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O Programa Geologia do Brasil (PGB), desenvolvido pela CPRM - 
Serviço Geológico do Brasil é responsável pela retomada em larga escala 
dos levantamentos geológicos básicos do país. Este programa tem por 
objetivo a ampliação acelerada do conhecimento geológico do territó-
rio brasileiro, de modo a fornecer subsídios para novos investimentos 
em pesquisa mineral e para a criação de novos empreendimentos mi-
neiros, com a consequente geração de novas oportunidades de emprego 
e renda. Além disso, os dados obtidos e processados no âmbito desse 
programa podem ser utilizados em programas de gestão territorial e de 
recursos hídricos, dentre inúmeras outras aplicações de interesse social.

Os resultados obtidos mostram um importante avanço, tanto na 
cartografia geológica quanto no estudo da potencialidade mineral e do 
conhecimento territorial em amplas áreas do território nacional. O refi-
namento da cartografia, na escala adotada, fornece aos potenciais usu-
ários, uma ferramenta básica, indispensável aos futuros trabalhos de 
exploração mineral ou aqueles relacionados à gestão ambiental e à ava-
liação de potencialidades hídricas, dentre outros.

O projeto Geologia e Recursos Minerais da Folha Três Passos - 
SG.22-Y-C-I, Estado do Rio Grande do Sul, escala 1:100.000 foi totalmente 
desenvolvido em ambiente SIG com a utilização de técnicas atualizadas 
de geoprocessamento aplicado à cartografia geológica. Está vinculado ao 
Banco de Dados Geológicos do SGB, e encontra-se também disponível no 
portal do SGB www.cprm.gov.br.

As litologias e estruturas da Folha Três Passos são em parte con-
tínuas às da Folha Frederico westphalen, situada a Leste, onde está si-
tuado o Distrito Mineiro de Ametista do Sul, importante província meta-
logenética com jazimentos de gemas em grandes geodos, responsáveis 
por grande produção de ametista, ágata e citrino, e destacando o estado 
como um dos maiores produtores destas gemas no mercado internacio-
nal.

Tendo por foco a prospecção destes bens minerais, os trabalhos de 
mapeamento procuraram estabelecer correlações e critérios para indicar 
novos prospectos a partir de trabalhos recentes sobre a gênese dos ge-
odos mineralizados. O mapeamento também situou na litoestratigrafia 
os indícios de cobre em basaltos, já investigadas pelo Projeto Cobre em 
Itapiranga da CPRM (Szubert; Grazia, Shintaku, 1979), procurando inves-
tigá-los sob a ótica de conceitos atualizados por pesquisas acadêmicas 
recém-concluídas. 

Outros bens minerais investigados foram as rochas basálticas, en-
quanto material para emprego direto na construção civil, como remine-
ralizadores de solos, e ainda quanto ao emprego potencial como rochas 
ornamentais, o que resultou na caracterização tecnológica preliminar de 
uma rocha para este fim. 
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Por fim, os sedimentos intertrápicos da Formação Serra Geral, 
embora horizontes pouco espessos têm extensão lateral considerável e 
estão associados a brechas, motivo pelo qual podem apresentar com-
portamento de aquíferos, introduzindo um fator de vulnerabilidade às 
reservas de água subterrânea. Como na região a pecuária suína e avícola 
toma grandes proporções econômicas, optou-se por incluir na cartogra-
fia geológica os níveis mais contínuos dos sedimentos, representados por 
linhas.

MANOEL BARRETTO DA ROChA NETO
Diretor-Presidente

ROBERTO vENTURA DOS SANTOS
Diretor de Geologia e Recursos Minerais 
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A Folha Três Passos (SG.22-Y-C-I) localiza-se no noroeste do estado do Rio Grande do 
Sul e oeste de Santa Catarina, região do Alto Uruguai, e é limitada entre os meridianos 
53º 30’ w e 54º 00’ w e paralelos 27º 00’ S e 27º 30’ S. O contexto geológico regional 
é o da unidade geotectônica da Bacia do Paraná e corresponde ao topo do registro se-
dimentar e ígneo da bacia, mais especificamente aos terrenos de rochas basálticas da 
Formação Serra Geral e dá continuidade ao serviço de mapeamento geológico básico já 
efetuado na Folha Frederico westphalen (escala 1:100.000), limítrofe a oeste. O estudo 
emprega a faciologia introduzida por wildner (2002), que foi aplicada ao Projeto Geolo-
gia e Recursos Minerais do Sudoeste do Paraná da Companhia de Pesquisa de Recursos 
Minerais (CPRM). 

O mapeamento geológico da Folha Três Passos em escala 1:100.000 permitiu identificar 
e delimitar 04 fácies vulcânicos, da base para o topo: Fácies Capanema, Fácies Campos 
Novos, Fácies Cordilheira Alta e Fácies Campo Erê. 

Fácies Capanema, conjunto de derrames compostos alto volátil tipo “aa”, constituídos 
de basalto hipocristalino microporfirítico cor cinza, tom vinho, topo fortemente vesicu-
lado, onde as cavidades são preenchidas por celadonita, calcita, zeolitas e sílica, even-
tuais ocorrências de geodos grandes à ametista, pegmatitos freqüentes. 

Fácies Campos Novos, com derrames tipo II (Gomes, 1996), basalto granular holocris-
talino, afanítico a microfanerítico, verde escuro a preto, crosta de alteração amarela, 
topos delgados com esparsas cavidades preenchidas à celadonita, calcedônia cinza, 
quartzo hialino, eventuais pintas de Cobre nativo. Constitui os derrames alvos para co-
bre nativo pesquisados no Projeto Cobre em Itapiranga (Szubert,  Grazia e  Shintaku, 
1979). 

Fácies Cordilheira Alta, derrames tipo II, disjunção colunar bem desenvolvida, constitu-
ída por basalto-andesito cinza-azulado holocristalino microporfirítico, afanítico a fane-
rítico fino, com pegmatitos ocasionais. zonas de topo submétricas, com cavidades pre-
enchidas por calcedônia, quartzo, e/ou zeolitas e/ou calcita e/ou celadonita, alteração 
hidrotermal frequente e intercalações recorrentes submétricas de sedimentos Serra 
Geral. Brechas de interação sedimento-lava frequentes, raros geodos grandes a quartzo 
hialino, calcedônia, ágata, eventuais indícios de ametista, cobre nativo e oxidados de 
cobre em fraturas e na disjunção colunar. 

Fácies Campo Erê, com derrames inflados tipo alto volátil (tipos I e II), disjunção colunar 
irregular bem desenvolvida, composta por basalto-andesito rico em celadonita, pouco 
distinto do anterior afora pelo teor em voláteis, o que confere zonas de topo difusas e 
mais espessas. As cavidades são preenchidas por celadonita e/ou calcita e/ou ágata, e/
ou zeolitas; eventuais geodos grandes e indícios de ametista.

Feições mamelonares decimétricas em alteritos cor de cimento e feições do tipo diques 
com raiz na zona central de derrame constituem aspecto distintivo. 

RESUMO



Quartzoarenitos sílticos, finos a médios, de cor rosada por oxidação, ocorrem sob a 
forma de bancos delgados que intercalam os derrames de todas as fácies, entretanto 
são mais frequentes e espessos (até 1m) nas unidades superiores. Encontram-se inva-
riavelmente silicificados por cimentação à calcedônia derivada de processos hidroter-
mais. Representam recorrência de eventos de sedimentação relacionados a diastemas 
do vulcanismo Serra Geral. A interação com as lavas gera peperitos e brechas de topo 
de derrame, com clastos de basalto vesicular-amigdalóide em matriz de arenito ou vice-
-versa, além de porosidade secundária e estruturas de escape de voláteis. É frequente 
a ocorrência de arenito em venulações, ou arranjos tipo stockwork, em meio a basalto 
amigdalóide ou na zona portadora de geodos, atuando como fonte de sílica no preen-
chimento de cavidades. 

A distribuição das unidades na folha é controlada pelo arranjo em blocos altos e bai-
xos de extensas zonas de falha de orientação Nw e NE, sendo determinados quatro 
domínios estruturais com construção de diagramas para planos medidos em campo, 
além da análise de lineamentos fotointerpretados. Ainda são assinaladas e descritas 
diversas estruturas circulares com diâmetro entre 2 e 12 km, definidas por padrão de 
fraturamento concêntrico no terreno, evidente em fotointerpretação, e em parte por 
mergulhos excêntricos de derrames.

A Folha Três Passos apresenta potencial para jazimentos de gemas em geodos, sendo 
apontadas no presente trabalho ao menos três ocorrências para investigação mais de-
talhada. O levantamento geoquímico não aponta anomalias que correspondam à dis-
tribuição dos indícios de Cobre nativo, mas a litoestratigrafia situa as rochas do Fácies 
Campos Novos como foco investigativo, e os trabalhos de petrografia buscaram caracte-
rizar o hidrotermalismo associado aos indícios. Outros recursos minerais são as rochas 
para emprego direto na construção civil, como pedras de calçamento e brita, cujo apro-
veitamento também guarda relação com a litoestratigrafia, sendo as fácies Cordilheira 
Alta e Campos Novos detentoras de rochas mais próprias a este fim. Esta última uni-
dade litoestratigráficas foi também alvo de caracterização tecnológica preliminar para 
rocha ornamental. Ainda os basaltos da Formação Serra Geral vêm sendo empregados, 
de maneira empírica, como alternativa aos fertilizantes solúveis na remineralização de 
solos, e neste sentido, a petrografia buscou investigar o potencial de disponibilização 
de nutrientes nos basaltos. A observação cuidadosa da mineralogia e percentual de 
cavidades em zona de topo de derrames leva indicações para a ocorrência de zeolitas e 
carbonatos em zonas amigdaloides de topo de derrames.

Finalizando, a representação cartográfica de sedimentos intertrápicos da Formação Ser-
ra Geral e brechas associadas visa especular sobre um possível comportamento dos 
mesmos como aquíferos, além do consequente potencial de vulnerabilidade que intro-
duzem, dada a intensa ocupação de solos pela pecuária suína e avícola. 



ix

ABSTRACT

Três Passos Chart (SG.22-YCI) is located in the northwest of  Rio Grande do Sul and 
Santa Catarina states, Brazil,  in  the region known as  Upper Uruguay,  within li-
mits of  meridians 53 º 30 ‘w and 54 º 00’ w and parallels 27 º 00 ‘S and 27 º 30’ 
S. The geological context of terrains consists in a Large Igneous Province (LIP) of 
continental tholeiitic basalts of early cretaceous age, belonging to Serra Geral For-
mation, São  Bento Group, Parana Basin. Geological mapping of  Três Passos Chart 
1:100.000 allowed to delineate four volcanic facies, from bottom to top: Capane-
ma, Campos Novos, Cordilheira Alta and Campo Ere Facies: 

Capanema Facies, a set of high volatile compound ‘a‘a  flows,  with hipocrystalline 
microporphyritic basalt,  gray color, wine hue, strongly vesiculated tops, cavities  
filled with celadonite, calcite, zeolites and silica, possible occurrences of large ame-
thyst geodes, frequent pegmatites; 

Campos Novos Facies, with type II flows (Gomes, 1996), granular holocrystalline 
aphanitic to  microphaneritic basalt,  dark black green colored, native copper dots 
yellow alteration crust, slender tops with sparse cavities filled with celadonite, gray 
chalcedony, hyaline quartz;  being  targets for native copper  surveyed in  Itapiranga’s 
Copper Project (Szubert, Grazia and Shintaku, 1979); 

Cordilheira Alta Facies, type II flows, center zone with well developed columnar 
disjunction,  microporphiritic holocrystalline aphanitic to phaneritic  bluish-gray ba-
salt, with occasional pegmatites, sub metric top zones with cavities filled by chalce-
dony, quartz, and/or zeolites and/or calcite and/or celadonite, usual and recurrent 
interbedded Serra Geral sediments and peperites, large geodes filled with  hyaline 
quartz, chalcedony and  agate, some amethyst occurrences, plus  native copper and 
oxidized copper in fractures and columnar jointing;  

Facies Campo Ere, inflated high volatile flows  (types I and II), well-developed co-
lumnar jointing, celadonite-rich basalt,  cavities  filled by celadonite and/or calcite 
and/or agate, and/or zeolites;  large geodes and amethyst occurrences, decimeter 
breast features in weathered rocks cement colored, and dikes with root in  central 
zone of flows constitutes elements of distinctive appearance. 

