
Turismo DE AVENTurA Em VuLCÕEs

Você já se perguntou como seria observar a cratera borbulhante de um vulcão ativo?

Se a resposta for “sim”, este livro foi escrito para você! Ele traz informações fundamentais 
para quem queira visitar, explorar e fotografar vulcões ativos de modo seguro e agradável. Começa 
apresentando ao leitor os estilos de erupção encontrados em vulcões de diversos tipos, além de 
explicar o ambiente físico dos locais onde se situam. Explica também como se preparar para visitá-
los, evitando os perigos quando se está no próprio vulcão ou nas proximidades. A autora parte de 
sua própria experiência de trabalho em vulcões ativos para explicar o que é seguro e o que é 
imprudente, quando observar uma erupção e quando ficar longe dela. Crê a autora que todos 
podem visitar e apreciar vulcões e dá ela exemplos daqueles que podem ser facilmente explorados 
por pessoas de todas as idades, dos mais variados graus de condicionamento físico e conheci-
mento do assunto.

A segunda parte do livro constitui um abrangente guia de viagem a 19 vulcões espalhados 
pelo mundo, os quais se encontram entre as mais espetaculares obras da natureza. Também fornece 
informações sobre outros 29 vulcões dessas mesmas regiões que podem ser visitados durante a 
mesma viagem. Essas informações práticas incluem roteiros de viagem, mapas, detalhes sobre trans-
portes e alertas quanto a possíveis riscos de origem não-vulcânica, tais como animais selvagens 
perigosos. Os dois apêndices no final do livro fornecem ao leitor uma grande variedade de informa-
ções sobre outros recursos: websites com dados atualizados sobre a atividade vulcânica ao redor do 
mundo, bem como uma lista de organizações e agências que oferecem viagens a vulcões. 

Este guia para vulcões é o primeiro livro do gênero. Destinado a leitores não especializados 
que queiram explorar vulcões sem serem imprudentes, irá fascinar tanto entusiastas amadores 
quanto vulcanólogos profissionais. Suas belas fotografias em cores irão deslumbrar os turistas de 
poltrona e também inspirar os aventureiros que partem em exploração.

ROSALY LOPES é especialista em vulcanismo planetário do Jet Propulsion Laboratory, da 
Nasa, em Pasadena, Califórnia, onde estuda o vulcanismo terrestre, bem como o de outros plane-
tas e satélites. Servindo-se dos dados enviados pela sonda espacial Galileu, a autora é responsável 
pela descoberta de 71 vulcões em Io, uma das luas de Júpiter. Atualmente trabalha na missão 
Cassini, que observa o planeta Saturno e seus satélites.

Rosaly também escreveu três outros livros, muitos artigos científicos e verbetes de enciclo-
pédia, e colaborou em inúmeros documentários de TV para os canais Discovery, National 
Geographic e History. Ela recebeu muitos prêmios, incluindo a Medalha Carl Sagan, da American 
Astronomical Society, e a Medalha por Serviços Excepcionais, da Nasa.
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Por que visitar vulcões?

vulcões ativos são, hoje em dia, a última 
palavra em destino de aventura. Quem já 

teve a sorte de ver uma fonte expelindo jatos 
de lava às alturas, ou pesadas nuvens de vapor 
subindo quando a lava se derrama no oceano, 
pode confirmar que os vulcões oferecem uma 
das cenas mais impressionantes da natureza. 
Vulcões são surpreendentes, escandalosos 
e causam profundo impacto sobre a vida na 
Terra. Os vulcões ativos nos permitem saborear 
a emoção provocada por uma explosão ensur-
decedora, que faz o chão tremer sob nossos 
pés; podem nos deixar hipnotizados olhando 
a crosta de um lago de lava quebrando-se e 
movendo-se lentamente, e nos fazem sentir 
um estranho fascínio pelo cheiro de enxofre. 
Mesmo quando em repouso, apresentam 
uma grande variedade de panoramas belos 
e bizarros, que vão desde a imponência dos 
picos nevados até as terras estéreis, devas-
tadas pela lava, freqüentemente comparadas 
ao inferno.

