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RESUMO: A Ilha de São Jorge faz parte do Arquipélago dos Açores juntamente com mais oito 
ilhas posicionadas ao longo de uma faixa de direção N50°W localizadas ao nordeste 
do Oceano Atlântico entre os 36º e os 43º de latitude Norte e os 25º e os 31º 
de longitude Oeste. Estas ilhas são posicionadas em três grupos: o Grupo ocidental, localizado 
em uma zona estável da placa Norte-Americana, o Grupo central e o Grupo oriental, ambos 
posicionados na Microplaca dos Açores. A ilha de São Jorge, pertencente ao Grupo central, 
possui uma morfologia alongada de direção WNW-ESE com uma porção subaérea de cerca de 
55 km de comprimento e 7 km de largura. No presente trabalho são descritos os morfotipos dos 
derrames básicos, os padrões petrográficos e geoquímicos das erupções de 1580 na Ilha de 
São Jorge. A partir do levantamento geológico, de seções colunares, da descrição detalhada 
de litofácies vulcânicas e de fotomosaicos, foram identificados derrames do tipo pahoehoe, 
slabby pahoehoe, rubbly pahoehoe e `Ã`a em duas erupções de 1580, Ribeira do Nabo e 
Ponta Queimada. Na erupção de Ribeira do Nabo sugere-se a colocação dos derrames em 
uma topografia sub-horizontal com oscilações nas taxas de efusão, o que permitiu a formação 
de diferentes tipos morfológicos em uma mesma área. Lobos pahoehoe apresentam superfície 
original estando relacionada a períodos de baixas taxas de efusividade. Slabby e rubbly 
pahoehoe possuem superfícies rompidas que indicam o aumento e/ou oscilações nas taxas de 
efusão. Derrames `Ã’a também são encontrados junto aos demais tipos, sugerindo uma maior 
efusividade com a canalização de lavas em relevos acidentados. Na erupção de Ponta 
Queimada, foram identificados derrames `Ã’a, rubbly pahoehoe e lobos pahoehoe secundários. 
Sugere-se um maior volume de magma em relação à Ribeira do Nabo que permite a inflação 
interna dos derrames, e consequentemente a ruptura de suas superfícies. Os lobos pahoehoe 
secundários foram provavelmente gerados pelo rompimento do núcleo dos derrames mais 
espessos. Petrograficamente as rochas foram classificadas como olivina basaltos. A 
mineralogia é constituída por olivina, augita, plagioclásio e minerais opacos. As lavas pahoehoe 
e slabby pahoehoe possuem texturas porfirítica, glomeroporfítica e intergranular em matriz fina. 
Os tipos rubbly pahoehoe e `Ã`a são porfiríticos com microfenocritais de plagioclásio (<1 mm) 
em uma matriz muito fina a fina. Os derrames em Ponta Queimada apresentaram xenocristais 
de olivina e microxenólitos pedidotíticos. Os dados geoquímicos da erupção de 1580 indicam 
uma afinidade magmática alcalina com os termos menos diferenciados localizados na região 
de Ponta Queimada. Isto pode ser explicado pela presença de xenocristais de olivina e 
microxenólitos de peridotitos. Os padrões evolutivos de Ribeira do Nabo sugerem a 
cristalização fracionada de olivina + augita + plagioclásio + titanomagnetita + apatita. O padrão 
de ETR normalizado pelo condrito e o diagrama multielementar normalizados pelo OIB e pelo 
MORB sugerem que os basaltos estudados foram gerados a partir de um baixo grau de fusão 
de uma fonte profunda e enriquecida do tipo OIB.  
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