sua exacta morphologia e da sua exacta posição geographica, pois que 

muitos dos naufragios que nestas ilhas ilhas se teem dado mormente na da Boa Vista são, com certeza 

attribuidas à errada posição que elas têm nas cartas de navegar. Os ilheus Seccos ou do Rhombo, ao 

norte da Brava, também carecem de rectificação e bem assim o traçado geral dos littoraes das ilhas 

que, a julgar pelas cartas dos seus diversos portos, está egualmente errado.  

Actualmente existe um grupo de officiaes da armada e do exercito, com reconhecida competência 

para taes trabalhos. O processo a seguir para a realisação pratica do levantamento das cartas de Cabo 

Verde seria em tudo análogo ao adoptado para com a missão geodésica da Africa Oriental, tao útil 

resultado trouxe ao aperfeiçoamento das cartas do sul de Moçambique. 

     Commissão de Cartographia em 21 de Fevereiro de 1911 

O Presidente, 
Ernesto de Vasconcellos 

Cap.m.g 

No entanto, a primeira Missão Geográfica destinada a efetuar trabalhos de geodesia e topografia, neste 

Arquipélago, para o levantamento das respetivas cartas geográficas assim como efetuar a ligação geodésica 

entre as ilhas e o estudo dos desvios da vertical, só foi constituída em 1918.  

Durante os trabalhos geodésicos, a Missão Geográfica de Cabo Verde (MGCV) verificou que a carta da 

Comissão de Cartografia publicada em 1911 na escala 1/150000, que serviu de base para o reconhecimento, 

não representava corretamente o terreno ... não só nos traçados da linha de Costa e na posição de 

numerosos baixios que as circundam excetuando a parte relativa à carta do Porto de Sal Rei da Comissão de 
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Cartografia levantada em 1901 ... a carta apresenta um movimento de torsão para sueste, não coincidindo 

as posições das suas principais elevações determinadas pelo reconhecimento com as que a carta indica (Herz, 

1919). Estas diferenças eram frequentes e deviam-se essencialmente à falta de apoio geodésico.  

 

Figura 3 – Diferenças encontradas pela Missão Geográfica de Cabo Verde de 1921 relativamente à carta da Comissão de 
Cartografia, publicada em 1911, a vermelho as posições da carta de 1911 e a preto as observadas pela Missão. 

(Documentação da Missão Geográfica de Cabo Verde, 1918 a 1921) 

  

Figura 4 - A maior parte dos altos picos das montanhas de Cabo Verde não oferece condições para nelas se poder 
permanecer durante muitos dias e em alguns mesmo nem quase há espaço para neles se instalar barraca ou quaisquer 

aparelhos (Relatório da MGCV, 1926-1932) 

A Missão é suspensa em 1921, data em são dados por concluídos os trabalhos de triangulação e cartografia 

nas ilhas de S. Vicente, Boavista e Sal. Por iniciativa da Comissão de Cartografia é reativada, em 1926, para 

concluir os levantamentos geodésicos e cartográficos das restantes ilhas do arquipélago, atividade que se vai 

prolongar por seis campanhas. Iniciou os seus trabalhos na ilha de Santiago, cuja orientação e localização 

relativa serviria à ligação geodésica das ilhas. Campanha após campanha aproveitando o período melhor do 

ano, a Missão com os fracos recursos de que dispunha, mas dotada de grande espírito de sacrifício e muito 

esforço pessoal, foi fazendo a geodesia de cada uma das ilhas. 
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Figura 5 - O relevo de constituição vulcânica, com elevadas montanhas, fundas ravinas, costas alterosas e por vezes a 
pique, caminhos perigosos e comunicações difíceis, tornaram bastante penosos os trabalhos geodésicos na maior parte 

das ilhas do arquipélago (Serra, 1936) 

A cobertura geodésica das ilhas envolveu várias operações, a primeira das quais o reconhecimento, no qual 

se estabeleceram cadeias de triângulos ou quadriláteros seguindo, o litoral das ilhas e escolhendo os vértices 

de modo a poderem ser utilizados nos trabalhos de hidrografia das costas e portos. A parte central de cada 

ilha foi depois preenchida com uma ou mais figuras geodésicas com ponto central. 