Fine to medium siltic silicicalstic sandstones, pink colored, are present as thin in-
terflow banks which cover all facies, but are more common and thick (up to 1m) in 
the upper units; chalcedony cementation is remarkable, derived from hydrother-
mal processes. The sandstones represent recurrent events related to Serra Geral 
volcanism diastema. A lava interaction with wash, loopholes and loose sand gene-
rates peperites, auto breccias are also common, with vesicular- amygdaloidal basalt 
clasts within sandstone matrix or vice versa. Secondary porosity and leakage struc-
tures from volatiles loosing in sandstone intertraps are observed. The occurrence 
of sandstone dykes or stockwork sandstone veins in amygdaloid basalt on geodes 
carrier zones, acting as silica source and filling cavities is common. 



The display of lithostratigraphic units is controlled by normal faults trending Nw 
and NE. Four structural domains have been proposed, and diagrams are presen-
ted either for structures collected in the field or by photo analysis. Several circular 
structures with diameter between 2 and 12 km were identified by aerial photo in-
terpretation. Três Passos Chart brings up potential for deposits of gems in geodes, 
being located in this work three targets for gems prospection. Geochemical sur-
vey does not indicate anomalies that mach for copper, but the lithostratigraphy 
approach points to Campos Novos Facies rocks as a possible target among other 
facies. Other mineral resources are rocks for gravel and facade rock production. 
Serra Geral Formation’ basalts have already been used, at empirical basis, as an 
alternative to soluble fertilizers in soil remineralization and in this sense one of the 
goals of petrography in this work consists in investigating the potential availability 
of nutrients to basalts. Also presence of minerals like zeolites and carbonates in 
flow tops cavities of basalts are appointed and quantified. Finally, mapping of Serra 
Geral Formation’s intertraps and breccias aims to speculate on a possible behavior 
of those as aquifers, taking the potential vulnerability introduced by the intense 
occupation of land for swine and poultry livestock.
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1 — IntroDUção

O Projeto Geologia e Recursos Minerais da Folha 
Três Passos, iniciado em maio de 2008 e concluído 
em julho de 2012, foi produzido pela CPRM/SGB por 
meio do Programa Levantamentos Geológicos Bási-
cos (PLGB). 

A proposta de mapeamento geológico da Folha 
Três Passos foi centrada em três objetivos: (1) bus-
car a correlação dos derrames vulcânicos basálticos 
da Formação Serra Geral mineralizados a gemas em 
geodos, a exemplo da província de Ametista do Sul 
na Folha Frederico westphalen, vizinha a E; (2) abor-
dar sob novos conceitos metalogenéticos os indícios 
de cobre, abundantes nos basaltos da folha, e já in-
vestigados pela CPRM/SGB (1974) através do Projeto 
Cobre em Itapiranga; (3) dar continuidade ao serviço 
de mapeamento geológico básico efetuado na Folha 
Frederico westphalen, limítrofe a leste da área. 

O mapeamento da folha Três Passos utilizou como 
métodos de investigação a kappametria e cintilome-
tria em afloramentos, fez estudos de petrografia; lito-
geoquímica; geoquímica de sedimentos de corrente 
e a determinação de minerais pesados em concen-
trados de bateia, a partir de sedimentos de corrente 
e também em algumas amostras de sedimentos da 
Formação Serra Geral.

Os dados produzidos estão armazenados em meio 
digital sob Sistema de Informação Geográfica (SIG), 
gerenciados pelo programa ArcView. As informações 
das estações de campo e de petrografia estão organi-
zadas no banco de dados digital do programa Aflora 
versão 3.3, enquanto os dados de geoquímica e aná-
lise mineralógica de concentrados de batéia estão 
armazenados no programa Fcampo. (Tabela 1) ilustra 
os dados de produção do projeto.

O traçado dos contatos e de estruturas geológicas 
foi executado por meio de ortofotos digitais que in-
corporam o detalhe e precisão da fotografia aérea à 
cartografia digital fornecendo apoio para compor os 
Sistemas de Informação Geográfica (SIG). 

Para a elaboração do Mapa Geológico da Folha 
Três Passos foi utilizada a biblioteca de símbolos e 
definições padronizadas pela CPRM/SGB para o Pro-
grama de Levantamentos Geológicos Básicos do Bra-
sil (PLGB). 

Foram definidas quatro unidades litoestratigráfi-
cas na Folha Três Passos, da base para o topo: Fácies 
Capanema, Fácies Campos Novos, Fácies Cordilheira 
Alta e Fácies Campo Erê, caracterizadas por estudos 
petrográficos e litoquímicos neste projeto. 

Os dados analíticos de geoquímica de superfície 
foram obtidos a partir de 273 amostras de sedimen-
tos ativos de drenagem e 273 amostras de concen-
trado de bateia (1:1). Os dados aerogeofísicos mag-
netométricos disponíveis para a área de trabalho 
foram levantados pela ENCAL S/A no período de in-
vestigação de hidrocarbonetos na Bacia do Paraná e 
referem-se aos projetos Rio Iguaçu e Borda Oeste da 
Bacia do Paraná – Bloco Leste/Sul.

O Projeto Rio Iguaçu, contratado pelo Consórcio 
Paulipetro-CESP/IPT, efetuou levantamento entre 
12/1980 3/1981, com uma altura de vôo de 500 m e 
linhas de vôo orientadas N-S, com espaçamento de 
1000 m; enquanto o Projeto Borda Oeste do Paraná, 
contratado pela Petrobrás, ocorreu entre 11/1989 e 
01/1990, com uma altura de vôo de 1000 m e linhas 
N-S, com espaçamento de 3000 m.

A interpretação dos dados aeromagnéticos feita 
no Projeto Três Passos utilizou os seguintes mapas:

• Mapa do campo anômalo magnético inte-
grado;

• Mapas do campo magnético anômalo e 
da amplitude do sinal analítico do campo 
magnético continuados para 10.000 m de 
profundidade;

• Mapas magnéticos da primeira derivada 
vertical do campo magnético anômalo e 
da fase do sinal analítico, calculados do 
gradiente horizontal total continuados 
para 3.000 m de profundidade;

• Mapa da amplitude do sinal analítico do 
campo magnético anômalo;

• Mapa da primeira derivada vertical do 
campo magnético anômalo. 

Além dos dados aeromagnéticos, medidas de sus-
ceptibilidade magnética e cintilometria coletadas em 
afloramentos foram tratadas com métodos estatísti-
cos, buscando validar correlações entre litologias e 
suas respostas a estas propriedades geofísicas.

Foram cadastrados na Folha Três Passos um total 
de 87 garimpos irregulares onde é efetuada a extra-
ção de basalto desagregado em placas e blocos pe-
quenos para revestimento de estradas (rachão); seis 
lavras maiores destinadas à produção de brita, das 
quais apenas duas encontram-se em atividade, 3 la-
vras desativadas de argila, 13 indícios de ametista, 10 
de cristal de rocha (quartzo hialino), três de quartzo 
rosa, seis de ágata e 72 de cobre nativo e oxidados.
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Foi caracterizado através de ensaios tecnológicos 
um basalto do Fácies Campos Novos para emprego 
como rocha ornamental, e foram feitas considera-

ções sobre a aptidão química e petrográfica de ro-
chas basálticas para uso em remineralização de solos.

Tabela 1 - Dados de Produção do mapeamento geológico da Folha Três Passos.
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2 — AspeCtos gerAIs DA áreA

A Folha Três Passos, situada entre os meridianos 
53º 30’ w e 54º 00’ w e paralelos 27º 00’ S e 27º 
30’ S, abrange cerca de 2375 km², e localiza-se no ex-
tremo noroeste do estado do Rio Grande do Sul (RS) 
e sudoeste de Santa Catarina (SC), sendo que o rio 
Uruguai demarca os dois estados. O extremo noro-
este da folha, na margem direita do Rio Peperiguaçu 

é território do pais vizinho argentino, e corresponde 
à província de Missiones. A área abrange 38 municí-
pios, 28 pertencentes ao estado do RS e 10 ao estado 
SC (Figura 1). 

No Centro-Oeste da Folha Três Passos encontra-
-se a Unidade de Conservação do Parque Estadual do 
Turvo, no município de Derrubadas; no lado argenti-

Figura 1 - Localização da Folha Três Passos com articulação das folhas 1:50.000 e área dos principais municípios 
inclusos.
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no a Reserva de Biosfera Yaboti representa uma área 
de reserva florestal em continuidade ao território 
preservado pelo parque. Este possui grande poten-
cial turístico devido à vegetação e fauna preservadas 
e também pela presença do Salto do Yucumã, um 
canhadão longitudinal ao rio Uruguai, que em con-
dições de fluxo normal a reduzido do rio forma um 
complexo de saltos ao longo de 3 km, e em períodos 
de cheias fica encoberto pelas águas. 

Na porção centro-sul da Folha Três Passos localiza-
-se ainda a Reserva Indígena da Guarita, uma extensa 
área de floresta relativamente preservada onde es-
tão assentadas comunidades indígenas de etnia Kai-
gang e Guarani.

A partir da década de 1890 se implantou na região 
noroeste do RS um processo de colonização estrutu-
rado em módulos de propriedade rural, com tama-
nho pequeno, destinadas basicamente para a agricul-
tura, que incentivou a ocupação densa do espaço por 
um número maior de imigrantes vindos diretamente 
da europa, principalmente alemães, italianos e polo-
neses. Atualmente esta região que abrange as cida-
des de Passo Fundo, Carazinho, Cruz Alta, Erechim, 
Ijuí, Panambi, Santo Ângelo, Santa Rosa, Três Passos 
e horizontina é voltada à produção de milho, soja, 
leite, frutas, carne de suínos, aves e outros produtos 
agropecuários, e possui também uma desenvolvida e 
variada planta industrial com ênfase para a produção 
de equipamentos agrícolas. A região detém cerca de 
20% da população do Estado e 10% do seu PIB.

Na região sudoeste de SC catarinense a base da 
economia é a agropecuária, com destaque para a avi-
cultura, bovinocultura de leite, suinocultura, cultivo 
de milho, fumo e dos mais variados produtos agríco-
las. A base da geração de empregos está na indústria 
de transformação, que compreende a agroindústria, 
abatedouros e indústria de alimentos processados 
para exportação, além da indústria de móveis, esto-
fados e marcenarias como herança da forte atividade 
extrativista de madeira nas florestas da região.

A classificação climática de Köppen para região 
é do tipo Cfa, clima subtropical úmido (ou tempera-
do), constituído por quatro estações razoavelmente 
bem definidas, com invernos moderadamente frios 
e verões quentes (amenos nas partes mais elevadas), 
onde a temperatura média do mês mais quente ul-
trapassa os 22 °C. As chuvas são bem distribuídas ao 
longo do ano (média aproximada de 1500 mm/ano).

No outono e no inverno ocorre o fenômeno do 
veranico, que consiste de uma sucessão de dias com 
temperaturas anormalmente elevadas para a esta-
ção. Dos ventos que sopram no estado do RS, dois 
têm denominações locais: o pampeiro, vento tépido, 
procedente dos pampas argentinos; e o minuano, 

vento frio e seco, originário dos contrafortes da cor-
dilheira dos Andes.

