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CAMPO DE ESFORÇOS PLIO-PLEISTOCÊNICO NA ILHA DA TRINDADE (OCEANO
ATLÂNTICO SUL, BRASIL) E SUA RELAÇÃO COM ATECTÔNICA REGIONAL
ANDRÉ LUIZ FERRARI* E CLÁUDIO RICCOMINI**
ABSTRACT PLIO-PLEISTOCENIC STRESS F1ELD IN THE TRINDADE ISLAND (SOUTHERN ATLANTIC OCEAN, BRAZIL) AND ITS
RELATIOSHIP WITH THE REGIONAL TECTONICS The volcanic island of Trindade, of alkaline nature, is the emerged portion of a large
volcanic building whose base is submerged about 5000 m depth. The analysis of the pattern of orientation of the Pliocene-Pleistocene dike swarm of
the northeast portion of the island, as well as of the lengthening of phonolithic plugs, has allowed the determination of an NW direction of SHmax (in the
case corresponding to σ1) during the emplacement of the intrusive bodies, compatible with an ENE-WSW to E-W right-lateral binary. The direction
determined for σ1 in the island is parallel to the larger axis of the volcanic building, suggesting the same tectonic control during its formation. On
the other hand, the Vitória-Trindade Chain shows differentiated segments with NW-SE, NE-SW and E-W directions, probably corresponding to
changes in the direction of σ1 during the Tertiary in this oceanic portion of the South American Plate. These changes are partly compatible with the
variations verified in the adjoining continental portion of Southeastern Brazil. Differences in the depth of the basement to the north and to the
south of the Vitória-Trindade Chain corroborate its behavior as a fracture zone, that would have acted as conduit for the magmatism associated with the
Trindade Plume. The incompatibility verified between the expected direction of SHmax during the Pliocene and Pleistocene in the Trindade Island and
the direction of the studied dikes implies in a non-rigid behavior of this segment of the South American Plate.
Keywords: Trindade Island, stress-field, Pliocene, Pleistocene, South Atlantic, fracture zone.
RESUMO A Ilha da Trindade, de natureza vulcânica alcalina, é a porção emersa de um grande edifício vulcânico cuja base encontra-se submersa a
cerca de 5000 m de profundidade. A análise do padrão de orientação do enxame de diques plio-pleistocênicos da porção nordeste da ilha, como
também do alongamento de plugs fonolíticos, permitiu a determinação da direção de SHmax (no caso correspondente a σ1) segundo N60W, durante a
colocação desses corpos intrusivos. O regime tectônico seria do tipo transcorrente dextral, com binário de orientação geral ENE-WSW a E-W. A
direção determinada para σ1 na Ilha da Trindade é paralela ao eixo maior do edifício vulcânico, sugerindo a vigência do mesmo controle tectônico
durante sua formação. Por outro lado, a Cadeira Vitória-Trindade mostra segmentos diferenciados com direções NW-SE, NE-SW e E-W,
provavelmente correspondentes a mudanças na direção de σ1 durante o Terciário nesta porção oceânica da Placa Sul-Americana, em parte
compatíveis com as variações verificadas na porção continental emersa adjacente no sudeste do Brasil. Diferenças na profundidade do embasamento
ao norte e ao sul da Cadeia Vitória-Trindade corroboram o comportamento desta como uma zona de fratura, que teria atuado como conduto para o
magmatismo da Pluma da Trindade. A incompatibilidade verificada entre a direção de SHmax esperada para o Plioceno e Pleistoceno na Ilha da
Trindade e a direção dos diques estudados implica num comportamento não rígido deste segmento da Placa Sul-Americana.
Palavras-chave: Ilha da Trindade, campo de esforços, Plioceno, Pleistoceno, Oceano Atlântico Sul, zona de fratura.

INTRODUÇÃO Um dos preceitos básicos da Teoria da Tectônica de
Placas é o de que as placas tectônicas são rígidas e a deformação se
restringe aos limites convergente e divergente (Wilson 1965, Morgan
1968). Segundo Wilson (1965) os limites transformantes teriam
movimentação puramente direcional, conservativo, e fora dos segmentos
entre as cristas da cordilheira meso-oceânica as falhas transformantes
deixariam de se movimentar, constituindo, a partir daí, os segmentos
inativos das zonas de fraturas. Entretanto, em estudos recentes vêm sendo
registradas evidências de comportamento não rígido das placas, tais
como velocidade de movimentação não homogénea longitudinal e
transversalmente à cordilheira meso-oceânica, no intervalo de tempo de
uma anomalia magnética (Carbotte et al. 1991, Fox et al. 1991), e
presença de deformação e magmatismo intraplaca, em crosta oceânica,
como na Cordilheira 90° E, no Oceano Índico (Wiens et al. 1986), na
Cordilheira de Puca-Puca (Sandwell et al. 1995), na Zona de Fratura
Orongo (Binard et al. 1996) e na Zona de Fratura Marquesas, no
Pacífico Sul (McNutt et al. 1989, Jordhal et al. 1995), nas Ilhas
Canárias, no Atlântico Norte (Marinoni & Pasquarè 1994, Fernandez et
al. 1997) e, também, no Atlântico Sul, na Zona de Fratura de
Fernando de Noronha (Gomes 1997), ou em cadeias assísmicas de
direção NW (Fleitout et a/.1989), como os montes submarinos da
Bahia e de Pernambuco (Gorini& Carvalho 1984, Mello & Dias 1996).
