
TEMA: Materiais expelidos pelos vulcões

Durante a actividade vulcânica, para além das lavas são normalmente expelidos 
fragmentos sólidos (de origem lávica ou da rocha encaixante) designados genericamente 
por piroclastos, e produtos gasosos.

A quantidade de sílica contida na lava determina as suas características. As 
lavas ácidas têm dificuldade na saída e solidificam em torno do cone vulcânico. As 
lavas intermédias têm mais facilidade e, fluir do que as anteriores e podem percorrer 
zonas mais ou menos distantes do cone. As mais fluidas são as lavas básicas e formam, 
frequentemente, extensas escoadas, inundando zonas muito afastadas do cone. Desta 
forma, ao solidificarem podem assumir diferentes aspectos:

TIPOS DE SOLIDIFICAÇÃO DE LAVAS FLUIDAS
Designação Descrição

Lavas 
encordoadas
ou pahoehoe

São lavas muito fluidas, 
que se deslocam com 

grande facilidade, 
formando escoadas muito 

longas (rios de lava). 
Após a sua solidificação, 
originam superfícies lisas 

ou com aspecto 
semelhante a cordas.

Lavas 
escoriáceas ou 

aa

São lavas fluidas (menos 
fluidas do que as 
pahoehoe), que se 

deslocam lentamente.
Após a sua solidificação, 

originam superfícies 
ásperas e muito 

fissuradas, em resultado 
da perda rápida de gases.

Lavas em 
almofada ou 
pillow lavas

Lavas fluidas que 
arrefecem dentro de água, 
ficando com aspecto de 
travesseiros sobrepostos 
uns em cima dos outros.
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Piroclasto significa fragmento em fogo (do grego, pyro, que significa fogo, e 
Klasto, fragmento de rocha).Os piroclastos são materiais resultantes da solidificação de 
lava, de dimensões variadas.

PIROCLASTOS
Designação Descrição

Cinzas

Fragmentos muito finos, com menos de 2 
mm de diâmetro, que podem ser facilmente 
transportados pelo vento até longas 
distâncias.

Lapilli ou 
bagacina

Fragmentos angulares arredondados com 
diâmetro entre 2 e 50 mm, que podem ser 
expelidos em estado sólido ou plástico, isto 
é, semifundido.

Bombas

Diâmetro superior a 50 mm. Podem pesar 
várias dezenas de quilos. Caracterizam-se 
pela forma particular que adquirem durante 
o seu trajecto no ar.

Escória 
vulcânica

Fragmentos com diâmetro idêntico ao das 
bombas (<50 mm), irregulares na forma e 
muito vesiculares, pelo que se caracterizam 
por reduzida densidade. Exemplo: pedra-
pomes.

De entre os gases libertados durante uma erupção, o que predomina é o vapor de 
água; mas muitos outros são lançados na atmosfera, tais como monóxido de carbono, 
dióxido de carbono, hidrogénio, azoto, ácido clorídrico e compostos de enxofre. Alguns 
deles são prejudiciais à vida, podendo mesmo causar a morte.

MATERIAIS EXPELIDOS DURANTE UMA ERUPÇÃO VULCÂNICA
GASOSOS

LIQUIDOS SÓLIDOS
Combustíveis Incombustíveis

Lavas 
básicas

(pobres em 
sílica – 45 a 

50%)

Lavas 
intermédias
(entre 50 a 

60% de 
sílica)

Lavas ácidas
(viscosas), 

ricas em sílica 
(mais de 65%)

- Blocos
- Bombas 
vulcânicas
- Pedra-pomes
- Lapilli ou 
bagacina
- Cinzas 
vulcânicas

- Hidrogénio
- Monóxido de 
carbono
- Hidrocarbonetos

- Azoto
- Dióxido de 
carbono
- Ácido clorídrico
- Compostos de 
enxofre
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