A área de trabalho está posicionada na bacia hi-
drográfica do rio Uruguai, mais especificamente na 
região do Alto Uruguai. As sub-bacias da várzea e 
do Turvo, no Rio Grande do Sul, e as sub-bacias do 
Peperiguaçu e das Antas, em Santa Catarina, consti-
tuem os divisores menores. Os rios Turvo, Guarita e 
Peperiguaçu constituem os maiores afluentes do rio 
Uruguai e refletem o controle estrutural dos gran-
des lineamentos de direção noroeste que ocorrem 
na região. Estes rios são permanentes e seus vales 
são estreitos e encaixados, com encostas abruptas. 
Por vezes os canais têm aparência meandrante, mas 
a maioria está claramente controlado por fraturas e 
falhas que favorecem a formação de saltos e corre-
deiras.

A erosão provocada pelas águas pluviais nos so-
los das encostas e dos platôs drenados, sustentadas 
por basaltos, originam o transporte de considerável 
volume de sólidos pelas águas da rede de drenagem, 
embora os depósitos aluvionares sejam muito restri-
tos. Na última década, a adoção de manejos agrícolas 
como o plantio direto é responsável pela atenuação 
deste processo.

Os solos na região são originados dos basaltos da 
Formação Serra Geral e, segundo classificação agro-
nômica (Streck; Kämpf e Dalmolin, 2002), são de dois 
tipos:

1) Chernossolos argilúvicos férricos, que são solos 
argilosos com razoável percentual de material orgâ-
nico, rasos a profundos. Geralmente possuem os ho-
rizontes A-B-C desenvolvidos, e são predominantes 
em toda a região;

2) Neossolos Litólicos Eutróficos, rasos ou profun-
dos, que ocorrem com perfil em seqüência de hori-
zontes AR, ou A-C-R, ou O-R, ou h-R. 

Nos trabalhos de mapeamento foram identifica-
dos terrenos com espessuras de solo da ordem de 2 
m a 5 m, com perfis pouco diferenciados, em tratos 
de relevo ondulado suave a plano, onde predomina 
a agricultura mecanizada com extensivas lavouras de 
soja e milho. Estes solos estão distribuídos a norte da 
Reserva Indígena de Guaritas e ao longo da rodovia 
RS-14 entre Tenente Portela e Miraguaí, estendendo-
-se sobre os interflúvios de topo aplainado em dire-
ção ao rio Uruguai, e correspondem à classe de me-
nor declividade, representada em verde, no Mapa de 
Declividade de terrenos (Figura 2). Nos terrenos de 
vertente, com lajeados e abundância de afloramen-
tos, ocorrem os neossolos, sede das atividades de 
pecuária (bovinocultura, suinocultura, avicultura e 
piscicultura).

A região se situa na unidade geomorfológica de-
nominada de Planalto Dissecado Rio Uruguai (IBGE, 
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1986), sustentada por terrenos constituídos por der-
rames basálticos do magmatismo Serra Geral. As al-
titudes mais elevadas ocorrem na parte nordeste da 
área, no município de Iporã do Oeste, SC e alcançam 
os 600 m; já as cotas mais baixas estão localizadas no 
oeste da folha, próximo à Reserva Estadual do Parque 
do Turvo, RS, na fronteira com a Argentina, e chegam 
aos 120 m no nível dos rios Uruguai e Turvo (Figura 
1). As principais unidades morfoestruturais da área 
foram modeladas por movimentos epirogenéticos e 
alternâncias climáticas durante o Neógeno (Moreira 
e Lima, 1977).

Segundo a Figura 2 , a classificação de declivida-
de que predomina na folha Três Passos enquadra-se 
na categoria forte ondulado (10º a 25º). O restante 
do terreno possui declividade ondulada (05º a 10º) a 
plana (00º a 02º) e de forma subordinada, em zonas 
de vertentes, a declividade se enquadra na categoria 
montanhosa (25º a 45º). As porções de classificação 

Escalonada (>45º), sob o leito do rio Uruguai, ocor-
rem devido a erro do modelo numérico utilizado. De 
maneira geral o relevo é mais acidentado na posição 
centro-norte da área, nas folhas Aparecida e Itapi-
ranga, com áreas em vales escalonados, dissecados 
e por vezes com escarpas de falha. Nesta região pre-
dominam as fácies vulcânicas Campos Novos e Cor-
dilheira Alta.

Para o conjunto da folha as encostas são escalona-
das, ocorrem algumas escarpas, e os interflúvios são 
planos a encaixados. Essa conformação é controlada 
pelo empilhamento de derrames basálticos, onde a 
erosão incide sobre sucessivas superfícies horizontais 
do topo dos derrames e sobre as zonas centrais com 
disjunção colunar. Além do controle geomorfológico 
resultante da estruturação interna e do conjunto dos 
derrames, também há a influência de fraturas e fa-
lhas dos sistemas, NE, Nw e Ew, e ainda de forma 
subordinada do sistema NS. 

Figura 2 - Mapa de Declividade que classifica o relevo em cinco categorias, as linhas em azul correspondem às 
drenagens.
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A porção da área situada a Sul da calha do Rio 
Uruguai apresenta grandes lineamentos de cristas, 
vales e drenagens alinhados nas direções Nw e NE, 
enquanto ao Norte do rio, região muito dissecada, 
essas feições ocorrem alinhadas na direção principal 
NE e subordinadamente na direção Nw. Entretan-
to, no extremo Nw da região, que corresponde ao 
território Argentino, a direção principal das grandes 
cristas e vales muda para Nw e o alinhamento do rio 
Uruguai (Ew) passa a infletir para NE-Sw.

Essa mudança de direção delimita a área segun-
do três blocos com direções distintas de lineamentos 
principais (Figura 3 bloco sul do rio Uruguai, onde a 
direção principal é Noroeste; bloco Norte do rio Uru-
guai até território da Argentina de direção principal 
Nordeste; e bloco Argentina, a norte do rio Uruguai e 
extremo noroeste da área com direção principal No-
roeste.

Os blocos com estruturação Noroeste podem 
estar relacionados ao Sistema de Falhas e Fraturas 
Terra de Areia – Posadas (SFTA-P), já a estruturação 
Nordeste ligada a zonas de reativação de estruturas 
do embasamento superimposta a estruturação Noro-
este. Nas zonas onde a estruturação NE é mais densa 
o terreno é visivelmente mais dissecado.

Neste contexto, a evolução fisiográfica regional da 
área resultou na formação de uma calha central no 
rio Uruguai (Figuras 3 e 4). Ao norte a calha está mar-
ginada por altos topográficos alinhados em cristas 
de direção predominante Nordeste, recortadas por 

vales a partir do rio Peperiguaçu em direção ao Les-
te, onde os altos são intercalados pelos vales do Rio 
Macaco Branco, Arroio Dourado, Arroio Fortaleza e 
Rio Macucozinho. No sul, as grandes feições positivas 
estão alinhadas preferencialmente na direção Noro-
este, as mais importantes são as serras próximas ao 
município de Tenente Portela e a localidade de São 
Judas Tadeu no extremo Leste. Os vales do Rio Guari-
ta e do Rio Turvo são as principais calhas Nw que in-
terrompem os altos a Sul da calha do Rio Uruguai. Na 
calha central, o curso do Rio Uruguai provavelmente 
iniciou como cânion controlado por fraturas, o qual, 
no tempo, se expandiu por planação lateral e agrega-
ção de afluentes, até atingir, no panorama atual, as 
unidades de basaltos Campos Novos e Capanema (in-
ferior) enquanto as ombreiras e serras de Sul e Norte 
expõem derrames Campos Novos seguidos por uni-
dades superiores mais jovens.

O sistema fluvial desta região é de moderada a 
alta sinuosidade, com carga arenosa, seixos e casca-
lhos que formam barras em pontal e restritas barras 
anexas à margem dos canais encaixados e sem planí-
cie de inundação desenvolvida.

Por fim, a cena de composição 457 e 123B8 da 
imagem de satélite LANDSAT que constam na FIG. 2.4 
permite identificar muitos dos elementos fisiográfi-
cos relatados neste capítulo, com destaque para a hi-
drografia e para as áreas de reserva florestal, em cor 
marrom, possibilitando ainda uma visão do grau de 
impacto da ocupação de solos na região.

Figura 3 - Modelo digital do terreno (MDT), elaborado a partir do SRTM, que caracteriza o relevo da área do projeto, 
limitada pela linha branca.
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Figura 4 - Composição 457 e 123B8 da imagem de satélite ETM+/LANDSAT-7 Órbita 223, Ponto 79, data de 03/2002, 
para a Folha Três Passos. Notar hidrografia em azul e as áreas de reserva florestal, em cor marrom, assim como o grau 

de impacto da ocupação de solos na região.
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3 — Contexto geológICo regIonAl

A Folha Três Passos compreende um trato de 
terrenos da Bacia do Paraná, extensa entidade geo-
tectônica do continente Sul-Americano de idade pa-
leozoica.  A bacia é alongada segundo eixo disposto 
a NNE- SSw, e abrange 1,7 milhões km2 do centro-

-leste do continente. Cerca de 1,1 milhões de km2 
encontram-se em território brasileiro, e o restante 
distribui-se pela Argentina, Uruguai e Paraguai (Mila-
ni, 1997), (Figura 5). A evolução da bacia, de natureza 
intracratônica, (Fúlfaro et al., 1982), mostra-se ligada 

Figura 5 - Mapa dos grandes traços geológicos e estruturais da bacia do Paraná. Modificado a partir de Milani (1997).
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fundamentalmente a fatores climáticos e tectônicos, 
em função da dinâmica de placas que conduziu à 
evolução do supercontinente Gondwana no tempo 
geológico. Como tal, uma fração de 5% de seu ter-
ritório, que equivale ao extremo NE, fica situada no 
oeste da Namíbia, onde recebe o nome de Bacia de 
huab (Jerram et al., 1999).

A arquitetura maior da Bacia do Paraná resulta da 
deposição de três supersequências sedimentares de 
caráter transgressivo-regressivo durante o Paleozói-
co (Milani, 1997), que refletem variações do nível do 
mar, glaciação e movimentações tectônicas: (1) Rio 
Ivaí, do Ordoviciano ao Eossiluriano; (2) Paraná, do 
Devoniano e (3) Gondwana I, do Neocarbonífero ao 
Eotriássico. No Mezozoico foram depositadas três 
sequências continentais: (4) Gondwana II, do Meso 
ao Neotriássico; (5) Gondwana III, do Neojurássico-
-Eocretáceo; e (6) Sequência Bauru, do Eocretáceo ao 
Neocretáceo, depositada após hiato deposicional e 
desenvolvimento de superfície de erosão sobre as ro-
chas vulcânicas da Formação Serra Geral, encerrando 
o quadro deposicional da Bacia do Paraná, Figura 5.

Com base em mapas de isópacas e na sua história 
evolutiva, Fúlfaro et al. (1982), compartimentam a 
Bacia do Paraná definindo: a) um rifte central, limi-
tado por alinhamentos tectônicos de direção NE-Sw, 
posicionado entre o oeste do Paraná,  o sudoeste do 
Mato Grosso do Sul, e o oeste de  São Paulo, b) uma 
série de altos e baixos tectônicos nas plataformas 
sudeste e centro-leste,  marginais ao rifte, c) gran-
des descontinuidade tectônicas  transversais ao eixo 
maior da bacia de direção Nw-SE,  na forma dos ar-
cos de Ponta Grossa, Campo Grande e São Gabriel e 
dos lineamentos tectônicos de Guapiara, São Jerôni-
mo-Curiúva, além dos lineamentos dos rios Uruguai, 
Icamaquã e Piquiri, que podem representar eixos de 
extrusão magmática e colocação de lavas e diques 
(Ferreira  et al., 1982).