Os processos envolvidos nestas reativações intraplaca estão relacionados predominantemente a uma conjugação de esforços regionais,
em geral aluando sobre zonas de fraturas, com plumas mantélicas
(Lowrie et al. 1986, Jordahl et al. 1995, Kruse et al. 1996).
O propósito deste artigo é o de, a partir de uma releitura do trabalho
clássico de Almeida (1961), utilizando dados de orientação de diques e
fraturas, discutir o papel dos esforços regionais no controle tectônico do
magmatismo na Ilha da Trindade e na formação da própria Cadeia
Vitória-Trindade, ambas aparentemente associadas à reativação da
Zona de Fratura Vitória-Trindade em conjugação com a Pluma de
Trindade (Szatmari & Mohriak 1995, Conceição et al. 1996). Para
tanto, foram consideradas as variações na direção de movimentação
da Placa Sul-Americana, tendo em vista a sua influência na distribuição
dos tensores regionais (Zoback et al. 1989, Richardson 1992, Stefanick &
Jurdy 1992, Coblentz & Richardson 1996) e, ainda, as variações na
velocidade de movimentação desta placa.

A porção continental da Placa Sul-Americana mostra uma distribuição relativamente regular de SHmax segundo a direção geral
WNW-ESE a E-W (Zoback et al. 1989, Zoback 1992), aproximadamente paralela ao sentido atual de deslocamento da placa; as discrepâncias são interpretadas como decorrentes de esforços locais, entendidos
principalmente como forças topográficas locais associadas a áreas
elevadas e forças de espalhamento associadas ao contraste local de
densidade entre diferentes segmentos crustais, como no caso das
margens continentais (Zoback 1992, Coblentz & Richardson 1996,
Zoback & Richardson 1996, Assumpção 1998). Entretanto, são raras
as indicações de direções de esforços para a porção oceânica desta
placa, não permitindo qualquer tipo de correlação com estruturas
regionais.
Dessa maneira, os parâmetros obtidos para a Cadeia Vitória-Trindade são comparados com as variações na distribuição dos esforços na
área emersa adjacente, durante o Terciário e o Quaternário.
Para a determinação dos campos de esforços atuantes na Ilha da
Trindade durante sua formação considerou-se essencialmente as orientações de diques e as orientações dos eixos maiores e menores de
plugs fonolíticos com forma elíptica. Diques são bons indicadores
tectônicos uma vez que se posicionam a 90° do tensor de menor esforço σ3 (Anderson 1951). Geoffroy et al. (1993) encontraram boa concordância entre σ1 e σ2 calculados tanto através da orientação de
diques, como a partir do movimento das falhas, para um mesmo campo de
esforços. Esta relação é válida também para focos vulcânicos e para
corpos intrusivos e, ainda, não apenas para estruturas puramente
tracionais, mas também para as transtracionais (Tchalenko 1970, Wilcox et al 1973, Geoffroy et al. 1993, Basset & Kleinspein 1996).
GEOLOGIA DA ILHA DA TRINDADE A ilha vulcânica da Trindade
(20° 30'S e 29° 19'W), de natureza essencialmente alcalina, é a porção
aflorante, com menos de 600 m de altitude, de um edifício vulcânico
cuja base encontra-se submersa2 a cerca de 5000 m de
profundidade. Com cerca de 8 km de área emersa, este edifício
vulcânico possui uma base aproximadamente elíptica, com eixo maior
de 67 km e menor de 28 km (Figura 1). A Ilha da Trindade apresenta
quatro centros vulcânicos, estabelecidos sobre o "Complexo de Trindade", constituído por tufos fonolíticos; por domos, necks e diques
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fonolíticos e, subordinadamente, por tufos e diques lamprofíricos
(Almeida 1961) (Figura 2). Dos quatro centros vulcânicos, de composição lamprofírica, nefelínítica e fonolítica, os do Valado e do
Paredão são os mais novos e tiveram uma idade holocênica inferida
por critérios geomorfológicos (Almeida 1961). Mais de uma centena
de diques foram mapeados por Almeida (1961); eles possuem espessura
decimétrica a decamétrica, com mergulho vertical amplamente
predominante.
