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RESUMO: A Ilha Trindade localiza-se na porção sul do Oceano Atlântico, sendo um dos poucos 
componentes da Cadeia Submarina Vitória-Trindade acima do atual nível do mar. A ilha 
corresponde a um edifício vulcânico com cerca de 13,5 km2 de área emersa, elevando-se cerca de 
600 m em relação ao nível do mar e 5500 m em relação ao assoalho oceânico. Sua formação é 
originária da atuação da pluma mantélica Trindade, que a partir da Zona de Fratura Vitória-
Trindade, gerou um intenso vulcanismo alcalino de, aproximadamente, 3.6 Ma a 0.17 Ma. A 
litoestratigrafia da ilha é composta pelo Complexo Trindade, considerado o embasamento, pela 
Sequência Desejado, e pelas Formações Morro Vermelho, Valado e Vulcão do Paredão. A partir 
da análise de imagens do satélite WorldView-2, com resolução pancromática de 0,46 m e 
resolução multiespectral de 1,86 m, foram identificação 2.167 lineamentos estruturais, com 
comprimentos que variam de 4 m a 514 m. Os 979 diques identificados exibiram uma 
predominância na direção NW-SE, com a direção ENE-WSW subordinada, enquanto as 1188 
fraturas apresentaram uma predominância na direção ENE-WSW. A separação dos lineamentos 
entre as Formações da ilha permitiu a observação da evolução dos esforços tectônicos atuantes 
ao longo do tempo. Os diques encaixados no Complexo Trindade apresentam uma predominância 
NW-SE, e secundariamente, ENE-WSW. Os diques encaixados na Sequência Desejado exibem 
quantidades similares de diques nas direções NW-SE e ENE-WSW. As fraturas do Complexo 
Trindade apresentam uma predominância na direção ENE-WSW, que se repete ao longo da 
Sequência Desejado, Formação Morro Vermelho e Vulcão do Paredão. A partir da premissa de 
que os diques são paralelos a σ1 e perpendiculares a σ3, e que as fraturas são distensivas, é 
possível notar a evolução da distensão NE-SW, marcada no Complexo Trindade, para uma 
distensão NNW-SSE, marcada a partir da Sequência Desejado, que perdurou mesmo após o fim 
do vulcanismo, sendo registrada nas fraturas que afetaram as rochas da ilha. A análise dos dados 
a partir da distribuição de Bingham sugere uma compressão N29W para a formação dos diques do 
Complexo Trindade, passando a N18W para os diques da Sequência Desejado. Em relação as 
fraturas, é sugerido uma compressão em N40E para o total de fraturas. Estes dados são 
compatíveis com os esforços litosféricos distensivos de natureza NE-SW durante a abertura do 
Oceano Atlântico, e com o único sismo registrado na ilha, de compressão na direção ENE-WSW.  
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