Almeida et al. (1988) e zalán et al. (1990) relacio-
nam a configuração da Bacia do Paraná com estru-
turas antigas do seu embasamento com orientações 
gerais N-S, NE-Sw e Nw-SE.

A Supersequência Gondwana III, que corresponde 
à unidade presente na área mapeada, cobre interva-
lo de tempo geológico entre 150-128 Ma, e é repre-
sentada pelo Grupo São Bento, que tem na base a 
Formação Botucatu, seguida pelas lavas da Formação 
Serra Geral. A Formação Botucatu consiste em uma 
espessa pilha de arenitos quartzosos de dunas eóli-
cas, relacionadas a um extenso deserto (erg) e con-
sideradas como um dos maiores depósitos de sedi-
mentos continentais do mundo (Milani, 1997). 

No topo da pilha de depósitos eólicos ocorrem 
intercalações dos primeiros derrames de lavas basál-

ticas da Formação Serra Geral, caracterizando depó-
sitos de intertrap.

A Formação Serra Geral representa uma das maio-
res províncias de vulcanismo de platô conhecidas, e 
se destaca entre as grandes províncias ígneas (Large 
Igneous Provinces-Mahoney e Coffin, M.R., 1997) de 
distribuição continental. Sua sequência de lavas e 
corpos hipoabissais associados perfaz 75% dos terre-
nos da Bacia do Paraná, em um total aproximado de 
1.200.000 Km², estendendo-se pelo sudeste do Brasil 
e Paraguai, nordeste da Argentina, e oeste do Uru-
guai (Melfi, Picirillo e Nardy, 1998).

O vulcanismo, que perdurou entre o final do Ne-
otriássico e o início do Cretáceo, é relacionado aos 
últimos eventos do magmatismo de caráter extensio-
nal que gerou a ruptura do continente Gondwana e 
a criação do assoalho do Atlântico Sul (Milani, 1997). 
Estes processos se deram sob influência termal da 
pluma de Tristão da Cunha, no Cretáceo Inferior (Pe-
ate, hawkesworth e Mantovani, 1992; Turner et al. 
1999).

De acordo com Cordani & vandoros (1967) os 
principais eixos de emissão de lavas situam-se na re-
gião axial dos rios Uruguai e Paraná, ao longo da linha 
Pousadas - Torres, e a oeste de São Paulo e noroeste 
do Paraná.

O mapa de isópacas da Formação Serra Geral 
mostra três regiões principais alongadas NNE- SSw, 
concordantes com o eixo da Bacia do Paraná; e Nw-
-SE onde a lava alcança elevada espessura. Na pri-
meira região, localizada em São Paulo (Presidente 
Epitácio) a espessura das lavas chega a 1.529 metros. 
As demais regiões situam-se no Rio Grande do Sul, 
(Torres) e ao nordeste do Uruguai, próximo da Argen-
tina, com direção NE-Sw. No depocentro da bacia os 
derrames perfazem a espessura de 1720 m. (Melfi, 
Picirillo e Nardy, 1998).

Os corpos subvulcânicos como diques e sills são 
relatados como mais frequentes nas área nordeste e 
Leste da Bacia do Paraná, encaixados em rochas do 
pré-Devoniano, embora trabalhos de mapeamento 
mais recentes venham reconhecendo a ocorrência 
de rochas intrusivas nas partes sul e sudeste da bacia.

A maior concentração de diques ocorre no Arco 
de Ponta Grossa, transversal ao alongamento da ba-
cia, bem como nos arcos de Campo Grande e São Ga-
briel (Figura 5). Os diques ocorrem ainda em alinha-
mentos tectono-magmáticos como os de Guapiara, 
São Jerônimo-Curiúva, e Rio Uruguai entre outros. 
(Ferreira, 1982), assim como ao longo da faixa lito-
rânea entre o Rio de Janeiro e Santos, com direção 
predominante N40-60E, paralelos ao trend da aber-
tura do Atlântico.

O magmatismo Serra Geral tem caráter bimodal, 
com predominio de composição de rochas no cam-
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po de basaltos e basaltos andesíticos da família dos 
tholeiítos, enquanto o vulcanismo ácido (riolitos e 
riodacitos) perfaz apenas cerca de 2,5% em volume e 
5% em área aflorante, na Formação Serra Geral (Nar-
dy et al.2008), no Planalto Sul-Rio-Grandense; entre 
Palmas (SC) e Guarapuava (PR), e entre Pirajú e Ou-
rinhos (SP).

Do ponto de vista geoquímico Peate, hawkeswor-
th e Mantovani, 1992; Peate e hawkesworth, 1996; e 
Peate, 1997 introduziram para as rochas da Formação 
Serra Geral uma faciologia bem definida, que divide 
os vulcanitos e rochas associadas em dois grandes 
grupos, a partir da geoquímica dos elementos traços 
mais estáveis como Ti, zr e Y, o que permite agrupar 
as rochas independentemente do grau de cristaliza-
ção fracionada. Os autores definem associações de 
rochas com alta razãoTi/Y, que predominam na re-
gião norte da bacia (magmas-tipo Ubirici, Pitanga, 
Paranapanema e Ribeira) e rochas com baixas razões 
destes elementos, restritas à região sul (magmas-tipo 
Gramado e Esmeralda). Consta ainda a subdivisão en-
tre termos de baixa SiO2: basaltos picríticos, basaltos 
e basalto-andesitos, de filiação tholeiítica, olivina ou 
quartzo-normativos; e termos de alta SiO2: dacitos e 
riodacitos, com baixo teor em elementos incompa-
tíveis (Fácies Palmas) ou alto teor nestes elementos 
(Fácies Chapecó).

A compartimentação estratigráfica apresentada 
por wildner (2004) integra critérios geoquímicos, pe-
trográficos, geocronológicos, atributos e relações de 
campo e dados geofísicos. São discriminadas 6 fácies 
de rochas vulcânicas a plutônicas de caráter máfico 
e 3 fácies de rochas vulcânicas intermediárias a fél-
sicas, dispostas em sequenciamento que pode variar 
para diferentes pontos da bacia, ou apresentando al-
guma interdigitação, como no caso das unidades Pa-
ranapanema e Pitanga. O Fácies Alegrete, redefinido 
por hartmann et al. (2010), reduz a dois o número de 
fácies de caráter ácido. A compartimentação traz im-
plícito o conceito de magmas-tipo, uma vez que as di-
ferentes fácies podem representar magmas-tipos re-
correntes em distintos intervalos litoestratigráficos.

Fácies Gramado - equivale ao conjunto dos pri-
meiros derrames, em número de 16, com espessura 
total máxima de 350 m, estando os primeiros inte-
restratificados na base com dunas de arenito da For-
mação Botucatu, e portando autobrechas de base, 
diques de areia e blocos de arenito. A fácies tem 
quimismo correspondente ao tipo baixo-Ti e sua sec-
ção-tipo encontra-se no RS entre Novo hamburgo e 
Nova Petrópolis, onde comporta sete derrames tabu-
lares iniciais correlacionáveis ao longo das margens 
S-SE da Bacia do Paraná, com espessuras entre 12 e 
40m, tendo por característica níveis vesiculares à ze-
olitas e calcita, mais desenvolvidos no topo que na 

base. A parte central dos derrames mostra disjunção 
colunar irregular em colunas pseudo-hexagonais de 
diâmetro entre 0,1-0,4m e é constituída por basaltos 
cinza-escuros a cinza-esverdeados, a maioria finos, 
podendo ser também médios, afíricos e mais restrita-
mente microporfiríticos a plagioclásio. A mineralogia 
das rochas comporta plagioclásio, augita-pigeonita e 
ocasionalmente olivina. Os acessórios opacos são da 
série magnetita-ilmenita, e os demais são apatita e 
quartzo.

Fácies Paranapanema - comporta ao menos 19 
derrames com alto-Ti, de geometria tabular e es-
pessura entre 15 e 65m, frequentemente separados 
por sedimentos vulcanogênicos. Sua secção-tipo en-
contra-se entre Irai e Frederico westphalen, e ainda 
nas cidades de Soledade e Ametista do Sul. A base 
dos derrames comporta nível vesicular entre 20 e 
50cm, e o topo horizontes vesiculares ocasionalmen-
te bem desenvolvidos, e portadores de mineralização 
de ametista e ágata que definem uma das maiores 
províncias gemológicas mundiais para este tipo de 
depósito (Juchen, 1999). Os topos vesiculares ain-
da portam comumente ocorrências de cobre nativo 
e cuprita. A parte central destes derrames mostra 
disjunção colunar irregular com colunas de 0,5-2m 
de diâmetro. Predominam as rochas de cor cinza a 
cinza-esverdeadas, avermelhadas por alteração in-
tempérica, a plagioclásio, augita e pigeonita. Como 
acessórios constam titanita, magnetita, hematita, 
quartzo e apatita.

Fácies Esmeralda - com baixo-Ti, e secção-tipo en-
tre Esmeralda e Cacique Doble (RS), aflorando entre o 
centro-nordeste Rio Grande do Sul e o E catarinense. 
As rochas típicas são basaltos microgranulares finos 
a afaníticos com pequenas vesículas arredondadas à 
opala negra e celadonita, ocasionalmente com água 
e cobre nativo. A mineralogia comporta plagioclásio 
e augita-pigeonita, com magnetita-ilmenita e apati-
ta como acessórios. Os derrames têm parte central 
maciça ou de disjunção colunar difusa e disjunção 
tabular incipiente no topo, e portam rochas de cor 
preta com e crosta de alteração típica em tons ama-
relo-ocre.

Fácies Alegrete - com baixo-Ti, espessura aproxi-
mada de 300m, situa-se entre Alegrete, Uruguaiana 
e Santana do Livramento (RS). A Fácies Alegrete ocor-
re nos terrenos a w da zona de falha Jaguari-Mata 
e constitui-se em um trato com litoestratigrafia to-
talmente diversa dos terrenos da Formação Serra 
Geral vizinhos a Leste. Foi redefinida por hartmann 
et al. (2010) como um conjunto de seis derrames de 
composição basáltica a andesítica, sobreposto aos 
arenitos das formações Guará e Botucatu. A partir 
da base os autores acima citam os derrames Mata 
Olho, basáltico; Catalán, andesítico (lava tipo ‘a’a), e 
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Cordilheira, andesito basáltico; encimados pelos der-
rames de andesito basáltico Muralha, UR-13 e Coxi-
lha.  Os derrames Catalán e Cordillera são produtores 
de ametista e ágata em grandes geodos no Distrito 
Mineiro Artigas no Uruguai, sendo o primeiro corre-
lacionável a derrame produtor de ágata no lado bra-
sileiro (hartmann et al. 2010).

Fácies Pitanga - compreende derrames basálti-
cos com alto-Ti, de espessura em torno de 25-45m, 
mostrando disjunção colunar marcada. As rochas tí-
picas são basaltos pretos microfaneríticos com ripas 
de plagioclásio, pigeonita e titanoaugita, com titano-
magnetita-ilmenita-hematita e apatita como acessó-
rios. Ocorre no nordeste da Bacia do Paraná, em Rio 
verde (oeste de Minas Gerais) e São Paulo.

Fácies Campo Erê - Fácies de alto Ti, está restrita 
ao centro deposicional da bacia, entre São José do 
Cedro (SC), Salto do Lontra e Francisco Beltrão, no 
Paraná. Os derrames desta fácies têm topos vesicu-
lares de espessura métrica e parte média mostrando 
disjunção colunar irregular em colunas de diâmetro 
grande. Comportam rochas cor cinza a cinza com to-
nalidade marrom, finas, médias e pegmatóides, além 
de texturas pouco usuais, como grandes cristais aci-
culares de augita em matriz vítrea. A fácies Campo-
Erê pode apresentar ocorrências de cobre nativo e 
cuprita, além de rochas sedimentares separando al-
guns dos derrames.