Os vulcões constituem, sem dúvida algu-
 ma, um destino imperdível para os viajantes 
aventureiros. Estes já não formam um grupo 
singular de excêntricos cheios de ousadia, mas 
um número cada vez maior de pessoas inteli-
gentes que não se contentam em passar férias 
em pitorescas cidades litorâneas. Os destinos 
exóticos e inusitados estão cada vez mais ao 
nosso alcance. Nos últimos anos, o interesse 
crescente do público viajante por aventura – e 
ecologia também – fez surgir uma onda de 
“roteiros ecológicos” que vão desde safáris até 
observação de baleias, passando por mergu-
lhos em meio aos tubarões e trekking na flo-
resta amazônica.

Com o tempo, essa tendência colocará os 
vulcões na lista dos pontos turísticos mais 
populares da Terra. Uma viagem até um vulcão 
é, potencialmente, uma aventura inesquecível 
e, ao mesmo tempo, uma aula excepcional 

sobre como o planeta funciona e, em muitos 
casos, como a História foi construída.

Uma viagem a um vulcão é um desafio 
para o espírito, pois temos aí a possibilidade de 
observar um fenômeno geológico de grandes 
proporções durante o seu desenrolar. Dos qua-
tro processos geológicos que dão forma à 
superfície terrestre – vulcanismo, erosão, tec-
tonismo e impactos de meteoritos –, o vulca-
nismo é o único que se pode facilmente teste-
munhar no momento em que opera rápidas 
modificações na paisagem. Vulcões podem ser 
muito camaradas quando apresentam erup-
ções brandas por longos períodos de tempo, 
tornando possível o planejamento de uma via-
gem só para vê-los em ação.  Por exemplo, o 
vulcão italiano Stromboli está há séculos em 
atividade praticamente contínua, enquanto o 
Kilauea, no Havaí, vem deliciando os visitantes 
com uma erupção excepcionalmente “assis-
tível” por mais de 20 anos.

Os vulcões traçam não apenas o relevo 
da superfície terrestre, mas também o curso da 
história da humanidade. As erupções contri-
buíram para a queda de civilizações, mudaram 
o rumo de guerras e, com mais freqüência, des-
truíram cidades inteiras, matando milhares de 
pessoas. Do lado positivo, os vulcões criam 
terras férteis que são a fonte de subsistência 
para muita gente no mundo inteiro. Quando se 
visita um vulcão, um dos aspectos mais interes-
santes é a percepção da maneira como as erup-
ções afetaram a população local e sua cultura. 
Descobrir que idéias a população atual nutre 
sobre o vulcão é igualmente fascinante: os sen-
timentos vão desde o orgulho até o horror, o 
que depende, em grande parte, da freqüência e 
do tipo de erupção predominante.  

Mesmo quem mora muito longe de vul-
cões ativos está vulnerável aos seus efeitos.  
Grandes erupções, como a do monte Pinatubo, 
nas Filipinas, em 1991, podem reduzir as tem-
peraturas no Planeta. Essas erupções injetam 
grandes quantidades de gases sulfurosos na 
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ciation for Volcanology and Chemistry of the 
Earth’s Interior (IAVCEI) ou pelo Congresso 
Geológico Internacional, que oferecem grande 
variedade de viagens de campo associadas às 
conferências.

Algumas companhias de turismo, espe-
cialmente aquelas localizadas em áreas onde 
há vulcões, muitas vezes oferecem boas 
opções de viagem, algumas inclusive contra-
tam geólogos locais como guias. Um modo 
interessante de visitar um vulcão é juntar-se a 
uma expedição de pesquisa (por meio da 
Earthwatch ou alguma organização seme-
lhante) e ajudar um vulcanólogo profissional a 
desenvolver um trabalho de campo. A 
Earthwatch tem sempre uma ou duas expedi-
ções programadas por ano que, no passado, 
incluíram Santorini e  Kamchatka.  

