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A Jordânia, devido a sua localização no Oriente Médio, encontra-se nas rotas de migração que 
foram utilizadas pelos hominínios em sua expansão da África para a Eurásia no Pleistoceno.  
Localizado neste país, o Vale do Rio Zarqa tornou-se o lugar mais importante para investigar 
quando e como ocorreu a primeira saída do nosso gênero para fora da sua terra natal, devido a 
evidências arqueológicas encontradas. Neste sentido aplicamos o paleomagnetismo para datar 
a sequência vulcano-sedimentar do vale do Rio Zarqa e fornecer vínculos cronológicos às 
jazidas arqueológicas da região. O Rio Zarqa está entalhado em um substrato carbonático, 
com três terraços principais quaternários definidos. O preechimento do vale é constituido por 
uma sucessão vulcânica e sedimentar composta por derrames basálticos de idade Plio-
Pleistocênica intercalados com depósitos fluviais. O vulcanismo na área é ligado a 
magmatismo intraplaca desenvolvido nos últimos 15 Ma e ligado à quebra da África e Arábia e 
consequente abertura do Mar Vermelho. A estratigrafia do preenchimento do vale do Rio Zarqa 
é composta da base para o topo pelos derrames B2 e B3, seguido pela Formação Dulheil que 
se estende até o nível basáltico B4, interdigitado com o Conglomerado do Zarqa (ZC), 
sobrepostos pela Formação Dawqara. O topo da sucessão fluvial é definito por um calcário 
duro, conhecido como caliche (CA). Estas unidades constiuem o terraço mais alto do vale. 
Encaixado neste, se desenvolve um outro terraço mais jovem, constituido pela Formação Bire. 
A análise paleomagnética de 24 amostras de basalto e 37 amostras de rochas sedimentares 
documentam um campo magnético inverso para todos os derrames basálticos (B2: 175/-25.4; 
B3:175/-50.3; B4:180.3/-39.9) e para o Conglomerado Zarqa (176.8/-48.2). O caliche e a 
Formação Bire portam, ao contrário, uma magnetização normal com valores de 1.1/50.4 e 
9.6/29.9, respetivamente. Dessa forma, ao comparar com a escala temporal de referimento, e 
com com base nas datações da literatura (Baubron et al., 1985) B2 e B3 pertencem ao cron 
Gilbert; B4, ZC e CA ao cron Matuyama (1.95-2.58 Ma), sendo que CA pertence ao subcron 
Olduvai (1.78-1.95 Ma) e a Fm. Bire ao cron Brunhes (< 0.78 Ma). As formações Dulheil e 
Dawqara não foram analisadas no presente trabalho, porém foi encontrado na Formação 
Dawqara um dente da espécie Mammuthus meridionalis, o que sugere uma idade mais antiga 
de 1 Ma para a unidade. Os polos magnéticos calculados apresentam rotação, segundo o eixo 
vertical, de baixo ângulo no sentido anti-horário, de acordo com a rotação da Placa Arábica 
desde o Mioceno. 
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