


O vulcanismo é uma das manifestações da energia 

acumulada no interior da Terra.

Os fenómenos vulcânicos fornecem dados sobre a 

estrutura e a composição da GEOSFERA.

Compreender melhor a sua dinâmica





As ilhas vulcânicas do Arquipélago dos Açores, situam-

se num enquadramento tectónico muito peculiar, a 

Junção Tripla dos Açores.

Explique a designação “Junção Tripla dos Açores”



A geodinâmica associada ao arquipélago dos Açores está

condicionada pela junção tripla entre as placas litosféricas

Norte-Americana, Euroasiática e Africana.

O rifte da Terceira faz parte de um limite tectónico mais

amplo, a fronteira entre as placas Euroasiática e Africana,

designado FALHA AÇORES-GIBRALTAR



O RIFTE DA TERCEIRA

é uma zona de

expansão oceânica

perpendicular à Dorsal

Médio-Oceânica, passa

pela ilha Graciosa, pela

ilha Terceira e pela

parte ocidental da ilha

de S. Miguel.



O limite entre estas duas placas é muito complexo.

Por sua vez, a Dorsal Médio-Atlântica é cortada por 

diversas falhas ativas.





Dado o seu enquadramento geotectónico original, as ilhas

da região dos Açores apresentam uma geodinâmica muito

ativa, nomeadamente no que se refere ao vulcanismo e à

sismicidade.

https://www.ipma.pt/pt/geofisica/sismicidade/

https://www.ipma.pt/pt/geofisica/sismicidade/


Cartas epicentrais para a região dos Açores, 

referentes aos períodos 1980-1988 (a) e 1989-98 (b).

Os geólogos consideram que o vulcanismo açoriano

poderá não estar associado à Dorsal Médio-Atlântica, mas

às falhas que delimitam a microplaca.

O magma ascenderá por estas falhas compondo aparelhos

vulcânicos que são inicialmente submarinos, podendo

formar ilhas quando o volume de material emitido é

elevado.





http://siaram.azores.gov.pt/geografia/_intro.html

Em grupo, realize um trabalho de pesquisa
Em que analisa a importância dos Açores para a

vulcanologia no contexto global do planeta, incluindo os

seguintes tópicos:

• Formação vulcânica de cada ilha (uma ilha por grupo)

• * Principais materiais emitidos



Abertura através da qual ocorre emissão de material ígneo

durante uma erupção: gases, lave e material sólido.









Erupção de vulcão na Islândia 

provoca caos aéreo na 

Europa.mov

Erupção de vulcão na Islândia provoca caos aéreo na Europa.mov












Produtos expelidos



Tipos de erupção





Quais as principais diferenças entre o magma?





Piton de La fournaise  l'éruption 

du siècle.mov

Piton de La fournaise  l'éruption du siècle.mov


A classificação dos diferentes tipos de
erupções encontra-se intimamente
associada com o tipo de magma



Etna 2011.mov

Etna 2011.mov








Erupções explosivas

Magmas de composição 
riolítica;

Lavas ácidas

Teor em gases elevado.

O magma a temperaturas 
entre 550- 650º C.

Lava muito viscosa 
geralmente associada com a 
saída de gases e piroclastos. 

Quando não escorre pode 
formar agulhas ou domas 
quando arrefece na chaminé 
ou na cratera vulcânica. Krakatau spectacular explosive eruptions 

november 2010.mov

Krakatau spectacular explosive eruptions november 2010.mov




Solidificação de lavas

viscosas e fenómenos

associados:

- agulhas vulcânicas :

quando a lava muito viscosa

solidifica na chaminé

- domos ou cúpulas : a lava

viscosa solidifica sobre a

abertura vulcânica,

obstruindo a cratera

- nuvens ardentes : massas

densas de cinzas e gases,

libertadas de modo explosivo

e dotadas de grande

mobilidade. Muito destrutivas

porque se deslocam próximo

da superfície terrestre e os

gases expelidos combinam-

se entre si e com a água

formando ácidos tóxicos.









Intro   Yellowstone.mov

Caldeiras ressurgentes: são as maiores estruturas vulcânicas da Terra,

possuindo diâmetros que variam entre 15 e 100 Km2.

À parte do seu grande tamanho, as caldeiras ressurgentes são amplas

depressões topográficas com uma massa elevada central.

Exemplos dessas estruturas são a Valles (EUA), Yellowstone (EUA) e Centro

Galan (Argentina).

Intro   Yellowstone.mov


Formação de um caldeira vulcânica.flv

Formação de um caldeira vulcânica.flv








http://www.le.ac.uk/gl/ads/SiberianTraps/FBandME.html

A taxa de extinção em função do tempo (linha contínua, campo azul) em
comparação com as idades de erupção de basaltos de inundação continentais
(colunas vermelhas). Três das maiores extinções em massa, o Permo-Triássico,
Triássico-Jurássico e do Cretáceo-Terciário, correspondem com as erupções das
armadilhas da Sibéria, a Província Magmática Central do Atlântico, e os Deccan,
respectivamente. Três placas oceânicas, o Caribe (CP) Kerguelen (KP), e Ontong
Java (OJP) estão incluídos. Modificado após Branca e Saunders (2005).

http://www.le.ac.uk/gl/ads/SiberianTraps/FBandME.html




São as manifestações de vulcanismo que não consistem em erupções

vulcânicas, concretamente, mas estão relacionadas com a energia térmica

emitida por corpos magmáticos quentes que se encontram a pequena

profundidade. Este tipo de vulcanismo nunca é tão violento nem destrutivo

quanto pode ser o vulcanismo principal.

As manifestações secundárias de vulcanismo, consistem em:

- nascentes termais

- fumarolas, mofetas e sulfataras

- géisers



Fumarolas, ilha de S. Miguel, Açores.
Fotografias de Marisa Loureiro.

Fumarolas.
Retirado de 

http://volcanoes.usgs.gov/images/pglossary/fumaro

le.php

Géiser.
Retirado de 

http://volcanoes.usgs.gov/images/pglossary/geyser.php

http://volcanoes.usgs.gov/images/pglossary/fumarole.php
http://volcanoes.usgs.gov/images/pglossary/geyser.php
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Perigos associados a erupções vulcânicas

Perigo Danos Minimização de riscos

Escoadas de lava - raramente constituem ameaça directa
para o Homem

- destruição de estradas, edifícios, terrenos
de cultivo
- incêndios
- cortes de vias de comunicação

- identificação de possíveis pontos emissores
de lava

- antecipação do padrão de escorrência
da escoada

- controlo do avanço das escoadas através
de barreiras, canais e arrefecimento de
lava com água

Projecção de piroclastos - destruiçãode estradas e de edifícios
- incêndios
- problemas respiratórios e oculares
- intoxicações
- perigo para a aviação civil e militar

- as pessoas devem manter-se afastadas do
vulcão em actividade
- uso de capacete de protecção

- protecção dos olhos e das vias
respiratórias

Libertação de gases - intoxicação
- envenenamento
- asfixia

- as pessoas devem manter-se afastadas da
fonte de emissão dos gases
- protecção das vias respiratórias

Sismos vulcânicos - colapso das edificações por efeito de
fadiga

- construção à prova de sismo

Tsunamis - inundaçãodas zonas litorais - suster a construção desenfreada nas zonas
litorais