Fácies Lomba Grande - constitui-se em um con-
junto de sills de composição picrítica com rochas du-
níticas e olivina gabros, apresentando ainda camadas 
de anortosito. Foram descritos na região de Lomba 
Grande – Morungava, tendo sido muitos dos corpos 
detectados em sondagens da CPRM para carvão.

Fácies Palma - é constituída por riodacitos finos a 
microfaneríticos cinza-claros a esbranquiçados, com 
dobras e foliação de fluxo, autobrechas, e fraturas 
perlíticas em vitrófiros. Tem perfil tipo entre Garibal-
di e Guaporé e entre Caxias do Sul, Tainhas e Cam-
bará do Sul. Seus derrames são os mais espessos da 
pilha de basaltos, com até 80m. A fácies tem como 
característica topos de derrames à vitrófiros, que 
podem ocorrer mais restritamente também na base, 
além de texturas glomeroporfiríticas do plagioclásio 
e menos comum de augita em matriz vitrofírica. Uma 

particularidade mineralógica da fácies é a ocorrência 
de um único clinopiroxênio e a presença de feldspato 
potássico e quartzo em intercrescimento radial, ge-
rando nas rochas arranjos esferulíticos do tipo vitrófi-
ro. Devido à fissilidade planar em lajes de poucos cm 
de espessura, os derrames são com frequência lavra-
dos como fonte de placas de calçamento, onde são 
comuns e característicos os dendritos de pirolusita.

Fácies Chapecó - Ocorre na região de Xanxerê, 
Chapecó (SC) e Guarapuava (PR), além da barra-
gem do Rio Passo Fundo, constituindo derrames de 
40-60m de espessura, com porção central bandada 
e disjunção tabular no topo. Apresenta tipicamente 
estruturas de fluxo como bandamento e dobras sem 
raiz, e localmente autobrechas. Predominam na fá-
cies as rochas porfiríticas a glomeroporfiríticas, de 
cor cinza claro a cinza-marrom, com fenocristais de 
plagioclásio e às vezes de piroxênio em matriz mi-
crofanerítica. A matriz pode também ser vitrofírica, 
e sua mineralogia é plagioclásio, quartzo e feldspato 
potássico. Os acessórios são oxihornblenda, apatita e 
magnetita, ilmenita e hematita.

As lavas e corpos hipoabissais da Formação Ser-
ra Geral apresentam idades obtidas pelo método 
40Ar/39Ar entre 122,4 ± 4,3 Ma e 138,4 ± 1,3Ma 
(Müller et al.1993; Renne et al. 1992; 1996; e Ernes-
to et al. (1999), com rochas mais antigas na porção 
Sul da bacia. wildner et al. (2006) obtiveram como 
idade mais consistente o valor de 122,4±4,3 Ma e 
discorrem sobre os resultados pouco precisos do mé-
todo 40Ar/39Ar na datação das litologias da Forma-
ção Serra Geral, sugerindo que o sistema isotópico 
não se manteve totalmente fechado nestas rochas 
e recomendam a busca de métodos alternativos ao 
40Ar/39Ar.

Neste sentido, Pinto; hartmann e wildner (2011) 
datam pelo método U/Pb em zircão basalto toleiíti-
co de afinidade Pitanga e três exemplares de rochas 
félsicas (Palmas e Chapecó), obtendo 134.4±1.1 Ma 
para o basalto, 134.6±1.4 Ma para o riodacito Palmas 
e 134.8±1.4 e 135.6±1.8 Ma para o quartzo latito da 
unidade Chapecó. Os autores concluem pela existên-
cia de altas taxas de efusão concentradas em um in-
tervalo de tempo reduzido, com um pulso principal 
ocorrido por volta de 135 Ma. 
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4 — lItoestrAtIgrAFIA 

O mapeamento geológico da Folha Três Passos em 
escala 1:100.000 permitiu identificar e delimitar qua-
tro fácies vulcânicas, com critérios fundamentados 
na estruturação e tipo dos derrames, petrografia e   
estruturas resultantes dos processos de corridas de 
lavas. Foi adotada a faciologia proposta por wildner 
(2004) para a Formação Serra Geral, em continuida-
de a mapeamentos geológicos em escala 1:250.000 
executados pela CPRM nos estados de Santa Catari-
na (Projeto Oeste de Santa Catarina, Freitas, Caye e 
Machado 2002) e Paraná (Geologia e Recursos Mi-
nerais do Sudoeste do Estado do Paraná, wildner et 
al. 2006), sendo reconhecidas, da base para o topo: 
Fácies Capanema, Fácies Campos Novos, Fácies Cor-
dilheira Alta e Fácies Campo Erê.

Fácies Capanema, conjunto de derrames com-
postos alto volátil tipo “aa”, constituídos de basalto 
hipocristalino microporfirítico cor cinza, tom vinho, 
topo fortemente vesiculado, onde as cavidades são 
preenchidas por celadonita, calcita, zeolitas e sílica, 
eventuais ocorrências de geodos grandes à ametista, 
pegmatitos frequentes;

Fácies Campos Novos, com derrames tipo II (Go-
mes, 1996), basalto granular holocristalino, afanítico 
a microfanerítico, verde escuro a preto, crosta de 
alteração amarela, topos delgados com esparsas ca-
vidades preenchidas à celadonita, calcedônia cinza, 
quartzo hialino, eventuais pintas de Cobre nativo. 
Constitui os derrames alvos para cobre nativo pes-
quisados no Projeto Cobre em Itapiranga (Szubert,  
Grazia e  Shintaku, 1979).

Fácies Cordilheira Alta, derrames tipo II, disjunção 
colunar bem desenvolvida, constituído por basalto-
-andesito cinza-azulado holocristalino microporfiríti-
co, afanítico a fanerítico fino, com pegmatitos oca-
sionais. zonas de topo submétricas, com cavidades 
preenchidas por calcedônia, quartzo, e/ou zeolitas 
e/ou calcita e/ou celadonita, alteração hidrotermal 
frequente e intercalações recorrentes submétricas 
de sedimentos Serra Geral. Brechas de interação 
sedimento-lava frequentes, raros geodos grandes a 
quartzo hialino, calcedônia, ágata, eventuais indícios 
de ametista, cobre nativo e oxidados de cobre em 
fraturas e na disjunção colunar.

Fácies Campo Erê, com derrames inflados tipo 
alto volátil (tipos I e II), disjunção colunar irregular 
bem desenvolvida, composto por basalto-andesito 
rico em celadonita, pouco distinto do anterior afora 
pelo teor em voláteis, o que confere zonas de topo di-

fusas e mais espessas. As cavidades são preenchidas 
por celadonita e/ou calcita e/ou ágata, e/ou zeolitas; 
eventuais geodos grandes e indícios de ametista.

Feições mamelonares decimétricas em alteritos 
cor de cimento e feições do tipo diques com raiz na 
zona central de derrame constituem aspecto distin-
tivo. 

Quartzoarenitos sílticos, finos a médios, de cor ro-
sada por oxidação, ocorrem sob a forma de bancos 
delgados que intercalam os derrames de todas as fá-
cies, entretanto são mais frequentes e espessos (até 
1m) nas unidades superiores. Encontram-se invaria-
velmente silicificados por cimentação à calcedônia 
derivada de processos hidrotermais. Representam 
recorrência de eventos de sedimentação relaciona-
dos a diastemas do vulcanismo Serra Geral. A intera-
ção com as lavas gera peperitos e brechas de topo de 
derrame, com clastos de basalto vesicular-amigdalói-
de em matriz de arenito ou vice-versa, além de poro-
sidade secundária e estruturas de escape de voláteis. 
É frequente a ocorrência de arenito em venulações, 
ou arranjos tipo stockwork, em meio a basalto amig-
dalóide ou na zona portadora de geodos, atuando 
como fonte de sílica no preenchimento de cavidades. 

A distribuição das unidades na folha é controla-
da pelo arranjo em blocos altos e baixos de extensas 
zonas de falha de orientação Nw e NE, sendo deter-
minados quatro domínios estruturais com constru-
ção de diagramas para planos medidos em campo, 
além da análise de lineamentos fotointerpretados. 
Ainda são assinaladas e descritas diversas estruturas 
circulares com diâmetro entre 2 e 12 km, definidas 
por padrão de fraturamento concêntrico no terreno, 
evidente em fotointerpretação, e em parte por mer-
gulhos excêntricos de derrames.

A litoestratigrafia da Folha Três Passos foi funda-
mentada na estruturação e tipo dos derrames, na 
petrografia e nas estruturas resultantes dos proces-
sos de corridas de lavas.  Uma breve descrição destas 
estruturas, com o intuito de facilitar o entendimento 
dos critérios classificatórios é apresentada abaixo.

Derrames subaéreos de lavas basálticas normal-
mente apresentam estruturas de fluxo dos tipos ‘a‘a, 
pahoehoe, ou lavas em bloco (McDonald,1953; Ro-
wland; walker, 1987; McPhie; Doyle; Allan, 1993). 
Essas morfologias são definidas basicamente pela 
composição e viscosidade dos magmas, pela taxa vo-
lumétrica de fluxo (razão volume/duração da erup-
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ção), pela inclinação da superfície de escoamento e 
pela proximidade de centros eruptivos.

As lavas do tipo ‘a‘a apresentam em altas taxas 
volumétricas de fluxo e se formam em condições de 
resfriamento rápido, o que confere a elas viscosi-
dade relativamente alta, enquanto as lavas do tipo 
pahoehoe correspondem a taxas de fluxo volumétri-
co mais baixas, em tubos de resfriamento mais len-
to, e consequente baixa viscosidade (McPhie; Doyle; 
Allan, 1993). Segundo esses autores, pode ocorrer a 
passagem de lavas do tipo pahoehoe para lavas ‘a‘a 
devido ao incremento de viscosidade por perda de 
calor e de voláteis em franjas de derrames, ou por 
esforços de cisalhamento como os que ocorrem em 
fluxos sobre superfícies com forte inclinação.

Quanto às características estruturais e texturais, 
os canais de lavas do tipo‘a‘a tendem a ser mais 
abertos, com interiores maciços e envoltórias (topo 
e base) escoriáceas e fragmentadas (material deno-
minado clinker), onde os fluxos são normalmente 
mais espessos, e as cavidades do tipo vesículas ten-
dem a ter distribuição irregular, tamanhos maiores e 
deformação por fluxo (McPhie; Doyle; Allan, 1993). 
Em especial os topos de derrames ‘a‘a apresentam 
profundas reentrâncias, que dão aspecto acidentado 
à sua superfície.

As lavas do tipo Pahoehoe apresentam taxas de 
fluxo volumétrico mais baixas, condições de resfria-
mento mais lento e baixa viscosidade ((McPhie; Doy-
le; Allan, 1993), e caracterizam-se por crosta superior 
intensamente vesicular (McDonald, 1953), podendo 
apresentar na parte externa marcas de cordões em 
crescente (Figura 6), que atestam as rugas de avanço 
do fluxo abaixo da superfície semi-solidificada. Se-
gundo waichel et al.,2006, nos derrames da Forma-
ção Serra Geral da porção oeste do Paraná, as feições 
superficiais em corda ocorrem com maior frequência 
em lobos de derrames compostos.

Lavas Pahoehoe ainda têm várias tipologias de 
feições superficiais, de acordo com seu processo de 
formação e deformação. As mesmas são referidas 
por Guilbaud et al. (2005) como crostas “em concha”, 
“espinhosas”, “em placas” e “pedregosas”. Estas fei-
ções são comuns na transição entre lavas pahoehoe 
e ‘a‘a (Rowland; walker, 1987). As lavas em bloco 
decorrem da colocação de magmas mais viscosos, 
de composição andesítica, dacítica ou riolítica (Sch-
minke, 2004), e são caracterizadas por topo de der-
rames constituídos por blocos angulosos poliédricos.

