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Vulcanologia

Actividade vulcânica;

Origem e composição química dos magmas;

Distribuição dos vulcões da Terra;

Previsão de erupções vulcânicas.



Vulcanismo

Primário ou 
eruptivo

Secundário
ou residual



Manifestações do vulcanismo 
primário

Central Fissural

as erupções ocorrem ao
longo de fracturas da
superfície terrestre.

O aparelho vulcânico
designa-se por vulcão.



Laki, Islândia



Vulcão – Origem da palavra

Os antigos gregos e romanos imaginavam que Vulcano, deus do

fogo, trabalhava na fundição de material na sua forja subterrânea (…) a

ascensão à superfície dos materiais fundidos por Vulcano seja a origem

dos vulcanitos e, por conseguinte, da palavra vulcão.

adaptado de Baptista e Jorge Perdigão.



O que é um vulcão?

Abertura na superfície terrestre, que

estabelece a comunicação entre o interior

e o exterior do globo;

Permite trazer para a superfície grandes

quantidades de matéria e energia.



Formação de câmaras 

magmáticas



Natureza dos produtos da 

actividade vulcânica

Líquidos

 Lava

Gasosos

 Vapor de água         

 Dióxido de carbono 

 Dióxido de enxofre

 Outros gases

Sólidos 
(piroclastos)

 Poeiras ou Cinzas   

 Lapili ou Bagacina

 Bombas ou Blocos        

 Pedra-pomes



Materiais líquidos

Lava

Mistura liquida com

composição semelhante à

do magma, mas com

menos gases dissolvidos.



Materiais sólidos (Piroclastos)

Cinzas

Poeiras incandescentes

que são transportadas a

grandes distâncias pelo vento;

Diâmetro: < 2 mm



Materiais sólidos (Piroclastos)



Lapili ou Bagacina

Materiais sólidos (Piroclastos)

Pequenas partículas de

lava que solidificam no ar

antes de chegar ao solo.

Diâmetro: 2-64 mm



Materiais sólidos (Piroclastos)

(Kilauea - Havai)



Bombas e blocos

Materiais sólidos (Piroclastos)

Porções de lava

projectada pelo vulcão, que

rodam no ar, arrefecendo e

solidificando à medida que

caem no solo;

Diâmetro: > 64 mm



Material sólidos (Piroclastos)

Uma bomba 

vulcânica fusiforme 

(Vulcão dos 

Capelinhos, ilha do 

Faial, Açores).



Pedra-pomes ou Púmice

Materiais sólidos (Piroclastos)

São piroclastos com

aspecto muito vesicular,

muito leves e que flutuam

na água.



Pedra-Pomes



Piroclastos de fluxo      

(Nuvens ardentes)

Vulcão Mayon, nas 

Filipinas, em 1984.

Etna - Itália



Materiais Gasosos

Os gases emitidos são:

Vapor de água;

Dióxido de carbono;

Dióxido de carbono.