As idades K-Ar disponíveis (Cordani 1970, Cordani & Blazekovic
1970, Valencio & Mendía 1974), recalculadas segundo as novas

constantes de decaimento (Dalrymple 1974), indicam que a atividade
magmática na ilha teve início a partir do Plioceno (~ 3.4 Ma), com
maior intensidade entre 2.4 e 2.9 Ma, estendendo-se até o Holoceno
(Figura 3). Estes valores estão em flagrante contraste em relação à
idade da crosta oceânica sobre a qual a ilha está situada, estimada em
cerca de 79 Ma, já que ela se encontra entre as anomalias magnéticas 34
(84 Ma) e 33 (74,3 Ma) (Cande et al. 1988).
ESTRUTURAS DA ILHA DA TRINDADE Os numerosos diques
que ocorrem na Ilha da Trindade, em sua maior parte fonolíticos,
constituem dois enxames com direções distintas. No primeiro deles,

Figura 1 - Mapa batimétrico da Cadeia Vitória-Trindade mostrando os segmentos tectônicos inferidos A, B, C e D (linhas tracejadas) com
orientação distinta. Dados batimétricos a partir do Atlas Digital GEBCO (IOC-IHD) do ano de 1997. Posição das anomalias magnéticas 34
(84,00 Ma) e 33r (80,17 Ma) a partir de Schobbenhaus et al. (1984) e Cande et al. (1988). As setas convergentes indicam a direção de SHmax
(N60W), durante o Plio-Pleistoceno, na Ilha da Trindade. O mecanismo focal reverso diz respeito ao sismo de 1955, de intensidade 6,2 (mb)
(Mendiguren & Richter, 1978). Idade do vulcanismo no Banco de Abrolhos a partir de Cordani (1970) e Cordani & Blazekovic (1970). Idade do
vulcanismo no Alto de Cabo Frio a partir de Mohriak et al (1990). A-A' se refere à localização do perfil sísmico interpretado na Figura 6.

Figura 2 - Mapa geológico simplificado da Ilha da Trindade. Modificado de Almeida (1961).
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Figura 3 - Idades K-Ar das rochas da Ilha da Trindade, recalculadas
segundo as novas constantes de decaimento (Dalrymple 1974), a
partir de Cordani (1970) e Valendo & Mendía (1974).

situado no compartimento nordeste da ilha, a plotagem em diagrama de
rosácea da direção de 70 diques e 26 fraturas, medidos em mapa,
evidenciou uma concentração segundo a direção N58W (Figuras 2 e
4a). No segundo, situado no compartimento sudoeste da ilha, a plotagem em diagrama de rosácea da direção de 34 diques e 33 fraturas,
medidos em mapa, mostrou uma distribuição radial, apesar de uma
maior população no quadrante nordeste (Figuras 2 e 4b). Esta distribuição radial está possivelmente relacionada ao centro vulcânico do
Desejado, ali presente. Plugs fonolíticos predominam no compartimento nordeste e apresentam forma elíptica, com eixo maior também
orientado segundo a direção NW (Figuras 2 e 4c). A plotagem em
diagrama de rosácea da direção do eixo maior de oito plugs, medidos em
mapa, mostrou uma concentração segundo a direção N61W, compatível
com a dos diques do mesmo compartimento. Apesar do pequeno
número de determinações geocronológicas disponíveis para os diques
do compartimento sudoeste, estas não evidenciam um diacronismo
em relação aos do compartimento nordeste (Cordani 1970, Cordani
& Blazekovic 1970, Valendo & Mendía 1974).
A orientação dos diques e plugs e o padrão de fraturamentos do
domínio nordeste permitem situar o eixo de tensões principal mínimo, σ3,
na direção NE, ortogonal a direção dos diques, enquanto que a
direção N60W corresponderia a orientação de SHmax. Essa direção de
esforços contemplaria regimes alternativos, do tipo extensional (σ1
vertical) ou de cisalhamento simples (σ1 horizontal, na direção dos
diques). Considerando-se o mergulho vertical predominante do conjunto de diques e fraturas (Figura 5), o regime tectônico exige σ2
vertical, o que, no presente caso, favorece o modelo de cisalhamento
simples, com σ1 horizontal na direção NW-SE, associado a um binário
dextral de orientação aproximada segundo ENE-WSW a E-W, em
resposta aos esforços regionais ou a uma conjugação destes com os
esforços locais. Em alguns segmentos da Cadeia Vitória-Trindade,
inclusive naquele constituído pelas ilhas da Trindade e Martin Vaz, os
eixos maiores dos edifícios vulcânicos apresentam, numa escala regional, um arranjo en echelon, reforçando as inferências de movimentações direcionais, associadas a esforços regionais (Figura 1).
A Cadeia de Vitória-Trindade, embora com orientação geral E-W,
mostra segmentos com direções NW-SE e NE-SW, além de E-W
(Figura 1). No caso da Ilha da Trindade, a direção NW-SE de SHmax é
paralela ao eixo maior do edifício vulcânico. Se as direções de SHmax nos
demais segmentos da cadeia seguirem também o alinhamento dos
edifícios vulcânicos, estarão, neste caso, refletindo mudanças na distribuição dos tensores durante sua formação.
