
 
 
 
 

 

DENOMINAÇÃO SALINAS DE PEDRA DO LUME  DESCRIÇÃO HISTÓRICA 
  A ilha do Sal foi descoberta em 1460 por Diogo Gomes. O nome da ilha é devido 

ao uso de salinas existentes no sul, Santa Maria, Saladar de Punta de Sino e 
grandes salinas de Santa María e sudoeste da ilha nas proximidades de Murdeira, 
ambos em clara regressão pela ocupação urbana dedicada principalmente para o 
turismo de sol e praia. Originalmente, a ilha era conhecida como Ilha Llana com 
uma aparência plana, seca, estéril e marrom. A mudança de nome deveu-se à 
descoberta das grandes jazidas de sal da Pedra de Lume. 
A história da exploração das salinas vincula-se a um recurso amplamente 
utilizado para a conservação de alimentos e, consequentemente, necessário aos 
navios em trânsito para a América e a costa africana. Manuel Antonio Martins, 
natural da ilha de Boavista, começou a exploração e exportação de sal em grande 
escala em Pedra do Lume, com uma média máxima de 30.000 toneladas por ano. 
Em 1804 foi feito o túnel de acesso para facilitar a extração, em 1805 foi feito o 
porto ou cais da Pedra do Lume.  
Em 1920, a Companhia de Desenvolvimento de Cabo Verde realizou a 
infraestrutura necessária para auxiliar o transporte do sal desde a salina no 
interior da cratera até os barcos ancorados no pequeno cais.  O transporte do sal 
era feito em «caldeiras» de ferro que se deslocavam desde a salina de Pedra de 
Lume à refinaria sobre cabos de aço, sustentados por estruturas de madeira 
localmente denominadas de “pilons”, tendo por força motriz um motor à diesel 
montado nas imediações desta instalação. 
Em 1921, quando a empresa Salins  du Cap Vert, resolveu apostar fortemente na 
exploração da salina de Pedra de Lume com a construção da Refinaria para a 
moagem do sal. 
 
A exploração do sal terminou depois da declaração de independencia da 
República de Cabo Verde, de acordo com fontes orais. E atualmente a extração 
do sal destina-se principalmente à confeção de produtos de beleza e para a 
talassoterapia, enquanto a cratera se explora como recurso turístico.  
 
 

  

  
CÓDIGO CV-SAL-PED-IND-01  

  
TIPO Património industial  

  
SITUAÇÃO  

 ILHA Sal  
CONSELHO Sal 
LOCALIDADE Pedra do Lume 
ENDEREÇO  
COORDENADAS 
 
 
 

X 16.772518 
 

Y 22.900788 
 
 

 



 
 
 
 

DESCRIÇÃO DO CONJUNTO  SISTEMA CONSTRUTIVO E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
Estas salinas estão localizadas dentro de uma caldeira ou cratera de origem 
hidromagmática, com uma forma elíptica de 900 m de diâmetro, ocupando 
uma área de aproximadamente 350.000 m2. 
Com uma área de 806 hectares, a chamada Área Protegida das Salinas de Pedra 
do Lume e Cagarral localizam-se a nordeste da ilha. Com fácil acesso partir da 
estrada que a partir de Espargos, capital da ilha, se junta a esta população com 
o Porto de Pedra de Lume, onde podemos apreciar seu passado industrial. 
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MORFOLOGIA  ESTADO CONSERVAÇÃO 
PLANTA ALTURA ABERTURAS BOM (< 30%) REGULAR (30% < X < 70%) RUIM (>70%) 
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A Salina de Pedra do Lume foi declarada área protegida de acordo com o Decreto 
nº10 / 2014, de 10 de fevereiro, da República de Cabo Verde. 
Também foi classificado como Patrimonio Natural, Histórico e Cultural Nacional 
através da resolução nº 21/2012, de 24 de abril.  
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IMAGENS E DETALLES  
 

 

 

Estruturas de madeira denominadas de “pilons” que 
apoiavam o transportes das «caldeiras» de ferro que 
se deslocavam desde a salina de Pedra de Lume à 
refinaria sobre cabos de aço, para  
o transporte do sal até o mar. 
 

Foto antiga da Salina Pedra do Lume. Fonte: Fundação 
Portuguesa das Comunicações 

Antiga salina no interior da cratera. 

   

Interior das salinas e instalações atuais como recurso 
turístico. 

Estacionamento de taxis e veículos turísticos na entrada 
da salina. 

Torre e apoio e inicio do antigo teleférico no interior da 
salina. 



 
 
 
 

 
 

  

Superficie de sal e instalações. Banheiros, chuveiros e demais instalações de apoio ao 
turista. 

Vista geral da cratera e salina. 

   

Mapa agrícola da Ilha do Sal. Silva Teixeira e Barbosa, 
1957. Fonte: Revista Makaronesia nº18 y 19. 
Diciembre 2017. Pag 106 

Interior da salina. Antigas instalações de apoio ao teleférico para o 
transporte do sal. 

 


