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RESUMO

Egte trabalho apre6enta aproxirnadarnente 80 de-
terrninações inéditas de idade, pelo método potássio-argônio, realíza
das ern rochas provenientes de ilhas vulcânicas do Ocea¡ro Atlântico
Sul.

As deterrrrinações forarn executadas no Centrode
Pesquisas Geocronológicas da Faculdade de Filosofia, Ciências e Le-
tras da Universidade de São Paulo; o potássio foi analisado por meio
de fotornetria de charna, e o argônio 40 por diluição isotópica, rnedian
.te ernprêgo de traçador de argônio 38. A precisão das análises de po-
tássio é dernonstrada pela repr odutibilidade d.os resultados, que apre-
sentarn desvio percentual rnédio de 0,37Í0. AnáIises de argônio são em
geial reprodutíveis dentro de êrro de 2lo, corn exceção dos casos ern
que a correção efetuada para argônio 40 atrnosférico atinge grandes
proporções ern relação ao radiogênico existente. O êrro experirnen -
tal total, para a rnaioria das análises, é da ordern de 3fl0, sendo pou -
coa 06 casoa errl que a rrÌargern de IO% é ultrapassada. No entanto, ern
3 casos de rochae extrernarnente jovens, sòrnente pôde ser determina
do o limite superior (idade máxima) de cada a-rno str a.

A validade do rnétodo foi dernonstrada pela con -
cordância doe resultadog de análiges de rocha total e de minerais se-
parados pf,overì.ier¡te s das rnesrnae amostraa. Não forarn verificadas
quantidade s substanciais de argônio errr excesso, capazes de invalidar
os resultados, e sòmente ern alguns casos pôde ser constatadâ a pre-
sença de rnaterial contarninante.

3? anáIises forarn efetuadag ern 27 rochae da Ilha
de Trindade, e 4 outras ern 2 rochas dos rochedos de Martin Vaz" Ve
rificou-se que grande parte das rochas intrusivas que pertencern ao

Cornplexo de Trindade (diques básicos e ultrabásicos, alérn de intru-
sivas fonolíticas) forûrararn- se durante ciclo vulcânico que se rnanis
festou entre 2,9 e ?,3 rn, a. No entanto, for a¡n obtidos alguns regulta
dos mais antigos, até cêrca de 3, 3 rn. a, , errL algurnas rochas de di -
que do rne srno Cornplexo. Os derrarnes da Seqllência Desejado dera¡n
resultados entre I, 5 e Z,3 trr. a., e para as forrnações Morro Verrne
tho, Valado e Vulcão do Paredão, rnais recentes, não puderarn ser
obtidos resultados significativos, Urna das duas arnostras dos roche-
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do s de Martin Vaz revelou idade próxirna a 60 rn. a, , totalrnente anô -
rnala ern relação ao conjunto obtido para a ilha vizinha,de Trindade.

28 deterrninações foram efetuadas ern 23 rochas
do Arquipélago de Fernando de Noronha. A rnaioria das intrusões fo-
nolíticas da Forrnação Rernédios apre6entóu idades próximas de 9rn.a",
e alguns outros corpos intrusivos rrro str ar arrr- 6e mais antigos, corll
até cêrca de 12 rn. a". Aparenternente, os derrarnes de nefelina-baea-
nito são conternporáneos ao ciclo vulcânico da Forrnação Rernédi-os, e
os derrarnea ankaratríticos de Forrnação Quixaba lhes são posteriores,
dando idades entre 6, 3 e 1,7 rn. a"

As ilhotas do arquipétago dos Abrolhos represen -
tarn os remanescentes, acirna do nível do rnar, de edifício vulcânico
que se formou na plataforrna continental. Algurnas de suas rochas, de

natu:reza- basáItica, forarn datadas corn resultados entre 5O e 42 rrt,a.,
do Eoceno. Estas atividades são referentes às últirnas fase.s do ciclo
vulcânico, que se iniciou pelo rnenos no Cretáceo superior, corno pare
c errr indicar ag evidências paleontológicas.

Forarn datadas tarnbérn (neste trabalho) ou efir.pes
quisas anteriores)diversas rochas do continente, próxírnas do litoral,as
sociadae a atividades ígneas pós-paleozóicas, de caráter anorogênico, e

essenciaknente ligadas a fraturag na crosta. Verificou-se que as ativi-
dades basálticas das bacias do Paraná e do Parnaíba tiverarn sua fase
principal no Cretáceo inferior. As idades das rochas alcalinas do Bra-
sil meridional, das rochas ígneas do Cabo Santo Agostínho, de diversae
rochas básicas do nordeste brasileiro, da rocha fonolítica de Mecejana,
e da rocha basáltica de Caravelas indicararn atividades rnagrnáticas con
tínuas ao longo da costa btasileira, desde o Cretáceo inferior até pelo
rrì.enos o firn do Terciário.

As idades mais antigas encontradas nos edifícioe
vulcânico s do Atlântico Sut, podendo ïepïesentaï ern alguns casos ida
des próxirnas do lnício das atividades vulcânícas, são sernpre consia-
tentes corn a hipótese do crescirnento do assoalho oceânico. Os dados
geocronológicos no Atlântico Sul, aseirn corno ern rochas ígneas dacos
ta brasileira, não contrariarn a Teoria da Deriva Continental, ernbora
não possarn ser considerados definitivos para a sua cornprovação, e per
rnitern sugerir o ínício de abertura do Atlântico Sul , a partir do IiJu-
rássico,
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TNTRODUçllO

Os problernas relacionados com a evoì.ução da
crosta terrestre, corn a origern das rnassas continentais, e corn a

das grandes bacias oceânícas, valern^se cada vez rnais de dados ocea
nográficos, cuja importância tern crescído continuarnente nos últirno s

anos. O rnesrno acontece cotlt as teorias que pfocurafir explicar os
rnecanisrrros de forrnação das grandes feições geotectônicas, tais co
mo as cadeias montanhosas, as profundas trincheiras e as cristas
dorsais oceânicas. Grande núrnero de dados geofísicos vêrn sendo
acrrrnulado s recentemente, advindo de rnedidas rnagnéticas, gravirné
tricas e sfsrnicas ao longo de perfis que atravessam os oceanos,bern
como de rnedidas de fluxo de calor ern inúrneras localidades. Estudos
oceanogrdficos, se dirnentológi co s e petrológicos tarnbérn wêrn sen -
do efetuados sirnultâne amente, contribuindo para a evolução das in
terpretações. Estas, por ¡¡ua vez, têm- se rnostrado cada vez rnais
coerentes e integradas ern relação à estrutura da crosta. Teorias
preexistentes eão acornodadaa ou fire srno dernolidas e são acrescen-
tados novos mecanisrnos que explicam a evolução terrestre, ern Beus
mais variados a spe cto s.

De grande atualidade é a controvertida questão da
deriva continental, assunto debatido há rnais de 50 anos. Ainda não
se pode afírrnar corn certeza ge os continentes perrnafiecerarn fixos,
na rne srna posição relativa, desde sua forrnação, ou se sofrefarn rno
virnentação no decorrer dos ternpos geológicoe. Esta incerteza ainda
não pôde ser debelada talvez porque a geologia e estrutura dos conti-
¡.entes são rnuito rnais conhecidas do que o assoalho oceânico, onde
provàveknente residiarn as evidências decisivas para a elucldação
do problerna.

Se a crosta terrestre rnanteve-se rígida desde sua
origern, a história geológica das bacias oceânicas ter-se-ia desenvoL
vido paralelarnente à dos continentes, cuja ewolução é conhecida corn
certa segurança pelo rnenos desde 3 bilhões de anos. Idades semelhan
tes deveriarn ger encontradas tarnbérn no rnaterial do assoalho oceâni
co. Por outro lado, se.os continentes Êe rnoveratÐ. relativarnente unr
ao outro, e se o rnaterial oceânico surgiu no espaço compreendido en
tte êIes, as partes da crosta oceânica exposta€ pelo rnovimento deve
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riarrr ser rnaia novaa do que o deslocarnento. Sòrnente expl.orações eis

ternáticas do assoalho oceânico, e disponibilidade de grande núrnero de

arnoetras para datação radiornétrica poderão elucidar a questão. A
rnaior dificuldade encontrada é justarnente a obtenção de arnostrae con

venientes, visto que quase sempre o rnaterial que constitui o assoalho

oceânico encontra-ae enterrado sob centenas e rneafiìo rnilhares d.e rne

tros de sedirnento s inconsolidados.
Torna-se então evidente a grande irnportância de

estudos geocronológicos ern arnoÊtras provenientes das ilhas vulcâni -
cas que apareceffr esparsas na enorme área ocupada pelasbacias oceâ

nicas. Trata^ se atuaknente do único rnaterial diretamente dísponível

a tais estudos. As citadas ilhas são gerahnente sirnples do ponto a¿

vista geológico, Consistern quase seffrpre de rochas vulcânicas (prin-
cipaknente basaLtos ou produtos de diferenciação de rnagrna basáltíco),

associadas a recifes calcários, Forarn indubitàveknente originadas ern

arnbiente oceânico, sem qualquer participação da crosta siálica conti-
nental,

Êete trabalho resurne as datações geocronológicas

efetuadas ern rochas provenientes das ilhae vulcânicas brasileiras do

Oceano Atlântico Sul, Seu objetivo é cont¡ibuir corn deterrninaçõeÊ de

idade que permitarrr correlaçõee corn ilhas congðneres, para auxiliar
a interpretação da hietória e da evolução geológica do Oceano" Atlânti-
co SuI.

Acham-ra;ry.r aqui relacionadas mais de 80 deterrni -
nações inéditas de idade pelo rnétodo potássio-argônio, obtidas ern rna

terial proveniente dos arquipéIagos de Fernando de Noronha e dos

Abrolhos, e das ilhas de Trindade e Martin Yaz. São tarnbém rnencio-
nadas algumas deterrninações efetuadas ern rochas eruptivas do conti-
nente, naa proxirnidadea da costa, relacionadas a rnanifestações rnag-
máticas pós-paleozóicas. A não ser o arquipélago dos Abrolhos, que

está situado ainda sôbre a plataforrna continental, as outras ilhas re-
ferern-ge a edifícios vulcânicoe cuja base assenta-se diretarnente no

assoalho oceânico, a rnais de 4000 rnetros de profundidade.

O autor procurou realizar pessoâlrrrente a coleta
das arnostras a sererrr estudadas, Tal arnostragern foi grandernente fa
cilitada pela existêncía de trabalhos geológicoe detalhados, cotrr câr*
tas em escalas adequadae para localizaç ão doe aflorarnentos vieitados
nas principaie localidades eetudadae, a eaber o arquipéIado de Ferna¡r



do de Noronha (Alrneida, 1955, com carta geológica em
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e scala
1:15.000) e a ilha de Trindade (Á'lrneida, I96I, com carta geológica
ern escala I:10,000). Rochas do arquipélago dos Abrolhos forarn tarn
bérn obtidae peeeoaknente, enquanto que diversos pesquisadoree cede
rarn para êste trabalho arnostïaa por ôles coletadae ao longo da costa
brasil.eira. Algurnas, provenientee de Fernando d.e Noronha e Trinda-
de, forarn fornecidas por F. F. M. de Almeida, e outras pelo Museu Na
cional. Duas arnostrae dos rochedos de Martin Vaz, consideradosina
ceesíveis por rnar, forarn gentilrnente cedidas pelo dr. E. p. Scorza,
que as recebeu do Cte. Bierrembach da Divieão de Hidrografia e Nave
gação do Ministério da Marínha.

Foram analisadas sòrnente rochae vulcânicae prove
nientes de derrarnes ou de intrusões rasas, taíe corno d.ique s ou otl-
tros corpo6 intrusivoe de formas diferentes. Seu caráter e etritarnente
eruptivo, eua idade esperada bastante jovern, e seu razoáveL conteúdo
de potássio, (são freqllentp e ae variedades nitidamente aicalinae), to:
na-as especiaknente adequadas para deterrninações de idade potássio_
argônio. Não existe material conveniente para análiees pelos métodos
urânio - churnbo, ou tório-chumbo, e a eotimetiva eôbre a idade rnuito
jovern dae rochas .dle.eacomeelhou.. ra priorirr as análieee pelo método
rubídio - e etrôncio. Tôdae ae determinações foram então efetuadas pe_
lo rnCtodo potássio-argônio, perfeítamente autônomo nas cond.ições d.a

pe squi sa.

As idades potássío-argônio de rochas ígneas, que
não sofreram modificações posteriores à sua forrnação, indicarão 9
ternpo da cristalização, dentro do êrro experirnental, se forern coàr -
provadas as seguintes condiçõe s:

I - Na época ð,a ctístalização não foi incorporado
argônio prirnário no sísterna,

2 - Qualquer argônio de origem não radiogênicapre
sente na arnostra, ou incorporado dur a¡rte a análiee, possui a cornposi
ção isotópica do argônío atrnosférico.

3 - Não ocorreu ganho ou perda de argônio ou de
potássio desde a crietalização, a não ser por desintegração radioativa
do is6topo 40 do potássio.

Pela consietência dos resultados obtidoe ern pesqui
sas sernelhantes (por exernplo, McDougaII, Ip64), essas premissas po
dem ser considerada6 válidae na grande rnaioria dos casos. A prirnei
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ra é quase serrrpre confíïmada pela concordância das deterrninações
ern diversas arnostras ou fases minerais da rne srn a íntrusào, pela con
sistência corn a escala relativa do ternpo, e pela concord.ância corn
resultados obtidos por outros rrrétodos isotópicos. Não há dúvida de
que qualquer argônio preexistente é expulso pelo rnagrna, quer quan-
do êste se forrna, quer quando se rnovimenta para o local da cristali-
zação final, seja corno intrusão, seja corno d.errarne, Ern alguns ca-
sos, porérn, verificou-se a exist6ncia de certa quantidade de argônio
prirnálio, íncorporado ern minerais na época da sua forrnação. Tal
foi encoritrado por alguns autores (Darnon e Kulp, lÇ58; Hart e Dodd,
lp62; Livingston et aI. , L966, etc. ). Trata-6e guase sempre de rni -
nerais com baixo conteúdo de potássio, que efir consequência apresen
tarn pequena quantidade de argônio radiogênico. Assirn, se é possível
conhecer po" outras evidências a verdadeira idade radiornétrica da
rocha, quantidades de argônio ern exce66o podern ser medídas corn
precisão razoá.veL. Ern geral, o nível de argônio prirnário na rnaioria
dos casos em que foi possível a deterrninação é da ordem d.e lO-7cc
STP/g (centírnetros cúbicos de argônio por grarnas de arnostra, na6
condiçõeÊ norrnais rrstandardrr de temperatura e presÊão).

A eegunda prernissa tarnbérn é geralmente válida,
visto que rnedidas repetidas da quantidade de algônio radiog6nico de
utna me srna amo stra, concordam ern geral dentro da rnargern de êr _

ro experimental. Isto acontece rrre 6mo que a corïeção efetuada para a
quantidade preaer¡te de argônio não radiogênico varie consideràvel -
mente. Tal fato demonetra que o argônio não radiogônico possui sern-
pre a rnesrna cornposição isotópica do argónio atmosférico atual,

Algurnas restrlções existerrr quanto à terceira con-
dição. Quando algurn fenôrneno geológico provocar elevação de ternpe-
ratura ern época posterior à cristalização prirnária, pode verificar-se
a perda de argônio por difusão, e neste caso a idad.e encontrada será
menor do que a idade real. De qualquer rnodo, idades potássio-argônirc
repreêentam quase sempre idades rnínimas dignas de confiança, visto
que a perda de arg6nio pode se dar rnais fàciknente do que a perda ou
ganho de potá s sio.
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cos do Cettr(l de Pcsqu.isas Geocronológicas Cláudio Cornerlatti, An-
tonio Loureiro Filho e l.ourival da Silva. O prirneiro é responsável
pelas aná1ises de potássio, ô segundo ajudou ern diversas técnicas d.e

laboratório, e o ter:ceiro na preparação das amostras, incluindo a se

paração dos rninerais. As secções delgadas fo¡arn confeccionadas pe-
la técnica Da. lvlelali.e Thereza Isauk, do Departarnento de Geologia
e Paleontologia, e os traï:a1hos de datilografia são devidos ao sr. Jo-
sé Ponchirolli, do Depa.rtarnento de Petrologia da Faculdad.e de Fito -
sofia, Ciôncias e l.,etr as da Univer sidade de São Paulo.

Esta pesquiea foi possibilitada por auxíLio concedi
do pela F'urxlação de A.rnparo à Peequisa do Eetado de São Pauto. Tô -
<1¿*¡ as å.nálises fofarn executadae no Laboratório pertencerìte ao Cen-
tro de Pesqui s¿rs Geoc (,onológiçaø, da Faculdade de Filosofia, Ciên -
cías e l,etr:as da llniversidade de São Paulo, instalado ern I963 rne-
diante colal¡oração da llniversidade da Califórnia, da National Science
Fr:undation dos þs{;ark-r s tJnidos da Arnérica'. do Norte, do Conselho Na
ci<¡nal de Peoqu.isas e d:r Fundação de Arnparo à Pesquisa do Estado
de Sãc¡ Paul-o.



METODOS EXPERIMENTAIS

a) Técnicas de anáIi se

A.s técnicas analíticas do rnétodo potássio-argðnío,
ernpregadas no Laboratório do Centro de Pesquisas Geocronológicas
da Universidade de São Paulo, foram extensivannente descritas por
Arnaral ei: aI. (19 6 6).

Para a presente pesquisa forarn ernpregadas arnos.

tras de rocha total que, para gat antir hornogeneidade do rnaterialo so

frerarn br;itagern, rnoagern e selecionarnento errr tarnanho s uniforrnes,
(grãos subrnilirnétr i co s ) por interrnédio de peneiras" Nas amostrasde
granulação rnuito fina for arn ernpregados para extraçäo de argônio lrag.
rnentos rnaiores (até rnais de I crn3); neste caso, urna parLe <1o rnatg
rial era separada, rnoída e analisada separadarnente para potássio. Por
êste úttimo pïocesso, erros possíveis advíndo s da heterogeneidade do

rnaterj.al podern ser considerados desprezívei.s, justarnente ern lace
da granulação muito fina. Ouando possível a separação de rninerai{co
rno no caso dos fonólitos porfíricos), as análises forar¡r levadas a efeí
to ern feldspatos ou biotita. Ern trËs arnostras forarn separados piro-
xénio e olivina, rninerais pràticafiiente sern potássio, para estudos es
peciais visando a deteríy¡ina¡. possí:vel exist6ncia de argónio 40 ern ex-
ce s êo.

As análises do potássio total forarn executadas ern
arnostras corn c6rca de 0,2 grarnas, tendo sido ernpregado processo
essenciahnente idêntico ao descrito por Brannock e Berlhol.d (1949)"
Foi. ernpregado fotôrnetro de chama Baird Atornic, corn padrão i.nter-
no de lífio.

As extrações de argónio forarn efetu.adas e:n siste-
rnas d.e vácuo ultra-alto da ordern de I0-8 rnrn }{g, corn a arnostr¿ si-
tuada ern cadinho de rnolibdênio e fundida cornpletarnente por inùerrné^
dio de forno de indução" Forarn ernpregadas quantidades variáveis en-
tre cêrca de I até rnais ou rnenoa ZO gr arnas, Na purificação dogásfo-
rarn eñrpregadas zeólitas corno dessecantes; {orno de Cu-CuO parapïo
vocar a oxidação de hidrogênio a ág.u'a, e CO para CO2; {orno de titâ -
nio para a r etír ada dos dernaís gases, principaknente nitrogênic.

Ao gás libertado na linha de extração foi. adici.ona-
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qia ur¡ra quanL;rclade calibrada de i.sótopo 38 do argônio (traçador) para
perrni.t:ir a anái.ise pel.o znétodo de dilui.ção isotópica. Os traçad.ores de
argðnìo j8 slio preparados nc¡ Centro de pesquisas Geocronológicas da
Universidade de São Paul.o, enI". grupos de aproximadamente 400, segun
do a técnj.ca descrii:a por Reynolds e Spira (1966), a par:tir de gás ex-
cepcionalmerte_ prùrLl prep;rrado na Unjver si.dade de Zilrich por rnétodo
de dif'usão ûérr.¡rìca. A proporção i.sotópica dêste argônio dos traçado -
res é a seguj.nt:e:

At40 , 0,01516; 4"38 , 9g,g8o%; 4,"36 : o, 003% 
"

A anáLise isotópica. da rnisüura gâsosa pu.;rì.fi.cada
fo:' LevacTa a elle::iu em espectrrîrnetro de rnassa, corn r: ai.o de curvatl.ira
de 4, 5 pol.egarJ.l.s, fabri.cado pela NucJ"ide Corp. sob desenhr: ur:igínal| rle
.R eyncl.cl s (1956). Nes,ce e spe ctr ôrnetr c,, o si.sterrra de vác.r¡,o ó rn¿rn{rido

por bornbas i.én:icas r!Vac ir¡ni¡ equì-padas cor.n cátodos r:spec.la.is paratr'r.a
ùarnento cle argíìhio. As anáJ.i.ses {.or arn r eaJj.zadas e stàf;lcarnenùe, e fo..
rarn deterrnínadas as abun.dânctas rel.ativas dc¡s três i.s6topos de argó -
nio, de rnassa 36, 38 e 40, A quantída<le de argônío radi.ogê_n:lco 6 obti.
da pel.a re Laç ã.ol

a^x
onde A4u é a quantìdade de argönio 40 radiogênico, .A't 

j8 
é a qua.nt:r.

<lade de ar:gdnio 38 no traçador (padrão) e (40/38), etc. sãc¡ as razões
isotópì.cas rnedi.das, rorrl os índices: trrnrr relativo à rnistura (razäo rne.
dida no e sp e ctrôrneX;:rû ), ,'1',, relativo à razão isót6pi.ca do traçador, co
nhecida, e lrArr rela.tj.wo à razão isot6pica do argónio aÈrnosférico, tarn-
bérn conhecida. A's constanies ernprega.das nos cálculos são:

I,u, '' o.530 x I0"9ano"-t', Àr,,,0,585 * I0-l0ano""I . .to.r.. % K40

.rn Klut * 0, oIIg
Cuidados especiai.s devern ser tornados nas análises

cle argôn;ic> ern rnater j.ai.s muito jovens, onde é es senciaL que o níwei. de
argól.i.o atrnosférico presente seja o rnaii. s l:ai.xo possíwel.. O faào:r j_ir.ni-

tante do rrrélodo, erf,¡ rnateïj.aL ïecentje, ou de bai.xo teor d.e poláss:i.tio ê

a detecção de perluenos cornponentes de argônj.o radiogènj.co ern retr,açãt:
a quantidarìes r e"l-a.t:r,rrarncnte rnuíto rnaiores de argô¡.io a.trnr sliérico con.
i;aminante. Er.nbora urna, c.iorreção parâ o a:rgônio alrno r¡déri.cc¡ se.ia sern

A,4o 
* 

., 
^" 

r,[É$__{*Jr" 
I -*,:ffiltrqr*;fl
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pre possível (pois sua cornposi.ção isotópica é conhecida) é necessário
para urna boa rnedi.da que o argônio radi.ogênico repre sente fração apre
ciáve1 do argônio total. rned.i.d.<¡.

Co¡sidere-se a rnistura i.sotópica proveni.ente d.a ex
tração de argônio reàlizada ern condições Ìrormais, corn o em.prêgo d.e

traçador constituído d.e argônio 38 puro, corn a conìposição isotópica
relacionada pouco atrás" Sabe- se que a cornposição isotóp!ca clo ar96-
nio atrnosférico (Ni.er, tg50) 6 d.e: 99, 60% Ar4o , 0, 063{ç ar38 e

o, tzz% xr36 .