CADEIA VITÓRIA-TRINDADE A Ilha da Trindade situa-se no
limite oriental da Cadeia Vitória-Trindade, a qual constitui-se em uma
feição geomorfológica descrita pelo alinhamento de bancos e montes
submarinos, na direção geral E-W, entre os paralelos 20° e 21° S. Esta
cadeia estende-se por cerca de 1000 km, desde os bancos submarinos
Besnard e de Vitória, a oeste, até as ilhas da Trindade e Martin Vaz, a
leste (Figura 1). Estes bancos submarinos se caracterizam por serem
elevações de topo aplainado, situados a profundidades inferiores a 100 m,
que se elevam de profundidades de até 5000 m desde o talude e o sopé
continentais. A cadeia é mais larga em direção a oeste, em função

Figura 4 - Diagramas de rosáceas de diques e fraturas na porção
nordeste (A) e sudoeste da Ilha da Trindade. O diagrama (C) refere-se
às orientações dos eixos maiores de domos fonolíticos com forma
elíptica. O azimut está relacionado ao norte geográfico e as classes
correspondem a intervalos de 10°. Os semi-círculos fornecem uma
referência para a percentagem em cada classe. T é o número total de
diques e fraturas ou de plugs, em cada área.

Figura 5 - Diques múltiplos expostos na costa norte da Ilha da
Trindade, entre a Praia dos Cabritos e a Ponta do Galo. 1-fonolitos, 2
- nefelinitos, 3 - basanitos, 4 - lamprófiros, 5 - tufos fonolíticos do
Complexo de Trindade. Modificado de Almeida (1961).
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da coalescência dos bancos e montes submarinos (Gorini & Carvalho
1984) pelo desenvolvimento de recifes carbonáticos de algas e briozoários (Palma 1984). À Cadeia de Vitória-Trindade tem sido associados o Arquipélago dos Abrolhos (Cordani & Blazekovic 1970) e o
Banco de Abrolhos (Asmus et al. 1971), localizados na plataforma
continental (Figura 1). A natureza vulcânica da Cadeia Vitória-Trindade foi originalmente proposta por Almeida (1961,1965), a partir de
estudos geológicos na Ilha da Trindade e seria confirmada pela dragagem de rochas vulcânicas na sua porção mediana (Guazelli &
Carvalho 1978). A presença de crosta espessada sob a cadeia (Aguiar
1997) reforça essa assertiva. Para Guazelli & Carvalho (1978) o
alinhamento desta feição com picos e desnivelamentos do embasamento para leste, em direção à cordilheira meso-oceânica, permitiriam sua caracterização como uma zona de fratura, por eles denominada
de Zona de Fratura Vitória-Trindade, a qual, segundo Guazelli &
Carvalho (1981), pode ser mapeada até o meridiano 19° W, a cerca de
1000 km a leste da Ilha de Martin Vaz. Esta caracterização confirmaria a
inferência de Francheteau & Le Pichon (1972) de que a Cadeia
Vitória-Trindade coincidiria com a "direção transformante 40,4o",
coincidente também, segundo eles, com o limite sul da Bacia de
Cuanza, no lado africano. A limitada definição da crista da cordilheira
meso-oceânica e de eventuais deslocamentos desta no prolongamento da
proposta Zona de Fratura Vitória-Trindade (Cande et al. 1988)
dificultam a confirmação desta hipótese. Porém, na margem continental,
a Cadeia Vitória-Trindade coincide com o limite norte do Alto de
Vitória e o limite sul da Bacia do Espírito Santo (Guazelli & Carvalho
1981), caracterizada ali pela presença do Banco de Abrolhos, constituindo uma plataforma anomalamente larga, com 240 km de largura
(Carvalho & Francisconi, 1981), e por uma crosta bastante estendida,
com β = 2,80 (Chang et al. 1992), indicando a presença de uma
importante descontinuidade litosférica desde a implantação da margem
continental. Na bacia oceânica a Cadeia Vitória-Trindade limita
domínios com sedimentação de características e espessura distintas
(Gorini & Carvalho, 1984), com diferentes profundidades do embasamento (Figuras l e 6) e, ainda, com comportamento magnético
distinto (Guazelli & Carvalho 1981), sugerindo que esta descontinui-
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dade litosférica esteve presente também na crosta oceânica desde a sua
formação, reforçando a hipótese da presença de uma zona de fratura.
No prolongamento da Cadeia Vitória-Trindade para a área continental emersa tem-se a ocorrência de rochas alcalinas, kimberlitos e
carbonatitos, na região do Alto do Paranaíba, com idade média de 85
Ma (Gibson et al. 1995), que tem sido utilizada em conjunto com o
vulcanismo basáltico do Banco de Abrolhos, com idades entre 52 e 41
Ma (Cordani 1970, Cordani & Blazekovic 1970) e o vulcanismo
alcalino das ilhas da Trindade e Martin Vaz, para a proposição de um
modelo do tipo hotspot (Herz 1977, Crough et al. 1980, Morgan 1983,
O'Connor & Duncan 1990, Gibson et al. 1995). Para estes autores os
diversos eventos vulcânicos poderiam ser explicados pelo movimento da
Placa Sul-Americana sobre a Pluma de Trindade, nos últimos 90 Ma.
