
Medaglia d'oro al Valore Civile

No Ano Internacional do Planeta Terra 2008 proclamado pelas Nações Unidas com o projecto
“Compreender como funciona a Terra: das situações locais aos processos globais”, 

pretende-se dar realce e maior atenção às Ciências da Terra. 
Na óptica da sociedade global o conhecimento de territórios diferentes daquele a que se pertence, 

integra e favorece um maior conhecimento do próprio território 
e estimula a avaliar o influxo que cada acção local tem sobre todo o planeta. 

Desde há anos que a Região Piemonte, a Universidade de Turim e o Museu Craveri de Bra 
têm empreendido numerosas acções de cooperação com a República de Cabo Verde. 

Uma experiência de geminação realizada nos anos de 2004-2007 (sendo cabeça de fila o Município
de Refrancore) pôs em relação escolas do Piemonte (Turim, Bra, Refrancore) 

e escolas de Cabo Verde (Fogo, Praia, Mindelo), 
desenvolvendo um percurso comum de amizade e de conhecimento do território.

Numerosas campanhas de pesquisa efectuadas em Cabo Verde entre 1998 e 2007 
têm permitido enriquecer o Arquivo fotográfico, a Biblioteca e a Cartoteca 

do Museu Cívico Craveri de História Natural de Bra e aprontar uma colecção de rochas e fósseis

Conhecer para convivercom o vulcäoConhecer para convivercom o vulcão

CAPO VERDE
1° de Maio de 1460

República desde 1975
4.033 km2

2829 m acima do n.m.
cerca de 435.000 habitantes
português (oficial) e crioulo

escudo cabo-verdiano
maioritariamente católica

tropical seco, 26°C costantes

ITÁLIA
República desde 1946
301.277 km2

4810 m acima do n.m.
cerca de 60.000.000 habitantes
italiano
euro
maioritariamente católica
temperato

DESCOBRIMENTO
GOVERNO
SUPERFÍCIE

ALTITUDE MÁXIMA
POPULAÇÃO

LÍNGUA
MOEDA
RELIGIÃO
CLIMA



Medaglia d'oro al Valore Civile

Fogo é uma ilha 
de origem vulcânica. 

Inicialmente era constituída 
por um único grande 
cone vulcânico, 

cuja parte superior, 
tendo desabado em 

consequência de um evento 
de colapso lateral, deu origem 

a uma caldeira 
semicircular aberta a leste 
(Chã das Caldeiras). 

No interior desta surgiu 
posteriormente o Pico do Fogo. 

A actividade vulcânica, ainda hoje
persistente na ilha, deu origem 
ao Pico Pequeno durante a última

erupção (1995). 
O Pico do Fogo não manifesta
eventos eruptivos desde finais 

de 1785. 

São Filipe é o principal 
centro habitado, 

sede do Governo local. 

Ao longo da costa podem observar-se
espectaculares basaltos colunares,
estruturas típicas da geologia local. 

A IlhaA Ilha
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Medaglia d'oro al Valore Civile

O ArquipélagoO Arquipélago
A ilha do Fogo pertence à República de Cabo
Verde, arquipélago constituído por dez ilhas

ao largo das costas do Senegal.

Hot-spot ou ponto quente 
A actividade vulcânica no interior dos torrões 
litosféricos, seja do tipo continental seja 
oceânico, é determinada por uma fonte de
magma, fixa no manto, em relação à qual se
move a placa tectónica. 
Esta fonte, que toma o nome de hot spot, 
é considerada um ponto a alta temperatura
com material fundido que se origina 
de penachos (plumes) provenientes do manto. 
Os hot-spots dão origem a cadeias de vulcões,
no interior das placas oceânicas, cujo 
alinhamento segue a ordem de idade e 
indica a direcção de deslocamento das placas:
à medida que as placas se deslocam gera-se
um novo vulcão e o anterior “envelhece”. 
Os primeiros a serem individuados foram 
os das ilhas Hawaii (Oceano Pacífico).

O arquipélago de Cabo Verde 
é o mais antigo da região 
denominada Macaronésia. 

A idade máxima relevada na base 
do paleomagnetismo é 

de 118-150 milhões de anos atrás. 

As ilhas de Cabo Verde têm origem de
vulcanismo intraplaca
do tipo hot-spot. 