.tllrìr pl.ilrlei.ra aproxi.rnação, para efeil.o Ce cálcu1o
rápido podern ser: considerada.s negligenciáveis as quantidades dos isó
topos 36 e 40 no traçad.or, assirn.corno a quantidade de isótopo 38 no
argônio atmosférico, que é rnuito pequena em relação à s"rrrr dos ou-
tros dois isótop<ts. Pode-se então considerar tôda a ïnassa 38 rnedida
no espectrôrnetro cor¡-o proveni.ente do traçador, tôda a rnassa 36 prg
veniente do argônio atrnosférico, enquanto que a filassa. 40 consíste <le

urna rnistura de argónio 40 radiogêr:ico e de argônio 40 atmosférico.
Como a quantidade absoluta de argônio 38 do traçador é conhecida, as
quantidades absolutas das rnassas 36 e 4O podern ser calculadasa par
tir das razões 40/38 e 38/36 rîedidas no e spe ctrômetro, Sendo conhe-
cida a r azã.o (40/36)A do argônio atrnosféríco (40/36)A= 295,5 , a
parcela da rnassa 40 relativa ao argônio atmosférico pode ser calcula
da, rnultiplicando a quantidade de isótopo 36 por Z)5,5. A quantí<lade

de argônio 40 radiogênico é então obtida por . d.íferença.
Segundo esta exposição sirnplificada, pode-se veri

ficar que a correção do arg6nio atrnosférico depende d.a rnedida preci-
sa do isótopo 36, que está sernpre presente ern quantidade s peque.nas,
inferiores aO,3% da altura do pj.co do isótopo 40 no registro espectro
rnétrico. Quando existe pequena quantidade de argônio 40 radiog6nico,
e o arg6nio 40 atrnosférico ati.nge fração considerável do arg6n.io 40
totaI, a rnedida do pico 36 no registro espectrornétrico 6 crítica para
a deterrninação do argônío radiogênico.

Darnon lrro p"åfo¡ construj.u o gráfico repr:esentado
na Fig" l, que relaciona a porcenf;agern de Ar40 .t..ro "férico existen-
te na arnostra cotrl o êrro possíve1 decorrente da deterrninação de ida
de. Observa-se por êste gtâtíco que quaisquer arnostras com. corïe -
ção até 5Olo estão sujeítas a êrro total possível inferior a 3To. A par-
tir dali a correção do argônio atmr:sférico é r:esponsável. única pela
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incerteza analítica, avaliada ern cêrca de 870 pata 80/¡ de correção,
2010 pata 90% de correção e I00lo para 98% de correção. A curva foi
construída adrnitindo urn êr.ro g::áfico na rnedida do pico 36 da ordern
d,e Zfo, e stirnativa .r azoâvel, visto que êste pico é forrnado em eeçala
das rnaie eeneíveis do espectrôrnetro, corn rrruído eletrônicorr conside
r áveI.

Na prática, verificou-se que idades significativae
são obtidae rnesmo nos rcasos errr que o argônio 40 não radiogênico
atinge cêrca de 80% do argônio 40 total. No entanto, arnostras sujei-
tas a corteçõeg acirna de 90% podern apreaentar resultados erráticos,
não reprodutíveie, devendo ger considerados corn grandes reservas.
Nenhurna confiança deve ser atribuída a arnoFtra6 cuja correção eBte
ja aituada acirna de 95%. Pelo exposto, torna-Êe óbvio qùe é desejá-
vel rnanter em nível baixo a quantídade de arg6nio atrnosférico conta-
rninante.

No caso de rochas de granulação rnuito fina, urna
possibilidade de dirninuir a quantidade de argônio atrnosférico presen
te é o ugo do rnaterial err¡ fragrnentos relativamente grandee para a

extração de argônio. Verificou-se que gra¡rde parte do argônio nãa rÊ
diogênico presente nae rnedidae provérn de adeprção na euperfície doe

grãoB da arnoetra britada ou moída. O uso de fragmentos rnaioree, di-
minuindo a superfície de contato do rnaterial, reduz a possibilídade de

adsorção. Esta técnica é válida evidenternente apenas para rochaa de

granulação rnuito fina, que po Isibilitarn a obtenção de arnostraÊ repre-
sentativae rne arno sern moagerrr e quarteação. Tal proceseo foi ernpre-
gado em algurnas rochas onde se irnpunha a redução da quantidade de

argônio 40 atrnoeférico, corno algurnas lavas ankaratríticas do Arqui-
péIago de Fernando de Noronha, e algurnas rochas da ilha de Trindade
(vide Tabela 2, p. 15 ).

Para arnostras de feldspato rnuito jovens, Evernden
e Curtis (I965) rnostrararrr que 6 de grande eficácia o tratarnento pré -
vio corn ácido fluorídrico diluído (5-LOlo), durante 20-30 rninutos, para
reduzir dràsticarnente a quantidade de argônio atmosférico. A ação do

ácido rernove apatte externa dos grãos ond.e a adsorção é rnaior. Atí
tulo de experiência, a sanidina SPK-406 foi analisada pelae duas rna -
neiras, corn e eem tratarrrento corn ácido fluorídríco. (fabela t),Oe
resultados apresentararn t azoáveL concordâocia, rnas o tratarnento não
atingiu sua finalidade principal, pois não houve redução na quantidade
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TABELA I
,4.crDo FLUoRfDRIco Do K-I.ELDSPATo Do
¡.ONÓLITO UC-TD-28

.40l\T rAd
ToK Médía ecSTP / g

-'7x l0 '

7'zz l,16 6,61 67,8 z,zg ! o,tz
7, 30

407 nenhurn 6,51 6, st
6,52

6,41 5t, 3 2,47 ! O, 08

percentual de argônio atrnosférico. Verificou-se que o teor de potás_
sio aurnentou na arnostra tratada corn ácido fluorídrico, fato tarnbérn
observável nas amostras relacionâdas por Evernden e Curti:s (1965) ,

sern que êstes autores lhe tivessern dado rnaior irnportáncia. É possí
veI que o refe¡ido aurnento no teor de potássio seja conseq{lente da
remoção preferencial pelo ácido de impurezas nos grãos de leldspa-
tos, corno, por exemplo, pedaços da rnatriz da rocha, de teor ern po_
tássio inferior ao dog feldspatos. No entanto, não pode ser excluída
a possibilidade de que o tratarnento quírnico possa errì. alguns casos
afetar tarnbém a razào K/Ar, e portanto a ídade aparente do rnineral.
Na opini{o do autor, o tratamento é aconselhável apenas rros casos ern
que é essencial a redução do argônio r contaminante r r¡ ou seja ern
feldspatos potássicos de arnostras rnuito jovens, abaixo de l rnilhão de
anos, ou em feldspatos de baixo teor de potássio. Neste trabalho, o
tratarnento com ácído fluorídrico não foi ernpregado, pois os feldspa
tos analisados não apresentararn quantidade s rnuito críticas de argônio
atmo sfé r i co.

b) precisão analíti c a

A precisão analítica ¡elativa pode ser deterrninad.a
por repetições de análises ern arnostras idênticas.

Tôdas as arnostras foram analisadas d.e rnaneira"ro
tineira ern duplicata para a deterrninação de potássio.AIérn disso, pa-
ra algurnas arnostras que originalrnente evidenciararn certa dlscrepân
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cia entre os dois resultadoB obtidos, foram executadas análises adicio
nais, de rnodo que ern alguns casos existern 3, 4 e até rne slrro 6 deter-
rninações de potássio no rnesrrro rnaterial. No total, os resultados d.e

164 análises j.ndividuais de potássio podern ser cornpar ado s:par a cad.a

urn dêles foi calculado o desvi.o percentual ern relação à rnéaia, e osda
dog forarn utiLizados para a confecção do histograrna da Fig. 2, que

rnoatra o grau de reprodutibili dade atingido para as análises de potás-
sío dêste trabalho. No gráfico, a abcissa é o desvio percentual etyl re-
lação à rnédia, que no caso rnais geral (8S% ¿o" casos) representa a

rnetade da di.ferença percentual entre dois resultados.
O histograrna assernelha-se à curva de 6rro con-

venci.onal, corn valor rnédio da abcissa de O,37fo. .Êste valor é sensì -
veknente rnel.hor que o apresentado por Amaral et al. (196ó), cujas
análises forarn executadas no ltte srno Laboratório. l\ diferença entre
os dois conjuntos de dados pode ser fàciknente explicada, visto que no
presente estudo não forarn analisadas arnostras de teor de potássio
rnuito bai.xo, responsáveís pelos walores de má r eprodutibilj.dade do

histograrna de Arnaral et a1. O valor de 0,371opara o deevio percen-
tual. rnédio ern relação à rnédia aproxirna-se bastante do valor encon-
trado por J. Bushee ern 44 anâLiçe s de potássio realizadas ainda no
rreÊfiro Laboratório (vi-de Arnaral et at., t967), ern amo6tras de ro
chas alcalinas, corn teor de potássio rnais elevado,

Ainda com relação à precisão das análises de p<r

tássio, padrões inter-laboratórios forarn analisados d.e rnodo rotinei-
ro no Laboratório do Centro de Pesquisas GeocronológicaB (na fre -
q{l6ncia de urna ern cada oito dete rrninaçõe s ), corn resultados sezrl *

pre cornparáveis aos rotulados, corn difeïenças inferiores a Llo ern
95% dos caso s.

A' precisão das análises de argônio tarnbém fo:'.

discutida por Arnaral et aI. (1966), Estes autores rrlo str ar arrr que de,
terrninações individuais e6tão sujeitas a incerteza analítica da or-
dern de 2%, rn.as, ocasionalrnente (ern cêrca de urn sexto dos casos),
pode haver discrepâncias de até 4fo, e rne srno rnais, As fontes rnais
prováveis de resuLtados erráticos forarn apontadas corno sendo conta
rninações provenientes de material sólido rnais rico ern argônio radio
gênico, ou conteúdos erráticos nos traçadores ernpregados. No caso
de aláU-ses de arnostras corrÌ pouco argônio radiogênico, corno no pre
sente trat¡alho, a contarninação assurne papel rnuito rnais crítico" Além
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A¡karatrito - Rocha total

Fonólito - K-feldspato

FonóIito - Rocha total

Gr azinito - Rocha total

Nef elinito - Rocha total

Analcita basanito - Rocha total

TABEI.A 2

ANALISES DE ARGON]O COM

N9 Lab. (spK) .A,t40 ,ad x to-7
ccsTP/g

t47 76,86
147R(149) 17,06

295 23. szgsÙ(664) 3r',3x zz. sz95Rz(7o8, zz,3* "

4L5 7,08
4 r sR(41 ?) 7', oo r ' u4

4Zt 5,24
4Z1F.(825) s, o6* " 5' 15

428 1,528
4Z8F.:(8ZZ) l',572x * l' 550

s¡eå?8asr å;å1T--- o,8rl

54r z, 2454rR;(592) ?, oz .. .. z. 14541R2(849) z, 17^ 
*

J(.' Este resultado anorrnal não foi revado ern conta païa efeito de rnédia.
* * Arnostra granuì.ar.

***Não foi levado ern consideração ern wista da gra-aile quantidade de argônio 40 atrnosférico, próxirno de 95%,
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+36,7 5S,9_2,6 54,3

+0,57 57,7
-0,57 51,0

+ 1,75 16, r
-r,75 35,6

-t,42 49,4
+1,42 Z7,Z

- 94'3
- 70,2

+ 4,7 87, 4
-s,6 85, 3

+ I, 4 77,7
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diseo, urn terceiro fator que exef,ce grande influência na precisão das
análises de amostras rnuito novas é a correção do argônío atrnosféri-
co, corno foi exposto pouco antes (vide Fig. l). Deve então ser espe -
rada precisão inferior à norrnal, principaknente nos casos eûl que a
proporção de argônio atrnosférico -na arrro stra ultrapassa 80/q.

Nesta pesquísa, cinco arnostraa tiverarn duplica
ção na anáIise de argônio, e duas outras forarn analisadas três vêzes.
Os rcsultados 6ã0 apresentados na Tabela 2. Podc-se notar que a aná-
lise SPK- 295R (SPK- 664) apreserìtou re sultado òbviarnente anôr¡alo,
que será cornentado no capítulo relativo; a amostra SPK-536, rrro strou
discrepância que pode ser atribuída à elevada correção (95%) para y.
gônío atrnosférico, Tôdas as outras âpresentararn concordância sati.s-
f.at6ria, dentro do esperado. Os desvios percentuais relativarnente
grandes apresentados pelas arnostras SPK-541R (SPK-592)e SPK-541
são fàcilmente explicáveis pela rnaior imprecisão acarretada pela quan

tidade de argônio atrnosférico presente, próxirna a 9O% do argönio to-
tal rnedido. A concordância geral garante a si.gnificância dos resul.ta-
dos e cornprova rnais urna vez a validade da prerníssa origináiria, de

qìre a cornposição isotópica do argônio atrnosférico trcontarninantetr é

constafrte.

Corn relação à precisão absoluta, aindo urna vez o

fator limitante é o da correção do argônio atmosférico. Estirnativas in
dividuaís do êrro analítico envolvido ern cada análise foram realizadas,
constando das Tabelas 5, 6, I e 9, e do Apêndice L Estas estirnativas
fora¡n realizadas rnediante ernprêgo do gráfico da Fig. l, sendo que

ern alguns casos forarn levados ern conta fatôres adicionais, tais como
a instabilidade dos instrurnentos durante as rnedidas. Pode ser verifi-
cado que a rnaioria das a¡áIises está sujeita a êrro experimental não

superior a 3lo, norrnal para as deterrninações K-Ar realizadas no Cen

tro de Pesquisas Geocronológicas da Universidade de São Pau1o. Sã<:

porlcos os casos efir que a rnargern de 10% de ôrro é ultrapaesada, rnas,
existern alguns (arnostras SPK-320, SPK*392 e SPK-536)ern que o re-
sultado é pràticamente invalidado pela quantidade excessiva de argônio
atmosférico presente. Além disso, no caso das arnostras SPK-114 ,

SPK-294 e SPK-429, o teor rnínirno ern argônio rad.iogênico, ern vir -
tude da idade extrernarnente jovern das arnostras (aliadas ao baixo çon
teúdo de potássio), irnpediu a deterrninação norrr¡al das idades radio
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rnétricas. Nestes casos foí deterrnínado sòrnente o lirnite superior(ida
de rnáxirna) de cada arnostra, tendo sido einpregados nos cáIculos os
valores extr:ernos possíveis d.as razões isotópicas +n/Ze " 38/36 ïLedi-
das nos registros espectrornétricos. Taie valores limites repïesentarr¡.
as quanti.dade s de argônio atrnosférico rnínirnas, e de argônio radiogó-
nico rnáxi.rnas, para cada análise.

c) Validade do rnétodo

Para êste trabalho, diversas idades potássio-argô-
nio forarn deterrnj.nadas ern feldspatos potássicos, biotita ou plagi.oclá
sios separados, cuja aplicabilidade para deterrninações desta natureza
foi arnplarnente cornprovada por várioe autoïes, como Evernden e

Curtis (I965), ou Frechen e Lippolt (1965), ou McDougall (19ó6).No e¡
tanto, a rnaioria das análises foi efetuada ern ¡ocha total, a partir de
amostras frescas e de granulação fina, de rnaterial vulcânico de natu-
reza alcal.j.na. A. validade do rnétodo foi evidenciada para rochas desta
natwr ez a pr.lr diversos trabalhos, corro os de Eríckson e Kulp (I96i),
McDougall (I963), Evernden e Jarnee (1964) e Amarat et al. (1967),

A Tabela 3 relaciona alguns casos ern que podern
ser efetuadas cornparações nas deterrninações de idade efetuadas ern
rocha total e/ou ern rninerais separados provenientes de rnesrnas arno s

tras, qu.e evidenternente devern exibir a rnesrna idade potássio-arg6nio.
Quaee todos os resul,tados rnostrarn concordância satisfatória, dentro
do ôrro experJ.rnental" A leve discrepância apresentada pelas arnostras
SPK-675 e SPK-6?6, pouco alérn dos lirnite s do êrro analítico, pode ser
fàciknente explicad.a, adrnitindo- ee leve escape de argônio apresentado
pela rocha fotal. Resultado clar a¡nente discordante é o apresentado pe-
Io pì.roxênio SPK-1?Z; r¡o entanto, piroxônios não constituern rnateriaI
adequado para deterrninações potássio-arg6nio, corno rrr'o str arrr Arnâ-
ral e! al" (1967), e a anáIise SPK-172 sòrnente foi levada a efeito para
verifi.car a possibilidade da existência de argónío etït excesso, corno se

rá mo str ado pouco adiante.
No caso especial d.e rochas rnuito jovens, grande cau

tela deve ser rnantida ern virtude da possíve1 existôncia de argónio ern
excesso presente no material analisado, ern quantidade s por v6zes corn
parávei.s às de argônio radíogênico. Argônio daquêle tipo, de origern
prirnária, incorporado nos rninerais durante a sua cristalização, ern
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virtude da pressão parc:i.al do si-sterna, foj. e¡¡.contrzr.do er.n clive:rs;,r.t; c¡c;r

siões. Os exernplos rnaís óbvios fe.rr arn evi¡len.cia,rfo s em rninerai.s c¡;r:tl,

baixo teor de po{:ássir:, e qu.e piJ s suerrr, por conseglr.inte, pequell¿l qu!ílll

tidade de argôni.o radiogên:ico, Nestes casc;s, foí po s sírveJ" rnerlir Çoßr

razoâvel precisão qua:lti cI:rcle e tavnbém pequenas de :rrgôni.o err:. oxce s-

so"

T.AB EI"A 3

ANÁLTSES DE DI.r¡ERENTES ]\4.A'IERIAIS pRO\rEÀl]BNT'ES ÐAS MllS
MAS .A,MOS'IR,.åS

NP de C ar:rpo Rocha. Matei::ial N9l¿:ì.b. (SI)K) liad,.' r",.ì. a.

K- Íerldsp¿.rt<¡
Fonólito À4atr:iz

Bi.ot:ita
.Fo:ró1."r to I{"-letd spatû

Rr.;cha total
Rocha total

Fonólito K-feldspato
.[/rroxento

K-feldsoafo¡ onolrto
Rocha total

Darnon e Kulp (1958) dernonstra¡:arn a presença de

argônio não radiogénico ern trerilo, cordierita e tur:r¡ralina, Ila.rt e

Dodd (I962) e McDougall e Green (1964) rno str ar affr que piroxônios po

d.ern ôonter até 100 x 10-7 ccSTP/g de argônio er.Tr excesso. Funkhau -
ser g! al" (l!65) rno str ararn que r.n e srno hornblendas, flogopi.fas e bio
titas de r<.¡chas vulcâni.cas rnuito jovens (do Hawai.i.) podern apreÊentaï
argðnio eln excesso; o rl,re 5rrlo fenôrneno :[c¡i observado crrn a.l,guns pla-
gioclásios sódi.cos (Lou.ghli.n., 19ó6). r-ivingsLon. et.aJ.. (l9lr6) trazern
tabela <:orrrpar: atj.va da qual cernstarn os daders <le ar:gôn.io en:l cxce,sso

encontrado nas d;i.versas ocas;iões e rn.ostrarrr que ern gera.l a su.a qu.a.n

tidade é da order.n.le 5 x l0-7 ccS'IP/g. lfal qu.anticlade cort sti.tu.i qua-

se ser.np:re fração iresi.gni{i cante do a-rgôni.o total d.r.¡ s tr:-inr: r'ai *;, não ds'
tectâveL. Torna* se írnportan.te apenas no .- aso de rochas rrrui'¿o jo -
vcns, quando seu te or é cornparáwoJ, ao do ar5¡ônin: rad.iogôni.co. No c.a

so espec:ífico <1ôste trabalhr.r, on.cle s ãlr deter:rr:.j.na.das ç¡lr antì <1 ;rcte s r:ní-
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nirnas de argônío, d.a ordern de I x I0-? ccSTP/g, os resultad.os pode
riarn estar r:,grandernente influenciados por quantidade s de argôniopri
mário da rnesrra ordern.

Para a detecção da existência de argônio err¡. exce6
so, é neceesária a obtenção da idade do rnaterial por vias ì.nd.ependen-
tes. Neste estudo, a concordância dos resultados obtidos ern rnate -
riais cogenétícos, alérn da correlação cornpleta d.os dados corn a colu-
na estratigráfica estabelecida no terreno, parecerrr excluir a possibili-
dade da existôncia de arg6nio prirnário ern quantidades sensíveis na
grande maioria dog casos. Tal fato concorda plenarnente corn os dados
de Evernden e Curtis (1965), cujos resultados demonstrarn que os feldg
patos das rochas vulcânicas rnuito jovens por êIes analisadas poderrr

conter no máximo ? x l0- 10 ."Sfe/g de argônio erïr. excesso. Tais da-
dos implicarn ern degaseificação pràticarnente cornpleta do rnaterial du
rante a extrusão do rnagrna, rne sr¡.o que seja assurnido que o sisterna
original contivesse argônio prirnário ern quantidade s da ordern de 5xl0-7
ccSTP/g, eegundo os dados de Livingston et al. (I966).

Tentativas da obtenção de argônio ern excesao em
arnostras do preeente estudo forarn levadas a efeito ern rnineraís de
baixo teor de potáesio, onde aquêIe, se existente, seria rnais fàcilmen
te identificável. Para êste firn, forarn separados e analisados 2 piroxê
nioe, um dâlea proveniente do fonólito tr.A-FN*380, cuja idade havia si
do perfeitamente estabelecida por três deterrninações: SPK-14?, SPK-
149 e SPK-148 (vide Tabela 3), e outro provenienie do analcita basani -
to TD-13, cuja idade tarnbérn foi razoàvelrnente estabelecida por trðe
deterrninações: SPK-54I, SPK-592 e SPK-849 (vide Tabeta 5, p.27 ).
Oe dadoe analítico s relativos aos piroxônios encontra.rn-se na Tabe1a
4. Êgtee dados rnostram que fire srno no ca6o de rnateriais corn baixo
teor ern potássio não ee verificarn quantidades substanciais de argônio
em excesao. O valor de 0, t4 x I0-7 ccSTP/g, rnedido no :piroxênio
SPK-548, mesrno que fôsse totalrnente atribuível a argônio prirnário,
o que não acontece, sería bern inferior aos valores en.contr ad.o s nos
exernplo e da literatura especializada já rnencionados, e não teria qual
quer influência na deterrninação da idade radiornétrica da rocha. No
exernplo do piroxênio SPK-172, ao contrário de argônio ern. excesso,
pariece ter acontecido retenção incornpleta do argônio radiogênico du-
rante a hietória geológica da rocha.
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Idade r adiorné tr i c a

das rochas* (x x )

N9 Lab. (SPK)

KTo

At40 r"d. * l0-7
ccSTP/g

1o Ar4o at n.

Idade aparente (* x )

TABELÁ' 4

ANÁLISES DE ARGóNIo EM

Fonólito
F.A'-I'N-380

9,03

I7Z

t, z4g

2, 24

74, Z

4, solo, 40

zo-

PIROXÊNIOS

Analcita l¡ a s anito
TD- 13

3,42

548

0,07

0, t4

ñ, 96

14 q

*M6dia de 3 deterrninações. (x * ) nrn rnilhõe s d.e anos.

Outra fonte de erros significativos pode ser a

existência de rnateriaL contaminante incorporado pelo rnagrna sobfor
rna de xen6litos ou xenocristais, que eventuaknente podern reter par
te de seu argônio radiogênico original. Na rnaioria dos casos, o rna-
terial é englobado pelo rnagrna corn ternperatura da ordern d.e I0OO

graus centígrados, suficiente para que todo o argônío por venturaexis
tente escape por difusão. No entanto, por qualquer rnotivo, a degasei
ficação pode ser incornpleta, corno dernonstrou Dalryrnpfe (I964) ao

analisar feldspato de xenóIito granítico incorporado ern basalto, e ve
ríficar a existência de 2 a 5% do argônio original retido.