A maior parte das reconstituições da movimentação da Placa SulAmericana para o Cenozóico são compatíveis com arranjo E-W da
Cadeia Vitória-Trindade, apesar de divergirem com relação à
movimentação cretácea, entre uma migração para oeste (Herz 1977,
Hartnady & Le Roex 1985), ou para noroeste (Crough et al. 1980,
Morgan 1983,0'Connor & Duncan 1990). Para Fleitout et al. (1989) a
migração para oeste da Placa Sul-Americana teria se iniciado há 30 Ma,
já na metade do Terciário, tendo sido precedida por deslocamentos para
WNW (N63°W) entre 30 e 80 Ma.
O'Connor & Duncan (1990) consideram que os bancos Sulfur,
Minerva, Lothrop, Morgan, Rodger e Hotspur, localizados ao norte do
Banco de Abrolhos, e o Banco Almirante Saldanha, localizado ao sul,
deveriam ser incluídos na Cadeia Vitória-Trindade, ampliando a área de
atuação da Pluma de Trindade para aproximadamente 600 km na
direção NS. Esta inferência é compartilhada por Gibson et al. (1995),
que explicam a diminuição da faixa de atuação da Pluma de Trindade
para aproximadamente 100 km de largura nas porções mais distais, a
uma atuação associada à cauda da pluma (plume tail). Segundo Gibson et
al. (1995) a Pluma de Trindade teria ficado inativa no Terciário
Inferior, com relação à geração de vulcanismo, por ocasião da passagem do Craton do São Francisco sobre ela, com seus 200 km de
espessura litosférica (Van Deccar et al. 1995), e teria retomado sua

Figura 6 - Perfil sísmico regional na porção mediana da Cadeia Vitória-Trindade (Figura 1) mostrando um desnivelamento do fundo do mar e do
topo do embasamento, de mais de 500 m, entre os domínios ao norte e ao sul da cadeia. O tempo de reflexão é duplo e a velocidade intervalar média
considerada é de 2000 m/s. Perfil cedido pelo Projeto LEPLAC (Marinha do Brasil/PETROBRÁS).

Revista Brasileira de Geociências, Volume 29,1999

atividade na chegada à margem continental. Numerosas bacias paleogênicas de pequenas dimensões, como Gandarela (Sgarbi et al.
1992), Gongo Soco (Saadi et al. 1992) e Fonseca (Sant'Anna 1994),
ocorrem no Craton do São Francisco alinhadas com o traço inferido da
Pluma de Trindade, e podem estar geneticamente relacionadas ao
soerguimento provocado pela pluma. A tectônica deformadora da
Bacia do Fonseca, de caráter extensional (Sant'Anna et al. 1997),
reforça esta inferência.
A restrição do magmatismo associado à Pluma de Trindade ao
Banco de Abrolhos, na .margem continental, ao norte da projeção para
oeste da Cadeia Vitória-Trindade, e coincidente com a porção de
litosfera afinada relacionada à Bacia do Espírito Santo, parece refletir a
tendência do material das plumas de migrar para áreas com litosfera
afinada (Epp 1984, Thompson & Gibson 1991, Sleep 1997). Neste
caso, a Zona de Fratura de Vitória-Trindade pode ter sido responsável
por mecanismo semelhante, canalizando o magmatismo associado à
Pluma de Trindade, tendo em vista o afinamento litosférico associado às
zonas de fratura (White et al 1984). Este afinamento é verificado
mesmo em zonas dea fraturas
com pequeno rejeito, denominadas
descontinuidades de 2 e 3a ordens, e com taxas de espalhamento lento,
como as do Atlântico (Fox et al. 1991).
A SEGMENTAÇÃO DA CADEIA VITÓRIA-TRINDADE

Considerando-se que a Cadeia Vitória-Trindade teria se formado a
partir da migração da Placa Sul-Americana sobre o Hot Spot de
Trindade e levando-se em consideração a idade média do vulcanismo de
Abrolhos, de 47,5 Ma, como sendo a de chegada do centro da pluma à
margem continental, e a distância do litoral à Ilha de Martin Vaz (de
aproximadamente 1100 km), pode-se inferir a velocidade média relativa
de movimentação da Placa Sul-Americana sobre a Pluma de
Trindade, entre os paralelos 20° e 21° S, como sendo de 23,1 mm/ano,
compatível com outras estimativas feitas para o Atlântico Sul (Brozena
1986, Cande et al. 1988, Carbotte et al 1991). Neste sentido, a partir
do valor médio de migração da placa pode-se inferir os intervalos de
idade de formação para cada segmento com orientação distinta da
Cadeia de Vitória-Trindade. Para isto foi escolhido o segmento da
cadeia entre o limite oeste do Banco de Vitória e o limite leste da base da
Ilha de Martin Vaz, com um comprimento total de 1005 km (Figura 1).