Esquema de formação de arquipélagos vulcânicos como o Havaí

Câmara 
magmática

LitosferaDeslocamento 
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Medaglia d'oro al Valore Civile

Os VulcoesOs Vulcoes~~
Os vulcões não estão distribuídos de modo casual sobre a superfície terrestre 

A litosfera do planeta, segundo a teoria da tectónica das placas,
está dividida em cerca de dezasseis torrões. 
Ao longo das margens dos torrões concentra-se a maior parte
dos fenómenos sísmicos e vulcânicos, seja em correspondência
das dorsais oceânicas (onde se cria nova crosta), seja ao longo
das zonas de subdução (onde a crosta é destruída). 
A actividade vulcânica não está circunscrita aos limites de placa,
mas está presente também nas porções centrais das mesmas
placas: fala-se de vulcanismo intraplaca do tipo hot-spot quando
tais fenómenos se referem à crosta oceânica, como no caso 
de Cabo Verde. 

A litosfera é o estrato mais rígido da Terra, constituído pela crosta 
e pela parte superior do manto que ”flutuam” sobre a subjacente 
astenosfera (porção do manto menos densa). 
A teoria da tectónica das placas baseia-se na consideração de que 
a litosfera não é uma estrutura contínua: é constituída por zonas, 
chamadas placas, isoladas e em movimento relativo uma a respeito
das outras. Fala-se de movimento convergente quando as placas se
aproximam, de movimento divergente quando se afastam e de 
movimento transcorrente quando deslizam uma ao lado da outra. 
Em particular a colisão entre a placa Africana e a Europeia deu 
origem à cadeia dos Alpes (orogénese). 
O movimento relativo das placas é em média de cerca de 2 cm por
ano, movimento imperceptível pelo homem. 

Intervalo de profundidade e altitude em metros
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Realidades semelhantes...Realidades semelhantes...

...mas diferentes...mas diferentes

Exemplos típicos de estratovulcão encontram-se seja em Cabo Verde como na Itália. 

Embora sejam morfologicamente semelhantes, a origem deles é profundamente diferente. 

Os estratovulcões (vulcões em estratos) 
são construções vulcânicas formadas 
pela acumulação de correntes de lava e 

de produtos piroclásticos intercalados, emitidos
no curso de repetidas erupções 

que se verificam em correspondência 
do mesmo centro eruptivo.

Os estratovulcões podem alternar períodos de 
intensa actividade persistente (Stromboli) a 

períodos de repouso de duração variável (Fogo). 

Apesar do perigo que
pode constituir, o vulcão
reside no coração dos 
ilhéus, enquanto é parte
da sua própria vida. 

Fogo é o resultado de vulcanismo
intraplaca do tipo hot-spot

Stromboli faz parte de um arco vul-
cânico originado por fenómenos de

subdução entre placas. 

Os diapiros são massas de rochas
plásticas e leves que subiram 
através das rochas sobrestantes
mais pesadas e mais recentes.

Fogo - Cabo Verde

Pinturas murais 
a Cabo Verde

Pinturas murais 
nas Ilhas Eólias

Stromboli - Isole Eolie (Italia)
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Estrutura da TerraEstrutura da Terra

Um homem em relação a um vulcão, 
como o Pico do Fogo (2829 m sobre o nível do mar),

é tão pequeno 
como o mesmo vulcão 

em relação às profundidades da Terra. 

Altura do vulcão
Altura do vulcão

Espessura da crosta terrestre: 0-70 km
Espessura da crosta oceânica: 0-11 km

Profundidade da Terra
Altura do vulcão

Manto inferior

Núcleo externo

Núcleo 
interno

Crosta

Manto superior

Compara 
os valores calculados 

com o número de
habitantes de: 
Bra = 27.989 

Cuneo = 52.334 
Torino = 865.263 

Observemos como somos pequenos em relação ao planeta

Nem sempre as dimensões do mundo que nos rodeia 
são facilmente intuíveis. 

Geralmente definimos um objecto grande ou pequeno 
comparando-o com as nossas dimensões, 
mas é difícil perceber dimensões 
que ultrapassam as nossas capacidades visuais.

Calcular quantas pessoas 
devem ser colocadas
uma por cima da outra

para representar a espessura
das partes internas da Terra

Litosfera
Astenosfera

Mesosfera

Núcleo
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Medaglia d'oro al Valore Civile

Riscos e perigosRiscos e perigos 
O Risco é definido como o produto: 

Risco = (Valor) x (Vulnerabilidade) x (Periculosidade) 

O Valor é dado pelo número de vidas humanas, 
ou pelo valor em bens imóveis, a risco numa área; 
a Vulnerabilidade é o valor percentual das vidas humanas
(ou bens) a risco em consequência de um determinado
evento; 
a Periculosidade ou Hazard é a probabilidade que uma 
determinada área esteja sujeita a um determinado evento 
destrutivo.   