Buscando evidências de rnaterial contarninante corn
argônio origínal, forarn feitas d.iversas deterrninações nos nefelinaba
sanitos encontrados na Ilha de São José, no Arquipélago de Fernando
de Noronha, car acterizado I por apresentarerrr enorlne quantidade de

xenólitos de olivinito. Aná1ises de três destas rochas (vide Tabela 6,

p.38 ) indicararn idades aparentes de 8, I3; 9,24 (rî6dia de duas de-
terminações independente s) e ZI,9 rnilhõe s de anos. O úItirno valor

Parece indicar a exist6ncia de argônio etrt excesso, e colllo a a:tro s - 
,
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i:ra apresenta quantidade extrernarnente grand.e de rnaterial engl.obado,
foi tentada a anáIise de argônio na olivina proweniente de urn clos xenó
litos maiores, de ondé foi separada. Ern virtude do teor de potássio
rnuito baixo, a análise foi executada por díluição isotópica corn o 19
sultado de 770 pprn de potássio toral (ou O,077%)" A anál,ise de arg6 _

+ _.7nio evidenciow 2,82 (: I, 14) x i0-' ccSTP/g. Se fôr descontada. quan-
tidade de argônio corre spondente' ao radiogênico (as sumindo idade pró,
xirna a 9 rnílhões de anos para a amostra), rc¿,i;ariam ainda 2,55x10-7
ccSTP/g, de argônio pr e surni\elmente prirnário. Êste {ato dernc-¡nstra
ria a incornpleta degaseificação do rnaterial durante a subida do rnag-
m.a e por conseguinte ¿ exisf6ncia de argônio radiogônico conlarninan-
te, Conì:arninação por rnaterial rnais antigo poderia expli.c a r,.convenien
terrrerrte os resultados rnais ou rnenos erráticos, fora dç;_, L.lrnites do
ôrro experirne.ntal, obticlos para'âs arnostras de nefr:J.i.n;;L ha;anito da
Ilha de São Jo sé.

, fenôrrr.rro" urráIogo " de contarninação, ernt,ora <le

verificação experimenial inexeqliíve1, poderiarn explicar tarnb érrr os
resultados discordantes (SI]K-295, SpK-664 e SpK-?08) obtidos n¿ì

arnostra M:YAZ-2 (que provém dòs rochedos de Martin Vaz), que pare
cern índicar falta de hornogeneidade do rnaterial Os resulÈados r.nos -
trarn idade aparente estranharnente muito antiga se cornparad.a às en-
contradas na ilha vizinha de Trindade; ôste fato poderla ser interpïeta
do s atÍ sfatòr iarnente se fôr levada ern conta a possibíli.dade de conta -
minação, da rnaneira indicada pouco acirna,
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3 . ILHA DE TRINDADE E ROCHEDOS DE MARTIN VAZ

a) Situação 9 geologia

A llha de Trindade está situada no Oceano Atlâ-nti-
co SuL, a côrca de 20o Lat.S., e a um.a distâncía aproxirnada de ll40
km de Vitóría, na costa brasileira, Seu rnaíor cornprirnentoo na dire-
ção Nl,V -SE, atinge cêrca de ? km, e sua área total é de rnais ou rne-
nos 13,5 krnZ, Eleva-se a partir de região do assoalho oceânico com
fundo planó a profundidade de 5000 rnetros, e forrna urn edifício vulcâ
nico cuja base possui c6rca de 50 krn de diârnetro. Os rochedos de
Martin Vaz, que se situarn 48 km a le ste, constituern o tôpo de edifí-
cio vulcâníco sernelhante e contíguo.

Alrne ida ( I 9 6 I ) exe cutou le vantarnento detalhado, do
qual resultou a carta geológica da Ilha de Trindade, ern escala . , .

I r 10.000, adaptada ,na Fig. 3. Na rnonogra-fia de Alrneida foi distin-
guido urn cornplexo baeal, heterogêneo, que inclui diversos episódiog
vulcânicos de natureza dietinta, e recebeu a denorninação de Cornple-
xo Trindade. Ap6s longo período de eroeão pronunciada, tiveram lu-
gar quatro cicloe vulcânicos sucessivos, fàciknente reconhecíveis,
que forarn denorninado s, na ordem, Seqüência Desejado, Forrnação
Morro Verrnelho, Forrnação Valado e Vulcão do Paredão.

No Cornplexo de Trindade foram incluído s depósi-
tos piroclásticos que constituern a parte basal da ilha, e são atraves-
eados por rc¡chas eruptivae d.e diversae naturezas. As rochas rnais an
tigas expostas são provàvelrnente os piroclastos tannbus chítico s que
ocorrerrr na costa da Enseada da Cachoeira, Estão ali associados a
diques de cornposição tarnbérn tannbuschítica, possíveis focos de ernis
sõee vulcânicas. São recobertos por pirocl.ástos aseociados a vulca-
nigrnos fonolítico e ultrabásico, que constituern a rnaior parte das ro
chae do Cornplexo de Trindade. Trata-Êe quase sernpr:e de tufos lapi
Iíticos, tufo-brechas e brechae, corn fragrnentoe d.e !:ochas cornagrná
tícas, principaknente fonólito s. Po s suern e str ati.fí.caç ão plano-par ale
la que pode atiîgi:" inclinação de 30o, e sua espessura total expostaal
cança 400 rnetros na região do Obelisco,

Os depóeitos piroclásticos pertencenf;es ao Corn -
plexo de Tri.ndade são atravessados por rochas eruptivas de caráter
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fon<.¡líti.co e tarnbérn ultrabásico. Os fonólitos, ern ger:aI porfíricos,
apareceln forrnando dique s corn espessura desde alguns centlrnetros
até diversas dezenag de metros, corno na Ponta do Noroeste, ou na

dos Cinco Farilhões. Forrnarn tarnbém grandeÊ "neckstr, corno o do

Monurnento, ou corpo 6 do tipo de rrStaukuppenr¡, como o s que susten -
tarn os rnorros Ðesconhecido, das Grazinas, e do Vigia, A rnais voLu-

mosa destas intrusões, a do Morro Branco, apresenta quase 700 rne -
tros em seu 1¡.aiot diâmetro, segundo a catta geológica rnencionada.
Rochas ultrabásicas, geralrnente de granulação rnuito fina, forrnarn nu

:merosos diques de pequena espessura, rararnente atingindo 5 rnetros.
l-orarn de scrÍtos tipo s de tannbuschito s, nefelinitoo, rnonchiquitos,
analcitit<.¡s e outros. Não aparecem derrarnes no CornpJexo de Trinda
de, provàvelnlente em vista da eroÉão corìlpleta das estruturas exter
nas do edifícit-¡ vuìcânico antes dos eventos relacionados corn os ci-
clo s po sterior e s.

A Seqrr5ência Desejado coûìpreende urna isucessåo
de derr;.r¡ne s de fonólito, grazinito e nefelinito que se intercal¿¡rn corn
roch¿rs piroclásticas de rne srna îat.oreza, e cujas cartadas pouco incli
naclas l'orm¿r,n o planal.to eBtrutural que recobre as rochas vulcânicas
do Corrrplexo de Trindade,

Os piroclastos da seqlláncia têrn caráter fonolítico
ou pefelinfico, Aquêles correspondern geralrr¡ente a tufos cinerític<¡s
e lapilíticos finos, enquanto que os últirno s sãq tufo-brechas associa-
dos a derrarnes de nefelinito. Apresentarn camadas subhorizontais crtn
estratificação plano-paralela, alérn de caracteres adicionais, cujo con
junto levou Akneida a inclinar-se pela sua forrnação ern rneio aquoso,
pelo rnenoe parcialrrrente. Estes caracteres, rnais o fato de não terem
sido enc<¡ntrados diquee de nenhuma espécie atraves6ando a Seq{lência
Deeejado, perrnitiram distinguir seus piroclastos dos depósitos serne*
thantes pertencerites ao Cornplexo de Trindade.

Os derrarrres de fonóIito, analcita fonóIito, grazini-.
to e nefelinito, que 6e ínterçalarn cofiI as rochas piroclásÉicas, rne srno

possuíndo espeaBura€ ern geral pequenas, da ordern de l0 rnetros, for*
rnam degraus no planalto estrutural. Os grandes depósitos de talude qur

säo encontrados nas escarpaa do Pico Deeejado impedÍrarn a observa -

ção doe contatos do corpo de rocha fonolítica afírica que o forma, AI *
rrreì.da sugerlu trafar-6e de derrarne único, corn pelo rnenos 160 rrre -
troe de espesBura, que teria recoberto àB dernais rochas vulcânicas
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da Seqliência. No enianto, deixa em aberto a possibilidade de tratar-
se de restos de erosão de urna rtstaukuppenrr, crescida no6¡lff¿:[¿ afu-
nilado de cone vulcânico antigo. A dúvida que envolve a r,atureza da
eBtrutura da rocha que forrna o pico Desejado é rnantida tarnbérn pa-
ra a que forrna os outros dois picos elevados da ilha, o de Trindade e

o São Bonifácio.
A Forrnação lvforro Verrnelho ¡esultou da rnanif e s

t4ção vulcânica originada nas proximidades do rnorro Verrnelho. É
conetituída por derrarnes de rocha ankaratrítica que formam urn pla-
nalto estrutural incLinado para o riorte, aos quais se associarn lapi.lli-
tufo s corn blocos e bornbas de ankaratrito. Os piroclastos possuern le
ve inclinação, que atinge porérn c6rca de 30o no alto vale d.o córrego
Verrnelho. Neste local sua e6pea6ura alcança 50 metros. Os derra -
mes 6ã0 forrnados por rnaterial original rnuito fluido, e podern apre-
gentar espeÊsuras rnínirnas, inferiores a rneio rnetro. Ern geral su-
perpõern-se ern grande núrnero, cotïL pouco ou nenhum piroclasto in-
tercalado, A' espeBsura total da forrnação ultrapasea 230 rnetros, dos
quais a rnaíor parte se refere a lavas.

Depósito piroclástico Bituado próxirno às pontas
dos Tubarão e Valado indica a proxirnidade da fonte do rnaterial vul-
cânico do 39 ciclo. Trata-6e de aglutinado, cuja espeÊsura atual é de

mais ou rnenos 20 rnetros. É conetituído por fragrnentos de lava ta¡rn
buschítica achatados e guperpostos, o que evidencia eua queda origi
nal ern estado ainda pláetico. Pelo rnenos três derrames con stituído s

de rnaterial ta¡¡nbuschítico forarn assinalados na LaIésia próxirna, corn
eapessura de poucos rnetros, O ciclo vulcânico foi conternporâneo à

forrnação de grande cone de dejecção, tnae oa derrarnes suced.erarn-
se ràpldarnente, não d.eixando ternpo parâ o acúrnulo de quantidad.es
apreciáveis de piroclastoe ou sedimentos do cone intercalados. Carna-
das de tufos atribuíveis à rne erna forrnação (denorninada Forrnação Va
lado) são encontradas intercaladas aos detritos do grande cone d.e d.e-
jecção da praia do Príncipe.

O vulcão do Paredão (úItirno ciclo) representa o

que resta de uma cratera de edifício vulcânico situado na extrernida-
de oriental da ilha, que vern sendo destruído ràpidarnente pela erosão
rnarinlia. O cone, cuja altura é de cêrca de 200 rnetros, é constituído
essencialmente de piroclaÊtos. Derrarnes, de cornposição ankaratrí-
tica, existern sòrnente ern seu lado norte. Os depósitos pirr:clásticos
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são p r::ncip al.rnente tufos .lapfi.icos corn blocos e bo¡nbas. Tufos clnerí
ticos, ci.nzas e tapillí. ocorrern tambérn fora do edi.fício vulcâni.co do

Pareclão, recobríndo qualquer oul;ro tipo de rocha v'ul.cánj.ca da :ll.ha"Nc¡

cone, as carnadas rnostrarn-se corn acentuados rner:gul.hos a&é rnai.s de

40oo e corn posi.ção rad.ial centr¡-lluga ern rel.ação à cr:a.t.e:¡:a.

Ern Trindade não existern sedirnent:os fossi.Ìí,fer:os
associados ås rochas vuLcânicas. Sðmente dados concern.entes a ll.utua

ções no nível. do rnar puderarn ser consideradr::r para aLgurnas inferên-
c:las só-b;r:e a idade do vulcânisrno. Almeida (Ì94,Ì) consi.dera pr:é-g.|a -
ciaís as rochas do Cornplexo de Tri.ndade, e ùarnbérn as <la Seqhlënc;ia

Desejado, ern f.ace <1os extensos f enôrneno s de erosão a que lilr a;n sub.

rneti.d¿s. O vu.l.cani srno responsáve1 pel.a Forrnação lvlorro Verrncll.he:

reaLi.zou,, se apar:entem.ente corn o nível. do rnar rna:i.s baÌ.xr.¡ do que ô

af;uaJ., em rel.ação à j.Iha, e sua idade foi considerada pì.r';r s!rc.l.:eÌni.;a. A
Forrnação Valado foi considerada conternporânea aos cr:nes ;li.u.rri.ai s,

at:ribuídr¡s à:.dade Wi.sconsin, cujo último estági.o loi daiiado ern 1. ] " 000

anos segundo deter¡ninação pel.o rnétodo do cartrono I4 (tr.l.ínÍt ei: Deevey,
I95I )" Por fi.rn, o vulcãq do Paredão serí.a pós-glaciatr., rnas an.t:erior
à últirna ascenção eu stática.

Os rochedos de Ma:rtin Vaz são cons:i.derados i.na .

cessíweis por rnar, e são cornpletarnente desconhecidos geol.ògi.camen.-

te. As duas pequenas arnostras di sponírvei. s para óste trabalho forarn
coletadas por hel-icóptero da Diretoria de Hidrografia e Navegação do

Minístério da Mari.nha, pel.o Cte" Bi.errer.nbach. Estas arnostra.s flo-
rarn descrit;as por: Scorza (I964)" que as ider¡tj.ficou corno ankaraùrito
e hau.yini to ,

b) Dcllglrnínaçõe s r adiornétrÌ.ca s

Forarn executadas 3? análi.ses poùá s sì.o - ar gón-,o ern
2? arnostras da Ilha de Trindade, alér.n de 4 deterrninações petro rnes -
rno rnétodo nas duas arnostras disponíveis dos rochedos de Martin Vaz.
,A' l.ocali.zação <las arnostras da Ïlha de Trindade errcontra- se na Fi.g, 3,

e os resultados na Tabela 5" NoA,þêndì.ce J podern ser r:nc¡l,nlr ado s os
dados anal-íJj.cos cornpletos das deterrninações, enquanto qu{r .noApé'n-

dice II foi i.ncluída a descrição suci.nta de cada arnostra. Ern v'irf;ude

das i.dades rnuito jovens, r:eveladas desde as prirnei.ras deterrnin.ações,
b rnai.or núrnero de deterrninações foi efetuado ern ro¿has do Cornpf.e..
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xo de Trindade, onde :r: e siCia¡n as lnaiores possibilidades do encontro
de idades relâtivamenle anfíg4s, que pudesBern situar urn lirnite rníni
rno razoável para a6 ¿rtividades do edifício vulcânico. 30 das 3? deter
rninações foram efetu.ad.es em rochas que pertencern a êste Cornplexq,
provenientes dos grpndes corpos fonolíticos, ou dos inúrne ro s diques
fonolíticos e uitr abá sico s.

Ðoi.s rli.que s de ear âter ultrabásico, íri.trusivos errr

tufos na pra{a doe Cabritos, congtituern as rochas rnais antigas en -
contradas, corn idade prcíxima a 3,3 rn. a, Êste dado, do firn do Plio-
ceno, repre6enta urna. i.rlade mínirna para os ciclos vulcânicos que de-
rarn origern às rochas do Cornplexo de Trindade.

A 'Iabela 5 rnostra que são irnpraticáveis as distin
ções cronológicaq nícidas entre ciclos vulcânicos de caráter fonolítico
e os de caráter ,básico ou uttrabásico, porque intrusões de naturezadi
versa rnanifeataram-se rnâ,i6 ou rneno s conternpor âne arnente, e espe-

cialmente entre 2, J e 2,3 rrr. a. Neste e6paço de ternpo relativarnente
curto tiverarn lugar tôdas ¿s volurnosas intrusões fonolíticas a¡ralisa
das, gue constituern os grandes diques, rrr¡ecksrr e 'rstaukuppenrr, bern

corr¡o a forrnação de grande parte dos demais corpos inttusivos ,ana-

lisados, principaknen.te de caráter ultrabásico. Forrnararn- se no re-
ferido intervalp restri.to as rochae das grandes intrusões que forrnam
o Pão de Açúcar, o Pico PrêtO, q Pico Branco, o Pico das Grazinae-
Pico Pontudo, o6 ttnecks" rnenores que aparecem nas praias do Prín-
cipe, dos Cabritos e dos Portugu6ses, ç alguns dos diques de fonólito
encontrados na regi.ão noroeste da ilha. A intrusão tinguaítica da Crie
ta do Galo, o corpo de ol,ivina analcitito da praia dos Portugu6ses, e

diversos diques de ne.t\t.r eza mais básica existentes na praia dos Cabrj
tos ou rta Crieta do Galo tarnbérn eão do rnesrno período. Foi tarnbém

analisado urn xenólito encontrado nurn dique da região da Crista do Ga

1o, cuja ídade revelou-se próxirna a2,5 rn, a. Significa provàvelrnen-
te a idade da intrusi.va, nãer havendo indícios seguros de argônío errr

excesso, que poderia exj.çtir caso não tivesse sido cornpleta a degasei

ficação do rnaterial.
Sò¡nentr: quatro rochas incluídas no Cornplexo d.e

Trindade apresentararrì.:idades aparenternente rnais novas do que 2,3
m. a., não pertencendo portanto à fase cuknínante formadora de ro-
chas d.o Cornplexo. No eÌf,tanto duas delas, o dique fonolítico analisa-
do sob o nP SPK-392 e o di.que analisado sob o ng SPK-320, apresen-
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'ûarn êrro experirnental rnuito grande, em virtude de correção parã ar
gônio atmosférico superior a 9710 (ver apôndice I). Daí concluir.nos
que os seus resultados não são reaknente significativos. Urn díque rle

olivina nefelinito da praia dos Cabritos apresentou cârca <le 1, ! rn. a.,
e outro de fonólito situado ern loca1 próxirno teve sua idade deÈerrrr;ina
da ern ì., I rn. a.

A Fig. 4, adaptada de Alrneida (1961) rnostra urna
secção na qual aparece a base da Seqli6ncia Desejado, recobrindo o

corpo fonolítico que constitui o Pico das Gra2i.nas. Atrás dêste pi*,-r,
ern suas faldas rneridionais, aparecerrr derrarnes de grazinito i.nùe:: c¿
Lados na parte inferior da.seqliência, ern posição e str atigr âlì.ca apa .-

r {..ìnterrì.ente inferior aos derraÍnes de analcita fonólito da cj.tada ÍJgura.

si:cç¡iû DA sgauËù¡c,o JJ8!Íooo Rgpous,^{Noo soBRE o
iOÍjÜ,LITO DO PICO DAS GRAZINAS -ILHA DA TRI¡\DATE
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rados os feldspatos: urna delas foi coletada no Pico Pontudo, par0e
oriental do grande corpo ígneo, e a outra no Pico das Grazinas, sua
parte ocidental. Esta última arnostra teve ainda sua aná}í.se repeti.da,
para rnelhor confirrnação. Os três resultados revelaram concoïdân -
cia altarnente satisfatória, apresentando rnédia de Z,ß ! 0,08 rn" a. 

"
que pode ser considerada a idade real do corpo intrusivo" O der:rarne
de grazinito sobrepcìsto teve eua idade determi.nada ern d.upJ-icata, corn
resulfados tarnbérn concordantes evidenciando médj.a de Z,26 t 0,0?
rn. a. O derrarne rnaís elewado iiLo a¡alcita fonóLi.to que aparece n.a

Fi.g. 4, ern posição aparenternente rnais elevada do que o gt az:i.níto
rnencionad.o logo atr á s, evidenciou idade de I,50 J 0,06 rn. a, Ot¡serva-
se pois que todos êstes dados concordaïn corn a seqlJ.ênci.a reLativa de
idade verificada no terreno, o que contribui para assegu¡ar a val:i.d.a*
de das análises. O ciclo vulcânico responsável pela forrnaçã.c¡ da Se-
qll6ncia Desejado ficaria pois situado entre l, 5 e 2,3 rn" a" O cleïra*
me de fonóIíto afírico do tôpo da tr'ig. 4 é semel.hante å rocha que {io.l
rna o Pico Desejado, tendo arnbo s sido inclufdo s por Alrnei.da (.1 961)
na lne slrra unidade. O resultado da deterrninação potássioi-argôniones
ta úItírna rocha é aparenternente anôrnalo, ern relaçäo a tal i.nterpre-
tação, Duas anáLises independentes evidenciararn resultado rnédio de
2,56 ! 0,08, indicando que a rocha seria mais altiga do que cls de'r.
rarnes de analcita fonólito e de grazinito e rnais antiga aì.n_da do que c,

próprio fonólito do Pico das Grazinas, que constitui parùe da superf:í.
cie de erosão pré-Seq{lôncia Desejado. Não há razão evidente para atl
rnitir quantidade anôrnala.de argônio errr excesso, que possa ser res-
ponsável por idade aparente rnais antiga do que a real da a.rrro 6tr a dc¡

Pico Desejado. Para o presente autor parece rnais plausíve-1, a h:lpó.ce-
se dêste corpo de rocha constituir na realidade urn res,¿o de er:osão d.e

urna rrstaukuppenrr, possibitidåde que não pôde ser excLuída por Al-rnei.
da, ern virtude de não ter sido possível a observação díreta dcs conta
tos dos diversos corpos eruptivos, O fonólito afírico poderia então ter:
ocupado o conduto afunilado de rrrn vulcão ern época rnais ou rneJ:ìos con
ternporânea à forrnação dos outros grandes rrneckstr e r!staukuppenr? do
Cornplexo de Trindade. Po ste r iorrnente, na época da extru.sã.o dos de:.
ra¡nes de gr aziníto e de analcita fon6lito da Seqüência Desejado, o eeJJ.

lício referido já se encontraria subrnetido à erosão, e os derrar.nes
mencionados poderiarn ter-se originado ern seus flancos, pois o con-
duto principai. se encontraria já ocupado pel.o rnaterial da (!s,¡auk.u-ppen¡r
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Segundo esta interpretação, o derrarne de fonólito si.Éuado no t:öpo da
,seqllênêia da Fig. 4 seria então posterior ao corpo fonolí.i;ico do picra_¡

De se jado" pois a idade daquele derrarne não pod.e ss¡ m¿ì e ¿¡f.iga clo

que I,5 rnilhões de anos, conforrne a análise K-Ar do analcit.a fonóL:..
to subjacente,

Para as duas arnostras anal.isadas pc:rterxcehteê aos
derrarnes de alalcita- ankar atr ito da Forrnação Morro Verrnel.hc¡ näo
puderarrr ser deterrninadas idades significativas, rrras sörnerrte i.clades
rr"r 6xirnas, conforrne foi exposto no capítulo sôb:re precisão a¡al.í..i;ic.a.

O valor nurnérico rnais baixo dentre os dois pode então ser consi.d.era-
do vál-ido corno lirnite rnáxírno parà a forrnação, quer seri.a pcl;rtani;cr

rnais nova do que 170,000 anos. Corno os derrarnes parecefit ter sj.do
forrnados a nível do rnar inferior ao atual, é provável, que se exi:rava-
zararn dur ante urna das regressões rnarinhas universais qu.e aLompa-
nhararn os estádios glaciais da glaciação de Wllrrn, entre 1I5.000 e

11.000 anos atrás (Zeuner, I958).
Ern vista dos resultados obtìdos paÍa as rocha.s da

Forrnação Morro Verrnelho, não forarn tentadas deterrninaçõe s de ida
de das rochas ainda rnais recentes da Forrnação Val.ado e do Vul.cão
do Paredão. Tais anáIises seriarn ainda rnais pr oblernátic,a. s, errì. vir -
tude da quantidade de argônio radiogênico extrernarnente baixa espera-
da para tais rochas.