Os fluxos pahoehoe inflados ocorrem quando o 
aporte de magma permanece ativo ao longo do tem-
po no interior de pequenos lobos de lava e em situ-
ação de baixa declividade, causando entumecimento 
da crosta superior, em solidificação por contato com 
o ar. Durante o processo eruptivo a camada viscoelás-

tica externa em processo de cristalização é capaz de 
reter o escape de fases gasosas, que são aprisionadas 
como pequenas bolhas na base do fluxo e em maior 
escala na parte superior, gerando zonas vesiculares 
horizontais. Neste contexto, os outbreaks são pe-
quenos lobos causados por escape de lava na porção 
frontal do derrame, aquela mais distal em relação ao 
centro eruptivo, também mencionada como “franja 
de derrame”. O resfriamento final do conjunto, con-
siderando um intervalo de tempo restrito entre a co-
locação dos lobos, pode levar à organização da zona 
central do derrame em colunas, que refletem a evo-
lução das isotermas entre as superfícies limitantes 
da base e do topo. A homogeneização que decorre 
deste fato pode mascarar, por exemplo, uma pilha de 
lobos correspondentes a um mesmo derrame.

Importante a ser considerado, o conceito de ‘la-
gos de lava” foi introduzido por (wrigth ; Okamura, 
1977; Peck, 1978) e postula processos de resfriamen-
to mais lentos, pelo tempo de residência da lava em 
reservatórios (ou lagos) que abastecem  fluxos de lava 
através de diques alimentadores, de origem fissural. 
Este conceito aplica-se em especial às Províncias de 
Basaltos Continentais (PCBs), onde são gerados der-
rames com extensão conhecida de centenas de km, 
como na Colúmbia River Flood Basalt Province, esta-
do de washington, EEUU.

Uma série de termos de uso comum na literatu-
ra disponível para províncias vulcânicas é relatada a 
seguir, para entendimento do leitor do sentido em-
pregado neste texto. De maneira geral, os conceitos 
e termos empregados na descrição de estruturas 
relacionadas a corridas de lava subaéreas na Folha 

Figura 6 - CA 234: Marcas de lava em corda preservadas 
em topo de banco de arenito da Formação Serra 
Geral por superposição de derrame Campo Erê,              

localidade de Alto Gröhs.
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Três Passos encontram-se em consonância com as 
terminologias propostas por waichel; Lima e Som-
mer (2006).

Corrida de lava (lava flow) – unidade associada a 
evento discreto de efusão de lava.

Derrame simples – corresponde a um único corpo 
de lava, eventualmente a forma lobada em planta ou 
perfil pode ser reconhecida, o que é mais comum em 
situação de franjas de derrames.

Derrame composto - corresponde a um conjunto 
de lobos, cuja identificação pode ser dificultada pelo 
efeito de homogeneização do resfriamento conjunto.

Lobos P, do termo pipe - vesícula alongada dispos-
ta de maneira transversal à extensão do lobo, even-
tualmente com flexão que atesta o sentido do fluxo. 
Pipes são comuns em derrames do tipo pahoehoe. 
(Figura 7, e Figura 9).

Lobos S, que apresentam distribuição uniforme 
das vesículas. (Figura 8.

Campo de lavas (flow field), corresponde a lavas 
de uma erupção discreta, com composição química 
coerente, e que é identificada em escala regional.  

Na Folha Três Passos, os derrames com continui-
dade lateral de várias dezenas de km, intercalados 
por rochas sedimentares intertrápicas da Formação 
Serra Geral, representam cada um deles um determi-
nado campo de lavas.

Disjunção colunar, feição gerada por resfriamen-
to, com arranjo em colunas verticais decimétricas a 

dois metros, de secção poliédrica, que tende a pseu-
dohexagonal quando as colunas são regulares.

Entablamento, fraturas de resfriamento que ge-
ram colunas regulares sub-horizontais a curvas.

Derrames dos Tipos I e II – Terminologia intro-
duzida por Gomes (1996), em trabalho na região 
de Frederico westphalen para diferenciar derrames 
com ou sem disjunção colunar na zona central, fator 
condicionado à espessura do derrame. Segundo a 
definição da autora os derrames do Tipo I têm espes-
suras entre 15 e 35m, e sua estruturação comporta 
um nível vesicular de base e zona central sem colu-
nas ou  entablamento, comumente portando geodos 
no topo. Acima ocorre um “nível superior”, sem ca-
vidades e com fraturamento horizontal cerrado, que 
corresponde nas lavras de Ametista do Sul ao nível 
estéril no teto das galerias, conhecido de maneira lo-
cal como “ lajota”, por sua vez sobreposto pelo nível 
vesicular-amigdalóide  de topo. Os derrames do Tipo 
II, com espessura entre 30 e 50 metros, têm como 

Figura 7 - MB 34: Lobo do tipo P em derrame Capanema, 
com pipes indicando arrasto para E (esquerda na 

foto). Os bordos avermelhados indicam superfícies 
de resfriamento rápido. Rodovia Palmitinhos-Tenente 

Portela. 

Figura 8 - MB 127 Lobo do tipo “S” em derrame composto 
Capanema, próximo à Barra do Molina, Três Passos. 

Limites do lobo ressaltados.  

Figura 9 - MB 127  Detalhe da foto anterior, pipes em 
lobo do tipo “P” colocado acima, indicando fluxo para 

SW, direita da foto.
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estruturação típica um nível vesicular de base, segui-
do pela zona central de derrame compartimentada 
em 3 níveis, da base para o topo: colunado inferior, 
nível com entablamento (com passagem gradacional 
acima e abaixo) e colunado superior, com prismas 
mais largos. O nível zona vesiculada de topo fecha o 
perfiltipo de derrame.

Apesar da possibilidade de um mesmo campo de 
lavas apresentar uma ou outra tipologia, de acordo 
com posição em franja ou zona mais proximal ao cen-
tro eruptivo, o conceito mostrou-se útil para o pre-
sente trabalho na correlação de pilhas de derrames. 
Ainda se confirmou invariavelmente a associação de 
geodos, quando presentes, aos derrames do Tipo I, 
e o fato de se poder prever a posição dos níveis a 
geodos nos derrames contribuiu muito para o pro-
cedimento de campo na investigação de derrames 
portadores de geodos.

Do que foi exposto no item anterior, depreende-
se que o reconhecimento da morfologia de fluxos de 
lavas requer a identificação de texturas e estruturas, 
em especial feições de superfície de corrida de lavas. 
Isto exige boas exposições horizontais e verticais dos 
derrames ou conjuntos de derrames, como ocorre 
em campos de lavas recentes, em especial pela pre-
servação e ampla exposição da superfície de topo. 
No entanto, quando o trabalho envolve sequências 
vulcânicas antigas, trabalha-se com as limitações im-
postas pelo grau de preservação das feições, e, prin-
cipalmente, pela exposição fragmentada ou quase 
sempre disponível apenas em cortes verticais. 

Uma zona de crosta superior de derrame dificil-
mente mostrará boas exposições em pisos erodidos, 
enquanto estruturas com relevo, como topos espon-
josos, ou as corrugações típicas de topo de lavas ‘a‘a 
deverão ser identificadas após já se encontrarem 
mescladas com o derrame superior. Nesses casos, a 
presença de areias inconsolidadas preenchendo de-
pressões primárias de lavas escoriáceas muitas vezes 
se constitui em fator que leva a preservação e reco-
nhecimento dessas feições.

Esses fatores fazem com que os afloramentos pro-
pícios à identificação de morfologia de lavas fiquem 
reduzidos, na área do projeto, aos grandes cortes de 
estradas, pedreiras e a algumas drenagens com lan-
ces em declive abrupto, como cachoeiras. Com es-
tas ressalvas, o presente trabalho busca descrever e 
ilustrar o maior número possível de estruturas obser-
vadas em campo, embora muitas delas não tenham 
sido interpretadas de maneira conclusiva.

As fácies identificadas na Folha Três Passos são 
descritas neste item em ordem da mais antiga para a 
mais nova, com considerações sobre sua distribuição 
geográfica, feições geomorfológicas, perfil-tipo, es-

truturação dos derrames, litologias e potencialidade 
para ocorrência de geodos mineralizados a gemas.

4.1. FáCIes CApAneMA (MAgMA-tIpo 
pArAnApAneMA).

A Fácies Capanema constitui-se na unidade de 
base do pacote de basaltos e aflora na Folha Três Pas-
sos (FTP) no fundo de vales entalhados pelos grandes 
cursos d’água, como os rios Turvo e Guarita. Trata-
-se da unidade litoestratigráfica com menor extensão 
em área na folha, totalizando menos de 10%, com 
uma espessura máxima aparente de aproximados 
120 metros.

Apresenta cota de topo que varia em diferentes 
blocos tectônicos, como ao longo do vale do rio Tur-
vo, onde as cotas ficam entre 200 e 240 m na porção 
sul, e em grandes alinhamentos estruturais orienta-
dos em torno de E-w, como nos lajeados Burro Ma-
gro e do Tigre, tributários do Rio Turvo, onde o topo 
da unidade Capanema atinge a cota de 280 metros.

Em uma estreita faixa ao longo do rio Uruguai, 
limitada a oeste pela cidade de Itapiranga, a Fácies 
Capanema ocorre abaixo da cota 240 m, alcançando 
localmente a cota 300 m, em bloco alçado ao longo 
dos lajeados Macuco e Itaquaruçú. Ao longo do Rio 
Uruguai, a jusante de Itapiranga, embora em cotas 
mais baixas, não são mais encontrados afloramentos 
da unidade, pela compartimentação de extenso blo-
co tectônico rebaixado.

Constituem feições geomorfológicas típicas desta 
fácies os fundos de vales planos, com entalhe pouco 
pronunciado das drenagens, e formas de relevo pou-
co marcadas do tipo morrotes rasos em meia laranja 
em agrupamentos cerrados, ou eventuais encostas 
convexas nos vales de drenagem. A análise do padrão 
de drenagem fica prejudicada pela superfície de ex-
posição reduzida e que não chega a constituir áreas 
com grande continuidade encosta-acima. 

Os derrames Capanema tem seu perfil-tipo na 
rodovia ERS 472, ao longo do vale do Lajeado Leão, 
onde afloram pelo menos dois derrames, o primei-
ro, no nível do Rio Guarita, provável derrame simples 
do tipo II, e o segundo representado por conjunto de 
lobos do tipo “S” que configuram um derrame com-
posto, ver Figura 10 ,Figura 11 e Figura 12. Em todo o 
setor centro-sudeste da folha observa-se a recorrên-
cia de um derrame Capanema, seja no terço superior 
da pilha Campos Novos, seja imediatamente  acima 
do primeiro derrame desta unidade.

A Fácies Capanema, em sua maior área de expo-
sição, é constituída por um conjunto de derrames 
alto volátil, estruturados por fluxos compostos do 
tipo pahoehoe, apresentando arranjos em lobos de 
espessura métrica à submétrica dos tipos “S” e “P”, 
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com predomínio dos primeiros (Figura 7, Figura 8, Fi-
gura 9, Figura 11 Figura 13, Figura 14).  Pelo menos 
um fluxo do tipo ‘a’a constitui-se em derrame guia, 
exposto nas proximidades dos rios Uruguai e Guari-
tas. É comum na fácies a alternância de níveis deci-
métricos de granulação fina e média em zona central 
de derrames (Figura 15). Foi mapeado um derrame 
do tipo II, exposto no vertedouro da Pequena Cen-
tral hidrelétrica (PCh) Usina Creluz no Rio Fortaleza 
(Figura 16), além de derrames simples do tipo I, ex-
postos nos lajeados do Tigre, Burro Magro e Árvore 
Seca, que são eventuais portadores de geodos deci-
métricos com indícios de ametista.

