
As rochas mais antigas da Terra são produto da actividade vulcânica e formam, actualmente, a 
maior parte da crusta oceânica e parte da crosta continental. No entanto, os vulcões não se distribuem 
uniformemente na superfície terrestre. A maioria localiza-se em zonas do Globo onde existem limites 
entre placas tectónicas.

Segundo a sua localização, existem vulcões em que ocorrem nos limites das placas litosféricas –
vulcões interplacas, como os dos riftes e os das zonas de subducção, e outros que ocorrem intraplacas –
vulcões dos pontos quentes ou hot-spot.

Vulcões dos pontos quentes (Hot-spot) - Em certos locais, temperaturas 
anormalmente altas conduzem à formação de magma. Este ascende pela chaminé 
até à superfície, saindo para o exterior através da cratera. Pela acumulação de 
materiais libertados durante a erupção forma-se o cone vulcânico.

Vulcões das zonas de subducção – Nas zonas de subducção, o magma 
formado ascende pela chaminé até à superfície, saindo para o exterior através 
da cratera. Pela acumulação dos materiais expelidos ocorre a formação de um 
cone vulcânico.

Vulcões dos riftes – Nos riftes, o magma atinge a superfície escorrendo para o 
exterior pelas fissuras existentes, formando nova crosta oceânica. Muitas vezes 
não se forma um cone vulcânico.
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Vulcanismo de vale de rifte

O magma, de natureza basáltica (ou magma básico), origina-se a partir 
da fusão parcial de material mantélico que ascende na zona localizada entre 
as duas placas tectónicas, onde se situa o limite divergente. A medida que o 
material mantélico (que se encontra a elevadas temperaturas) se desloca em 
direcção ao rifte, funde parcialmente em consequência da diminuição de 
pressão.

As erupções são, regra geral, efusivas (lavas fluidas, pobres em gases); 
sendo geralmente erupções subaquáticas, originam com frequência lavas em 
almofada (pillow lavas).

Exemplo: Dorsal média do Atlântico, à qual estão associadas as Ilhas 
dos Açores.

Vulcanismo de subducção O magma é gerado na zona de subducção, por desidratação e fusão da 
crosta oceânica. Maioritariamente, o magma é de natureza andesítica (ou 
magma intermédio), mais rico em sílica do que o magma basáltico e, como 
consequência, mais viscoso. Deste modo, as erupções são frequentemente 
explosivas.

Exemplos:
           • Convergência crosta oceânica – crosta oceânica:

   - Origina-se uma cadeia de ilhas vulcânicas;
    - Exemplo: Ilhas Japonesas e Ilhas Filipinas.

          • Convergência crosta oceânica – crosta continental:
    - Forma-se uma cadeia montanhosa;
    - Exemplo: Cordilheira dos Andes.

Erupções históricas importantes: Erupção de Pompeia, Erupção de 
Krakatoa e Erupção do Monte de Santa Helena.

Vulcanismo Intraplaca

Vulcanismo associado à ascensão de massas de magma provenientes do 
manto -plumas térmicas ou mantélicas – que alcançam a superfície em 
determinados pontos – hot spots. A deslocação da placa tectónica sobre os 
referidos pontos gera uma cadeia linear de ilhas vulcânicas.

Regiões oceânicas:
• Quando a ascensão do magma ocorre numa placa com crosta 

oceânica, as erupções são geralmente calmas, do tipo efusivo e 
caracterizadas pela emissão de escoadas de lava basáltica;

Exemplo: Ilhas do Hawai (constituídas por 5 vulcões principais, 
entre os quais Mauna Loa e Kilauea).

Regiões continentais:
• quando a ascensão do magma ocorre numa placa com crosta 

continental, as erupções são, regra geral, mais violentas, do tipo explosivo e 
caracterizadas pela libertação de piroclastos e/ou pela formação de domas.

O magma é riolítico (ou magma ácido), o que se deve ao facto de o 
magma proveniente do manto (magma basáltico) se misturar com a 
composição silicatada da crosta continental. Esta, ao fundir, enriquece o 
magma em sílica, tornando-o mais viscoso, o que justifica a violência destas 
erupções.

 Exemplo: região de Yellowstone (EUA), onde há nítidos vestígios de 
terem ocorrido inúmeras erupções catastróficas nos últimos milhões de anos.
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