O hauynito proveniente dos roche<los de Marùin Vaz,
rocha rnuito porosa, tarnb érn não forneceu resultado s igni.li.cativo, pos
sibilitando sòrnente obtenção de idade rnáxirna. Sua idade assi.rn deter-
minada é rnais ou menos cornparável às rnais novas encontradas r,-o edi
fí.cio vulcânico que forrna a Ilha de Trindade.

No e-ntanto, a segunda arnostra provenåente dos m.e.s

rnos rochedos, o ankaratrito, revelou idade totalmente anðmal.a ern;r,e
lação ao conjunto de idades obtidas para a ilha vizinha. Tal. anomalia
foi cornprovada por três determinações independentes (corno pode ser
notado na Tabela 5), cujos resultados apresentarar.n di.scordå¡cia su-
perior ao 6rro experirnental estirnado para cada análise, Trás são as
possibilidades que poderiarn explicar a discordância, e tarnbérn a i.da-
de aparenternente rnais antiga do que a das rochas d.e Trindad.e:

I - A idade real da rocha seria de cêrca de {¡0 rní-
thões de anos, e a análise SPK- 29 5R(SPlK-664) represen.f;a:r:'.a resu_1.¿¿*

do errático devid.o a acidente analítico qualquer"
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2 - A rocha apresentaria argônio ern excesso, res

por:sável por idade aparente rnuito antiga, a.rgônio 6ste incorporado na
época da cri staLiz aç ão 

"

3 - Os resul.tados cliscr:rdantes in.dicariarn hetero-
geneitlad.e relacionada corn contarninação por rnateri¿rl mais antigo, in
corporado na lava durante sua subìda para. a supe rfí.cie, e provenien-,
te das pared.e s clo edifíc:i.o vulcânico. ,A' idatlc ,Jo clerrarne neste caso
poderia ser rnuito rnais nova, comparável ¿ìs o!,.r1::i.das para a ilha de

Tri.nd;rde, e o a:rg6nio la.dictgêuico present(ì n.o ¡r'¡¿rf:¡;ria.l contarninante
(xenótitos, rn¿leri¿rl. assirnilatlo) seria residu¡-rl, oriundo de degaseifj
c:rção incom.pleta.

O estudo petrográfico dest;r. rínica e pequena arno s

tra di sponível n.ão pe:rinitiu o r<r conhe cirnen[o dt¡ r¡.enh urna ev:i.dência cJ.e

m.ateriaL contarrrj.n¿ì.n te; todos os rrÌiner:ais lrresentes p¿ì.recerrr prirná -
rios. Mujto ernbora seja rcconhecida a val-ida<le dos d¿ìdos ana.líti co s

que ¡indicarn ur¡l¿r idade p róxi.ma a 60 rn" a. , o a.ut<;r prefere não atii
buir significação a ðste dado, principaknente tend<.¡ eTrL vista o conjun_.

to clos resultado¡¡ obtidos ¡l;r.ilha vízinha <1c¡ Tr j.nclacle. .Interpretaçäo
clefinitiva sðñlente poderá sçrr dada após rna:ior: núrnero cle a-náIíses cle

ar.nostraÈ p;r:ovenjentes dos rochedos de Martin Vaz"

Pelo expdsto, verificra*se quc gr a-nrJ.e parte das ro
chas intrusivas que perterìcena ao Corrrpl.{}x() de Tri.nd¿de forrnaram-
se dura.¡rte ciclo vulcâni.co que se rnani.fe sl:orr eiltre ¿, 9 e 2" i rnilhõe s

de anos, ir:fer:valo de ternpo que abTan.ge cl lirnire ent.re o Pli.oceno e

o Pl.eistoceno, sítrraclo ern cêrc¡r de 2, 5 rrr. a. (Mathe\¡vB e Curtis,I966).
No entanto, pelo rnenos algu.rnas rochas piroclásticas são anteri.ores,
coûLo as r{a praia dos Cabritos, que foraïr atravessadas por di.quesde

3, 3 rn. a. A Seq{1.ência Desejad.o j.ncl.ui derrarnes forrnados pelo rr}e -

nos entre I,5 a 2,3 rn. a,, e as forrnações N{r>rro Vcrrnelho, Val.ado e

Vutcão ri.o Pare<ião são berr) rnais recentes, não tendo sido possível a

,:btenção de resu.ltados signÍ.fic ativo s. A prirn.eira forr.nou-se ihâ rne -
nos de 170.000 anos atrás, e aa outïas du¿rs eão provàveknente pós^
plei stocônica s.
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ARQUIPELAGO DE FERNANDO DE NORONHA

a) Situação e .geoþ_giq

O arquipéiago de Fernando de Noronha Local-iza.,se
no Oceano Atlántico Equatorial, a cêrca de 345 krn de Natal." Sua área
total não ul.trapassa 18,4 kr'rrz, corre spondendo t {.. 9 kr.r 

Z å ilhr p"'rrr"._1.

pal. Representa o resto ainda não erodido de urn, grande edifício rml_-

cänico, cuja base apresenta cêrca de 60 krn ern seu rnaior: dj.ârnet,r:o e
a.ssenta-se ¡.o assoa,Lho oceâníco, a 4000 rn de profundi.dade.

Alrneida (lÇ55) executou o levantarnento geológi.co
cornpl-eto, i.ncluindo carta geoLógica detalhada. Êsse Au.f:,or: r:tcstïôuque
o arquìpélago é constituído por substrato de rochas piroctrást::i.cas, atr:a
vessado por nwrterosos diques e outros corpos i.ntrusi.vos de ¡li.versas
naturezas" A ôste conjunto denorninou de Forrnação Remédios.As ro-
chas desta forrnação forarn subrnetidas à ef o,são, e po ste riorrne.nte r.e.

cobe¡:tas por derrarnes de lavas ankaratríficas e pír:oclastos qu,l J:ù,-

rarn incluídos na Forrnação Quixaba, O derra¡ne de nefel.i.na basanitru,
as s inal-ado ern três pequenas il.hotas próxirnas à ilha pri.ncipal, foi. de *

nominado Formação São José.
A f ig. 5, adaptada da ::eferida rnonografia de At -

rneida, rnostra as relações entre ¡ras três citadas forrnações, bern eo-
rno os principais corpos intrusivos pertencentes à Forrnaçäo Rerné -
dios, Desta figura consta a localização das arnostras cujas i.dades llo-
rarn deterrninadas neste tr abalho.

Os depósitos piroclásticos da For:rnação Rernédio s

(tufos, aglornerados, brechas, tufos lapilíticos e tufo-l:rechas)apre *

aentjarn blocos de origern cornagrnática. Sua espessura ultrapassa 1.00

r.netros e, ern certos lugares, puderarn ser rnedidas :LncJ.Ínações ele

40o. Êstes depósitos piroclásticos são atravessados por: gran-d.e quan
tidade de diques e corpos intrusivos hipoabi.ssais discordantes de fo*
nóli.tos, traquitos e outras rochas d.e caráter ultrabásico-alcali.no. Fo"

nól,itos afíricos ou porfíricos forrnarn díversos grarìdes corpoa cor.no

os dos rrrorros do Pico, Atalaia, Boa Vista, Medeira, do N{eio. do
f'orte, e outros rnenores. Possuern secção subelíptica, cc.¡rn o rnai.or
diâmetro podendo atingir rnais de I krn, como na intr:usão do rnorro
d.a Boa Vista, e sua forrna dôrnica é revelada petra análÍse de esín¡tu-
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ras prirrÌárias. Forrrrarn as rnaiores elevações d.a parte central da
il.ha principal, e tarnbérn constituern diver s as ilhas rnenore s corrro a

SelaGineta. Âlca1i-traquitos constituern lpequena,sintrusões, co-
rno a do rnorro Branco e d.a praia da Biboca. Essexitos pórfiros ocor
rern ern área próxirna do rnorro do Atalaia, e áIcali-basaltos forrnarn
pequenosrrplugsrrintrusivos, cotllo o da enseada do Abreu. I¡úrnero s

diques cortarn as rochas piroclásticas, e tarnbérn. os corpos intrusi-
vos, tendo sido descritas muitas variedades, corno kali-gauteitos, Lin
burgitos, larnprófiros divereos,e outr as.

As relações de intrusão entre tôdas essas varieda-
des perrnitiu a Akneida o e stabe le cirnento de urna ordern cronol6gica
rnais ou rnenos definida. VeÊificou que, de rnodo geral, as intrusões
sucederarn-se em ordern crescente de basicidade, sendo mais antigas
as rochas ricas ern feldspato alcalino, depois as ¡nedianarnente felds
páticas, e por fim aquelas eÍì que feldspatos são escassos ou rrte6rno
ause.ntee. Incluiu os fonóIitos de.urn rnodo geral e os traquitos entre
as rochas rnàis antigas da ilhá, sendo òòrnente posteriores aos esse*
xitos pórfiroe, que são.coriados por algurnas intrusões fonolíticas.Os
álcali-basaltos tarrrbérn foJarn incluídos eritre as rochas rnais antigas,
sendo atravessados por di.iè.rsas variedades de dùques. Entre os d.i

ques não fonolíticos ou traquíticoB, os kali-gauteitos forarn indicadoe
corno os rnais antigos, vindo'. a seguir os lamprófi.ros e por firn as ro
chas forternente rnelanocr âti¿as,

A superfície baeal da formação foi esculpida por
processos de erosão diferencial, que destruiu cornpletarnente os apa-
relhoe vulcânicos externos da Forrnação Rernédios. Por 6ste rnotivo,
não puderam ser encontrados derrarnes nesta forrnação, sendo de ca
ráter hipoabissal tôdas as auas rochas eruptivas.

A formação seguinte recobriu uma superfície de

erosão na qual as rnaiores intrusões de fonólÍto ou de traquito xepre-
sentavam as forrnas de relôvo rnais'ialiente6, enquanto que depres -
sões caracterizavan áreas de depósitos piroclásticos,

Constituern esta forrnação, denomilada Quixaba,
derrarnes de ankaratrito alternados corn rochas piroclásticas.,A' Fig,
5 rnostra que estas rochas aflorarn efiì. duas áreas distintas: a região
ocidental da ilha principal, denominada planalto de Quixaba, e a re-
gião oriental da rne erna ilha, que 'constitui o charnado planalto inte -
rior, no qual sobressai-se o rnorro Francês. Forrnarn planaltos es-
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calonadoe, inclinados obedecendo aos declives oiiginaie. Rochas per-
tencentes a esta forrnação aparecern tarnbérn constituindo a maior par
te da ilha Rata, e tarnbém algurnas ilhotae rneJ¡ore s do arquipélago.

Depósitos piroclásticos aparecern corn destaque sò

mer¡te na parte ocidental, sendo constituídos ùnicarnente de cornponen
teg essenciais, partículas e fragrnentos de rochas ankaratríticas se-
rnelhante s às dos derrarrres da rne srna forrnação. Trata-se de tufos, tu
fos lapilíticos, tufo-brechas e aglornerados, por vôzes corn estratifica
ção vieível, mergulhando para o sgl.

As rochas eruptivas da Formação Quixaba são es-
sencialrnente derrarnee de ankaratrito. São raros os diques, constituí
dos pelo rnearrro tipo de rocha, ou de nefelinito. Os derrames apre6en
tarn espeseuras individuais que variam rnuito, desde alguns centíme -
tros até cêrca de 40 rnetroe. Na região orientaL, parece existir arn-
pLo derrarne þaeal, recoberto por outro ou por outros nas rnaiores ele

vações, corno o rnotro Francês. Na regíão ocidental, fcii assinalado
rnaíor núrnero de derrarnee individuais: Akneida indica pelo rnenos ?,

intercalados corn rochas pirocláeticas no perfil entre a ponta do Ça-
pirn-Açu e o Alto da Bar¡deira (r'ig. 6, p. 40 ).

Os rnergulhog constantes para sul dae rochag da

tr'ormação Ouixaba indicarn ter existido conduto6 vulcânico s logo ao

norte da enaeada do Carreiro de Pedra, forrnando edifício do qualfoi
expelido rnaterial ankaratrítico ern Iavas rnuito fluidae. Outroe cen -
tros ou fendas exietianrr errr outrae partes, corrlo atesta por exernpLo

a chaminé ençontrada na parte no¡deste da ilha principal.
O derrarne de nefelina basanito que conetitui aFor

rnação São José, corn espessura de pelo rrenos 25 metroe, conetítui
as ilhas de São José, Caz cwz e tr'ora. Apresenta çorno caracteríetica
especial numero60a xenólitos de oLivinito (e tarnbérn xenocrietais de

olivina), corn tarnanho s ern geral de alguns ceritúnetros, rnas poden-
do atingir até rnais de 20 crn, Não é possível a observação de contato
direto corn as I'orrnações Rern6dios ou Quixaba, rnas segundo Alrnei-
da a eua inclinaç ão para NNE parece indicáif tratar-se d.e d.errarne
rnais recente que se sobrepõe aos ankaratritos da Forrnaç ão Quixaba,
encontráveis no ernbasarnento da iLhota Chapéu de Nordeete.

Pela ínexistência de sedirnentos associados, as ida
des das rochag vulcânicas referidas sòmente puderam ser inferidas
Itor cornparação corn fenôrnenos eruptivos sernelhantee do Atlântico, e
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ern especial o de Cabo Verde, onde vulcalisrno fonolílico e traquíti.co
iniciou-se er¡tre o Eoceno e o lvlioceno e as a.tividade s basáLticas rna¡ri
festaflr:r.se. até hoje, na ilha do Fogo. Ern Fernando de Norclnha, .A.l-
rneida assinala que o vulcanisrno devj.a fer-se encerrado já há rnuíto
tempo no Pleistoceno, e situa o ciclo vulcâni.co entre l.i.rnà.i;e s iernplo s,

desde o Cretáceo superior até o Neogeno. Ern sua Tabela llI þp, cit:,
p.7I)" situa no terciário arnbas as tr"orrnações Quixaba e São José, e

no Neo-cretáceo (de rnodo altarnente incerto) a Forrnaçãr:r Rernédios.

b) Delqe ¡rninac õe_r r adiqp¡r_é-!11_c_qq

No presente trabalho, for:am leva<las a efeiî;o ZA

análises potássio-argônio ern 23 arnostras dr: arqui.pélago de Fer:na¡.-
do de Noronha. A sua IocaTíz açã"o encontra- se na tr'i.g. 5, e os result.a_
dos na Tabela 6, Dados analíticos cornpletos podern ser encontjìrådoÊ
no apôndice I, enquanto que descrição suci.nta das anrrosüras estudadas
foi incl,uída no apéndice I I. Segun.do a tabeLa rnencionada, pod.e,. se, ve..
rifiçar que quatro das arnostras analisadas são proveni.entes do derra
¡ne de nefelina basanito que constj.tui a Forrnação São José,e, seis re-
pregentarn lavas ankaratríticas da tr'orrnação eui.xaba. Da Formação
Remédios, forarn datadas seis rochas fonolíticas, três essexi{:os pó:
firos, e cinco outras rochas pertencente s a intrusi.vas :lncluídas n,a

forrnação. A análise dos resultad.os rrrostra que as rochas rnais anti-
gas dentre as datadas são o álcali-basalto da enseada do Abreu, o ál-
cali-traquito da praia da Biboca e o fonóLito do morro do Meio, As de-
terrninações confirrnarn pois as observações de Alrneida"

O corpo intrusivo de essexito pórfiro e-ncontïad.o
próximo ao Írorro do AtaLaia apresentou três resultados píóxirnos,
rnas que evidenciarn algurna discrepância que supexâ o ðrro exper:imen
tal estirnado para as deterrninações. Para explicar as pequenas dife -
renças são possíveis três interpretações: -l- Tratar-se-ia de d.oiscor
pos intrusivos distintos, o primeiro corn 9, 7 rn. a. , na pa;rte oci.derÉal,
e o segundo, corn cêrca de 9, 0 rn. a. , na região da Ponta do Atalaia"
-2- ,4. amoetra SPK-83'7 teria evidenciad.o pequena perda de argônio pos

terior. Neste caso, as ou.tras duas análises poderíarn ser considera-
das concord.antes, e à rocha poderia ser atribuída a idade de 9,43J0, Z8

rn. a. -3- A amostra SPK-552 teria idade próxirna d.r r:eal, e as duas
outras refletiriarn perda de arg6nío rnotiwada a efeito terrnaJ. sucedj.d.<r
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A: pe!¡ap9s'då F9¡mãção òuixàbr 'i. ' 
: .

' UC-Fñ-.-16 trha Råta .âl:rra!âtrito
. i,¡C-ft-t: Pontè do C¿piñ,{çu A¡xaråtrito

UC-F¡\-ì6 Àlor¡o dos Dois Ab!ãçôÊ Ankårâtrito .

MN-F,\--all :ito"o-r'.n.4" . AnrãråtFilo

::-i.:l Ì1:,." r1.;¡'", ÌT.'illÏl .,:
UC-FN-2o Blo(o - Plaiâ do Leão .-. .Ad<âtatrito . :'. . - . :. .

B --D;!rtm.es ¿-a r.o¡Àacãó São .ro¡É '..
vN-rÑ-soz- M"r!; de sãa Josó - r. de são José . Nefelina bâsaÀitô

. MN-FN-aO9 ìltor¡o de São José - I.dê 5ãô José Nefeline hasa¡ito
UC-Fì\¡-I? Blo¡ô - To-mbolo p¿la I. dc São Jo6é Nerelinê.bâÊanito

Uc-FN-tJ_À Bloco - Tômbolo pa¡a I. de São José Nef€lina baså¡ito

C - Fo¡óliios r"tr""i."" da Fo¡macão n ámé¿io¡'

MN-FN-61? ìto!!o ilo Pico Fotérilo iorrílico
MN-FN-591 ¡'lotlo do Pico Fonítito porfízico

.. UC-FN-I Praia dos Cachollos FoôóIito Pollí!¡co
FÂ-r,t-:Ao- B¿i¿ de Sùeste Fo!óLito po¡fí-ico
l.tern ldeñ rdeo
lden ldeñ Id€m

À{N-FN-604 Ìúorio do Âtalaiâ Fo¡órib afí¡i<o

UC-FN-Z¿ Morlo do Mêio Fon6lito afílicô

D - Dioues e Oùt¡os.CorÞos lpt!üsivbs da Fo!raç:o Remãdio.

Àl¡--F¡..-600 Blo.o Ce ¿:quc - \Y do Mor¡o ilo .Aralåia Limburgiti
FÀ-FN-9 Ble.ha eruPtira-P!ãi¿ dos C¿chor¡o3 Br€cha lalcârj<à

UC-F¡¡-3 Digue - ¡úot¡o do Fo'te Fu!.hito
UC-FN-6 PoDta do Alâlaia , Esselito Pórfilo
FA-FN-265 Po¡ta ilo ¡,talaia Esséxito Pórfilo
UC-FN-8 Esr¡adã Paie Pontâ do Âtã¡åiÀ Essexito pó¡liro

. UC-FN-s Ptaiâ dà Biboca A¡<ali-t¡aquito
UC-FN-lo E¡seadã do Abrcu jq'lcàli-basaltõ

T.ÀBÐLA 6

¡¡¿PIS POTÁSSTO-¿RGô^*IO DE ROCH,ls DO ÀRQUPÉL{GO DË FEFN-A.NDO DE NORONIIA
IDADÐ K-.4¡

N9 LAB.(SPK) .Má,TERTAL x ro6 mos
'

. 8s3 . Rocha total I, ?3 I O, 13

s'62 iocha torâr z,za ! o,og
.850 Rocla to¿¿l z,a6! 0,26

' 4oz Rochâ totel 2,96 !, o,az
- a¿8 .Rochã Èotal ¡, r9 ! o, ro
' ss4 

' , Rocha to¿al ó, rs f q, ¡9

.''''
404 Rocha tolàl a, 13 : O, 16

419 Rocha lotat Zl,q I o, e

' 54g Rochå totãt 9,49 I o,33

9Io Rocha toral e,ge t O,9o

393 Feldsp¡to s,OZ ! O,Za

354 Roch¿ lotal g, r r I o, zz

80ó Fetatspâto e,gr 10, Z7

147 Rocha to¿al g,$ ! o,z7
t4zR(t19) Rochå Èotèl ç, to I o, zz

l4E Feld5pato 8,96 ! o,zi
351- Rochâ rotàl S, ¡o j O, Ze

571 Ro<ha torãl ¡0, ¿z 1 o, ¡¿

35 t Rochà tôt¿t 2, 62 I 0, 3l
l3o Måtriz Kalig¿uteíticâ ¡. ¡o i O, ¡o
574 Ro<hå total E,4Z I o, zi

' 81? Rocha totãl 3,9¡ 1 9, Z,-

l3l Ro¿h¿ total g, r9 1 o, ze

552 Rocha tor¿l g,& ! o,¿g

551 Rocha total Io, ?6 i o, .l¿

553 Rô.hr roral I t. ?9 1 0.35

I
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errr época posterior, perto de 9,0 rn. a. atrâs. É sugestivo que esta é

f;ar¡:.b érn a idade da intrusão das rochas fonolíticas próxirnas,
Os grandes trneck6rrfonolíticos datados, corrÌ exce-

ção do caso já rnencionado do fonólito do morro do Mei.o, âpre aentararn
j.dades rnuito consistentes, e próxirnas de 9,0 rn. a. São êles os do Pí.-
co, da praia dos Cachorros, do rnorro do Atalaia, e do morro logo a

norte da Baia de Sudeste. Êste último foi analisado diver:sas vâzes,
r.r()rn resultados altarnente concordantes (ver Ta.he1a 3, p. I8).Idade in-
fe::i.or foi apresentada por urrra das duas arnostras analisadas proveni-
en'ees do Pico, Para esta arnostra, SPK-393, o fato pode ser interpre
t;rclo como escape de argônio posterior à forrnação da rocha, e que po-
cJ,i¡ ser relacionado corn o rnaior estado de alteração apresentado pelo
seu fieldspato.

A a.rno str a SPK-574 refere-se ao dique de furchito
intru.sivo no {onóli.to do morro do Forte, e sua idade é consi.s0ente corn
as relações de carnpo. Isto é tarnbérn verificado para as amostr¿sSPK-
*130 e SPK-351, que representarn idades rnínirnas par:a rochas de di-
que intrusivas ern rnaterial da I.ormação Rernédios, ,A' prirneira refere-
se à rnatriz kali-gauteítica da brecha eruptiva da praia d.os Cachorros,
e a segunda a bloco de rocha lirnburgítica encontrada na parte ocidental
dt:¡ ¡norro do Atalaia" Arnbas as idade s deterrnínadae poder:i.arn relacio -
rlar*se corn episódios conternporâneo s ao ciclo vul.cânico p'Jsterior.

A idade mais antiga verificada para rochas da For -
rnação Quixaba, 6,3 rn. a. , é exibida por arrlo str a proveniente de gral-
cle bloco de lava ankaratrítica encontrado logo a leste do rnorro Brar¡co,
e proveniente sern dúvída do derrame basal existente na região rneridio
natr do planalto ocidental. Outra amostra, situada ern posição estratigrá
flica rnais elevada, proveniente de urn dos derrarnes que sustentarn o

rrr(lrro Dois Abraços e que talvez seja o rne srno que ocorre no Alto
cla B:rndeira (derrame nP 5 da I'ig, 6), apre sentou idade de 2,9 Í\, a" Oy,

tra ainda, coletada nas vizinhanças da Ponta do Capirn .A'çu, correspon
den-¿lo a urn dos derrarnes superiores aí encontrados (vide Fig. 6), reve
lou. idade de 2,4 rn. a. Verifica-se que estas idades radiornétr:ícas são
pas,síveis de serern colocadas ern seqllôncia que co.ncorda corn a posição
estjraÈigráfica egtabelecida no campo. Nenhurna arnostra coloca-se de

tni,neíra evidenternente anôrnaIa, fato que contribui para assegurar a

val:dade das análise s.