Itens IndIspensáveIs 
para uma vIagem 
a um vulcão

A maioria das pessoas que lêem este livro 
são, provavelmente, viajantes esporádicos; por-
tanto, vou limitar minhas recomendações a 
itens essenciais ou particularmente indicados 
quando se visita um vulcão. O tipo e a quanti-
dade de equipamento necessário dependem, 
obviamente, da natureza da viagem, das condi-
ções meteorológicas e de quão longínqua é a 
região. Há outras dicas mais específicas nos 
guias de campo, mas uma pequena lista de 
itens essenciais será útil para a maioria das via-
gens a vulcões. Como visto no Cap. 4, há, entre 
os itens essenciais, o equipamento de proteção 
para a cabeça e as máscaras contra gases  
(Fig. 5.5), que devem ser usados em vulcões 
ativos ou em fase de fumarolas (emitindo 
gases). Capacetes de escalada ou capacetes de 
segurança (como os usados na construção civil) 
são fáceis de encontrar. Máscaras contra gases 
podem ser encomendadas pela Internet para 
entrega pelo correio e muitas vezes é possível 
encontrá-las em lojas de ferragens (as másca-
ras contra gases são muito procuradas nos 
Estados Unidos desde o ataque terrorista de 11 
de setembro de 2001). Pergunte ao especialista 
da loja que tipo de máscara há disponível e 
possa proteger contra emanações vulcânicas e 

cinzas; lembre-se de que você não precisa de 
nada muito caro nem sofisticado.

Caminhar sobre lava recém-assentada, 
mesmo que já tenha esfriado, pode significar 
um grande risco, pois a superfície é, em geral, 
escorregadia, com fragmentos pontiagudos 
que podem provocar sérios ferimentos em 
caso de queda. Uma boa idéia é usar luvas de 
couro para proteger a pele, calças compridas e 
camisas de manga comprida. Botas de trekking 

são indispensáveis. Um problema menos sério, 
mas que pode causar muito desconforto, é a 
fina cinza vulcânica espalhada pelo vento. 
Recomenda-se sempre o uso de algum tipo de 
proteção para os olhos, e os portadores de 
lentes de contato devem considerar a possibi-
lidade de usar óculos quando estiverem visi-
tando vulcões. Aqueles, como eu, que não 
suportam a idéia de viver sem suas lentes de 
contato, devem usar óculos de sol (de prefe-
rência com protetores laterais) e carregar os 
preciosos goggles (óculos de proteção) para o 
período noturno, ou para quando as condi-
ções piorarem sensivelmente. Os geólogos 
raramente viajam sem seus martelos. No 
entanto, é preciso insistir que a coleta de 
amostras é proibida na maioria dos parques 
onde muitos vulcões estão localizados. Alguns 
países, como a Islândia, não permitem coleta 
de amostras em hipótese alguma, a não ser 
sob licença prévia. Nesses casos, é melhor 
deixar os martelos em casa.

Fig. 5.5 Vulcanólogos usando máscaras no Havaí
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Fig. 6.22 Interior da cratera Haleakala. (no alto) Vista do cone piroclástico Pu’u o Maui, a partir do Ka Moa o 
Pele. Pode-se chegar até lá seguindo a Sliding Sands Trail. A paisagem cheia de cores torna compensador parar 

muitas vezes para tirar fotos. (embaixo) Interior da cratera visto da Sliding Sands Trail
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Monumento Nacional  
Walnut Canyon

Esse lindo cânion localizado a leste de 
Flagstaff contém as ruínas de cerca de 300 
habitações encravadas nas escarpas construí-
das pelos Sinagua, que aproveitavam as cama-
das erodidas do calcário Kaibab. Esses índios o 
viveram ali entre 1120 e 1250 d.C., quando o 
Sunset Crater ainda estava em atividade. É pro-
vável que as pessoas que moravam perto do 
Sunset Crater tenham se mudado para o local 
por causa da erupção. Walnut Canyon deve ter 
sido um ótimo lugar para se viver: o Walnut 
Creek, no fundo do cânion, fornecia água; o 
solo era bom para o cultivo, e nas florestas pró-
ximas havia caça abundante. Não se sabe por 
que os Sinagua abandonaram essas moradias.

Pode-se caminhar por umas trilhas para 
ter uma idéia de como esse povo vivia e fazer 
uma parada no centro de visitantes, a fim de 
ver uma coleção de artefatos e uma interes-
sante exposição sobre os Sinagua. Há outras 
ruínas desse povo nos parques Tuzigoot e 
Montezuma Castle, ambos ao sul de Flagstaff.