A base dos derrames compostos conta com 
disjunção planar cerrada. Diques delgados, de con-
tinuidade decimétrica e com raiz na zona central 
ou de topo são observados em alguns perfis, Figura 
11. e Figura 12. A zona central do derrame do tipo 
II comporta disjunção colunar decimétrica com faces 
côncavo-convexas, ver Figura 16. Já os derrames do 
tipo I apresentam disjunção horizontal em bancos 
decimétricos na mesma zona (Figura 17).

Os topos de derrames Capanema do tipo I apre-
sentam contato com a zona central através de junta 
horizontal bem marcada (Figura 18) e portam amíg-
dalas e vesículas quase sempre achatadas, em per-
centual em torno de 5-15% %, e às vezes apresen-
tam-se fortemente vesiculados. A rocha que envolve 

Figura 10 - Perfil Esquemático das fácies Capanema, Campos Novos, Cordilheira Alta e Campo Erê entre Palmitinhos e o 
rio Guarita (Linha Paz) pela ERS 472. MB 23... 32: Pontos descritos.

Figura 11 - MB 29: Perfil ERS 472, entre Palmitinhos e o 
rio Guarita. Conjunto de lobos decimétricos em derrame 

composto da fácies Ca-panema, em arranjo interdigitado. 
Acima base de lobo superposto com disjunção horizontal 

cerrada.

Figura 12 - Detalhe da foto anterior, onde se destaca 
dique com raiz em zona central de derrame e núcleo 

vesicular.
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as cavidades na zona de topo tem textura micro por-
firítica com microfenocristais tabulares de plagioclá-
sio, o que se constitui em um distintivo da fácies.

Na fácies Capanema predominam rochas basál-
ticas de cor cinza-médio com tom vinho resultante 
de oxidação, e aspecto manchado a tons de rosado 
e verde.  A crosta de alteração apresenta-se bege a 
rosada. As texturas são faneríticas granulares médias 
a finas, hipocristalinas, eventualmente porfiríticas, 
com fenocristais tabulares euédricos de plagioclá-
sio de poucos mm até 1cm. A alteração hidrotermal 
é proeminente, sob forma de manchas a argilomi-
nerais verde-azulados, e também está presente em 
numerosas cavidades diktitaxíticas milimétricas. São 
raras as exposições de rochas frescas desta unidade.

Em afloramentos de vales de drenos tributário na 
margem N do rio Uruguai, na região de Catres e do 
Ribeirão Itaquaruçú, pode-se seguir por vários km 
um derrame ‘a‘a da unidade Capanema caracteri-

zado por apresentar zona central à rocha porfirítica, 
negra com fenocristais de plagioclásio de até 0,7 cm 
e topo escoriáceo, associado a brechas hidroclásticas 
à calcedônia com pseudomorfos de anidrita, calcita e 
zeolitas. Nível com brechas possivelmente correlatas 
é também observado a sul do Rio Uruguai, próximo 
a rio Guarita, a nordeste de vista Gaúcha e no ponto 
CA-42, ver Figura 19 e Figura 20.

veios pegmatíticos são encontrados com frequên-
cia entre os basaltos da fácies Capanema, recupera-
dos em blocos decimétricos e dificilmente observa-
dos in situ, quando se constituem em bolsões difusos. 
São rochas grossas a muito grossas, com piroxênio 
em agulhas, plagioclásio poiquilítico em cristais tabu-
lares curtos de até 0,5-0,8 cm, magnetita e manchas 
a argilomineral verde-azulado, provável celadonita. 

A zona vesicular-amigdalóide do topo dos der-
rames da fácies Capanema é tipicamente irregular, 
tanto no aspecto difuso e por vezes lateralmente 

Figura 13 - MB 127: Barra do Molina, NE de Três Passos. 
Conjunto de lobos de derrame composto Capanema.

Figura 14 - Detalhe de lobo pendente na foto anterior, 
com contorno realçado.

Figura 15 - MB 29: Aspecto bandado de derrame 
Capanema, por intercalações de níveis de granulação 
média e fina.  Perfil ERS 472, entre Palmitinhos e o rio 

Guarita.

Figura 16 - MB 215: PCH do rio Fortaleza (Bairro Fátima), 
zona central de derrame Capanema com disjunção 

colunar decimétrica. 
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descontínuo, quanto pela variação na quantidade 
e tamanho das cavidades. Na zona de topo são fre-
quentes brechas hidráulicas, venulações quartzosas 
ou à calcita, e drusas irregulares e achatadas, à pseu-
domorfos de anidrita substituídos por calcedônia 
com manchas de celadonita.

As cavidades do tipo amígdala podem ser pre-
enchidas por celadonita (na maioria das vezes), e/
ou revestidas por celadonita e preenchidas por cal-
cedônia, quartzo, zeolitas e calcita, nesta ordem de 
preenchimento. Esta fácies porta a maior variedade 
de zeolitas no preenchimento de cavidades, estando 
presentes heulandita, escolecita, chabasita, e mor-
denita, entre outras. É comum encontrar-se amígda-
las preenchidas por arenito síltico rosado, quando o 
topo dos derrames comporta brechas de interação 
sedimento-lava do tipo peperitos. Mais raramente 
são encontrados cobre nativo e oxidado em cavida-
des.

As cavidades apresentam-se oblatas ou irregula-
res, em percentuais variados (5-15%), mas em geral 
reduzido em relação a zonas amigdalóides observa-
das em outras fácies. A matriz das vesículas e amíg-
dalas é um basalto porfirítico fino, com fenocristais 
ou microfenocristais de plagioclásio tabulares.

Geodos, quando encontrados, situam-se entre a 
zona central e a zona de topo dos derrames, preen-
chidos por quartzo hialino e calcedônia com pseu-
domorfos de anidrita. Em vários locais da FTP foram 
verificados indícios de ametista nesta unidade, como 
no lajeado do Tigre (MB-173); na região da Barra do 
Molina (MB-148), nas proximidades de Três Passos; e 
no lajeado Carreirão, a Nw de Palmitinhos (MB-55).

No perfil Palmitinhos-Tenente Portela (Ponto MB-
34 e adjacências) está exposto um pacote de rochas 
vesicular-amigdalóides com bandamento centimétri-
co, dado por níveis com maior ou menor quantidade 

Figura 17 - MB 138: derrame Capanema Tipo I, zona de 
base no 1º banco, zona central e zona de topo no último 

banco de baixo para cima. Lajeado Arvore Seca. 

Figura 18 - MB 158: Geodo decimétrico entre zona central 
e topo de derrame Capanema tipo I, Lajeado Burro 
Magro. Notar junta horizontal separando as zonas. 

Figura 19 - MB 138: derrame Capa-nema Tipo I, zona de 
base no 1º banco, zona central e zona de topo no último 

banco de baixo para cima. Lajeado Arvore Seca. 

Figura 20 - CA 42: Linha Bonita, próximo ao rio 
Guarita. Detalhe de brecha hidráulica à calcedônia 

com pseudomorfos de anidrita em topo escoriáceo de 
derrame-guia do tipo ‘a‘a.
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de amígdalas e vesículas sub centimétricas a 1-2 cm. 
Provavelmente relatadas a lobos, as rochas mostram 
acentuada coalizão horizontal das cavidades por flu-
xo, o que permite a formação de “bandas” à zeolitas 
(escolecita, heulandita e chabasita), calcita e mine-
rais do grupo da sílica (quartzo e calcedônia), além 
de argilomineral verde-azulado, provável celadonita. 
Ocorrem também drusas e geodos achatados centi-
métricos. veios de 3 a 4 cm de espessura à calcedônia 
e quartzo com eventuais moldes de anidrita cortam o 
pacote de forma descontínua, com raiz e limite supe-
rior difuso, Figura 21 e Figura 22.

Rochas sedimentares intertrápicas da Formação 
Serra Geral, em intercalações delgadas (poucos cen-

tímetros), bem como brechas de interação sedimen-
to-lava, ocorrem muitas vezes no topo de derrames 
Capanema.

A frequência de cavidades diktitaxíticas, e a ob-
servação de estruturas próprias de segregação mag-
mática como os diques com raiz na zona central de 
derrame e diques pegmatíticos atesta o conteúdo re-
lativamente alto de voláteis nesta fácies (Goff, 1996).

O arranjo dos derrames Capanema na FTP indica 
uma posição distal em relação ao centro eruptivo, 
ou alternativamente baixas taxas de erupção. Predo-
mina a situação de franjas de derrames, embora um 
derrame do tipo II tenha sido observado no extremo 
sudeste da folha. 

Figura 21 - MB 35: Rodovia Palmi-tinhos-Tenente Portela, 
recorrência de bandas à zeolita em lobos da fácies 

Capanema. 

Figura 22 - MB 34: Idem, mesmo derrame, notar aspecto bandado por coalizão 
horizontal de cavidades posteriormente preenchidas por zeolitas.
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4.2. FáCIes CAMpos noVos (MAgMA-tIpo 
esMerAlDA) 

A Fácies Campos Novos tem a maior distribuição 
em área na Folha Três Passos, perfazendo cerca de 
45% da superfície mapeada. Seu padrão fisiográfico 
é de encostas convexas a retas, drenagem dendrítica 
com padrão subsidiário retangular, de densidade mé-
dia a alta, onde as encostas apresentam ravinamen-
to característico, com inserção de drenos em arranjo 
paralelo de espaçamento regular.

A identificação desta fácies ao longo dos perfis 
foi facilitada pela típica cor verde-escura da rocha 
basáltica e pela cor amarela da crosta de alteração. 
Sua espessura é desigual nos diversos domínios da 
folha, sugerindo que esta fase de geração de corri-
das de lava ocorreu em um cenário tectonicamente 
compartimentado em blocos altos e baixos, ou com 
relevo acidentado.

Na parte sudoeste da FTP o pacote de rochas 
Campos Novos tem cota de topo entre 360 e 400 me-
tros, enquanto na área central, imediatamente a sul 
do rio Uruguai, observam-se cotas mais baixas (320 
metros).  Já a leste do rio Guarita, entre a região de 
Pessegueiro e o rio Uruguai, as cotas de topo sobem 
para 400 metros. No domínio a norte do Rio Uruguai 
observa-se um escalonamento dado por grandes es-
truturas direcionadas NE-Sw que definem os vales 
dos tributários de primeira ordem. Neste arranjo, as 
cotas de topo da Fácies Campos Novos decrescem 
progressivamente de 440 metros a leste para 320 
metros na região do rio Peperiguaçu.

Perfis de detalhe setores indicam que a pilha de 
rochas Campos Novos na região  centro-sudeste da 

folha (Figura 10), é aparentemente restrita a 3 derra-
mes, enquanto em  outros setores foram identifica-
dos cerca de 7 derrames.

No perfil da Barra do Feijão Miúdo (Figura 23), 
situado entre o rio Guarita e Três Passos, são discri-
minados 7 derrames, com mergulho suave para Sw, 
a partir de uma zona de falha que limita a leste  os 
derrames Capanema superpostos por um derrame 
Campos Novos. 

O ordenamento de corridas de lava inicia-se a 
partir do contato de uma zona de topo do primeiro 
derrame Campos Novos local (D1), superposto pelo 
derrame seguinte (D2, tipo I) com espessura em tor-
no de 10 metros, mostrando na base magníficas vesí-
culas em “pipe”, Figura 24.