-40-

:-'r 3. 6 S l:Cç,:rc o:c:oê:c.A
D.t ii_t^:.:, D,j

ADAtri. D[

I..^l
- JJ -im

I

¿,TFìê.Vf 5 Dû PL¡i¡J,tLTO ORiEI\î/lL
l:ú RNA¡\DO D!: l\iüFìCi't¡iA
ALiliElDA, l95S (Fis.Í1 )

(o1,5;'3) ¡-Al1-o do Bondeiro
J ..

/.

lcc

600 
L

[,-i'ì nocHas

¡-j oeanavr

EGENDA tooo Iunci
PiROCLA,STICAS

DE ANK,ARATRITO

Ainda corn relação à Forrnação Quixaba, arnbas as
.:.Jr-I()stras coletadas próxirnas do tôpo do rnorro Francês, no planalto
j-rr'ierior, ñlostrararn resultados concordantes e próxirnos a 3r 0 rn. a.
e arn-ostra do derrarne ankaratrítico existente na llha Rata evidenciou
l, '7 rn. a.

.A'ssirn, as atividades vul.cârricas que deram origern
;t csta forrnação podern ser cornpreendidas eïn ciclo que apresenta in-
tervalo de pelo rrrenos 4,6 rn. a., entre 6,3 e I,7 rn. a. No entanto, co-
r¡r', não pode ser excluída a possibilidade de resultado errático(ou afe-
tado por rnaterial contarninante), algurnas reservas devem ser rnanti-
das corn respeito à análise da arnostra SPK-554, cujo resultado difere
dr¡s dernais. Tôdas as outras rochas agrupararn-se ern volta de idades
l¡errr rnais novaÊ (entre 3,2 e l, Z rn. a. ), corrro tarnbérn o dique de lirn
br.rrgito já referido, intrusivo ern rochas da Forrnação Rernédios.

Resultados discordantes Lforarn apresentados por
tre's rochas provenientes do derrarne de nefelina basanito da Forma-
çãc, São José. Duas deterrninações independentes (tanto de potássio co
J-rl() de argônio) ern fragrnentos da ûlesrna arnostra apresentararn re-
su]t.ado próxirno a9,5 rrì..a. d.entro do êrro experirnental, que pode
ser considerado o resultado provàvelrnente rnais próxirno da idade
r'.:.il cla rocha. Outra arnostra apresentou idade aparente pouco infe -
.r,'r ( B, I rn. a. ), e que poderia ser atribuíaa à perda de argônio por
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aì.teração prlsterior:. No entanto, a terceira arnostra revelou resultado
niìtidarnente discordante, corn idade aparente próxirna d.e zz rn" a. Es -
ta últj.rna arnostra apresenta inúrneros xenólitos grandes e pequenos de

olivínito, alérn de xenocri.stais de olivina disserninados na rnatriz. Se-
gund,: a aná1..ise de argônio, J.evada a efej.to ern olivina separada de urn
dos rnaiores xenól.itos, revel.ou- se razaâveL quantidade presente de a¡
gônio ern excesso (ver C;rpítulo Z - "). Ernbora a quantidade presente
dêste argónio prirnário (2, 55 ccSTP/g) não se ja sufi.ciente pr:r si só

para explicar a idade excessj.va do nefelina basanito, vern cornprovar
a presença de rnateriaL contarnj.nante.

O fato rnostra que não foi cornpleta a degasei.fj.ca -
çã,.r do rnaterjal que c.onstj-tui os xenól.itos, durante a subida d.a Lava, e

perrna-nece a possibj-l.i<1ade das duas outras arnostras do rnesrno nefeli
na basanrto tarnbérn estarern afetadas por certa quantidacle de argônio
ern excesso, presente ern rnaterial xenolítico. Se esta possibil.idade
fôr a verdadeira, näo pode ser excluíd,a a hipótese de sererrr reaknen
te os nefclina basanj.tos as rochas rnais novas do arquipélago, corrro
forrrrul.ou Al.rneida (1955). No entanto, na opinião do presente autor, as
idades próxirnas a9,5 rn.. a., obtidas efiL arnostras corn rnuito pouca
contarni.nação evidente, têrn rnaiores possibilidades de estarern próï!
rnas da idade real do derrarne, gue portanto seria conternporâ¡reo ao

vulcanisrno que deu origern à Forrnação Rernédios.
Al.rneida (I961), ern considerações a respeito da gÊ

nese das sérj.es alcal.j.nas de Fernando de Noronha e Trindade, acha
provável quer,ìsnef'êIür,r basanitos sejarn rep'resentantes d.o rnagrLa pa
rentaL. Os fraglnentos de olivinito nôle englobados constituirarn rna
terial original do rnanto peridotítico do planeta, de acôrdo corn inter-
pretações anteriorrnente rnanlfestadas por Ross et aI. (1954) e Kuno
(in Kuno .t e!. , 1957) apalisando rnaterial análogo. A existência de

argíìnio errì. excesso na olivina parece constituir evidência adj.cional
desta hipótese, pois o rnaterial sólido do rnanto estaria arlrrrazer.¿¡^ndo

argôni<-r desde sua forrnação, ern ternpos que podern ser rnuito antì.gos.
Deterrrrinação de rubídio por <liluição isotópica (2,40 pprn) perrnitiu o

cálculo da razão X/nb desta olivina, que resultou próxirna a 3ZO. Ês
te valor é reJ.ativarnente baj.xo se corrrparado corrr os resultados obti.-
dos por Hart (tlt+¡ ern rochas ultrabásj.cas <1os rochedos São Pedro
e São Paulo, rnas situa.'se no intervalo encontrado para rochas provg
nient,es do rnanto.
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Ern resurno, a intrusão rnais antiga datada na For-

rnação Rernédios é o áIcali-basalto da enseada do Abreu, corn lI,8rn.
a., idade mínirna para os depósitos piroclásticos nos quais está intro
duzido. Outrag rochae intrusivas da rnesrna forrnação evidenciararn
idades pouco rnais novae, tendo havido grande atividade fonolítica há
9,0 m. a. atrás, corn a forrnação dos gra"ndes rrnecksrr da ilha princi-
pal. Ao que parece, os derrarnes da Forrnação São Joeé são contern-
porâneos ao ciclo vulcânico da Formação Remédíos. Os d.erra¡nes an
karatríticos da Ï.orrnação Quixaba possuern idade variável entre ó,3
e I,7 rn. a., existindo alguma evidôncia de rnaior atividade vulcânica
ao redor de 3 m, a. atrâs. Todo o ciclo vulcânico da .E ormação Rerné
dios desenvolveu-se no Plioceno, assirn corno a rnaior parte doseven
tos relatívos à Forrnação Quixaba. Sòrnente o derrame que sustentaa
Ilha Rata, corn l, 7 rn. a., idade rnaie nova encontrada no arquipéIago
de Fernando de Noronha, parece ter sido forrnado já no Pleistoceno.
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ARQUIPÉI,AGO DOS ABROLHOS

a) Situaqäq e -C99þCÞ

O arquipélago dos Abr,:Lhos situa-se na plataforma
continental brasileira, cêrca <le 55 quilôrnetro s a ESE de Caravelas, ao

Largo da costja da Bahia" Cornpõe*se de cinco pr:quenas ilhaso denorni -
nadas ; Santa Bárbara, Suesteo Guari.ta, Redonda e Siríba, sendo es-
tas úl.tirnas unidas na baíxa-ynar po:r" rr:lì. tôrnbolo. Estas ilhas dispõem-
-se e.yn sernicírculo interrornpådo, conforrne pode ser verificado pela
I':i,g. 7. São tödas pequenâs, a rn¿ior delas, a de Santa Bárbara, poB-

suindo pouco rnais de I km ern seu. maior cornprimento,
A prirneira rJescri.ção geológica dos Abrolhos foi

efetuada por Hartt (1870)t po ste r ioïrnente, estudos geológicos forarn
:reali.zados por geólogos da Petróleo Brasileiro S/e (eetrobrás), e no-
vos dados foram incluí.do s ern relatório inédito (Burrows, 1961).O rna
pa geol6gico da Fig. '7 está baseado ern esquefiras elaborados por Hartt
(18?0), por: Breitbach (in Burr:ows, I961) e por observações do autor.
Ve::tflica-se que, corrl exceçäo da ilha de Sueste e da ilhota Guarit¿, as

outras säo con.stitufdas de rochas sedirnentares (principalmente areni-
tos e folhelhos) qu.e rne:rgulharn suavernente para NNE, e são recober-
tas pr:r rochas t¡asálticas concordantes, As rochas sedirnentare s cons-
t:i.tuern a Forrnação Abrolhos, assirn denorninada por Oliveira e Leo -
¡rar clo s (1943),

A Petrobvás efetiuou sondagern na ílha de Santa Bár
bara, levada por anornalia sísmica ern forrna de dorno. O poço pionei-
ro, de¡rorninado SBet- I -Ba, ati.ngiu a profundidade de 1398 metros, e

su¿ c<.¡luna estratigráfica, extraída do relatório mencionado, consta da

'1.'abe la 7.

O poço foi encerrado quando ainda estavarn sendo

perfurados depósitos piroclástJ,cos, de espessura portanto desconheci-
da"

Foi revelada pela sondagern estrutura de edi.fício
vulcânico, responsável pela anornalia sísrníca acirna rnencíonada. O

rrraterial vulcânico perfurou a crostja na pl.ataforrna continental, e acu-
mulou.- se de inlcio d.e rnaneira cakna, sírnultâne amente a sedirnentos
de natureza principalmente calcár.'.¿a. Posteriorrnente i.ntrusõeg de dia-
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TABELA ?

PERFIL LITOLOG.ICO DO POçO SBst-1-Ba

Profu¡didade

0-53 rn
53 -97 rn

97 - l4O r¡

140 -412 rn

4L?-724 rn

7 24 - 139I rrL

Litologia

Diab ásio
Arenito corrr pequenas intercalações concordan
tes de diabásio
l¡:trusão de diabá sio
Rochaa sedirnentares (arenitos, calcários, fo-
lhelho s calcário s

Intrusão de diabásio
Rochas piroclásticas e sedirnentos assocíados.
(tufo-brechas, calcários tufáceos, brechas vul
cânicas e folhelho s calcários),

básio ('rsills'r e diques) afetararn e inclinararn as rochas estratificad.as
preexistentes. A interpretação estrutural do arquipélago dos Abrolhos
foi efetuada por Burrowe (1961), cujo perfil geol6gico adaptado é repro
duzido na Fig. 8.

As ilhotas do arquipélago fepresentam os relnanes-
centea acirna do nível do rnar do edifício, cujo tôpo foi cornpletarnente
demolido pela.eroóão.As inclinações medidas nas carnadas, quase gern

pre para N ou NNI,V, são de 8 a l0o, podendo atingir até l50 ern alguns
casos, e indicam a poÉição do arquipélago no flanco norte do edifício
vulcânico.

Àg rochas basálticas que ocorreÍì. na superfície, so
brepoetas a sedimentos¡ forarn de strufdae pela erosåo ern seus conta-
tos euperiores, de modo que se torna irnpo s síve1 a verificação d.e seu
caráter intrusivo ou extrusivo, As que aflorarn nae ilhas de Sa¡rta Bár-
bara, Guarita e Redonda são de granulaçäo rnilimétrica, enquanto que
as das ilhas Siriba e Sueete possuem granulação rnuito mais fina, ernbo
¡a não tivessern sido nÒtadas texturas de rochas extrusivas. O autor
acredita que existern grandee possibilidades de t6das as vaïied.ad.es se
rern de rochas intrusivas. O Íato é fu¡darnentad.o na existência de in-
tercalações de textufa até rnuito fina que possuem contatos quentesrl
tanto no tôpo corno na base, ern sond.agern e tarnbérn na superfície. Na
ilha Redonda, por exernplo, foi notado urn pequeno rtsillÍ, corn cêrca
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de rrrn metro de espessura, intrusivo ern sedirnentos finos.

.A's rochas sedirnentares, corn base enì xestos vegg
tais, forarn colocadas por Hartt (1820) tentativarrre¡.te no Cretáceo su-
perior. Na sondagern Sbst- 1-Ba, a ll50 rnetros de profundi.dade, urn
te sternunho de calcário tufáceo, conternporâneo às rochas pi.roclásti-
cas do edifício vulcânico, {oi estudado por J. C. Íroelsen (ín Bur:rows,
196f), que encontrou fo¡:aminíferos relacionávei.s ao Cretáceo supe-
rior,

b) DeterrninaÇões r adiornétric aq

Quatro arnostras de rochas basálticas encontradas
na superfície, e duas arnostras do rtsillrr intrusivo inferior forarn data
das pel.o rnétodo potássi.o-argônio" A localização das arnostras encon
tra-se.na f ig. 7; os resultados na Tabela 8; os dados analíticos corn-
pLetos podern ser encontrados no Apêndice I, e a d.escrição sucintadas
arnostras no Apêndi.ce II" Ern todos os casos, as idades potássio-argô
nio representarn idades rnínimas dignas de confialça para fen6rnenos
eruptivos que contribuirarn para a forrnação do edifício vulcânico dos
Abrolhos. Trata-se pre sumìveknerì.te, errr todos os casos, d.e atno 6 -
tras de intrusões, relacionadas coûr as últirnas fases do ciclo vulcâni
co. Se algumas das a.rno6traB constituirem na verdade ïochas.*t"rr"i-
vas, da rne srna rnaneira tratar-se-ia de yochas situadas no tôpo da se
qllência ora observável, e portanto tarnbérn relacionad.as corn as úl.ti -
rnas fases do ciclo vulcâ¡rico,

As idades encontradas são tôdas referíveis ao Eo
ceno, e são quase seûrpre analìticarnente distintas, isto é, corn dife -
renças superiores ao êrro experirnental das análises. ,4. idade rnais an
tiga, próxirna de 50 rnílhõe s d.e anos, foi revelada por arnostra prove-
níente da pequena intercalação mencionada existente na ilha Redonda.
Das duas arrro str as provenientes da ilha Sueste, aquela situada ern ní
vel estratigráfico rnais elevado apresentou algurna :.di.ficul.dade analí-
tica, ern virtude da presença de grande quantídade de argônio atrnos-
férico. TaI lato irnpediu deterrninação rnais precisa de sua idad.e,rnas
o resultado pode ser considerado cor¡cordante corn o apresentado pe-
la outra amoatra proveniente da rne srna ilha, dentro do ôrro experi-
mental, Para a ilha Siriba, foi deterrnínada idade aparente pouco mais
recente do que a das ilhas Redonda e Sueste, ernbora a diferença se-



N9 DE CAMPO

SB-I-BA- 620

SB -I-B,c'- 709

AB-29

AB.26

A'B-23

AB-5

TABELA 8

IDADES POTÁSSIO-ARGôNIO DE ROCHAS DO ARQU]PÉLAGO DE A,BROLHOS

LOCALTZAçÃO

Poço SB-I-BA - I- Sta. Barbara- 620 rn

Poço SB-I-BA - I.Sta. Barbara-709rn

I rsillr I - Ilha Siriba

Tôpo do rrsílllr - Ì. Sueste

Base d.o I'sillrr - I. Sueste

Pequeno rr sillrr - Ilha Redonda

ROCHA

Lrr.abaslo

Di abásio

Lrrabaslo

l-.haþas10

LJr aba slo

L,laba sro

N? LA.B.

(SPK) MATERIAL

267

z6L

816

731

8i5

8t4

Plagioclásio

Rocha total

Rocha total

Rocha total

Rocha total

Rocha total

ID,A'DE K-.4'r
x 106 atos

4t,4:1"2

43, 3 : t" 3

45,6 : r,4

44, 6 ! 4,5

48, r j 1,9

50, ljI,5
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ja pequena. Ae idades rnais novas foram apresentadas pelasduasaïnoe 

i

tras provenientee do rrsillrr inferior perfurado pela sondagern SBst-l-Ba,
e localizado logo acirna dae rochas piroclástÍcas do edifício vulcâ¡rico.
Os dois reeultados forarn concordantes e sua rnédia (que pode ser con-
sid.erad.a 42,3 ! 0,6 rnilhões de anos) representa urna boa e stirnativa
da idade de consolidação dêete corpo intrueivo.

Re eurnindo, as deterrninações potássio-argônio in-
dicarn eventoe vulcânicos aesociados à forrnação de rochas basálticas
intrusivas no arquipéIago doe Abrolhoe pelo rnenos entre 5O e 42 rrú -
thões de ano6, rio Eoceno. Estae atividade e referem-se às últirnae fa
ees de ciclo vulcânico que se iniciararn, pelo rtre.no6, no Cretáceo su-
perior, como pareceûì. indícar as evidências foseilíferas.

.*,i

.Ëì



M1I'GMAT]SMO POS-PALEOZOICO NA COSTA BRA'SILE]RA

Os últimos eventos de carãter orogônico que ocor-
rerarn na costa oriental da .A'mérica do Sul são do firn do pré-Carnbria
no e do início do Paleozóico, quando intensos dobrarnentos afetararn
rochas sedirnentares no nordeste e leste do Brasl".l. Ci.nturões rnetárn&
ficos forrnadoÊ nestas épocas circundarn núcleo rnais antigo represen-
lado peJ.o Craton do São Francisco.

Esta orogênese foi rnelhor caracterizada r:la área
d<¡s dobrarnentos Caririanos (Hurley et aL, 1967), onde rnai.s de uma
centena de dados radiométricos já são disponíveis. A fase principaì- do

d.iastrofisrno païece ter ocorrido há cêrca de 600-1650 rnil.hõe s de anos

atrás, corno lTro str arn díversas determinações pelo método rubídio-es-
trôncio ern rocha total, interpretadas pelo procedimento da "linha isó -
cr onar r. Gr anito s tardi-tectônico I e po stectôni.co s evidenciarn j.dade s

pouco rnais recentes (5OO-550 rnilhõe s de anos), enquanto que eventr: de

470 milhões de anos parece estar associado à forrnaç ão de pegrnatitos.
Padrão de idades rnuito semelhante é encontrado tarnbérn no gralde cin
f;urão rnetarnórfico que se dispõe ao longo da costa brasilei.ra, desde o
su1 da Bahia até r o Rio Grande do Sul.

A. últirna rnanifestação rnagrnática ainda associada à

grande orogênese responsável pelos diast.iofismos nestas duas signifi*
cativas unidades geotect6nícas, parece ter sido a forrnação do corpo gra
níJico da Serra Me ruoca-Ro s ário, Çearâ, ao que parece -Intrusivo ern se

dirnelto s p,:uc,:l ori.hão metam6rficbs, q¡,re constítuern a assirn charnada
t rSérie Jaibar as I t. E ste s sed.imento s rep,re sentam rnuito provàveknente
depósitos cle rrrnolasse", forrnâdo! no fim do ciclo Caririano, O gr ani -
to citado evidencia idade ordoviciána, de 430 rn. a,, pelo rnétodo potás-
sio-argônio (Vandoros, 1967).

Corn o térrnino do ciclo orogênico rnencionado, e sta -
bilizou-se, no eo-paleozóico, o grande núcleo que serviria posteriorrnen
te de plataforma para a orogêne se. andina. Nessa enorrne região crat¿Jní
zada, denorninada por Alrneida (1967) rrPlataforma Brasilei.rarr, quaLquer

atividade ígnea posterior foi de caráter anorog6nico, essencialrnente l.i-
gada a fraturas. De rnodo especial, na região oriental, podern ser tïren-
cionadas as seguintes rnanifestações magrnáticas:

/rt '

I *l uri:r
Ì:-

Ë-Tf\g"



-5I-

a) Atividade basáltica da Bacia do Paraná

No firn da era rnesozóica, um volurne irnenso de

material basáItico de caráter toleiítico, estirnado em 650.000 krn3
(Leínz et. aL , 1967), extravasou- se na Bacia do Paraná, formand.o gran
de número de derrarnes e intrusões rasas. A Fig, 9 rnostra os lirnite s

aproxirnados atingidos pelas lavas; no entanto, a rnanifesbção wulcâni-
ca ultrapassou de rnuito tais lirnites, visto que diques de diabásio são

encontrados desde o Atlântico até ..ro rnaciço Brasil Central.
O vul.canierno foi alirnentado por extensas fendas de

tensão, hoje preenchidas por diques. Alguns dôstes diques exibern rnui -
tas dezenas de quilôrnetro B de cofiIprirnento e rnais de 100 rnetrosde es

Pessura. Forarn certarnente lntroduzidos er¡. enorrnes geoclases na épo

ca.da extrusão. Cordani e Girardi (1967), na região de lvlorretes, onde

o número de unidadee paralelao é excepcionalmente elevado, assinalam
sua freq{16ncia relativa de cêrca de urn por quilômetro, e espessurarné
dia de 25 a 30 rnetros. Nesta localidade os diques apre sentanl. direção
NW*SE, e sua natureza de preer¡chirnento de espaços abertos indica urna
distensão da croeta na época do vulcanisrrro de cêrca d,e 2,5 a 3%, no6
sentídos NE e S14'.

A fase principal da rrranife etaç ão magrnática ocorreu
entre lI5 e I30 milhões de anoe atráe, no Cretáceo inferior (Creer eta],.,
1965; Arnarals! "1., IÇ66; McDougall e R{legg, 1966; Melfi, I967; Van-
dovos et al. , L966). O total de amostrag datadas pelo rnétodo potássio-ar
gônio, quase seffrpre ern rocha total, atinge rnais de 80, sendo que cêr-
ca ð^e 75% caem no intervalo referido (Cordani e Vandoro6, I967).No en-
tanto, aLgurnas deterrninações isoladas rnostraram-se rnais antigas, in-
dicando que as prirneiras atividadeB dêste vulca-nismo tiverarn lugar pro
vàveknente ainda no Jurássico ou talvez antes.

b) Atividade ba e álticada Baciado Parnafüa

Atividade ígnea ern grande escala, de caráter sern.e -
thante à da Bacia do Paraná, teve lugar tarnbérn na Bacia do Parnaíba, no
Norte do Brasil. Rochas basálticas aflorarn pf edominanternente sob for-
rna de irìtrusivas (gra-ndes 'tsills") nas rochas sedírnentares desta bacia.
For a¡n re aliz adas algurnas deterrninaçõe e de idade potás sio- ar gônío
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(ver Tabela 9), corn resultados concordantes e próxirnos a I20 rnilhõe s

de anos. A localização das amostras analisadas encontra-6e na f ig. I0.
Portanto, ernbora os dados ainda sejarn insufícåentes para perrnitir ge

neralizações, parece que o vulcanisrno da Bacia do Par¡.aíba é contern
porâneo ao congênere da Bacia do Par:aná.

c) Atividade ígnea alcali.na no Þlqëiì rqeridio4al

Ernbor a o volurne total do rnatetial que resul.tou da

atividade ígnea alcalina seja rnuito inferior ao das rochas basál.ticas a-rl

teriorrnente mencionadas, o I'ulcanisrno alcali.no apresenta papel não

rnenos irnportante ern relação à interpretação genética, visto que teve

duração até mesrno superior à do r,rrl.canismo basáItico" Já lorarn assi
nalados no Brasil rneridional rnais de 20 di.stritt¡s onde ocorrern tipos
de rocha alcalina rnuito variados, erl) edifícios vulcán.i.cos bern Localiza
dos. ,A's câmaras magrnáticas que J,hes der:arn or:igern forrnararn-se por
processos ainda rnuito discutidos, r.nas <le qual.quer rnodo o rnateri.al
rnagrnático foi introduzido ern condutos origi.nados ern zonas de rnaior
fraqueza da crosta. Melcher e Coutinho (1966) dernonstrararn, pei.o rne

nos para a ocorrência alcalina de Anitápoli.s? a sua associação indubi-
tável a sisternas de fratur arnento na crosta" A distrì.bui.ção das áreas
das ocorrências é tarnbérn ¡nuito grande, desde o sul. do Estado de Mi-
nas Gerais até ¿-o Estado de Santa Catarina (ver Fj.g. 9),

O estudo geocronol.ógico cornpleto foí apïesentado
por Arnaral et e!.,( I!67). Êstes autores verificararn que as ocorrôn -
cias alcalinas forrnararn- se em épocas indíviduaj.s e características pa

ra cada urlra, corn exceção de algurnas localidades, como a de Poços

de Caldas, onde as atividades rnagrnâticas desen.volverarn-se durante
certo período. De urn rnodo geral, a forrnaçäo das rochas alcalinas en

volve intervalo de ternpo total superior a 80 rnilhõe s de anos, AIérn
disso, parecern distribuir-se ern doi.s grupos distintos de i.dade, o pti
rneiro no Cretáceo inferior (I22-I33 rnil-hõe s de anos) e o segundo en-
tre Cretáceo superior e Terciário (5I-82 rni.lhõe s de anos). Sòrnente

poucas deterrninações se col.ocarn fora dos citados lirnites" De i.nício,
pode ser notado que o prirneiro grupo é essenci.aknente conternporâ -
neo à atividade basáltica, enquanto que o segundo grupo é nìtidarnente
po ste r io r.



