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Este trabalho é referente à primeira caracterização geoquímica dos minerais, de rocha total e 
composição isotópica Sr e Nd do Monte Submarino Vitória pertencente à cadeia Vitória-
Trindade, localizada na porção offshore da região sudeste do Brasil, aproximadamente na 
latitude 20º 30’ S. A cadeia é composta por corpos de forma cônica com altura superior a 4000 
m, apresentando a base do assoalho oceânico um diâmetro de aproximadamente 30 Km e o 
topo aplanado de 10 Km de diâmetro, caracterizando, em geral, guyots. Nas últimas décadas, 
diversos estudos têm sugerido a origem destas províncias ígneas alcalinas brasileiras 
associadas à passagem da Placa Sul-Americana sobre a Pluma de Trindade. Porém, estudos 
recentes defendem outros modelos para a geração deste magma alcalino, a citar, o modelo 
flexural da litosfera favorecendo uma baixa fusão parcial de veios piroxeníticos e 
hornblendíticos gerando melt enriquecido. Quanto à litologia, trata-se de um nefelinito cuja 
mineralogia principal é composta por feldspato e clinopiroxênio. As análises macroscópicas e 
petrográficas apontam para uma rocha afanítica melanocrática levemente vesiculada cuja 
matriz ripiforme é composta por feldspato e fenocristais de clinopiroxênio, conferindo à rocha 
textura traquítica apresentando, além disso, minerais opacos euédricos a anédricos dispersos 
por toda rocha além de uma fase pseudomórfica verde-amarelada similar à contida no Monte 
Columbia, interpretada como óxido de alumínio hidratado e textura glomeroporfirítica de 
feldspato e nefelina. Os resultados das análises geoquímicas mostraram que o Monte Vitória 
apresenta uma assinatura insaturada em sílica, ultrabásica (SiO2 = 40,58%) e valores 
enriquecidos nos elementos Cr (370 ppm), Co (82 ppm), Ni (145 ppm), V (354 ppm) e Sc (22 
ppm) apontando para um provável magma primitivo gerado a partir de uma fonte de 
composição entre o granada e espinélio-lherzolito a partir de modelos de fusão parcial 
(fractional e batch melting). Diagramas Hacker mostram uma similaridade entre os montes 
submarinos Vitória e Davis, sugerindo que ambos sofreram fracionamento principalmente de 
clinopiroxênio quando analisado o diagrama de MgO versus CaO/Al2O3 além das 
concentrações de Co e Sc. Razões dos elementos traços incompatíveis reiteram sua natureza 
enriquecida nesses elementos em relação ao condrito [La/SmN = 2,68 e La/YbN = 20,79) porém 
menores quando comparado ao Banco Davis e aos demais montes submarinos da Cadeia 
Vitória-Trindade. 
 
PALAVRAS-CHAVE: CADEIA VITÓRIA-TRINDADE, MONTE SUBMARINO VITÓRIA. 
LITOGEOQUÍMICA DE ROCHA TOTAL. 
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