Considerando-se a velocidade média de espalhamento, este segmento
da cadeia teria se formado em 43,5 Ma. Segundo o modelo aqui adotado,
esta seria a idade do vulcanismo mais antigo do Banco de Vitória,
compatível com os 41 Ma determinados para o vulcanismo mais
recente do Banco de Abrolhos (Cordani 1970, Cordani & Blaze-covik
1970), situado imediatamente ao norte. Foram discriminados nesta
porção da Cadeia Vitória-Trindade quatro segmentos com orientação
distinta, sendo o mais antigo o que engloba o Banco de Vitória, a oeste, e o
mais novo o constituído pelas ilhas da Trindade e de Martin Vaz, a leste
(Tabela l, Figura 1).
Dos quatro segmentos listados na Tabela l, ressalta-se o mais novo,
que apresenta orientação segundo a direção NW entre 3,69 Ma e o
presente, compatível com a idade do vulcanismo das ilhas da Trindade e
Martin Vaz.
Considerando-se que o SHmax no interior da Placa Sul-Americana
exibe uma boa concordância com a direção de movimentação da placa e
com o empurrão exercido pela Cordilheira Meso-Atlântica (ridge
push), mormente na sua porção oceânica (Zoback et al. 1989, Richardson 1992, Coblentz & Richardson 1996), e que na Placa Sul-Americana o empurrão da cordilheira é responsável por cerca de 80% do
esforço compressivo (Stefanick & Jurdy 1992), foram comparadas as
mudanças na posição do pólo de rotação da Placa Sul-Americana com as
inflexões na orientação da cadeia (Tabela 2). Adicionalmente foram
verificadas as variações na velocidade de deslocamento da Placa
Sul-Americana.
Para Cande et al. (l 988) a última variação de pólo no Atlântico Sul
teria se dado no chron 5, há aproximadamente 8,92 Ma. Já Brozena
(1986) e Carbotte et al. (1991) identificaram uma mudança de posição no
pólo de espalhamento ainda mais jovem, há 4 Ma (chron 3).
Segundo Brozena (1986) estas variações foram acompanhadas de
mudanças nos rejeitos das falhas transformantes, na sua direção e de
variações no campo de esforços. Para Carbotte et al. (1991) as
variações na posição do pólo de espalhamento, apesar de terem alterado a direção das falhas transformantes, teriam provocado
mudanças no rejeito somente nas descontinuidades de 2a ordem,
caracterizadas por apresentarem rejeitos da crista da cordilheira
menores do que as falhas transformantes (<50 km). Outras marcantes
mudanças na posição do pólo de movimentação relativa entre as placas
Sul-Americana e Africana ao longo do Terciário ocorreram no chron 27
(63,3 Ma) e no chron 13 (35,29 Ma) (Cande et al. 1988). Impor-
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tantes variações na velocidade de espalhamento ao longo do Cretáceo
Superior e Terciário ocorreram no chron 30 (66,74 Ma), com acentuada diminuição da velocidade de espalhamento, e no chron 20 (44,66
Ma) com acentuado aumento da velocidade de espalhamento. Diminuições da velocidade de espalhamento não tão intensas quanto a
do chron 30 são observadas nos chrons 13 (35,29 Ma) e 6c (23,27 Ma)
(Cande et al. 1988, Mello & Dias 1996). Uma diminuição na velocidade de espalhamento entre os chrons 4A a 2 (7,9 a 1,66 Ma),
identificada por Carbotte et al. (1991), é corroborada por Brozena
(1986) e Cande et al. (1988), que apontam a taxa de espalhamento mais
baixa no chron 3 (3,86 Ma). Um novo incremento na velocidade de
espalhamento foi verificado após a anomalia Jaramillo (0,94 Ma)
(Carbotte et al. 1991).
DISCUSSÃO A partir da Tabela 2 pode-se observar que há uma
contemporaneidade entre as variações de orientação nos diversos
segmentos da Cadeia Vitória-Trindade e as mudanças na direção de
movimentação da Placa Sul-Americana e na sua velocidade. As
variações de velocidade identificadas se referem tanto a um aumento
como a uma diminuição. Para o segmento A, com orientação NE-SW,
registra-se um aumento na velocidade de movimentação da placa e
Tabela 1 - Idade e orientação dos diversos segmentos da Cadeia
Vitória - Trindade

Tabela 2 - Comparação entre as variações na direção e na velocidade de
movimentação da Placa Sul-Americana desde o início da formação da
Cadeia Vitória-Trindade, com o magmatismo do Banco de Abrolhos,
compiladas a partir de Brozena (1986), Cande et al. (1988),
Carbotte et al. (1991) e Mello & Dias (1996), e as mudanças de
orientação da Cadeia Vitória-Trindade. As idades dos diversos segmentos da Cadeia Vitória-Trindade foram calculadas a partir da
velocidade média de movimentação da Placa Sul-Americana nos
últimos 47,5 Ma (idade média do magmatismo do Banco de Abrolhos),
considerada aqui como a idade da chegada do centro da Pluma de
Trindade à margem continental.