TABELA 9

DETERMTNAçõES DE IDADE eotÁssro-enc6¡¡ro niÉorrAs EM Rocr{As uecrvrÁ.flc¿s pós-per,eozórces oo
NORD$TE BRASILEIRO

N9 DEC.AMPO

HD-805

HD-626

AN- 2 81

GA-20

oe-er/r-r

GA-2I

PV-38-CE

Idern

C st- 1-BA

LOCALTZ Aç?!O E S]TüAçÃO GEoLócrCj'

t¡Sillt' intrr¡sivo ern rochas carboníferas
Floriano, Pi

"Sillr' intru sivo e¡n rochas carboníferas
Floriano, Pi
Derrarne (? ) - Lizarda, Go

Chaminé intrusiva ern rochas rnetarnórficas
P. Gabugi, RN

Dique intrusivo ern rochas rnetarnórfieas
Curaça, Ba

Dique intrusivo ern rochas rnetarnórficas
Angicos, RN

Intru são ern rochas rnetarnórficas
Mece jana, Ce

Idern
Pequeno rrsillrrintrusiwo ern rochas do
Cretáceo - Caravelas, Ba

Roc'.A .i;fâï

Diabásio 66A

Diabásio 707

Basalto 673

Basalto 512

Gabro 391

Diabásio 653

Fonólito 675

Idern 676

Diabásio 248

ID.â'DE K-A'r
MATERIAL , ^6x lu aIlo s

Rocha total 12O,3 ! 3,6

Rocha total l2:¡,3 ! 3,6

Rocha total LZZ,6 ! g,Z

Rocha total 19, ? J 0,8

Plagioclásio 73,2 ! 4,4

Rocha total 125,7 ! 3,8

K-feldspato 28,6 : O,9

Rocha total 26,6 ! o, g

Rocha total 46,5 ! 1,4

I

A
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Ilator de grande irnportânci.a gen6tica que floi obse.r

rrado pot Arnarai. et al. (I96?) â a locaLizaçào do grupo de occ¡r::énc."ias

rnais anúigas a oeste do grupo de ocorr:ências rnais recenl;es.41.érn d:i.s-

so, dentro déste últirno grupo, existe urna tendilncia das ialade s dos d:Ls

tr:if;o s indi.viduais decresce:retn para Lesûe, ern direção ao Ocean.o Afilân
tico. Não é de se excl.uir a hipótese de cxjstirern ocÒrrôrr(ras cle:c.i¡nhc

cidas de rochas alcal.in.as subrnersas na plata{úl:i-na conl;i.nentjal cor:r ida,

des prr:vàveknente ainda rnais novas (deve ser ni¡t:rdo o f¡¡.t,: de qu.e rnui
tos distri-tos, corno São Sehastião, Montão de Tri.go, Viùór::ia, Búzi.os e

Cabo Frio, cr-rnsti.tu.ern il.ha s ) "

a) Bgç¡ff jClggg do cabo santq Ar"jliqhg, .F*¡¡:e¿nþ-g-qS

A c6rca de 30 km ao Sul. de Rec'ife, Per-na.rntrucoo

ocoïre um d.istrito rnagrnático abrangendo ârea toL.al de 150 krnz, on.de

aparecerrì. di.versas v'ariedades de rochas, cuja cornposição va,ria des-
de ba.sáltj.cas até gr aníti.cas. Tr:atia-se essenciaknente de r:ochas vuLcä
nicas, rnas aparece tarnbém ur.na vari.edade alcalina de grani.lo, i.ndutrÌ

tåvelrrrente não orogðnico, sernelhante aos de Niger (Jacobson .e-t gL.',
I958; Blar:k, 1967). O cornplexo ígneo foi descrito pr:irnei.r:;rnente por:

Er:icksen de Ol.iveira e Andrade Rarnos (1.956). Po ster:io rrnente, Vandg.

ros e-! a!, (I966) rnostraïaïn que as idades radior.n6tricas de to<l.os. os
tipos Litológi.cos deterrninados eram serneLhantes, p:róx;!.r.nas de 90 rni -
l.hões de anos (Cretáceo superi.or). Tais deterrninações ev:i.denci.ararn a

cons angllini.dade de t6das as variedades rnagrná"ticas (inclusi.ve o grani
to), qu.e devern ter sido forrnadas principaknente por processos de di-
ferenci.açäo.

O jcornplexo ígneo do Cabo de Santo Agosti.nho está
si.tuado exatarnente s6bre c¡ rrl.i.nearnento de Pernarnbuco'i, as sJ.rn defiÌ.-

ni.do por Ebert (1962), e caracterizado por urna irnensa zona rle Í;r¿tu-
ra corn <liversos quil.ôrnetro s de Largu::a, direçäo rnai.s c)u. rnenos E.W,
que a.t:ravesÊa todo o ¡ordeste brasilei.ro, desde o Atl.ânûÌ.co at;é perder-
se sob as rochas sed'.i.rnentar e s da Bacia do Parn.ait,a (vide Fi.g. I0)"

e) .Locþas básícas dg IIoI4e!þ. qre si.Le.¿rq

I-núrneras ocoïrências de :rochas ígneas <le na'¡u.re-
za basáLti.ca for arn assi.naladas co::tando o escudo n.o N,¡r:cleste Br:a.sì,.,
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leiro. Trata-se pri.ncipaknente de rochas de dique, associad.as a fra-
turas de tensão, Ocorrern também alguns casos de charniné s vulcâni -
cas, corno algumas de6critas por Rolff (L965), ou derrarnes, corno os
que aparecen'Ì no litoral norte do Estado do Rio Grande do Norte (Ke_
ge1, l9 5 7).

Três anrostrae d9 rochas basálti.cas forarn datad.as
(ver Tabela 9, p"5A); sua localização consta da Fig. 10. O dique bási*
co de Angj.cos, RN, corta rochae rnetarnórficas pertencentes à orogê-
nese Cariria-na, e sua idade revelou.çon-têrnþora_neidade corn o vulca,_
ni 6rno da Bacia do Parnaíba, corn o qual guarda provåveknente asso-
ciação genética, .A'rrrostïa do pico do Cabugi, que pertence a conjunto
de charniné s vulcânicas exístentes na região d.e Lages, RN(Rolff, I965),
evidenciou cêrca de 20 rnilhõe s de anos, dernonstrand.o a continuid.ad.e
das atividade s ígneas pelo rnenos até o firn do Mioceno. O gabro de
Curaçá faz parte d.e sisterna de dii;que e paralelos, e revelou idad.e ra-
diornétrica de ?2 rnithõe s de anos, próxirna ao firn d.o Cretáceo" Estas
poucas iclades já sugereûr que as manifestações vulcânicas no nord.es-
te brasileiro forarn rnais ou rrre.no e contínua€ a partir do Cretáceo in-
ferior, até o firn do Terciário, indicando que os fr atur arnerito s a que
eetão assocíadas mantiverarn-se ativos durante todo aquele espaço de
ternpo.

f) ¡'onólito d.e Mecejana, Cearâ

A c6rca de 20 krn a SE de Fortal.eza, Ceará, ocor-
re corpo de rocha fonolítica, pre surnìveJ.rnente intrusívo nag rochas
rnetarnórficas e ígneas do ernbasarnento, Seus contatos estão encober-
tos, pois encoritra-se cornpletarnente rodeado por sedirnentos cenozói-
cos. A rocha, descrita pof, Vandoroe e Oliveira (no prelo), é sernelhan
te aos fonólitos do Arquipélago de Fernando d.e Noronha" "AJérn disso,
jaz na continuação do alinharnento que passa pelo referido arquipélago,
pelo atol das Rocas, e por aLguns alto s fu^ndo s que signifiicam. corn tô-
da probabi.lidade edifícios vulcânicos gubrnersos. Tal ali¡rharnento, d.e

direção geral E-W, já tinha sido agsinalado por Alrneida (f955) e inqi
ca provàvelmente zona de fratura pela qual se extravasou grande quan.

tidade de rnaterial rnagrnático.
A idade do fonólito de Mecejana foi deterrninadaem

urna única arnostra (ver Tabela 9, p.54), tanto ern rocha total cottlo
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ern feldspato potássico, Os resultados, ernbora próxirnos, apresentan
diferença pouco superior ao êrro experimental, que pode ser atribuí-
vel à perda de argônio por difusão da rocha ,-total (ver Capítulo III -
c). A idade do feldspato, rnais digna de confiança, indicaria que ativi
dades ígneas ao longo d.a zona de fratura referid.a teriarn existido pe

1o menos desde o Mioceno.

g) Rocha basá1tica de Caravelas, Bahia

O poço Cst-l-Ba, perfurado pela Petrobrás nas
proxirnidade s da cidade de Caravelas, Bahia, encontrou ern profundi-
dade urna pequena intercalação basáltica (côrca de I rnetro de eepes-
sura) atravesea¡rdo carnadaÀ atribuídas ao Cretáceo. A arnostra reve-
lou idade potáesio-argônio de 46,5 rnilhõe s de anos (ver Tabela 9, p.
54) perfeitainente correlacionável corn o vulcanismo que afetou o ar-
quipélago dos Abrolhos, de que trata o C apítulo anterior. A Fig. 8(p.
46) rnostra a relação possível da intercalação de Caravelas corn o

edifício vulcânico dos Abrolhos, ao qual rnuito provàvelrnente esteja
relacionada.
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'7 .., O }'ULCANISMO E A ORIGEM DO OCEANO ATLÃNT:ICO SIIL
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Pelo expo sto no s capítu.lo s anteriore s" foi ver j.fi.ca-

do que ern cada edifíci.o vulcânico esÍudado do ,'{"tl,ånrLico Sul, e notada -
nae.rÌte no Arqu.ipélago de Fe:rnandó de Noronha e na -llha de Trindade,
crxistern c:iclos magrnáticos sucessivos, cuja idade pode ser d.elirnita-
da dent:ro dos,limites experirnentais. Os reeulr.aclos rnostram, ¿ìrn ca-
dí¡ caso, a possibil.ida<le de alte:rnáncía de fase¡ I'ulcânicas, qu.e podern
ser de natureza di.sti.nta. Al,érn disso, rrrostr:ou-se perfel ta.rnente definí
vel, o inter:valo de ternpo gue envolve a história geológi.cra do rnate:ria1 en
cÐtttrado aci.rna <1o níwel do rnar, no tôpo do edifí<;io. lr{ a,i.,l .r.ì.nda, etn
r.nu,Ító s casos são definíweis tarnbérn corn ce:rta precisão os in.ùervalos
rle ternpo referíveis a cada fase vulcáni.ca"

É necessário frisar, no entanto, qu.e o ternpo neces-
r:ário para o cre sci.rnento de qualquer: edífí.cio vul.câni.cei incl-ui aquéle qu.e

decorreu dut ante ;r forrnação do rnaterial si.tuado aba.ix': dr¡ níize L do rnar,
que cÕnstitui seûÌpre a parte princi.pal do edj.fício. Tc¡rn¿- se evldente que
a j<la.de mais antiga encontrada em rochas da superfí.cie sígn.ìfie a tão sô-
ß:Lente urrr f.irrrite mínirno de idade para as atividades iniciai s d.c¡ vuLcanis,
rno. As prirneiras rc¡chas forrnarlas € stariârn n¿ base do edi.fício vul.cáni
ccl, fora do alcance direto. Portanto, a hi.stória geotógÍ.ca do r,,t¡.Lcão oce
ânjco cobre necessàrrarnen.te i¡tervalo de ternpo rnaior daquel.e deterrn_i
naclo por análises de amostras da superfí-cie, Alér.n disso, a. cornplexi-
dadc da hj.stória vu.lcânica evi.denciada pela secqão atual.rnente exposta
(r,rchas píroclásticas, d.errarnes, intrueões, etc, ) irnpõe gra.n<le caute -
la l.as !r:.terpretações. É pràticarnente ír.npo ssí:v.el i¡,ferir-se á evolu.ção
r:t¡nrpleta do ectif í-cio sòrnente pelas expo siçõe s n.a supe:rfí¿ie. Difliculda-
rle adicional é representada pela instabi,lidadc isostáticå dos cdifìí.ci,:: s vul
cânicos, que tendern a subsidi:r ¿¡,baixo do nível do ïna.rj por: es';a razäç,
não são encontradas, a não ser eïn raras exceçôes, i).has nas quaís o

vul.cånisrncì extinguiu.- se já hâ algwrn ternpo" A vi<i¿r m6dia de ur.na i.Iha
vrrlcånica oceánica é e stirr¡ada por Miller (196a) e Gass (1.96'7) ern cêr:-
ca de 20 rnilhões de a¡os"

A Tabela I0 reun.e as deterrninações de j.dade radio
rhétjricà efetuadas ern outros laborat6r.ios que nãc, o da. IJni.versi.dade :



TABELA IO

DETErìÀllNAçoES POT.4SSlO-.{RGoNTO EM EDTFfCiO-S vU LC.4NTCOS DO OC ÐÀr,-O .{T L,1}ì TICO 6U L*

LOCALIDADE ROCHA IDÀDE(rn. a,) REFERENCIÂ

llhã r.ulcánica dc Santà Helena Oli\ina-bes¿lto 13, O t t,3' ' Abdel-Àionern . C."t(ìg6l)
Idem olivina-basalto lz,l! 1,2'" Idern

Ide¡n Basalto ll,8J 1,2** Idem

Idern Fonólito . lo, e t t, t'* ldem

Idem Traqui-basalto lo,4 t l, o Idem

Idern . . . Fonólito 8,5:0,9--. Idem .

rde¡n . Fo;ólito 8, o j o, 8* * tdem

IIha wulca^nica de Tlistão da iunha Derrame 3, o I 3, o Miller (t964)

Idern Der¡a¡ne o, s 1 l. o ldem

Idem. .Deiralne 9,951 qrs* * Grasty (ern Miller, 1964)

lde¡n Derra-¡ne o,z lt,o** , Miller (1964)

Ide¡n Der¡a¡¡re r, o i I, O ldem

ldern , Derra¡ne 3, o 1 r,5 ¡dem

Ide¡n Basalto 3,011,0 Ìdem

Idern Basalto 9, q Í z' o ldem

llhe de NightingâIe Basålto 2, o 1 l, o Idem

llha inacessível Basalto 6, o t 1,5 Idert

Ide¡n Besalto 2,9 ! 0,3 Rex (em Gass, 196?)

Ilha r.nlcânica de Gough Olivina-basalto 6,0 ! 2'o Miller (196a)

ldem Traquito 3, o t 1, o Idem

Idern Trequito 2, o': I' o ldern

Ilba v-ulcânica de Ascensão Várias até 1,5 BeII et a1., 196?" *

Monte sì¡brnarino "Discovery" Lave 26,0 ! 4, o Mille¡ (1964)

Montc subm¿rino "Vema" . Làva fo¡olítica I I, o 1 O, 3 Cooper e Richatds (l!66)

'Sòmcntc forarrt coÐsideraal_as determinaçõcs er:r que a correção para argôoio at.nosférico não alcan

sou 9s%. \U = +.zz * lo-10.,,o"-l \¿ = o.5g¡ * to-1Ou,,o.-l

' 'Média dc 2 resultados

""Sòrn.nt. resumo publica<ìo - D¿Ldos a-nalíticos não disponír'eis.
I

o
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de São Paulo, ern rochas proveníentes de ilhas vulcânicas d.o Oceano
At].änti.co Sul: as ilhas de Sa,rìta iHelena, Inacessíve1, Tristão da Cu_
nha e Gough (Abdel-Monern e Gast., 1967; Miller, 1964, Bell eË al..,
I96?)" Na m.esrna tabela, acharn-se incl.uídas d.eterrninaçôe s de idade
efetuadas ern ainostras dragadas do tôpo dos rnonte s subrnersos(rsea
rnountsrr) Verna e Discovery (Vilter, Ip64; Cooper e Richards, 1966).
}larl. (I964) cent,cu deterrni.nar a idad.e pelo rnétodo Rb-Sr de arnostras
dos Rochedos São PauJ.o, sern tef conseguido resul.tados favoráveis,
ern virtude do conteúdo extrerrÌamerìte baixo de Rb nestas rochas.

A localização dâstes ediflícios vul.cånicos, bern co-,
rno dos <lernaìs exisÍentes no Oceano Atlåntíco Sul. é rnostrada na Fig.
iI.

De acôrdo corn os dados da Tabela l0 veri.fica-se
que o padrão evidenciado para os edifícios de Trindade e Fernando de
Noronha ocorre tarnbérn para outras ilhas, corno as de Santa Helena
ou Trietão da Cunha, onde diversas deterrninações de idade são dis-
poníveis. Em todos os casos ern que for arn efetuadas várias d.eterrni
nações, é delirnitado urn intervalo de ternpo pa:.a aa atividade s vulcâ
nicas, que pode ser considerado mínirno para cada urn dos edifícios
con siderado s,

b) Associacão do vulç qnijrno cgnl zo4qlde fr ÊSlIg na-6åg! !?

Alrneida (1955, t96t e 1965) sugere que as ilhas
vulcânicas oceânicas brasileiras apareceraïì. eïn vastas zonas de fra
tura, eviden.ciadas por alinharnentos de altos fundos que representa-
riarn outros tantos rnonte s subrnarinos. Enorrnes zonas de fratura, de
direção aproxirnada E-\4r, já forarn assinaLadas ern todo o Atl.ântico
Norte e .Equatorial. Corno exernplo s podern ser citados a ûChain frac
ture zonerre arrRornanche fracl;ure zone[, apf oxirnadarnente no Equa
dor, corn desloca-rnentos transcorrentjes d.a ord.ern de centenas de
quilôrnetros ern cada uma delas (Heezen gi: aJ", Lg64), e a zona de
fr aùuï a rrAtlanti s rr, na lati.tud.e aproxirnada 30o N, corn deslocarnento
de cêrca de 100 quilórnetros (Heezen e Tharp, Ip65)" tr.;raturas serne
thantes forarn assinaladas ern t6da a extensão do Attántico Norte. Krau
se (I965), estudando enorrrre zona que se estende desde a península
Ibérica até â região nord.este dos Estados Unidos da Arnérica d.o Nor-
te (r'East and W-est Azores fracture zone[), consj.dera as frafuras ati
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vas pel-o rnenos desde a Era Mesozóica rnédj.a até os presentes dias,
ernbora ern époc;rs difer:entes e sucessivas, e corn deslocarnentos às

vêzes r:postos, conllorrne as rnudanças dos rrstressesrr tectônicos"

No Atlântico Sutr, ainda não exisúern estudos ocea-
nográ{icos cornpJ-eto so pàra que padrão sernelhante de fralur:a pudes -
se ser observa.do, No entanto, os altos fundo s a}inhado s presentes nas

latitudes de Fernan<lo de Noronha, Abrôlhos, Tr:tndade, e outros, co-
rnc: os da elevação ocreáni.ca (t'risert) Rio Grande, parecern estar refe-
:ríel.o s a outras tantas zc¡nas de fr atur a, de direção aproxírnada E-W, cg

rno acontece nos carlos já descritos do Atlântico Norte e Equatorial.
NÕ ciôntinente sularnericano existern linhas tectô -

nii:as definiclas, corno as írnensas zonas de fratura E-W que constí -
tuern o6 Line arnenf,o s de Paûos (Kegel, I965) e Perna.mbuco (Ebert,

J962), Tais lånearncnto s <1o Nordeste brasj.leiro rePre$entarn possi'-

veknente reativações de linhas tectônicas rnuito antigas, talvez liga-
clas aos rnovirnentos orngenéti.cos Caririanos do firn do pré-caçnbria-
nc¡. Isto poïque, å') que pâr:ece se the assocj.arn intrusões graníticas

desta orogênese, às quais as fraturas devern ser anter:iores ou pelo

m.enos contemporâneas; por outro lado, êstes rnearnos granitos tarn-
hórn forarn afetados por rnovimento s posteriores ao longo das rnes -
rn¿s i-inhas de fr:aqu.eza. A fase rnoderna das :reati.vações é cornprova

ela pela existéncia de nurnerosos diqu.es basálticos (RoUf, 1965)âe di-
reção E-W, e petro aparecirnento da ativi.dade rnagrnâ:ti ca do Cretáceo
do Cabo Santo.A,gostinho, esta últirna nas proxirni.dade s do acirna re -
lerido line arnentql ile Pe¡:n^arnbuco. Tarnbérn no corrtinente afrícano,fe
nôrneno s s ernel.hani;e s fnrar.n assinalados por Furon (1963), que lnos

trôu a existênci.a cl.e enorrne s fraturas de direção ENE-WSW no Ca

r.ne rurn, que cônt:i.nu.âfir na plataforrna continental, onde aparecern as

soci.adas às rochas vulcâni.cas consideradas r.ne sozóicas das ilhas do

Clõlfo da Guiné" Estas rnegafraturas, existentes sôbre os continentes,
pcr<lern representar: a conti.nuação ð.as jâ rnencionadas zon.as de fr:atu-
r: ¿r no assoalho oceáni.co.

A' associação do vulcanisrno oceânico corn fratura
rrrento é fat<¡ acei.to de l.onga data, e a existência das referi.das zonas

d.e flratura rnais ou rnenos ùransversais à dorsal rneio -AÈtrân.tíc a pare

ce não deixar dúvida quanto à sua relação corn a ori.gern dos focos vul

cânicos no Oceano Atl-ântico Sul.