Quer se trate de fenómenos naturais 
quer seja consequência das actividades humanas, 

o risco está estritamente em relação 
com as características ambientais. 

Um maior conhecimento do território é o ponto 
de partida para prevenir possíveis catástrofes 

e aprender a conviver com o ambiente circunstante. 

A ribeira é um canal torrentício escavado pelas águas pluviais.
A incisão profunda testemunha a impetuosidade 

das águas em caso de cheia. 

A fracturação da rocha favorece 
o descolamento de escombros de desabamento. 

A apanha de fragmentos detríticos 
favorece a erosão do solo. 

Edifícios incautamente construídos 
no fundo de uma ribeira. 

Risco antrópicoRisco hidrogeológico 
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Medaglia d'oro al Valore Civile

Se o vulcao entra em erupçao...Se o vulcao entra em erupçao...
Para prever as consequências de um evento vulcânico é
preciso conhecer as modalidades como o fenómeno se
pode manifestar em superfície. 
As erupções podem subdividir-se com base na sua 
violência em: 
– efusivas, caracterizadas por uma baixa explosividade e
pela emissão de fluxos de lava que correm ao longo dos
flancos do vulcão; 
– explosivas, caracterizadas pela extrema explosividade e
por uma alta coluna eruptiva que se expande para o alto;
quando há contacto directo entre magma e água tomam
o nome de freatomagmáticas.  

Os piroclastos de diâmetro superior a 64 mm
são chamados bombas (fragmentos de magma
ainda parcialmente fundido) ou blocos (fragmentos
de lava consolidada referíveis a fases eruptivas anterio-
res).

Os “fluxos vulcanoclásticos” representam,
pela sua velocidade de propagação e pela
elevada temperatura, os eventos mais 
perigosos associados com o vulcanismo 
explosivo. 

Forma-se na sequência de explosões improvisas com
libertação de enormes volumes de gás. Corre a uma
velocidade altíssima (km/seg) e pode alcançar di-
stâncias até 150 km. 

A velocidade de um fluxo
de lava está em relação
com o tipo de lava 
e com o substrato sobre
o qual corre. 
Em geral é inferior a 
poucos km/hora ou até
limitada a alguns 
quilómetros por dia; 
todavia, para lavas 
fluidas que correm 
em ladeiras abruptas 
podem verificar-se 
velocidades muito mais
elevadas (algumas 
dezenas de km/hora). 

Lahar 
O transporte pela água de
depósitos piroclásticos
pouco consolidados gera 
a formação de fluxos de
lama ou lahar. 
Estes são misturas de água,
cinzas e blocos que se 
formam, por exemplo, 
depois de chuvas 
abundantes, ou quando a
erupção explosiva acontece
num lago cratérico. 
Podem atingir distâncias
até 250 km da nascente. 

Com o termo tufo indica-se qualquer depósito de
cinzas (diâmetro inferior a 2 mm) 
e lapilli (diâmetro entre 64 mm e 2 mm), 
independentemente do mecanismo de colocação.

Os fragmentos
piroclásticos

mais grosseiros
(blocos e bombas)

caem nas 
vizinhanças 
da cratera, 
enquanto as 
cinzas e os 

lapilli podem cair
a muitos km de

distância. 

Depósito cinerítico 

Bloco - Bomba em côdea de pão

Fluxo lávico - Lava em corda

Nuvem 
ardente 

Lapilli e cinzas

Causas Número de vítimas       Percentagens    para os anos

1660-1900 1900-1995
Tot. 345.937 266.277 79.660

Fluxos de lava 1.470 0,4 % 0,3 %
Quedas de cinzas e lapilli 14.672 4,3 % 4,2 %

Fluxos piroclásticos e avalanches de detritos 91.902 20,7 % 46,3 %
Lahars 71.184 14,9 % 39,4 %
Atividade sísmica 121 0,03 % 0,04 %
Tsunami 44.763 16,6 % 0,5 %
Eventos atmosféricos 66 0,02 % 0,004 %
Gás e chuva ácida 3.968 0,7 % 2,5 %
Fomes 98.476 35,8 % 4,0 %
Causas diferentes e não identificadas 19.315 6,5 % 2,7 %