SP Crater e seu fluxo

Essa cratera e a língua de lava na sua base 
são bem conhecidas dos vulcanólogos (Fig. 7.28).
As fotografias do cone piroclástico, da cratera e 
do fluxo de lava andesítica em blocos foram 
reproduzidas em muitos livros de geologia, prin-
cipalmente em razão da forma quase simétrica 
do cone e dos sulcos bem preservados na lava do 
fluxo. O vulcão SP Crater é muito parecido com 
o Sunset Crater; tem até cinzas avermelhadas na 
borda. Situa-se em um rancho particular, cujo 
primeiro dono, C. J. Babbit, batizou-o nos anos 
1880. Infelizmente, Babbit não era tão poético 
quanto John Wesley Powell. A cratera em forma 
de tigela e os borrões negros na borda lembra-
vam a esse homem simples um urinol cheio de 
excrementos, e o nome pegou. Os cartógrafos 
não tinham coragem de escrever o nome todo, 
então ficou simplesmente “SP” (shitpot) – pro-
vavelmente o único vulcão do mundo denomi-
nado por um acrônimo tão grosseiro. 

Não é fácil chegar à cratera, sendo pre-
ciso passar por estradas de terra. Saindo de 

Fig. 7.28 A cratera SP e seu fluxo em imagem 
capturada pelo Aster (Advanced Spaceborne 

Thermal Emission and Reflection Radiometer), do 
satélite Terra da Nasa, em julho de 1986

Flagstaff, tome a Highway 89 rumo ao norte 
em direção a Hank’s Trading Post (poste de 
milhagem 446). Vire à esquerda (oeste) na 
estrada não sinalizada, logo ao sul do Trading 
Post. Observe que é impossível trafegar por 
essa estrada quando molhada. Pode-se reco-
nhecer o SP por sua simetria e altura (cerca de 
300 m). Mantenha a esquerda quando a estrada 
se bifurcar e continue por uns 800 m. A estrada 
margeia o fluxo do SP e pode-se então ver sua 
estrutura maciça. A cratera fica à direita, antes 
que a estrada chegue a outra bifurcação. Siga 
pela bifurcação da direita (a da esquerda o levará 
à Colton Crater) por uns 100 m e, depois, pela 
trilha de terra à direita. É possível seguir por uns 
800 m, dependendo das condições climáticas e 
do veículo. Estacione e siga uma trilha de cami-
nhada até a base do cone. Não há trilha de 
subida; é preciso usar pés e mãos na cinza solta. 
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usando um couro encharcado d’água para pro-
teger seus corpos do calor. Conseguiram romper 
a camada resfriada da lateral do fluxo, e a lava 
escorreu dali, desviando-se de Catânia. Infeliz-
mente a lava passou a fluir na direção de outra 
cidade, Paternò. Uns 500 paternesi armados 
então convenceram o grupo de Catânia a aban-
donar seus esforços. A brecha na margem do 
fluxo rapidamente fechou, e o fluxo retomou o 
curso anterior, acabando por destruir uma 
grande parte de Catânia (Fig. 8.26).

Os fluxos grandes e morosos de lava tipo 

aa provenientes de erupções de flanco, que 
ocorrem, em média, após intervalos de poucos 
anos, têm representado uma grande força des-
truidora na história recente do Etna, mas rara-
mente causaram mortes na população. Os rela-
tivamente poucos casos de morte acontecidos 
no Etna foram decorrentes de inesperadas explo-
sões estrombolianas ou freáticas, a maioria a 
partir de crateras do topo. As explosões de topo 
não costumam ser violentas, mas podem acon-
tecer a qualquer momento sem dar aviso prévio. 
O cone do topo do Etna formou-se bem acima 
do conduto central do vulcão, sendo, portanto, 
um local de atividade quase ininterrupta. Pelo 
menos uma das quatro grandes crateras do topo 
parece encontrar-se aberta o tempo todo para o 
conduto alimentador. Isso não significa que haja 
atividade constante; é comum a ocorrência de 
muitos meses seguidos de repouso, mas há 
sempre o potencial para a atividade. A área do 
topo é perigosa até mesmo durante os períodos 
de repouso, por causa dos freqüentes desaba-
mentos de solo que continuam a aumentar as 
crateras. É bom saber que em 1978, quando 
nasceu, Bocca Nuova era um buraco de 8 m de 
diâmetro, mas 15 anos depois, tornou-se uma 
cratera de aproximadamente 300 m de largura. 
Os desabamentos do topo também podem 
tornar as crateras mais profundas, o que cos-
tuma ocorrer durante erupções de flanco, por 
causa da drenagem da coluna de magma no 
conduto central. Durante algumas erupções de 
flanco, as profundidades de Voragine e Bocca 
Nuova chegaram a cerca de 1 km.