-64-

c) A hipótese do crescirnentgì.o assoalho oceânico

'Wílson (1Ç63) reuniu os dados referentes às idades

das ilhas vulcânicas de todos oa oceanos, e relacionou-os corir as dis-
tâncias respectivas das dorsais rneio-oceán.icas. Ernbora naquela épo

ca os dados geocronol6gicos fôssern ainda rnuito escas60s' já se pôde

verificar que de rnodo geral tôdas as idades rnáxirnas encontradasnas

ilhas vulcânicas rnostrararn-se aernpre relativarnente jovens, e espe-

cialrnente rnuito rnais jovens do que as observadas ern rochas de todos

os continente s,

Além disso, verificou-se que existe urna tendência

no sentido de serern rnais antigas aquelas ilhas que rnais se afastarnda

dorsal rneio-oceânica. Para o Oceano Atlântico ern particular, as ilhas
vulcânicas próxirnas da crista da dorsal rneio-Atlântica são ativas ain-
da hoje, ou forarn ativas rrruíto recenternente, enquanto que as rnais

afastadas são tôdas inatiwas. Infelizrnente, a já rnencionada tendência

a subsidir dos edifício s vulcânicos faz corn que sòrnente aquêIes onde

existirarn atividades rrruito recentes peïfiraneçam acirna do níve l. do

mar. Corno exernplo podern ser referidas as ilhas situadas ao longoda

dorsal, e outras colrì.o ade Trindade, onde as atiwidades se extingui -
rarn há rnenos de urn rnilhãq de anos. O registro dísponível do vulca -
ni srno é por isto rnuito raro e incornpleto. As evidências acirna foram
ernpregadas por'Wilson para substanciar a hipótese já lançada anterior
rnerìte por Hess (1960, L9 62) e Dietz (L967 e |962),de que haveria cres

cirnento,do assoalho oceânico a partir das cristas das dorsais, corn rna

terial sendo adicionado sucessivarnente nesta posição.

A idéia de Hess e Dietz, eltâ efir conexão corn a

Teoria da Deriva Continental. O pre6ente autor não pretende rel-acio *

nar novarrrente as irnpr e s sionante s sirnilaridades geológícas existentes

entre .Á,frica e Arnérica do Sul, já exaustiwarnente discutidas por lVege

net (1924), du Toit (L927, L937), ou Martin (1961). No entanto, torna-
se neèessário executar algurna recapitulação gôbre o rnecani srno pro -
posto por Hess e Díetz, e que envolve a história do Oceano Atlântico.

As ilhas vulcânicas ter-se-iarn originado por ativi
dade rnagrnática sôbre a dorsal e as rnais antigas já teriam sido trans
portadas para longe dela no rnoviinento geral do assoalho oceânico'Evi

denternente, as atividad.e s rnagrnáticas não cessariarn tão logo o edifí-
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r:io de-l.xasse a crista da dorsal, mas poderiarn continuar por deterrnï-
nado lapso de ternpo, enquanto perfiranecessern abertos os respectívos

canaj.s de alirnentação. A existôncia de correntes de convecção no lllan

to seria, segundo os rnencionado s Autores, o rnecanísrno rnais prová -
vel que originaria o vulcanisrno ao longo das dorsais e o rnovirnento d<;

assoaLho oceânico. Segundo esta inteïPretação, portanto, rnaterial cnrs

tal. neo-forrnado aparece ao longo das crístas das dorsais rneio-oceâni

cas ern faixas suceesivas e sirnétricas, que se afastarn da cristaàrne-
dida que envelhecern.

.' nä c.niåín.ttte, Víne e Matthews ( 1 963), e Vine(1966),

rnosÈraram o irnpressionante fato relativo à correlação perfeìta e i.n-

discutível entre a-nornalias rnagnéticas nos oceanos e diversas épocas

nas quaj.s verificararn-se reversões na polaridade do carnpo rnagnético

terrestre, isto é, épocas ern que os polos Norte e Sul. rnagnéti.co teriarn
trocado rnùtuarnente de l.ugar. Sabe-se que o c airlpo rnagnético terres-
tre solreu dj.versas destas reversões nos últirno s rnilhõe s de anos, fa-
to que foi evj.dencj.ado por rnedidas paleornagnéti.c as eln inúrner:as loca-

lidades (Cox ç! al. , 1964). Se o crescirnento do assoalho oceânicoocor
resse reaknente de acôrdo corn a forrnuì.ação de Hess e Dietz, deveîíæn

existir faj.xas sucessivas, paralelas à crista da dorsal rneio -Atlântic a,

e sirnétricas ern relação a êste eixo, solidificadas e rnagnetiz ad'a s etr.

épocas sucessivas de polari.dade alternada¡nente oposta. Esta condição

provocaria padrão de anornalias magnéticas alternadarnente positivas e

negativas dispostas paralel.arnente às dorsais. De fato, tais anornalías

forarn observadas ern todos os perfis rnagnéticos efetuados sôbre a dor

sal rneio -Atlânti c a: u.rn exernplo 6 rnostrado na Fig. 12, adaptada de

Cox et a1.(196?). A região ali evidenciada situa-se a algurnas centenas

de quilôrnetro s a SW' da lslândia, no Atlântico Norte, a cêrca de 600 de

latritude. As faixas paralel,as nas quais o carïìpo rnagnético terrestre é

rnaj.s forte (regiões pontilhadas) corresponderiarn a rochas fotrnadas

ern épocas de rnagnetisrno corn polaridade norrnal. As de carnpo rnagn!
tj.co terrest¡e rnais fraco (regiões ern branco) ccrresponderi.arn a ro-
chas forrnadas ern épocas de rnagneti.srno corn polaridade inverti.da. Po

d,e ser notado que tôdas estão orj.entadas paralelarnente ao eixo da dr.¡r -

eal rneio -Atlântic a, e exibern padrão senslveknente sirnétrico ern tel.a*

ção a ela.
Assirn corno na região da Fig. I2, os rnapas magné

tj.cos de regiões oceânicas ern gera1, de rnodo totalrnente di.verso da-
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queles s6bre os continentea' rnostrarn padrõee "zebrados" corn faixas

de intensidade rnagnética alternadamente forte e îraca. Estas anorna -
Iias, que são interpretadas como coneeqlle¡lte s de reversões do carn-

po rnagnético, reforçarn sobtemaneira a hipótese do crescirnento do

assoalho o ce ânico.
Wileon (1963) tentou estimar a proporção do deelo

carner¡to no Atlântico, a partir das idades atribuídas aos edífícios vul-
cânícos e sua d.istância da d.oreal. Chegou a valores que variarn até

cêrca de 7 crn/ ano para a velocidade rnáxirna aParente, corn valor rné

dio de 3, 5 crn/ano, No entanto, eeta estiiTrativa é signific anternente

rnais el.evada do que as obtidas pelos estudos rnagnéticos recentes,que

são de maior confiança, poie oe dados refetentes às idades das ilhas

e stavarn sujeitos a incerteza considerável, em grande parte dos ca-

sos. Phillips (196?) estirnou urna velocidade de L,3 crn/ ano para aLa

titude 2?o N; Heírtzler e Le Pichon (I965) indicarn 1,5 crnf ano para

o Atlântico Su1, na latitude de 38o S; Dickson et al. (L967) indj.carn 2

crn/ ano na latítude 5Oo S, tarnbém no Atlântico Sul. Êstes dadosmos

tr arn que a proporção de deslocarnento pode ser varíável, rnas aa es-

tirnativas são da rne srna ordem, entre I e 2 ctn/ ano, para o Atlânti*
co Sul. Tornando-ee corno base o valor rnais alto encontrado (Z crn/

/ano) corno rnáxirno relativo tazoâvel, pode eer calculada a ídade
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dùs e(l!f í¡:,i.o s vuL*áni.cos, ¿ssurnindo.. se a vaLirlad.e da hi.pótese de }less,
I)ictz e Wil.sor,o, cJe que o vuJc¿r.n:lsrno tevc :iníci.o sét¡:re a cr:i.sta da d,¡:r -
saL rr¡e1{r -A.tláintic a. Da Tal¡el.a. J. I, constarn as clj.stâncias aproxirnadas
d.e ca.da cdi.{íci.r¡ vu.lc áìni r- o da r risr.¡ da d.or sal, rled.idas segur.rrl,:-i as 1.... -
nhas rnaís prováveis ao ì.ongo das quais se deu o deslocarnc¿nto. Nãr: llo
rarn Levados cln conta os e<lifícios vuJ.cän.l.cos qu.e con.stitu.er.n as:il.has
do Prírrcripe, Fer.n¿ntl.o Pó e o ar<¡uìpélago dos AbroJ.hos, sií;uado s sô-
trre as p la.t:alic¡rrna s qre¡ntine¡rtais, Quase sernprr: ¿s <iis0án<.ì,as r:eferj.d¿s
Jc¡rarvr de'cerrni.nadas segrrndo os paralelos, eïÌ:r ,C:ì;rcçäo s en si'vel.rnenle
pcrpendi.r:ular à dor saL" Para o a::q.uíp61ago ck¡ Fe.rnarldrl rle Norontra,
cÌoJllo ¿r dr¡r: sa.l. rnei.a,.rU;l,ân.t:i.c¿r erïr suâ l¿titude apïeÊentå. forte i.nf.i.ex_åo

pa.r¿1. ulrì¿ tli.reçãc.' ge:ral WNW-trìSE, a distân<:ia fc¡i rnedi.da segu.nalÙ X. r;r
jet,órj.a curva, termi.nandc¡ rrrais ou rrrenos perpendi.crrlar jI d(:,r s irJ., p¿ì.-

r:a ¿rs :ilhas rnri.cán:i.c ¿s sii:uaclas rrra.i- s p.r:óxi-rrras ) Á.frica, as cli si.;i¡cias
florarn ¡:netliçlas ern senti.do NE, ap roxirnâdaïneni;e prar:aì.e!o àr; o,:lev.a*

ções oceânicas ("r:i.tlges,' r;urbisesrr) <la Guin.é, Iffalvi s e do Cabo. As
idades pcssíwei.s p:-r:L o i.ní¡:i.c¡ dô vrrl.canj srnù, nos c:âsûs assina.l.aclors,
(assur::ìnrlo o vll.t¡r tìe 2 crn/anr: pariì :,ì vei.o(.:idade méclia clo <le s]-c¡r,::a -
'rnento), tarnÏ¡ém úùiì,$ta.rrr el¡r. :refs:r:ida TaT¡el.a. I l. Verif;ica.- ¡je qìre, errÌ
ti$d.cs os casûs, ;ì.s deterrnin.ações r adi.orné t:ric ¿s efetuadas re sul.ta;rarn
m;l!.s nov¿¡s clo que as c st;i.rrrat iva ¡; teóri.cas cal-cutr:r<las. Êsùe fa.tt:, potle-
ria, ter si-do previsto, pois as dete:rrnin.açõie s r adiornétr:!.c a s constituem
sernprc j.dades mír.,lirna $ pâìrâ o iní.cio do vulcani.srno, sendo que iclade s

rrrais a.ntig;rs ûcio:rrern necessåri.arnente -nas l¡ases de todcs os edifíci.os.
I)e quirlcluer r:r-odo, ncnhurna das estirnativas é de srnentì_da pelas deler-
minaçõe s de 1i.rl.adt:.

¿) "4.:iro-qa 49 åeesll*srle -de. All4etj.sg. Þrll

Algurnas i.déÍas de t.ar âte:r especul_atívo pcrìrr.n se:r

aveitt¿ì.d..,],B corn relação ao inísïo d¡.s ativid¿dt¡ s rnagrnáticas na rr:giãÚ
hojer olripad.:,r. pel. AtLânti.co Sutr. É ¿ltarnente sågnificafivo o fat. d.tl nâc¡

exi stj.r ap aïenterncìriùe nenhu.rn¿ ati.v:.clade ígnea important;e entre c¡ llå -
nal. cla orogênese Car:i.rt¿na e a .Era mesoztí.icie, Neste iniierwalo de tr:ern

po, r ei.att.varnente grande, der c,rdern de 250 rni.lhõe s de anos, nãc¡ foj.
assi.naladr:i, païâ a plaÈa{r:rrna bra.sileir:a, ¡enhrrrn fenc,'ir.rreni: rnagrnát:i-
co de maior: importålcia. No en¿¿in¿o, a partir e_l.o .!urássico ap.ì,r"eûeìji.

vu.i c ¡.¡nis¡no i.nùen.so, tiantÕ.na Raci.a clo Paraná cútltù .rr^â B¿tc:L¡l slc¡ par:-.



TABELA I1

ESTIMATIVAS PARA A ÉPocA oo rNlcro Do M,IGM,qTTSMo Nos eorrÍcros vu¡.cÂNrcos Do ATLÂNTrco su¡,

'ituação ern relaç ãoEdifício vulcânico " 
¿ dorsal

Bbuvet

Ascenção

Inace s síve1-Ni ghtin gale

Tristão da Cunha

Gough

Sa¡ta Helena

tr'ernando de Noronha
M. subrn. rrDiscoveryrr

Martín Yaz

T rindade
M. subrn. rrVernal'

An¡roborn

São Torné

Sôbre a dor s al
Idern

ldem
Idern

Idern
Fora da dor sal

Idern

Ide¡n
Idern

Idern
Idern

Idem
Idern

xAssurnindo-se o walor de Z crn/ ano para a velocidade de deslocarnento.
* *Id.du 

que stionável - wer Capítulo III.

Distância aproxirnada
da crista da dor sal

80 krn E
140 krn W
440 krn E
4ó0 krrl E
620 krn E
700 krn E
780 krn 'ì,V

100 0 krrr E
1450 krn W
f500 krrì W
2300 krn W
Z45O krr' E
2500 krrr E

Idade e stirnada pa-
ra o início do vulca

ni srno*

4 rr:. a.

7 rn. a,

ZZ rn. a.

23 rn, a.

3l rn. a.

35 rn" a.

39 rn. a.

50 rn. a.

72 rr^. a.

75 rn. a,

I 15 rn. a.

IZZ rn" a.

lZ5 rn" a-

Idade radiornétrica
rnáxirna encontrada

(Seg. Tab. 10)

1,5 rn. a.

6' rn. a.

9 rn. a.

6 m. a.

l3 rn. a.

12 rn. a.

26 rn. a.
J+*ô0 rrì. a-

3, 5 rn. a.

ll rn. a.

I
o.
co
¡
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naiba, r:esponsável pela forrnação de enorrne quantidad.e de rochas t¡a-
sálticas, ern derrarnes ou intrusões co¡.cordantes. po ste:r iorrnente apa
receralrr focos de atívidade ígnea ern diversos lugares, tanto no conùi.-
nenl;e corno na região hoje ocu.pada pe1o oceano, cobrj.ndo rnaj.s crr rne_
nos contìnuarnente o inte:rvalo de ternpo <lesrle o Jurássico até c pr:esen
te. Çabe {risar rnai.s ullta vez que tôdas estas rnanifestações ígneas
pó s- Jur ás sicas po s suem. caráter anorogôni.co, sern quatrqur.:r conexão
com metarnorfisrno e rnovimentos orogenéli.cos. São elas li.gadas esse-n
cialmente a tectonisrno de fratura, prr:duzi.rlô pr:r r: esforços tensicnai.s"

Olrtro fato rnuito significativo é representado pela
sedirnentação rnarinha ao longo das costas d.o Ocea¡.o AtlântÍco SuJ., e'n
amb.s os lados. Não há evidências delinitiwas de sedi.rnent.s rnarinhos
anteriores ao Cretáce., e alérn disso as bacias ern que forarn depo sit-..
dos ìnvariàveknente são de origern tectðnica, corno as de Ala.gr:ae, Ser-
gipe ou Recôncavo, ¡a Arnérica do Sul, ou a de Dakar:, na Afr.i.ca.

A ser verdadeira a origern do oceano por c:rÈ fj.jßirrrr:¡j;;
to a partir da dorsal. rn<;i o *Atlântic a, q(re no seu inícic¡ t<:ri.a se c,¡nstilruí
do ern rnegafratura no continente de Gonrfwana, os dados geo c ron.ológi:. -
côs aqui. refleridos sugerer.' fori;er.nente que o ínício dêste llr atur: arnenter
e separação dos continentes alrica:ro e sul_arner ic a_no d.eu- se a partJ.r do
Jurássico, Evidentemente, o inovi.rr¡ento de separação l.ào r.recesslt¿teï
sido uniforrne corn o fernpo; é provável ïne srno qge l;enha sìdo de intengj
dade variável, rnais ou rnenos proporcional à ati.vidade ígnea associada"
AssirnB rnovirnento provàveknente foi. rnais intenso nr¡ cretáceo i.nfie:rior,
conternpor áne arnente à su.bída do rnagrna basálti.co; deve te;r sj.do consi -
derável no Cretáceo su.perior, quando se forrnou a rnaioria daç rochas
alcalinas do Brasil. rneri.dional e as rochas ígneas da::egião cïo Cabo
Santo Agostinho, e ai.nda ern diversas outras ocasiões, po ste rio rrnente.
fnfelizrnente, o registïo da ativi.dade ígnea n. assoalho oceåni.co é rnuito
escasso' e dados rnais completos sóbre a sua evolução poderão ser:: obi;.j.

dos sòrnente após intensa alnostragem. do pr6p::io assoalho ou dc¡s r.non-
Úes subrnarino s ("sea rnounts"), que repr:esentafn trs testernunhos rle ati*
vi.dade ígne a pretérita.

Re surnindo, nenhurna deterrni.nação radiorn6tri.ca de
rochas provenientes das ilhas vulcânicas do ocea¡ro Atlântico, ori das
ocorrências rnagrnáticas ao longo da costa, apresentou idarles pr:é-rne-
sozóicas, cornparáveis às encontradas nos continentes africano e suJ.a-
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mericano. A evolução do rnagmati.srno parece ter-se dado de W para
E no lado sularnerica:no, e as atividades rnagrnáticas, sernpre de ca-
ráter anorogénico, rnanife staï arn- s e ao longo d.e fraturas orientadas
mais ou menos perp endicularrnente à dorsal frré iô=-Atlânti c a. Ernbo-
ra tais dados não possaûr ser considerados definitivo6 para a coûrpro
vação da Teoria da Deriva Continental, nenhurn dôles the é contrário,
e o padrão das evidôncias é consistente corn a abertura da Bacia do

Atlântico Sul, a partir do Jurássico.
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APENDICE II

ÐESCRTçÃO SUCINTA DAS AMOSTRAS ANALTSADAS

tr.orarn incluídoe neste Apôndice Il dados geológicos
e petrográficos que visarn a catactetízar as arnostras analisadas no
presente trabalho. Sernpre que disponíveis, são rnencionados os dados
relativos à localização precisa de cad.a arnostra e à sua situação geotó
gica" São tarnbém adicionadas algurnas inforrnações de caráter petro-
gr âf.íco, provenientes do exarne de secções delgadas.

Ern geral, foram efetuadas análisee radiornétricas
sòrnente ern arnostïas inalteradas, preenchendo os critérios de sele-

ç ão par a deterrninaçõe s potás sio - ar gônio. Os rniner ais apre sentar am-
se muito frescos, corn exceção dos feldspatóides, quase sernpre alte-
rados, rnais ou rnenos pronunciadarnerite, ern natrólita, analcita, cal-
cita, gibbsita e outros. TOlo das análises foram efetuadas ern rocha to
tal, e as 30% restantes ern minerais eeparados. Nestee últirno s casoe,
os rninerais forarn separados, corn o rnáximo grau de p:u: eza atingível
através dos rnétodos d.e separação disponíveis no laboratório de separa

ção de rninerais. ,A,penas no caeo dos feldspatos provenientes de rochas
fonolíticas, foi impossível a separação completa de grãos de nefelina
(e/ou outras variedad.e6 de feldspatóides), e de grãos rnistos forrnad.o s

por agregados dôstes , rninerais. .Quando forarn ernpregadas arnoetras
de rocha total, sòrnente fora¡n esêolhidas aquelas que apresentavarn
quantidade inferior a2% de rninerais proverìientes de alteração intern-
périca, e quantidade inferior a 3-4% d.e rninerais de origern deutérica.
As poucas exceções ern que foi tolèrada rnaior presença de rninerais
secundários,sern contar aqueles pro.reniente s de feldspatóides, forarn
assinaladas naS descrições a seguir, e referern-ge sernpre a a.rno6tras
rrruito irnporta¡ìtes, as vêzes essenciais para algurnas das interpreta-
ções tentadas no presente trabalho.

Para facilitar a consulta, as arrrostras forarn agru-
padas segundo os C apítulo s III, IV, V e VI, e ordenadas de

acôrdo corn as Tabelas n9 5 (p. Z7), 6 (p,38), I (p.48) e 9 (p,5a).
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Ilha de Trindade e Rochedo s de Martin V¿z

FA-T-9 - Analcita ankaratrito.
Derrarne da Forrnação Morro Verrnelho. Ponta da Calheta - Cole
tada por f', F. M, de Alrneida,
Textur a holocri stalina porfirítica. tr'enocri stais subrnilirnétrico s
de olivina, analcita, nefelina e biotita ern rnesóstase que contérn
analcita, piroxônio e ace s sório s.

UC-TD-5 - Analcita a¡¡lcaratrito.
Bloco rolado na encosta da praia do Príncipe, proveniente de d.er-
rarne da Forrnação Morro Vermelho - Coletada pelo autor.
Sernelhante à arnostra FA-T-9, rnaior quantidadè de fenocristais
de analcita.

FA-T-1804 - f'onóLito.
Derrarne da Seq{tôncia Desejado. Carninho de subida para o. pìico
Desejado, proxirnidade s do pico das Grazinas - Coletada por F. F,
lvl. de Alrneida.
Textur a holo cri stalina porfirítica. Fenocri stais eubrnílirnéùrico s
de egirina-augita, anfibólio, noseana(? ), biotita, feldspato alcali-
no e titanita ern rnegóstaee forrnada e s gencialrrrente por feldspato
aLcalino e nefelina.

rJC-TD-27 - Gr az inito.
Derrarne da Seq{lência Desejado. Carninho de subida para o pico
Desejado, proxírnidades do pico das Grazinas - Coletada por F. F.
M, de Alrneida.
Textur a holocri stalina porfirítica. Fenocri stai s subrnilirnétrico s
de augita, anfibótio, biotita e nefelina ern rnesóstase conetituída
de feldspato alcalino, analcita, nefelina e acessórios.

UC - TD- 29 - tr'on61ito.
rrStaukuppenrr do pico Desejado - Coletada por F. F.M. de Alrneida.
Sernelhante à arnostra tr.A-T-l8OA.

MN-T-5354 - Fonólito.
Dique intrusivo ern rochas píroclásticas do Cornplexo de Trindade.
Crista do Galo, extrernidade NW - Arnostra pertencente ao Museu
Nacional, coletada durante a expedição João Alberto.
Textur a holocri stalina porfirltica. tr'enocri stais submilirnétrico s
de feìdspato alcalino, nefelina, noseana(? ), egirina-augita, titani-
ta e biotita ern rnatríz rnuito lina constituída essenciaknente de
deldspato alcalino e feldspatóide s.

FA-T-94 - tr'onólito porfírico.
Bloco rolado na encosta da praia dos Cabritos, provàvelmente pro
veniente de intrusão do Cornplexo de Trindade - Coletada por tr.. f-.
M. de Alrneida.
Textu.r a holocristalina porfirítica. Fenocri stai s até centírnétríco s
de feldspato alcaLino e nefeJ.ina, egirina-augita, titanita e biotita
ern rnatriz constituída essencialrnente de feldspato alcalino e felds
patoldes,
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UC-TD'- 3t - Fonólito porfírico,
','N"*" do Complexo Tríndade. Bloco rolado d.a encosta N do picodas Grazinas - Coletada por A. Castanho Maciel.
Sernelhante à arnostra FA_T_94; textura traquítìca, fenocristaisrnlllrne tjr l co s.

UC-TD..28 - .F onól.i.to pc:rfíri.co,
I'lu:U" do CornpJ.èxo de Tri¡dade. Encosta S do pico pontudo _ Co
r.ef ada por F. F: M . de Almeida.
Semelhante à arnostra Fl\_T_94. Alteração incipiente nos rnineraisclar o s "

UC-TD-Z - Fonótito.
:f._.*, I 

d') Cornplexo de Trindade. Extrernidade ocid.ental da praiaoo -t,rlnc-rpe - Coletada pelo autor.
Textura holocrista^lina porfirítica. Fenocristais subrnilirnétr i co sde noseana, piroxânio e nefe'.na .rr, .r.""ó"t"";-.;;;il;.iå;"--;;;
rnesrrìoÊ rninerais, rnais feì.dspato alcalino ern grande quantidade,biotita e titanita.