  

Figura 6 – Rede de triangulação de Santiago: apoiada em 36 vértices principais e 19 secundários foi estabelecida em 
torno da ilha, ao longo da costa contornando por leste e oeste o maciço central da serra do Pico da Antónia, cujo ponto 
culminante foi determinado por intersecção. Consideraram-se duas triangulações, com início na base sul, que seguiram 
por um e outro lado daquele maciço encontrando-se a norte, seguindo depois até à base do Tarrafal que serviu de base 

de verificação (Neves, 1928). 
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Figura 7 - Alguns aspetos das medições angulares: marcos, sinais geodésicos e instrumentos (Álbum fotográfico da 
Missão Geográfica de Cabo Verde, IICT) 

 Para dar escala a rede medem-se bases geodésicas. Bases são segmentos de reta com alguns quilómetros, 

medidos com muito rigor, para garantir precisão nas dimensões lineares. 

No Arquipélago de Cabo Verde foram medidas, com fios de ínvar Carpentier, 13 bases geodésicas entre os 

760 e 2600 metros, seguindo os mesmos procedimentos que Gago Coutinho usou em S. Tomé e Príncipe. 
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Figura 8 - Aspetos das medições das bases Preguiça e Achada Grande, esquema e folha de campo com os resultados da 
medição 

As observações astronómicas intervêm no posicionamento da rede por intermédio de um ponto 

fundamental, onde se observam longitude e latitude, e na sua orientação por meio de azimutes. Foram 

determinadas 60 latitudes pelo método de Gago Coutinho (distâncias zenitais de estrelas nas suas passagens 

meridianas), 17 longitudes pelo método da hora da passagem meridiana das estrelas e 19 azimutes pelo 

método de estrelas circumpolares na vizinhança das suas máximas elongações leste ou oeste.  

As determinações astronómicas foram realizadas nos vértices geodésicos que constituem a rede de 

triangulação ou pilares construídos para o efeito e geodesicamente ligados a esta. Selecionaram-se estações 

perto do litoral mais cómodas de ocupar, e mais vantajosas para o estudo dos desvios da vertical. 



ATAS DO COLÓQUIO INTERNACIONAL CABO VERDE E GUINÉ-BISSAU: PERCURSOS DO SABER E DA CIÊNCIA 

LISBOA, 21-23 de Junho de 2012 

 
IICT - Instituto de Investigação Científica Tropical e ISCSP-UTL - Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade Técnica de Lisboa 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN 978-989-742-004-7 
©Instituto de Investigação Científica Tropical, Lisboa, 2013 
 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Instrumentos utilizados nas determinações astronómicas 

 

 

 

 

 

 
Figura 10 – Distribuição das estações astronómicas na Ilha de S. Vicente (Relatório da Missão Geográfica de Cabo 

Verde, 1928 - 1929) 

Em 1931 a Missão deu por concluídos os trabalhos, não conseguindo, no entanto, atingir todos os objetivos 

propostos, em particular a ligação completa entre as várias ilhas.  

As más condições de visibilidade que se verificaram no arquipélago fizeram-se sentir sobretudo na ligação 

das ilhas. 

As ilhas de cada um dos grupos, barlavento e sotavento, foram ligadas geodesicamente umas às outras, 

desde a Ilha de S. Antão à Ilha de S. Nicolau e da Ilha Brava à Ilha de Maio. Faltou a ligação dos 2 grupos 

entre si e das ilhas Boavista e Sal a estes. 

 

1.1.1.1.1.1.1 Estação A - Viana 

ϕ = 16º 49’ 24”,3 N  

λ = 24º 52’ 07”,3 W 

Estação B - Capitania 

ϕ = 16º 53’ 04”,5 N  

λ = 24º 59’ 46”,0 W 

Az(Farol Ilhéu Pássaros) = 141º 46’ 59”,2 

Estação C – Baía das Gatas (tripé) 

ϕ = 16º 54’ 18”,1 N 
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Figura 11 – Santo Antão, Bordeira da Cova e Pico da Cruz. Álbum fotográfico da Missão Geográfica de Cabo Verde, IICT. 
Na chamada época das chuvas grossas nuvens se acumulam com persistência em torno das mais altas montanhas 

tapando-as durante dias e dias; na época seca ou época das brisas, mais intensa é a bruma que com tanta insistência 

frequenta o arquipélago. 