Antes da fatal explosão de topo de setem-
bro de 1979, era comum os turistas ficarem em 
pé à beira de Voragine e de Bocca Nuova para 
observar, através das nuvens de vapor, as pare-

Fig. 8.26 Mapa geológico simplificado (no alto) e 
mapa estrutural (embaixo) do monte Etna. O mapa 

geológico mostra lavas expelidas desde o século XVI 
(em cinza) e, em cinza mais escuro, o fluxo de lava 
de 1669 na direção de Catânia, bem como o fluxo 

de 1991-93 na direção de Zafferana. O contorno da 
depressão do Valle del Bove está assinalado por uma 

linha pontilhada no flanco leste. O mapa estrutural 
(embaixo) mostra que o Etna formou-se na intersecção 
de falhas regionais. As tendências regionais (indicadas 

pelas linhas pontilhadas) são visíveis diante da 
concentração de bocas no vulcão: o sombreado escuro 

mostra áreas em que a concentração de bocas é de pelo 
menos uma por quilômetro quadrado. O sombreado 

claro no lado leste assinala a formação Chiancone, que 
consiste de material proveniente do Valle del Bove. A 
área do flanco leste entre as linhas cinzentas desliza 

lentamente para o mar
Fonte: modificado de Kilburn e McGuire, 2001.
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encher a cratera “A” e cobrindo os flancos 
oeste e sudoeste do vulcão. As crateras “A” e 
“B” deixaram de existir, mas ainda é possível 
ver onde estavam observando-se as marcas na 
encosta do lado oeste do vulcão (Fig. 11.4).

Uma nova fase eruptiva começou em 
junho de 1975, com fortes explosões que pro-
duziram grandes quantidades de cinzas e fluxos 
piroclásticos pelo vale Tabacón. Dessa vez, 
felizmente, não houve vítimas. A cratera “C” 
continuou a ser o centro da atividade, for-
mando um pequeno cone ao seu redor, que 
prejudicou a forma simétrica do vulcão.

No momento em que escrevo, a erupção 
prossegue, não se sabe por quanto tempo 
ainda. Se continuar com a mesma intensidade, 
o típico cenário que o visitante encontrará é o 
de fluxos lentos de lava em blocos, a maioria 
dos quais param em altitudes entre 1.000 e 
1.200 m. Em média, o Arenal produz de quatro 

Fig. 11.5 As espetaculares erupções do Arenal podem muitas vezes ser observadas com segurança a partir 
Arenal Observatory Lodge, para o deleite dos visitantes vindos de todas as partes do mundo. Esse alojamento é 

um dos melhores pontos do mundo de onde fotografar um vulcão em erupção, se o tempo ajudar. Esta fotografia 
foi tirada pelo falecido Fred Aspinal, proprietário do alojamento 
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a seis fluxos de lava por ano, cada qual com a 
duração de várias semanas. Embora seja 
pequeno o volume de magma expelido, tem se 
mantido estável há 30 anos, o que faz do Arenal 
o destino perfeito para quem quer ver um 
vulcão em atividade (Fig. 11.5).

Vez por outra, o Arenal nos surpreende 
com novos eventos dramáticos. Em 1993, 
fendeu-se a parede que fazia a contenção do 
lago de lava na cratera “C”, criando três fluxos 
piroclásticos que desceram as encostas íngre-
mes até 550 m de altitude. Um dos fluxos foi 
na direção de Tabacón, mas parou a cerca de 
300 m das famosas fontes termais da locali-
dade. Um outro seguiu para uma das estações 
de tilímetro do ICE, mas não destruiu a cabana 
metálica. Os vulcanólogos encontraram uma 
lata de lixo ao lado da cabana com lixo quei-
mado dentro e, ao examinar cuidadosamente 
o tipo de lixo, concluíram que o fluxo foi 
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