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para os segmentos B e D, com orientação NW-SE, registra-se uma
diminuição na velocidade de movimentação da placa. Esta relação,
porém, não se repete no segmento C, onde um aumento na velocidade
de movimentação da placa corresponde a uma orientação E-W da
cadeia. As variações na posição do pólo de movimentação da Placa
Sul-Americana foram no sentido horário entre os chrons 34 (84 Ma) e
21 (48,75 Ma), e no sentido anti-horário desde então (Cande et al.
1988). Considerando-se que a Ilha da Trindade está posicionada em
crosta formada entre os chrons 34 e 33, e que no chron 13 (35,29 Ma) a
linha de fluxo da Placa Sul-Americana voltou a coincidir com aquela do
chron 34 (Cande et al. 1988), toda mudança na direção de movimentação
da placa após o chron 13 foi também anti-horária com relação a um
eventual segmento de zona de fratura que tenha controlado a formação
da Ilha da Trindade. Desta forma, considerando-se um comportamento
rígido da placa, ter-se-ía a atuação de um SHmax de direção ENE-WSW
a NE-SW, o qual, em se tratando de σ1 produziria uma movimentação
transpressiva (McCarthy et al. 1996) e sinistrai, numa eventual
reativação daquele segmento da zona de fratura. Esse arranjo dos
tensores seria oposto ao estabelecido para o controle da intrusão dos
diques da Ilha da Trindade no Plio-Pleistoceno. Desta forma, o campo
de esforços inferido para a Ilha da Trindade no Plio-Pleistoceno só seria
possível com um comportamento não rígido da Placa Sul-Americana e
com a deformação a ele associada propagando-se no seu interior.
Um comportamento não rígido da placa Sul-Americana foi inferido a
partir de heterogeneidades na velocidade de espalhamento em diferentes
segmentos da Cadeia Meso-Atlântica, no intervalo de tempo de uma
anomalia magnética, relacionadas a respostas diferenciadas de cada
segmento da cadeia às variações no movimento das placas SulAmericana e Africana (Carbotte et al. 1991). Estas heterogeneidades
seriam absorvidas nos seus limites por alongamento e encurtamento
nos rejeitos das zonas de fraturas e por extensão não mag-mática (Fox
et al. 1991). Por outro lado, diversos autores têm especulado sobre a
relação entre variações na direção de movimentação e na velocidade de
espalhamento das placas e ativações tectono-magmáti-cas intraplaca
(Marsh 1973, Asmus 1978, Sykes 1978, Lowrie et al. 1986, Sadowski
1987, Conceição et al. 1988, Riccomini 1989,1995, Pereira 1992,
Sandwell et al. 1995, Binnard et al. 1996, Mello & Dias 1996).
A resistência a esforços cisalhantes em zonas de fraturas é, em
média, de 20 MPa, variando entre 5 e 40 MPa e diminuindo quando
posicionadas sobre hot-spots (Jordahl et al. 1996, Kruse et al. 1996).
Os valores de SHmax inferidos para a porção oceânica da Placa SulAmericana, entre 20 MPa (Coblentz & Richardson 1996) e 15 MPa
(Assumpção 1998), conjugados com esforços locais associados ao
relevo anómalo de quase 600m acima do nível do mar na Ilha da
Trindade, ao espessamento crustal, e aos efeitos da Pluma de Trindade
sobre a reologia e espessura elástica da placa, permitem especular
sobre a superação da resistência ao rompimento da Zona de Fratura de
Trindade, segundo um regime strike-slip, à semelhança da maior parte da
porção emersa do território brasileiro (Coblentz & Richardson 1996).
Neste sentido, reativações de caráter transpressivo e transtrativo foram
reconhecidas por Silveira et al. (1994), na Zona de Fratura de São
Paulo, na margem equatorial brasileira. A inexistência de sismos ao
longo da Cadeia de Vitória-Trindade (Marcelo Assumpção 1998,
informação verbal) não reforça esta hipótese. Um único sismo foi
registrado na região nos últimos 43 anos, imediatamente ao norte do
Banco de Vitória (Mendiguren & Richter 1955). Este sismo teve
intensidade 6,2 (mb ), mecanismo focal inverso e SHmax de direção
ENE. Deve-se ressaltar que a inferência da direção de SHmax tem ampla
margem de erro (Marcelo Assumpção 1998, informação verbal). A
origem deste sismo foi relacionada por Assumpção (1993) ao
somatório dos esforços associados ao ridge push e ao flexuramento da
litosfera na margem continental, em especial junto ao talude, tendo em
vista ocorrerem aí as maiores espessuras de sedimentos. De fato, uma
acumulação sedimentar anómala no sopé continental, de 5 km de
espessura, que constitui a denominada Bacia dos Abrolhos (Francisconi & Kowsmann 1976), tem depocentro sobre o limite entre as
crostas continental e oceânica indicado por Chang et al. (1992) e
imediatamente ao norte do referido epicentro. Porém o epicentro se
posiciona mais próximo da Cadeia Vitória-Trindade (~30 km) do que
do depocentro da Bacia dos Abrolhos (~80 km).
