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RESUMO: Apresentamos os resultados das datações pelo método 40Ar/39Ar e da análise 
isotópica 87Sr/86Sr e 143Nd/144Nd das rochas referentes ao Banco Davis, localizado na porção 
offshore da região sudeste do Brasil e inserido no contexto geológico da Cadeia submarina 
Vitória-Trindade. As amostras foram obtidas a partir de campanhas de dragagens executadas 
em 2010 com a logística da Marinha do Brasil. O vulcanismo estudado é caracterizado por 
magma sódico de composição tefrítica gerado durante o Aquitaniano, Mioceno, assentadas em 
uma litosfera de 100-90 Ma com espessura inferida de 120 km. Nas últimas décadas, diversos 
estudos têm sugerido a origem das províncias ígneas alcalinas brasileiras associadas à 
existência da Pluma de Trindade. O objetivo principal deste trabalho é corroborar com as 
idades obtidas para a contextualização temporal das intrusões do Banco Davis e com a 
geoquímica isotópica Sr/Nd para caracterizar fonte, de forma que ajude a tecer novas 
interpretações a respeito da origem desses corpos e do processo de geração deste 
magmatismo e sua relação com a hipótese de pluma mantélica. Desta forma, o trabalho foi 
realizado em três etapas: (i) extensa pesquisa bibliográfica a respeito do método de datação 
40Ar/39Ar bem como do método de análise isotópica Sr/Nd, dos processos de geração de OIBs, 
de trabalhos expedidos anteriormente sobre a cadeia Vitória-Trindade e outros assuntos 
importantes; (ii) campanha de dragagem dos montes submarinos, entre eles o Banco Davis, 
realizada pela Marinha do Brasil com a coleta de amostras para a posterior preparação das 
mesmas em laboratório; e,  por fim, de posse desses dados, (iii) foi realizada a  interpretação 
dos produtos obtidos e comparação com a literatura. Duas amostras do Banco Davis foram 
tratadas pelo Laboratório da Curtin University, Austrália e as idades 40Ar/39Ar obtiveram idades 
plateau de 21.57 ± 0.10 Ma (TRIM-4H) e 21.42 ± 0.13 Ma (TRIM-4M) e idades TDM em torno de 
460 Ma. A composição isotópica Sr e Nd analisada pelo Laboratório de Geocronologia e 
Isótopos Radiogênicos (LAGIR) na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) resultou 
em um range de 0,512622 a 0,512636 (143Nd/144Nd) e de 0,704014 a 0,704036 (87Sr/86Sr). 
Resultados de trabalhos expedidos anteriormente mostram range similares de Sr e Nd, 
caracterizando uma fonte que outrora fora heterogênea e que durante ou posterior a fusão 
parcial foi homogeneizada, plotada no array do manto empobrecido (DM) e do enriquecido 
(EM1) geradas por processo de fusão parcial em torno de 3-5%. Apesar do modelo evocado 
para a origem da Cadeia Vitória-Trindade estar atrelada à geração por Pluma, estudos 
recentes sugerem modelos de fusão da base da litosfera sem o componente pluma, 
aproveitando as zonas de fraturas como condutos para o magma ascendente. Esse modelo 
seria corroborado pelas idades diacrônicas do magmatismo e da litosfera circundante, além 
das assinaturas isotópicas medidas e a participação de metassomatismo carbonatítico, o que 
revela uma origem astenosférica. As idades radiogênicas discordantes entre o assoalho 
oceânico (110-90 Ma) e as idades das amostras do monte Davis (~21 Ma), entretanto, 
desconstroem essa hipótese e reiteram a prosposta do modelo de pluma matélica. 
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