Vítimas de erupções vulcânicas do mundo

As erupções excepcionais dos vulcões Tambora (1815) e Krakatoa (1883) 
ter causado alterações climáticas ao redor do mundo, tem havido um número de
anos sem um verão, sem culturas, que levaram a terrível escassez de alimentos.
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História e memória História e memória
Testemunhos históricos das erupções da ilha do Fogo 

colhidos pelos navegadores da época 
(Ribeiro O. 1960)

... saía tão grande quantidade 
de pó e pedra-pomes que à     

volta cobria toda a ilha e o mar... 
(Fernandes)

... a lava corria pela costa... 
entrando por mais de 30 lanchas 

no mar... 
(De Faro)

... há uma montanha 
maravilhosamente alta 

que arde continuamente... 
(Fenner)

... uma chuva de cinzas... 
desta montanha ardente de Fogo, 

que até se podia escrever 
o nome... 
(Sherley)

A avaliação da probabilidade de erupção de um vulcão é 
o elemento de maior dificuldade na estimativa do risco, 
sobretudo quando o vulcão tem longos períodos de quiescência
e apresenta poucas erupções em época histórica 

Geralmente o intervalo de tempo entre duas erupções em
vulcões com índice de explosividade fraco é breve (1-10
anos), enquanto os intervalos em vulcões com alto índice de
explosividade são mais longos (séculos, milénios ou mais) 

É importante manter viva a memória
para aprender a conviver com o vulcão,

sem ignorar a sua presença 
nem os perigos a ele conexos.

refere-se ao tipo de erupções,
de acordo com os critérios 
descritos por aqui

Os efeitos desastrosos de uma erupção são tanto maiores quanto 
maior for a urbanização da área circunstante ao vulcão e quanto maior
for a probabilidade de ter fenómenos de tipo explosivo 

Os documentos históricos permitem um
estudo cuidadoso só para os eventos das
últimas centenas de anos. 
A área do Mediterrâneo, sendo sede das
mais antigas civilizações, pode avantajar-
se de importantes testemunhos 
relativos aos eventos vulcânicos 
nos últimos 2500 anos

... o vento trazia-nos vapores 
sulfurosos muito fortes... 

(Mocquet)

... construir ali habitações, 
mas não conseguiram por causa 

das cinzas e das pedras 
lançadas pelo vulcão... 

(Froger) 

... é um espectáculo terrível... 
a prodigiosa quantidade de chamas
e as imensas nuvens de fumo... 

(Beeckman) 

Intervalo de tempo entre duas 
erupções sucessivas (em anos)

de 0 a 5

de 5 a 20

de 20 a 40

de 40 a 60

além de 60

Tipo de erupção
explosiva, 
efusiva, 
não determinada

... grande bomba de lava conserva
nalgumas partes tanto calor... 

pode-se cozinhar ovos... 
(De Castilho) 

... a lava continua a correr 
lentamente, causando graves 

estragos... 
(Boletim Oficial nº.20)

... alta montanha, de cujo cimo 
sobem chamas de fogo... 

(Dampier) 

... Fogo... pelos vapores que emite 
continuamente, como o monte Etna 

ou o Vesúvio... 
(Ovington)

... onde sobem fogo e fumo que, 
de dia, parece apenas 
uma nuvem espessa... 

(Debauchesme)

... tal quantidade de cinzas 
que não só cobre os lugares 

vizinhos, mas até algumas cabras... 
(Roberts) 

... que pintura não traçaria eu hoje, 
se soubesse manejar o delicado 
e fino pincel de um Píndaro 

ou de um Virgílio... 
(Feijó)

... havia anos que parecia extinto... 
durou esta erupção 
26 dias seguidos... 

(Basto)

... caíram muitas casas cobertas 
de palha... ficou sepultada 
uma menina de 6 anos... 

(Vasconcelos)

... ouve-se um trovão subterrâneo...
desce a pique... da boca da cratera

uma massa de chama 
avermelhada... 
(Barreiros) 
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Recursos Recursos 
A população de Cabo Verde sofreu por um longo tempo por causa da escassez de água e comida

As características do território 
e a escassez de precipitações 

influem negativamente 
na disponibilidade 

de água e de comida.

A pesca está destinada  ao mercado local 
e ao consumo doméstico. 

Os grandes barcos de pesca que operam 
nas águas mais profundas são 

propriedade de empresários estrangeiros 
que adquiriram as licenças 

do governo da ilha e revendem 
o pescado no exterior.