Por outro lado, deve-se notar que os mecanismos de esforços
inferidos a partir de alguns dos segmentos da Cadeia Vitória-Trindade,
segundo o modelo aqui proposto, são compatíveis com aqueles identificados na área emersa adjacente. Por exemplo, a orientação ENE do
Banco de Vitória, com idade de formação aqui inferida entre 43,5 e
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35,5 Ma, requer um SHmax nesta mesma direção, compatível com o
caracterizado para o controle tectônico do magmatismo alcalino no
Estado do Rio de Janeiro, entre o Cretáceo Superior e o Eoceno, sendo
que neste caso o SHmax corresponde a σ1 (Riccomini et al. 1983,
Riccomini & Rodrigues Francisco 1992, Ferrari et al 1997a, b).
Também a inferência de um SHmax de direção NW para o Plio-Pleistoceno, a partir da Ilha da Trindade, encontra respaldo na área continental emersa adjacente, tanto no Rift Continental do Sudeste do Brasil
(Riccomini 1989,1995, Riccomini et al 1989, Salvador & Riccomini
1995, Ferrari et al. 1997a, b), onde Riccomini (1989,1995) relacionou as
variações no campo de esforços ao longo do Terciário ao balanço entre
as taxas de espalhamento e subducção nos limites da placa, como na área
emersa adjacente à Bacia de Campos (Silva & Ferrari 1997) e, ainda, no
Vale do Rio Doce (Mello 1997), na projeção para oeste da Cadeia
Vitória-Trindade, correspondendo, também neste caso, a σ1.
Entretanto, no caso das deformações do Eoceno Médio e Oligoceno extensão NNW-SSE - e do Mioceno - transcorrência sinistrai E-W
-(Riccomini 1989, 1995), esta relação não é clara. Também para a
extensão E-W a NW-SË, do final do Pleistoceno, e para a compressão EW holocênica (Riccomini et al. 1989, Salvador & Riccomini 1995,
Mello 1997) esta correlação não é evidente. Neste último caso, no
entanto, deve-se registrar que apesar de não ter ocorrido nenhuma
mudança na direção de movimentação da Placa Sul-Americana no final do
Pleistoceno, verificou-se uma aceleração na sua velocidade de
migração a partir da anomalia Jaramillo (Carbotte et al 1991), no
Pleistoceno Médio (0,97 Ma). Assim, pode-se supor que a aceleração
na velocidade de movimentação da Placa Sul-Americana tenha
causado uma mudança no campo de esforços na área emersa do sudeste
brasileiro, junto à costa, de uma extensão E-W a NW-SE para uma
compressão E-W.
Desta forma, conclui-se que as variações de orientação verificadas
nos diversos segmentos da Cadeia Vitória-Trindade refletem principalmente variações na velocidade de espalhamento e, secundariamente, variações na posição do pólo de rotação da Placa Sul-Americana.
CONCLUSÕES Os diques do setor nordeste da Ilha da Trindade, de
direção NW e mergulho subvertical, são compatíveis com um
regime de cisalhamento simples, com o eixo de tensões principal
máximo, σ1, na direção dos diques, associado a um binário dextral de
direção aproximada segundo ENE-WSW a E-W.
A concordância entre a orientação dos diques com a forma da Ilha
da Trindade e de seu edifício vulcânico sugerem um controle tectônico
único durante sua formação. As orientações distintas desta, identificadas em outros segmentos da Cadeia Vitória-Trindade, provavelmente refletem mudanças na direção de σ1 ao longo do Terciário. O
arranjo en echelon de alguns destes segmentos indica que o regime de
cisalhamento simples foi efetivo em boa parte de sua evolução. A
compatibilidade parcial das variações na direção de σ1 entre a área
oceânica e a continental no sudeste do Brasil evidenciam a importância
dos esforços locais, nessas áreas, e sua variabilidade ao longo do
Terciário.
As diferenças na profundidade do embasamento ao norte e ao sul
da Cadeia Vitória-Trindade corroboram a existência de uma zona de
fratura, que deve ter atuado como conduto para o magmatismo da
Pluma de Trindade.
A incompatibilidade entre a direção de SHmax esperada para o
Plioceno e Pleitoceno na Ilha de Trindade e a direção dos diques do
segmento nordeste da ilha implica num comportamento não rígido
deste segmento da placa Sul-Americana.
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