Essa ligação foi realizada por uma Missão Hidrográfica (MHCV) criada em 1954,que para além de 

levantamentos hidrográficos, procedeu ainda à revisão das redes do Arquipélago, reconstruindo os marcos 

desaparecidos, reobservando os respetivos ângulos. 

 

 

 

 

Figura 12 – Reconstrução e reobservação de ângulos 
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Figura 13 – Ligação geodésica das ilhas do Arquipélago de 
Cabo Verde, realizado pela MHACV 

Figura 14 – Porto do Tarrafal. Levantamento realizado 
pela MHACV, 1958 

Fazendo face a tremendas dificuldades estas missões realizaram um inestimável trabalho cujo rigor foi 

suficiente para suportar toda a cartografia de escalas pequenas e médias.  

Foram publicadas as cartas das diversas ilhas do arquipélago nas escalas 1/50000, 1/75000 ou 1/100000, 

conforme a importância e a área da ilha. O relevo foi representado por curvas de nível de 100 em 100 

metros ou de 50 em 50 metros, de acordo com o acidentado do terreno.  

Foram ainda publicadas pela Junta de Investigações do Ultramar, em 1962, a carta geral do arquipélago, 

compilada no Centro de Geografia do Ultramar, com elementos extraídos das cartas publicadas pela 

Comissão de Cartografia e, em 1977, a folha ND/NE – 26/27 da carta internacional, do mundo na escala 

1/100000 também compilada e desenhada no Centro de Geografia do Ultramar. 

A série cartográfica na escala 1/25000, composta por 64 folhas, foi realizada pelo Instituto Geográfico do 

Exército, tendo ficado concluída em 1980.  

No âmbito dos Acordos de Cooperação entre Portugal e Cabo Verde, o então Instituto Português de 

Cartografia e Cadastro (IPCC), em colaboração com o Serviço Nacional de Cartografia e Cadastro de Cabo 

Verde (SNCCCV), elaborou em 1994, um projeto para estabelecimento de um  referencial geodésico 

fundamental em Cabo Verde, obedecendo às seguintes orientações (Torres, 1994): estar ligado ao sistema 

geodésico mundial, permitir a ligação ao sistema geodésico existente, ter uma precisão (nas três 

componentes) adequada para apoio à cartografia de grande escala e a obras de engenharia, beneficiar das 

modernas tecnologias de posicionamento por satélite, constituir uma base fiável e duradoura para os 

trabalhos de adensamento que forem considerados necessários, ser um embrião para futuros 

desenvolvimentos na área da geofísica e da geodinâmica ou outros domínios técnico-científicos afins e ter 

em conta as condicionantes económicas e operacionais. 



ATAS DO COLÓQUIO INTERNACIONAL CABO VERDE E GUINÉ-BISSAU: PERCURSOS DO SABER E DA CIÊNCIA 

LISBOA, 21-23 de Junho de 2012 

 
IICT - Instituto de Investigação Científica Tropical e ISCSP-UTL - Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade Técnica de Lisboa 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN 978-989-742-004-7 
©Instituto de Investigação Científica Tropical, Lisboa, 2013 
 

 

No âmbito deste projeto o SNCCCV procedeu a um reconhecimento da rede geodésica existente em Cabo 

Verde (estabelecida pelas antigas Missões), reparou os antigos marcos geodésicos e, na ausência de 

vestígios destes, construiu novos. As observações GPS foram realizadas em Abril e Maio de 1999 por técnicos 

do então IPCC e do SNCCCV. 

  

Figura 15 – Rede GPS:  31 estações, distribuídas pelas dez 

ilhas do arquipélago, seis das quais pertencentes à rede 

clássica 

Figura 16 – Vértice da rede GPS 

A erupção vulcânica ocorrida na Ilha do Fogo, a 2 de Abril de 1995, motivou a criação, no âmbito do 

programa Praxis XXI, do projeto “Estudo de Deformações de Origem Vulcânica na Ilha do Fogo, Cabo Verde, 

com GPS”, envolvendo o Instituto Superior Técnico (IST), o Instituto Investigação Científica Tropical (IICT) 

com apoio local do Laboratório de Engenharia de Cabo Verde (LECV). 