Os produtos locais mais afamados são o
vinho e o café que são também exportados.
A agricultura também produz uma grande

quantidade de frutas (especialmente banana,
manga e papaia) destinada ao mercado local 

e/ou nacional, 
também transformada em compota.

A escassez de água é um problema crónico. 
A água de nascentes e poços não é suficiente

para as necessidades de uso doméstico 
e agrícola

Recorre-se portanto a instalações de 
dessalinização e à recolha de água 

de chuva com cisternas e 
pequenas barragens.

A água é muitas vezes transportada 
em auto-tanques 

ou são as pessoas ... 

Água

Culturas

Pesca
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S.O.S. Poluição S.O.S. Poluição 

Vamos dar a nossa contribuição...

A combustão do lixo liberta 
gases tóxicos que difundindo-se 

na atmosfera têm efeitos 
quer locais quer globais.

A difusão da informação aumenta a consciência 
e contribui à tutela do ambiente.   

O turismo é uma das fontes 
de maior rendimento para o território.

Um turismo mais consciente, 
que se sirva de estruturas sustentáveis 
e que favoreça o rendimento local,

pode contribuir fortemente 
à tutela do ambiente.

... apoiando as empresas locais   ...favorecendo o rendimento interno   ...escolhendo estruturas sustentáveis

Ponto de informação   

Guia local   

Pensão em Chã das Caldeiras  

O abandono do lixo 
no leito da ribeira além 
de deturpar a paisagem 
é causa de contaminação 
da água e do terreno
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Um tesouro para todosUm tesouro para todos 
O Parque Natural do Fogo nasce para garantir a exploração e a conservação dos recursos naturais, 

compativelmente com as necessidades humanas.
Nesta área encontram-se o único vulcão activo do arquipélago e várias espécies de flora e de fauna endémicas.

A exploração descontrolada dos recursos naturais representa uma ameaça para este 
património mundial a tutelar. Ao promover o desenvolvimento sustentável 

da população residente, o parque contribui a melhorar as condições de vida da mesma.

37 das 82 plantas endémicas 
de Cabo Verde 

crescem na ilha do Fogo.
31 delas estão presentes 

na zona do parque, 
6 das quais são 

endémicas da ilha.

Na área do parque estão presentes
10 das 18 espécies de aves que 

nidificam na ilha.
3 delas são endémicas.

Indigofera t inctoria

Lavandula rotundifol ia

Schinus moll is

Globularia amygdali fol ia Euphorbia tuckeyana

Halcyonleucocephala
Verbascum cystol i thicum

Sonchus daltoni i Im
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Do “dizer” ao “fazer” Do “dizer” ao “fazer” 
A distância entre Cabo Verde e a Itália é somente geográfica.

Estão a ser realizados vários projectos de cooperação entre estas nações.
A Região Piemonte participa difusamente em muitos deles.  

Para favorecer um turismo 
sustentável foi ideado 

um percurso naturalístico 
que necessita de guias 
especializadas locais 

formadas para o efeito.  

A cultura da papaieira segundo
técnicas mais produtivas, mas

sempre sustentáveis, consente um
melhoramento da qualidade 
e da quantidade da colheita.

Com a melhoria dos métodos de vinificação da uva, o Vinho 
do Fogo tornou-se um produto de qualidade e representa 

uma nova fonte de rendimento.
Uma grande vinha foi recentemente implantada 

pela organização AMSES na localidade Maria Chaves

Difundir o conhecimento anula as distâncias.
Embora possam parecer realidades muito diferentes, 

as semelhanças relevadas através de intercâmbios culturais
entre as escolas são significativas.

Geminação entre escolas do 
Piemonte e de Cabo Verde  

Exposições itinerantes  

Cultura de Papaieiras 

Percurso naturalístico 

Empresa vitivinícola  
em Chã das Caldeiras
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A exposição e as actividades conexas foram realizadas graças à contribuição organizativa 
e com o suporte financeiro de numerosas entidades públicas e privadas.

Coordenação do projecto

Realização actividades didácticas

Planificação actividades didácticas

Preparação dos painéis

Tradução Cassiano BOTTERO

Consiglio Nazionale delle Ricerche

Créditos

Implementação gráfica

Fotografias e amostrasComissão científica

Coordenação organizativa

Espaço Jovem - Mindelo

Ingegneria

Anna Cristina RANZENIGO
5

5

COMUNECAZIONE
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