UC-TD-10 - tr onól.iro.
l'I.:k" do Cornplexo de Trindade. Encosta S do pico Branco * Co-Letada pel.o autor.
Sernelhante à arno str a UC-TD-31.

UC-TD-Z5 - tr onótito.
Bloco rolado na extrernid.ade oriental da praia dos Cabritos provà
velrnente proveniente de ,neckr do Cornpiexo ¿. f"inaaJ.-: ã;i;:tada pelo autor.
Semelhante à arnostra UC-TD-31; textura traquítica" Alteraçãoincipiente nos minerais claro s"

UC-TD-16 - tronóliro.
Dique intrusivo ern rochas piroclásticas do Cornplexo de Trindade.Crista do Galo - Coletada pllo autor,
Sernel,hante à arnostra MN-T-5354, rnaior quantidade de titanita,

UC-TD- 30 - Fonólito.
]rN,eck" do Cornplexo de Trindade. Encosta N do pico preto _ Cole_tada por A. Castanho Maciel.
Sernelhante à arno stra UC-TD-31.

MN-T-5350 - Fonótiro.
'rNeckrrdo Cornplexo de Tríndade. Morro pão de Açúcar _ Arno6_tra pertencente ao Museu Nacional, coletada dura¡rde ;;"p;dtã;João Alb e r to.
Sernel.hante à amo str a UC-TD-31"

UC-TD-32 .- Fonótito.
Bloco rolado na encosta da praia dos portuguêses, proveniente deùneck_rr do Cornplexo de Trindade - Coletada por A. Castanho lvlaciel.Sernelhante à arnostra UC-TD-3l. Alteração incipi"rt;.-- 

-'- -'-*'--'



-82-
UC-TD-ZZ - Fonólito.

Dique intrusiwo ern rochas piroclásticas do Cornplexo de Trinda-de. Ðncosta-da praía dos Cãbritos _ Coletada peio autor"Sernelhante à amostra MN-T-5354, rnaior quantidade de biotita.Alteração incipiente dos mínerais claros.
UC*TD." 23 * Analci.ta basa¡rito.

Dique intrusivo. ern rochas pÍroclásticas do Cornplexo de Trinda-de. Extrernidade oriental dã avental de talude da praia ¿os Cabtttos - Coletada pelo autor,
Textjur a holo cr istalina po rfirítica. Feno c ri stai s subrnilirnétríco sde augita e biotita ern rnatriz constituída doe rnesrnos ,.il;;;ì;;-rnai.s analcita, plagioclásio e acessórios,

MN-T-,5336 - Olivina nefe linito.
Bloco rolado, nas pt oxirnidade s da ponta do Tubarão, provàvel-rnente proveniente de dique intrusj.vã no Cornplexo de Trindade _
Arnostra pertencente ao Museu Nacional, ccrlètada d.ur ante a ex _
pedição João Albe rto.
Textur a holocri stalina porfirítica. Fenocristai s subrnirirn6trico s
de" augita zonada, biotita, olivina, nefelina e anfi¡dtio, 

- ã; 
--;;:

triz constituída dos mesmos rninerais rnais analcita" apatita eopa.cos. Mattiz parcialrnente alterada" XenóIitos abundantes, derochas vulcânicas.

UC-TD-20 - OLivina nefelinito,
Afloramento de rocha (provável 

-dique ) pertencente ao CornpLexode Trindade, corn contãtos encobertoé por talus. No interiåi ããavental de talude da praia dos Cabritoj _ Coletada pelo autàr.Sernelhante à amostrã MN-T-5336. Apresenta tarnbérn f.l.àspatoalcalino na rrLatriz, que não se encontia alterada.
UC-TD-33 - Olivina analcitito.

I¡trusão do Cornplexo de Trindade. Encosta da praia d.os portu_
gueses - Coletada por A. Castanho Maciel.
Textur a horo cri staiina porfir ític a, r..ã 

"l 
i 
"t"i " subrnir.irnétrico sde augita zonad,a, biotiCa, e olivina em rnatriz ."rr"HtrriJa ã. ãri"fcita, augita, biotita e acessórios

OL-II - Olivina nefelinito.
Di.que do Complexo de Trindade. Caminho de descida para o lvfonurnento - Coletada por O. Leidler.
Textura holocristarina porfirlca. Fenocristais submirirnétr ico s deaugita zonada, olivina, biotíta, nefelina e noseana(?) 

"r_;;;;;-'constituída d.e nefelina, augita, olivina e opacos. Àfi.".çaoli"i_píente.

UC-TD- I7 * Nefelinito.
Extrernidade ocidental do avental de talude da praia dos Cabritos.Rocha pertencente ao Cornplexo de Trindade (provável dtã;;i;;;;
contatos encobertos por talus - Coletada pelo autor.
Textur a holocristalina porfirítica. Fenociistai s subrnilirnétrico sde augita, nefelina e apatita ern rnatriz constituída ¿" 

" 
.rr. 

"Ào " 
-

rninerais, rnais analcita e rnagnetita. Aparecern xenólitos ã;;;"gxenito s.
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MN-T.-68 " Olivi.na nefei.i.nito"
BLoco rolado nas proxírni-dade s da Crista do Gâlo. Xen6lito etn ro
cha d.e dique. - Cotetada por Jorge Albertr;o.
Sernel.hante å arnostra UC-TD-2ô. ly'ratriz corn al.gurna alteração.
A rocha clo dique constitui. nefel.inilo.

UC-TD".24 - Nefel.r.níto.
Encosta <la p:raia dos Cabrj.tos, extr:erni.dade ocidental. do avental.
cl.e tal.ude. Dique do Cornpl.exo de Trindade - Coletada pelo autor.
Textura hol-o cr i. stali.na porfirítica, Fenocristais subrni lirnétr i co s
de augi.ta, anfibólío, biotita e alguns de olivin.a ern rnatri.z consti-
tuída de augi.ta, nefel.ina, analci[a, anfibólio, biotita e rnagnetita.

UC-.TD- 26 - Ol.ivi.na neflelini.to.
BJ.r:se ¡r1.¿.r na extremi.dade orier,rtal da praia dos Cabri.tos rpro-
våvel.rnenl:e proveniente de dique do Cornplexo de Trindade - CoIe-
tada pel-o au.tor .

Textura hÕlo cr i. stalina po::fi.rítica. f'enocristais milirnétricos de
augi.ùa, anliíbóJ.i.o, biotita e olivina ern matriz constjtuída dos rnes-
rnos rninerais rnais ne{el.ina, analcita e opacos. Oltvina bastante
alterada.

UC - rD- 14 - Tinguaíúo 
"Intru sãc¡ do Cornplexo de Trindade, proxj.midades da Crista do Ga-

Io - Col.etada pelo autor,
Textur a hoLc¡ cri stalina porf ir ítica. Feno cri stai s subrnilirnétrico s
de feldspato alcalino, nefelina, egirina-augita e titanita ern rna-
triz constituída dos rnesrnos rninerais.

MN- T-5 3 5l - Olivina nefelinito.
Dique do Cornplexo de Trindade, Encosta da praia
Ar.nost Ta pcrteÐ.cente ao lvluseu Nacional, coletada
pedição João Albe rto.
Sernelh¿u:.te à arno str a MN-1-533ó,

dos C abrito s.
du_r ante a ex-

Não apre senta xenólito s.

UC - TD.' I3 - Analcita basanito.
Dique do Cornplexo de Trindade. Extrernidade ocidental da praia
dos Cabrítos - Ct¡J.etada pelo autor.
Sernelhante å arnostra UC-TD-23. Aparece tarnb érn anfibólio .na
rnat:riz. ArnígdaJ-as pequenas preenchidas corn carbonatos e zeóli
to s. Al"te r aç ão i.ncipiente na Ítatlriz .

M" VAZ-I - Hattynite"
Bloco sôl.to, superfície da ilha Norte dos rochedos de Martin Vaz.
.iLrno sùr a coLetjada pelo Cte. J, S. Bierrernbach, da D. H. N. do Mínis
tério da ]vf arinha.
Textura hol-t¡ c ri- stal.ina porfiríti.ca. Fenocristais subrnilirnétr íco s
de hailyna, rri.tânâugitâ e biotita ern ntatriz constituída dos rnegrnos
rníneraì.so tífrânjta, apati.ta e óxidr¡ de ferro. Estrutura vacuolâr, e
alt:eração pronunci ada.

M. VAZ. Z - Ankar,rtri.to.
Bloco sólÉo, superfície da i.lha Norte dos rochedos de futartin Vaz.
Anoostra col.etada pelo Cte. J" S. Bierrernbach, da D. H,N. do Minis
Lér.ro da M ar;n-ha.
Texturå hr¡l-q: c r i. sl.alina porfiríti.ca. Fe¡.ocristais subrnilir.nétr i co s
de olívina e titanaugita ern rnatriz constituída de titanaugita, nefe-
lina e rrragneti{:a. Alteração incì.piente,
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4¡Sfj_ipgþCg de Fernan4o de Noronha

UC.-FN' I I - .Ankaratri.to.
Derr¿rne da Forrnação euixaba. Lado N da ilha Rata _ Coletada
pet r C. B" Gc¡r:-re s.
Text*¡¡l h.Locristalína porfirítica. Fenocristais subrnilirné tr ico sde <rLivin.a, alguns de titanaugit.a e biotita en rrratriz constituíd.a
de êitnnaug.i.ta, rnagneti.ta e apatita.

UC-FN... i 5 - Ankaratr:ito.
I)errarne da tr-orrnação euixaba. .Estrada para o Alto da Band.eira,
errcosta próxirna da ponta do Capirn Açu - Coletada pelo autor.
Sernelhante à arno str a UC-FN-ig,

IIC * FN- 16 - Ank¿ratrito.
Derrazne da l.orrnação euixaba. Estrad.a para o Alto d.a Bandeira"
encosta S d.o rnorro dos Dois Abraços - Còletada pel.o autor.
Texliur a holocri-starina porfirítica. r'enocri stai s 

"ìbt riri..rét"i.o 
"de olivj.na corn borda de 6xido de ferro e de titanaugi.t. ..r:. mrtri,

conståtuída de titanaugì.ta, nefelina, rnagnetita. -pãti.t". Altera _

ção pronunciada cla oliwina.

MN-¡'N-Bf I - Ankar atrito.
DerraTne da Forrnação euixaba. Morro Franc6s _ Arnostra per _
tencente ao Museu Nacional - Coletada por J. C, Branner,
Sernelhante à arno str a UC-FN-I6.

UC-¡'N-24 - Ankaratrito.
Derrarne da tr'ormação euixaba. Encosta N do Morro Francês _
Coletada ¡jelo autor.
Semelhante à arno stra UC - tr.N - I 6, apïe senta tarnbérn biotita.

UC-f'N-20 - Ankaratrito.
Bloco rolado na encosta d.a praia do Leão, proveniente do derrarnebasal da Forrnação euj.xaba - Coletada pelo autor,
Sernelhante à arno str a UC-FN- I8"

MN.-FN-807 - Nefelina ba sanito.
Derrame <la Formaçäo São José. Extrerníd.ade oriental da ilha de

. lãq Jr¡ sé - Amo str a- pertencente ao Museu Nacional, .ot.t"aa-'por
J" C. Branne r,
Textur a holo cri stalína porfirítica. Fenocri stai s subrni.rirnétrico sde titanaugita e oliwina em rnesóstase constituíd.a d.os r.resrnos rni-nerais, rnais labradorita, nefelina, rnagnetita e apatita.

MN -I'N- 809 " Nefelina t,asa¡rito. i
De.rrarne da Forrnação São José. Extrernidade oriental da ilha de
São José - ,A'rnostra peïtencente ao Museu.Nacional., cotetaaa por
J. C" Branner.
Sernelhante å arnostra MN-FN-802. Grande quantidade de xenóli_
tos de olivinito "

UC-¡'N* l7 - Nefelina basanito. 3

Bloco rolado no t6rnbolo que
sé. Pr <¡veniente de derrarne

Iiga a ilha principal à ilha de Säo Jo
da Forrnação São José-Coterada peÌð

autor.
Serrrelhante à arnostra MN*FN-809. Maior grau d.e alteração.



UC-FN- I7A - Nefelina basanito"
Bl.oco rolado no tôrnbolo que
sé. Prnveniente de derraàe

QE

t)
liga a ilha principal à j.lha de São Jo
da Forrnação São José - Coletada -

pelo autor,
Sernelhante à arno str a lvfN-r'N-809.

MN^¡'N,. 6f ? - Fonólito porfírico,
"Neck" da Ï.orrnação Remédios. Encosta S doú+orro do pico _
Arrlostra pertencente ao Museu Nacional, coletada por J. C. Br¿n_neÎ.
llextur a holocristalina porfirític a tr aquítica. Fenocri stais rnili _
rnétricos de feldspato a-lcal.ino, nefeliåa, egirina-augita e rnine -::al do grupo da sodalita. Matriz constituídã d.os rne s-rno s miner¿ís,
mais titanita e magnetita, Alteração pronunciada da rnassa funda_
rnental,

MN- f'N-593 - Fonólito porfírico.
rrNeckrr da Forrnação Rernédios. Morro do pico - Arnostïa perten
cente ao Museu Nacional, coletada por J, C. Bra¡¡rer.
Sernelhante à arnostra N{N-FN-61?. Apresenta tarnbém fenocris_
tais de anfibólio. Alteração apenas inãipiente"

UC-tr.N-I - Fonólito porfírico,
Neckrrda Forrnação Quixaba. Extrernid ade oriental da praia dos

Cabritos - Coletada pelo autor.
Textur a holocri stali.na traquítica. Raro s f enocristai s subrnilirné _
tricos de feldspato alcalino e nefelina err\ ßtatríl- constituída d.os
rnesrnoê rninerais, rnais egirina-augita, titanita, rnagnetita e mi
neral do grupo da sodalita,

FA- FN- 380 - Fonólito porfírico.
rrNeckrr da Forrnação Rernédios. Morro a N da baía d.e Sueste -
Coletada por F, F. M. de Alrneida.
Semelhante à arnostra MN-FN-6f T, corn fenocristais até centirné
trico s, pràticarnente sem alteração.

MN-r'N-604 - Fonó lito.
r¡Neckrr da Forrnação Rernédios, Curne d.o morro do Atalaia -
.Arnostra pertencente ao Museu Nacional, coletada por J. C, Bral_
neT.
Sernelhante à arnostra MN-FN-6f ?, corn alteração apenas incípien
te.

UC-I'N-ZZ * FonóIito.
rrNeck'r da Forrnação Remédios, .Encosta N do rnorro do Meio _ Co
letada pelo auto r.
Sernelhante à arnostra UC-I.N- l, serrr textura traquítica.

MN-I.N-600 - Lirnburgito.
Bloco rolado a W do rnorro do Atalaia. p¡ovàveknente rocha de d.i
que intrusivo na Forrnaç ão Rernédios - Arnostra pertencente ao Iñu
seu Nacj.onal, coletada por J. C. Branner.
Textur a hipocri stalina porfirítica, Fenocri stais submilirnétrico s
de olivina e augita ern rnesóstase constituída de augita, feldspatói_
de do grupo da sodalita, rnagnetita, biotita e vidro-parciaknåte
divitrificado"
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FA'-FN-9 - Brecha vulcânica.
Brecha eruptiva pertencente à Forrnação Rernédios" Praia dos Ca
chorros - Coletada por F" F. M. de Akneida'
Rocha corn grande quantidade de xe!ólitos e xenocristais de ro-
chas vul.cânlc as. M;tuiz kali - gauteític a, apresentando piroxênios'
analcita, rnagnetita, ietdspatóÏde do grupo-da sodalita e anfibó1io.

UC-3.N-3 - Fur chito.
Dique intrusivo ern fon6lito da Forrnação Rernédios' Morro do For
te - Coletada pelo autor'
Textur a holo cr i staúnã porfirítica. Raro s f enocri. stai s submilirné -
tricos de augita e anfibólio, errt rnatríz const'ituída dos rnesrnos
rninerais, rnais analcita, rnagnetita e apatita'

UC-FN-6 - Es sexito Pórfiro.- 
Intrusão da ForrÅação Rernédios. Ponta do Atalaia-Gol'etlada pelo
aútor,
Textur a holocr istalina porfirítica. Fenocristais subrnilirnétrico s

de augita e olivina, erî firatriz constituída de- pla-gioclá sio, felds-
pato ãlcalino, awgita, nefelina, analcita, anfibóIio e acessórios"

FA- I.N- 265 - Es sexito Pórfiro'
Intrusão da Forrnação Rernédios. Ponta do Atalaia -C ôl,,gigg*Pg r
F, tr., M" de Alrneida'
Sernelha¡te à arno str a UC-¡'N-6.

UC-FN-8 - E s sexito Pórfiro"
Intrusão da tr'orrnaçäo Rernédios. Esttada Pata a ponta do Atalaia
- Coletada Pelo autor.
T exhlr a holo cristalina porfirítica' Fenocri stais até rnilirnétrico s

de labradorita, augita é rnineral do grupo da sodalita, ern matriz
constitulda doá me-srno s rninerais, rnais feldspato alcalino, nefe-
Iina, anfj.bóli.o, anaLcita e ace ssórios.

UC - I.N-5 - .Á.lcali-traquito.
I¡trusão da Forrnáção Rernédioe. Extrernidade oriental da praia
da Biboca - Coletada Pelo autor.
Textur a holocri staliná porfirítica tr aquítica. Raro s fenocristais
rnilirnétrico s de feldspåto alcalino e ande sina ern rnatriz consti-
tuída dos rne slï¡.o s ,rri.i"= 

";. 
s, rnais egirina-augita e acessóriog'

Alteração incípiente; at'é 510 de rninerais secundários'

UC-tr.N- 10 - .[lcali basalto"
Intrugão da Forrnação Rernédios. Enseada do Abreu - Coletada
pelo autor,
Textura holocristalina intergranular porfirítica' Rarlssirnos fe
nocristais d.e augita e labraJorita errt r.rtatriz constituíd.a de au:.
gita, plagio cIá siã ( ande sina - Iabrado ri ta), rnagnetita e ap atita'
Cêrca de 5% de minerais secundárÌos.

ArquíPéIago dos Abrolho s

SB- I -BA- 620 - Diabásío.
rrSi.llrr intrusivo ern. rochas sedirnentare s do Cretáceo - Poço
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SB-l-B¿, itrha de Santa Bárbara, profundidade aproxirnada 62O rn
- Arnostra perùencente à Perróleo Brasileiro S/4.
Texturà h¡-¡i.o c ri stalína porfirítica. Fenocristai.s de augita ern lrta
triz rnil.irnétric¿r corn l;exlura oflítiea, constituí.da de augita, labrã
dorita, rn.ag¡etita e apatita. AIteração pronunciada (cêrca de 20-
25% de rníne r ai e deutéri.cos).

SB- 1 -B.4- 709 - Dial¡ásio.
'rSili." inttu.sivo ern r:c¡chas sedirnentares dqr Cretáceo - Poço
SB-l-Ba, itha <le Santa Bárbara, proflrndidade aproxirnada 709 rrr
.- Arr:o stir â. pertrencente à Petróteo Brasileiro S/4.
Semelhante à arno sl;ra SB-f -BA-620, alteração menor, cêrca de
IO% de rnj.ne r ai s secundários.

UC-AB*26 - I)i ab á si<¡,
Tôpcl <la :íntercalação. Ilha de Sue ste - Coletada pelo aulor.
Textu.:ra holo cr: i. stalin a oÍítíca, subrnilirnétr ic a. Apresenta labr.a
dorltan augí{:a, magnetita, apatita, biotita e alguns cristais de
olivina"

UC-"A.B- 29 - Dia.bá sio.
Base da intercalação. Ilha Siriba - Coletada pelo autor.
Textura hc¡L:r c r i stalina subofítica, subrnilirnétr ic a, Apresenta
Labradorit:r, a:c-1it,a, rnagnetita, apatita.

UC-AB-23 - Diabásio.
Base da i.ntercal.ação" llha de Sueste - Coletada pelo autor.
Semelhante à amostra UC-AB-29. Apresenta algurna biotita.

UC-AR-S - Diabásir:"
Pequeno rrsi.llrr intrusi.vo ern rochas sedirnentares. Ilha Redonda
- Coletada por A. J" MeJ.fi.
Textur a holocristalina. porfiríti ca. Fenocristais até rnilirnétrico s
de Labradc¡rî'ùa e olivina ern rnatriz cora textura suboJítica consti-
tuída de Labr;rdorita, aügt',ta, rnaÊne tiiä, i,'blcit-ita. .ê''àpatita.

&gt44! tq".gqéti. r e æ-q.-I_?þ_g_ói!_Êg do ngqde ste brasileilq

HD- 805 * Diabásio.
lrSi.trl.rr !.ntrusj-vo ern::ochas do Carbonífero, 80 krn a ENE de Flo-
rí¿rno, Pi - Col.etad.a por H. Della Piazza..
Textur:a h<¡lo c:r i staLi.n a of.íuca, rnilimétrica. Apresenta labradori-
ta, arg.i.ta., rnagr:.etita, apatita e gr:a-nde quantidade (cêrca de 10 -
L5%) de rnjnelra!.s de origern deutérica.

HD-626 - Di abásío.
rrSill'r i.ntrusi.vc¡ ern rochas do Carbonífero, 8 krn a SE de Floria
no, Pi - Coletad¿ por H. DeIIa Píazza,
Sernel,ha¡rte à a¡nostrra HD-805, textura subofítica. Al.teração
ainda rnaior (?"A -25T0 de r.ninerais deutéricos),
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AN-281 - Basalto.
Der-rarne(l ). eroxirnidad-es de Lizarda, Go - coletada por equi-pe de Geologia de superfície da petróleo Brasileir ø s/n.
T extur-a hipocr i stalina inte r gr anular porfirític a. tr'enó cr istai s rnilirnétricos de labradorita zonados errr rnatriz constituída de labrãdorita, _augita, olivina, magnetita. Aparece-tarnb.érn p"qrr.urr" n;"1tidade de vidro, e rninerais secundário" (at6 lO%)"

GA-20 - Basalto.
.2.Charnine intrusiva ern rochas rnetarnórficas. Pico do Cabugi, La-ges, RN - Coletada por G. Arnaral.

Textura holocristalina subofítica porfirítica" Fenocristais rnili-rnétricos de olivina e augita ern rnátriz ."tt"litníã; *;-*oradori-ta, awgita, rnagnetita e olivina.

on/vy/r/t - Gabro.
Dique intrusivo ern rochas rnetarnórficas. proxirnidades
Ça, Ba - Coletada por O. Barbosa.
Textura holocristalina, rniliin6trica. Constituídapor labradorita, hornblenda, augita e acessórios.

GA-ZI - Diabásio.
Dique intrusivo ern rochas rnetarnórficas. Angicos, RN - coleta-da por G. Arnaral.
sernelhante à arnostra HD-805. Atteração apenas incipiente.

PV-38-CE - Fonólito.
Intrusão ern rochas rnetarnórfieas. Mecejana, ce - coletada por
P. Vandoros.
Textur a holocr istalina porfirítica. Fenocr i stai s,rnilirnétrico e defeldspato alcalino, neferina, egirina-augita, anrí¡óuo " lii.rrita.Massa fundarnental corn texturã traquítiia, constituída dos rnes-mos rninerais, rnais plagiocrásio, rninerar do grupo da sodalita,analcita, rnagnetita e calcita.

C st- 1-BA - Diabásio.
Pequeno rrsillrr intrusivo ern rochas do cretáceo. poço cst-l-BA,profundidade aproxirnada lt20 rn. Caravelas, Ba - .+rrrostra pertencente à petióteo Brasileiro S/A.
semelhante à arnostra uc -AB-26, com grande quantidade (até
Z0To) de rninerais deutéricos.

de Cûra-

e s senciaknente