As erupções vulcânicas nesta ilha podem ter um impacto socioeconómico, sobretudo na segurança, bem-

estar, agricultura, rede viária e património construído, pelo que foi reconhecida a necessidade de promover 

a instrumentação científica do Vulcão da Ilha do Fogo e o funcionamento de programas de monitorização 

que possibilitem a identificação de sinais percursores de erupção vulcânica e a implementação atempada de 

medidas de proteção civil. 

No século XX a atividade vulcânica foi marcada por duas erupções uma em 1951 e outra em 1995. 

Esta última provocou a destruição de uma aldeia de vários quilómetros quadrados de terra 

produtiva, e a evacuação de 1300 pessoas não se tendo, felizmente, registado vítimas.  
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Figura 17 – Aspetos da erupção de 1995 ( Frank Trusdell, U.S. Geological Survey) 

Para monitorizar deformações de origem vulcânica, o ideal, seria uma rede permanente com difusão dos 

dados e respetivo tratamento em tempo real. Os recursos materiais e financeiros não o possibilitaram pelo 

que se optou por observações com periodicidade semestral. Durante a década de 90 foram, também, 

desenvolvidas técnicas de monitorização microgravimétrica dedicadas ao controlo de movimentos sub-

superficiais de magma em edifícios vulcânico. 

Assim, nesta ilha foram estabelecidas duas redes uma GPS e outra de microgravimetria. 

   

Figura 18 – Rede GPS: 23 estações cobrindo toda a ilha, especificamente construídas para viabilizar a observação 
geodésica de alta precisão. Na seleção dos locais foram consideradas quer a estabilidade geológica, quer a cobertura de 
zonas onde se espera possam ocorrer maiores deformações. Estações, 14-Losna  e 20-Rabo de Banco.  

Foram realizadas cinco campanhas GPS com a duração de nove a dez dias. A estratégia no planeamento das 

sessões foi definida em função dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis, da logística da Ilha 

do Fogo, dos condicionalismos próprios de uma ilha cuja orografia é muito acidentada, e da metodologia a 

seguir no processamento das observações. As campanhas gravimétricas decorreram em simultâneo com as 

de GPS para se obter o respetivo controle altimétrico e foram adotados todos os procedimentos 

recomendados para campanhas de microgravimetria, em que se pretende garantir elevada precisão. 
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Figura 19 – Rede gravimétrica constituída por 13 estações, 8 pertencentes à rede GPS e 5 pilaretes no interior da Chã 
das Caldeiras. 

A comparação dos resultados das várias campanhas revelou uma elevação da parte oriental da ilha 

acompanhada de um aumento de massa e/ou densidade o que sugere intrusão magmática. A ocorrência de 

uma crise sísmica, acompanhada de sinais inclinométricos anómalos veio apoiar esta interpretação. No 

entanto uma interpretação definitiva só seria possível após estimação de outras variáveis como o efeito das 

marés oceânicas, variações da quantidade de água no solo, humidade do solo, entre outras. Foram já 

desenvolvidos esforços, nesse sentido, tendo sido instalada, na Chã das Caldeiras, no verão de 2001, uma 

estação meteorológica que permitirá que esse estudo seja feito em futuras campanhas.  

Como conclusão recorda-se que a atividade geodésica em Cabo Verde teve a sua primeira aplicação no 

posicionamento de pontos para apoio cartográfico. O aperfeiçoamento dos conhecimentos, o avanço 

tecnológico e a maior disponibilidade de meios traduziram-se na contínua introdução de novos métodos e 

práticas que facilitaram e aumentaram a precisão dos trabalhos. O desenvolvimento dos sistemas de 

posicionamento e navegação por satélite trouxe uma nova dinâmica pois desde cedo se reconheceu as suas 

potencialidades no reforço e aperfeiçoamento das estruturas geodésicas existentes e na monitorização de 

zonas de risco de catástrofes naturais. No entanto Cabo Verde ainda não dispõe de informação geo-

referenciada adequada às suas necessidades económicas e sociais. 

Espera-se que os dados e conhecimentos adquiridos ao longo destes 80 anos promovam futuras ações de 

cooperação que possam contribuir para o desenvolvimento sustentável deste Arquipélago. 
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