


Vulcanologia 

 Ramo das Ciências da Terra que estuda a formação, a 

classificação e a distribuição dos fenómenos vulcânicos.  

                                

 

Vulcanismo                  
Primário 

Secundário ou residual 





Erupções que ocorrem à 

superfície 

Erupções que ocorrem nos 

fundos marinhos. Se o cone 

vulcânico atingir a superfície 

formam-se as ilhas 

vulcânicas 

Ex: Açores e Madeira 

 

 

Vulcão dos Capelinhos - Açores 



Vulcão - estrutura na crosta terrestre, que põe em contacto zonas profundas da Terra com a 

superfície, por onde são expulsos materiais em diferentes estados físicos durante 

uma erupção/atividade vulcânica. 



Há medida que vão ocorrendo as erupções vulcânicas os materiais emitidos pelos vulcões vão-

se acumulando em torno da abertura pela qual foram expelidos o que faz com que o cone 

vulcânico vá adquirindo dimensões cada vez maiores 



CALDEIRA VULCÂNICA 

As sucessivas erupções vulcânicas levam ao 

esvaziamento total ou parcial da câmara 

magmática, o que torna o aparelho vulcânico 

instável por falta de apoio de sustentação do 

cone, o que pode conduzir ao seu abatimento, 

originando uma caldeira. Posteriormente a 

retenção de águas pluviais nestas depressões 

origina lagoas. 



Lagoa da Caldeira das Sete Cidades  

- Açores 

Lagoa do Fogo - Açores 



Magma e Lava 

 Magma – Rocha fundida, com ou sem cristais, situada em profundidade.  

 Lava – Rocha fundida sem gases, com ou sem cristais, situada à superfície 

que resulta   da erupção vulcânica. 





PEDRA- POMES 



 

 

 

 
                                                                          

      Dióxido de enxofre                                                           Vapor de água 

 

 

 

 

 

 

Dióxido de carbono 

Gasosos: 



Liquídos:LAVA 





Classificação das Lavas 

As lavas são classificadas de acordo com: 

  

 Quantidade de sílica (SiO2) 

 Viscosidade 



Quantidade de Sílica 

 

A quantidade de sílica, permite dividi-las em lavas: 

 

  básicas (SiO2  < 52%) 

 intermédias (52% < SiO2  < 65%) 

 ácidas (SiO2  > 65%) 

 



Viscosidade  

 Resistência em fluir. 

Depende de: Lava Viscosa Lava Fluida 

Temperatura T - 800 ºC T – 1500 ºC 

Quantidade de sílica Rica em sílica Pobre em sílica 

Gases Dificuldade em libertar 

gases 

Facilidade em libertar 

os gases 



Solidificação das Lavas 

Assume diferentes aspectos em função da sua 

viscosidade.  



Fluidas - Lavas encordoadas 

 

 Lavas muito fluidas  

 Deslocam-se com grande 

facilidade – Mantos ou rios 

de lava 

 Quando solidificam ficam 

com aspecto semelhante a 

cordas.  





 Lavas fluidas 

 Deslocamento lento 

 Originam superfícies 

ásperas e muito 

fissuradas 

 

Fluidas – Lavas escoriáceas ou aa  



 Lavas fluidas 

 Arrefecem dentro de 

água 

 Aspecto de almofada 

Fluidas – Lavas em almofada   



Agulhas 

 Formam-se quando a lava, de elevada viscosidade, 

acaba por solidificar na chaminé, funcionando 

como uma perigosa "rolha gigante".  
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Shiprock – Novo México (E.U.A.) 



Doma ou cúpula 

 

 A lava viscosa solidifica sobre a abertura vulcânica, 

obstruindo a cratera. 

 





Nuvens Ardentes 

 São massas densas de cinzas e gases 

incandescentes, libertados de modo explosivo e 

dotadas de grande mobilidade. 



 A viscosidade da lava determina as características 
da erupção vulcânica: 

  lavas fluidas, que permitem que os gases se escapem 
suavemente, associam-se a erupções calmas ou 
efusivas; 

 lavas viscosas, que retêm os gases, associam-se a 
erupções violentas do tipo explosivo, que podem 
causar a destruição, parcial ou total, do aparelho 
vulcânico. 

Nas lavas viscosas, quanto maior for a quantidade de 
gás, mais violento é o seu carácter explosivo. 



•Dificuldade na libertação de gases e piroclastos; 

•Alta % de sílica – Lava ácida; 

•Formação de agulhas ou domas vulcânicas; 

•Nuvens ardentes; 

•Cone vulcânico alto com base estreita;  

•Emissão violenta e com explosões de lava; 

•Lavas muito viscosas, que solidificam rapidamente; 

•Facilidade na libertação de gases; 

•Baixa % de sílica – Lava básica; 

•Formação de correntes, escoadas ou rios de lava; 

•Cone vulcânico baixo com base larga;  

•Emissão tranquila e silenciosa de lava; 

•Lavas muito fluidas, que solidificam lentamente; 



    Os vulcões dizem-se activos se estão em erupção 

ou se entram em actividade frequentemente; 

Se permanecem inactivos durante longos períodos 
ou apenas emitem pequenas quantidades de gases 
denominam-se adormecidos; 

Dizem-se extintos quando não há conhecimento 
da sua actividade durante o período histórico. 








