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RESUMO: O complexo alcalino de Martin Vaz consiste em um edifício vulcânico alcalino de 

elevação superior a 175 m acima do nível do mar com a parte submersa contendo mais de 

5.000 m de altura e pertence à cadeia vulcânica Vitória-Trindade que está sob uma zona de 

fratura homônima associada à Dorsal Oceânica. Existem três unidades litológicas principais na 

ilha de Martin Vaz, são elas: necks e diques de fonolito, denominada de Unidade Pico das 

Gaivotas, derrame nefelinítico, denominado Unidade Bandeira e depósitos piroclásticos na 

base. Estes últimos são compostos por tufos, lapili-tufos e lapilito. As unidades fonolítica e 

nefelinítica são os principais objetos desse estudo. Os fonolitos são compostos por fenocristais 

de clinopiroxênio, noseana e feldspato potássico, cuja matriz é composta por feldspatoides, 

feldspatos e piroxênios, tendo como minerais acessórios os opacos, titanita e a apatita. Os 

nefelinitos apresentam fenocristais de clinopiroxênio e olivina, na matriz aparecem 

feldspatoides (nefelina principalmente), feldspatos e piroxênios, além de opacos. Assim sendo, 

as lavas presentes em Martin Vaz constituem dois end-members da suíte alcalina: uma lava 

primitiva, nefelinítica e, outra evoluída, fonolítica. O primeiro é caracterizado por fenocristais de 

olivina e clinopiroxênios com variação química marcante entre diopsídio e bordas aegeriníticas 

com características peculiares quanto ao zoneamento do mineral. As olivinas apresentam 

composições química distintas em relação a variabilidade de tamanho (micro, feno e macro 

fenocristais) além de apresentarem, por vezes, corrosão magmática, indicando instabilidade 

dos mesmos por não estarem em equilíbrio com o líquido. Os clinopiroxênios apresentam 

núcleos anédricos poiquilíticos, com pleocroísmo verde e, às vezes, verde amarronzado. 

Apresentam bordas euédricas, pleocroísmo amarronzado e manteados por opacos. 

Apresentam distinção química com núcleos fassaíticos mais evoluídos que as bordas menos 

evoluídas. A partir da análise petrográfica e química dos minerais presentes nas lavas de 

Martin Vaz, é possível traçar um histórico evolutivo em múltiplo estágio de reposição 

magmática na câmara, onde, a partir de um magma menos evoluído, originaram-se os núcleos 

verdes em desequilíbrio com o líquido primitivo que adentrou na câmara, gerando forte 

absorção das bordas e, posteriormente, favorecendo a cristalização das bordas dos mesmos, 

cuja composição é similar a dos piroxênios presentes na matriz. Assim, os diferentes estados 

de oxidação que um magma pode assumir em relação aos melts ricos em Na ou K refletirão a 

composição de seus piroxênios, onde magmas mais redutores tenderão a cristalizar 

componentes que evoluirão do diopsídio para a aegerina, como o que ocorre nos fonolitos de 

Martin Vaz, haja vista a composição mais sódica nas bordas dos clinopiroxênios. 
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