Segue-se D3, com mesma espessura aproximada 
e acima D4 (6-7metros) e D5 (15metros), na forma de 
derrames delgados do tipo I, (Figura 25), com mergu-
lho suave para sudoeste,  comportando basaltos de 
cor cinza-claro por alteração hidrotermal. Nestas ro-
chas são abundantes argilo-minerais verde-azulados 
e no basalto do derrame  D3 são encontradas pintas 
sub-milimétricas de cobre nativo. Ambos os derra-
mes mostram zonas amigdalóides na base e amigda-
las difusas no topo. No topo de D5 ocorre um pacote 
espêsso de brecha de interação sedimento-lava, com 
formação generalizada de peperitos a partir do con-
tato com a base do derrame D6 (Figura 26).

As últimas corridas de lava da unidade Campos 
Novos têm espessuras superiores a 30 metros; como 
os derrames D6, com disjunção colunar regular deci-
métrica a métrica e D7, com disjunção colunar mé-
trica (Figura 27), indicando incremento nas taxas de 
erupção ou ainda uma maior proximidade do foco 

Figura 23 - Perfil Esquemático do Fácies Campos Novos na  Barra do  Feijão Miúdo, entre o Rio Pardo e Três Passos.
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eruptivo para este sítio ao tempo da fase final de co-
locação dos derrames Campos Novos na FTP .

Também no perfil Basílio da Gama-Planalto,  lo-
calizado a partir da margem direita do Rio Guarita, 
na confluência com rio Uruguai, é possivel  recuperar 

em afloramentos quase contínuos em valeta de es-
trada a sequência de sete derrames Campos Novos, 
entre as cotas aproximadas de 160 e 300 metros.

Parte desses derrames apresenta disjunção co-
lunar de porte sub-métrico a métrico (Figura 28),  e 

Figura 24 - MB16: Pipes reves-tidos por celadonita 
na base de derrame Campos Novos, vistos em secção 

longitudinal e transversal. Perfil Barra do Feijão Miúdo.

Figura 25 - MB 17: Contato entre der-rames D4 e D5 do 
Fácies Campos Novos no Perfil Barra do Feijão Miúdo, 
atravéz de nível vesicular-amigdalóide na base de D5.

Figura 26 - MB 17: Banco de sedimentos intertrápicos 
desenvolvendo peperitos por interação com derrame D6 

Campos Novos. Barra do Feijão Miúdo.
Figura 27 - MB 18: Aspecto da zona central do derrame 

D7, Perfil Barra do Feijão Miúdo.
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como em grande parte da FTP, a passagem para a uni-
dade Cordilheira Alta é marcada por  intercalações de 
rochas sedimentares da Formação Serra Geral rela-
tivamente espêssas, na forma de peperitos, brechas 
de interação sedimento-lava (Figura 29) ou de bancos 
de rochas sedimentares preservados.

No setor centro-sudeste da FTP são recuperados 
não mais que três derrames da fácies  Campos Novos 
e a  passagem da unidade inferior Capanema para a 
Campos Novos  comporta invariavelmente a recor-
rência de ao menos um derrame Capanema do tipo I, 
reconhecido pela textura porfirítica e granulação mé-
dia, assim como pelo matiz vinho do basalto (Figura 
10).

A fácies Campos Novos na FTP está estruturada 
predominantemente como derrames do Tipo II (Go-
mes 1996). Os derrames têm espessura superior a 30 
metros, representando prováveis fluxos pahoehoe 
inflados. zonas de topo com perfil irregular e escar-
pado, portando materiais escoriáceos e brechas hi-
dráulicas, além de diques e bolsões de sedimentos 
intertrápicos, sugerem corridas de lava fluxos do tipo 
‘a’a para alguns dos derrames, ver Figura 30 e Figura 
31.

A base dos derrames Campos Novos pode apre-
sentar vesículas do tipo pipe, como observado na 
parte inferior do perfil da Barra do Feijão Miúdo, en-
tre o rio Turvo e Três Passos, enquanto a zona central 
desses derrames  apresenta disjunção colunar regu-
lar, com faces planas ou convexas, de dimensões de-
cimétrica e sub-métrica (Figura 32), podendo alcan-
çar dimensão métrica em derrames mais espêssos, 
neste caso com colunas septadas de maneira a gerar 
troncos curtos. Derrames com disjunção colunar ex-
cepcionalmente espêssa  podem conferir à unidade  

potencial para rocha ornamental (Capítulo 9 - Recur-
sos Minerais da Folha Três Passos).

O entablamento é uma feição mais frequente em 
derrames desta fácies que nas demais, ver Figura 33, 
e a alteração esferoidal é também encontrada na ma-
oiria dos afloramentos.

É comum a ocorrência de filmes de cobre nativo 
na disjunção colunar, bem como de oxidados de Cu, 
como malaquita, que por sua natureza solúvel e frágil 
são removidos em pouco tempo de exposição. Peg-
matitos com pintas de Cu foram observados em dois 
pontos na zona central dos derrames desta unidade 
(MB-220 e CA-10), localizados na região do rio Ma-
caco Branco e em Aparecida, próximo à barra do rio 
Peperiguaçu.

A zona de topo dos derrames Campos Novos tem 
usualmente espessura reduzida, podendo ser sub-
métrica, raramente ultrapassa 2 metros. São comuns 
auto-brechas nesta zona. Já intercalações de rochas 
sedimentares Serra Geral entre os derrames, bem 
como brechas de interação sedimento-lava e diques 
de areia são relativamente raras, com exceção para 
as regiões de Aparecida, Pacífico e Presidente Becker, 
próximo à barra do rio Peperiguaçu com o rio Uru-
guai.

Esta relativa ausência de intercalações intertrápi-
cas pode estar relacionada a taxas volumétricas de 
fluxo mais altas para o conjunto dos derrames Cam-
pos Novos, comparadas àquelas das outras fácies. 
Não obstante, a ocorrência de banco métrico de ro-
chas sedimentares/brechas de interação sedimento-
-lava é característica do topo do pacote, como já re-
ferido no texto, e indica um hiato expressivo de ati-
vidade vulcânica até o tempo das corridas de lava da 
unidade sobreposta Cordilheira Alta.

Figura 28 - CA 24: Derrame D7 Campos Novos no perfil 
Basílio da Gama-Planalto, com disjunção colunar métrica 

a sub-métrica, notar  falha transcorrente .

Figura 29 - CA 25: Brecha de interação sedimento-lava 
no topo do pacote Campos Novos, perfil Basílio da 

Gama-Planalto.
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Os basaltos Campos Novos são rochas de cor fres-
ca cinza escuro com tom verde escuro, e crosta de 
alteração amarelo-gema a ocrácea, ambas  muito ca-
racterísticas.

A maior parte dos derrames apresenta rochas ba-
sálticas holocristalinas, afaníticas ou faneríticas finas, 
e raramente médias, com frequente textura granu-
lar hipidiomórfica. Também são comuns as texturas 
porfiríticas, com fenocristais e microfenocristais de 
plagioclásio e/ou piroxênio, e em alguns casos de oli-
vina, identificada a olho nu, como na rocha do ponto 
CA 105.

Outra feição distintiva desta fácies é a ocorrência 
de opala negra, em formas globulares, de tamanho 
de mm a 1 cm,  ver Figura 34. A opala muitas vêzes 
apresenta “cauda”, ou está  associada a lâminas ho-
rizontais opalinizadas que conectam vários glóbulos 
do mineral,. Em pelo menos um local, como no ponto 
CA-7, próximo a Aparecida, à margem do rio Uruguai, 

foi encontrada opala associada a filetes e pintas de 
Cu nativo.

As cavidades do tipo amígdalas e vesículas em zo-
nas de topo desta fácies mostram tendência globu-
lar a oblata por estiramento, tamanhos entre poucos 
mm e 3cm, e ocorrem em percentuais em torno de 
30%. A mineralogia mais comum em cavidades consta 
de argilomineral verde-azulado, provável celadonita, 
revestindo amígdalas e vesículas preenchidas por cal-
cedônia cinza, sendo que a esta pode se seguir uma 
terceira fase de preenchimento por cristais de quart-
zo hialino sub-milimétricos a milimétricos. Filmes de 
hialita (opala incolor translúcida) micro-globular re-
cobrindo calcedônia ou amígdalas totalmente preen-
chidas por celadonita também são comuns; a calcita 
é eventual e zeolitas são raras no preenchimento de 
cavidades desta fácies.

Os derrames Campos Novos raramente portam 
geodos decimétricos entre a zona central e a zona de 

Figura 30 - MB 254: Blocos do topo de derrame 
‘a‘a Campos Novos em São João do Oeste, a níveis 

escoriáceos e brechas hidráulicas.

Figura 31 - MB 37: Zona de topo de provável derrame 
‘a‘a Campos Novos à brechas hidráulicas com restos de 

arenito síltico rosado.

Figura 32 - MB 2: Disjunção colunar regular decimétrica, 
lavra de rachão, sul de Barra do Guarita. Notar plano de 
falha do sistema NW-SE com revestimento em cor ocre. 

Figura 33 - CA 169: Entablamento em basalto da Fácies 
Campos Novos, com mergulho das colunas para SE. Linha 

Jackes, bordo Sudeste do Parque do Turvo.
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topo, e quando são encontrados consistem em calce-
dônia ou ágata cinza, seguida por quartzo hialino em 
cristais, na ordem de preenchimento. O formato dos 
geodos é oblato a esférico, com envoltória irregular, 
a microvilosidades e bossas, sendo frequente ocorrer 
ágata vermiforme no exterior (Figura 35). Eventuais 
indícios de ametista em geodos pequenos (4,0 a 5,0 
cm) foram encontrados, como no ponto CA- 15 loca-
lizado na Linha Presidente Becker, baixo curso do rio 
Peperiguaçu.

Pintas e dendritos de Cu nativo são encontrados 
com certa frequência nos basaltos da fácies Campos 
Novos (Figura 35), em micro-fissuras e em estado de 
pouca agregação entre os minerais da rocha, o que 

leva à perda do mineral metálico em preparações 
para petrografia. São tipicamente ricos em indícios 
de Cu nativo os primeiros derrames da pilha Cam-
pos Novos, na região do rio Macaco Branco, a Nw da 
cidade de Itapiranga (MB-220, 224; CA-02,05, 07, e 
10), que podem apresentar localmente manchas com 
até 10% de pintas sub-milimétricas de Cu. O mesmo 
nível estratigráfico foi observado no extremo sudoes-
te da FTP, região de Erval Novo (MB-99, 100, 101); em 
pedreira no perfil Palmitinhos-Tenente Portela (MB-
28), e no derrame D3 do perfil Barra do Feijão Miúdo. 
A unidade Campos Novos aloja todos os alvos pesqui-
sados para Cu Nativo do Projeto Cobre em Itapiranga 
(Szubert; Grazia, Shintaku, 1979). 

Figura 34 - Detalhe de cavidade pre-enchida por opala 
negra (seta), no ponto CA 07, região de Aparecida.

Figura 35 - MB 362: Geodos decimétricos oblatos com 
envoltória rugosa, típicos da Fácies Campos Novos.

Figura 36 - Veio pegmatítico em basalto Campos Novos, pedreira para rachão na margem direita do rio Uruguai, 
próximo à foz do rio Macaco Branco. Seta indica pintas de Cu.
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4.3. FáCIes CorDIlHeIrA AltA (MAgMA-tIpo 
pArAnApAneMA) 

Os derrames desta unidade encontram-se bem 
expostos em vários perfis distribuídos por toda a ex-
tensão da FTP, como na rodovia RS-48, trecho Palmi-
tinhos-Tenente Portela, tanto a leste como a oeste do 
rio Guarita; em perfis radiais à zona urbana de Três 
Passos, em especial o Perfil da Barra do Feijão Miúdo; 
e em vários perfis a norte do rio Uruguai. Trata-se da 
segunda maior unidade em área dentre as que foram 
cartografadas, perfazendo aproximadamente 33% da 
FTP.

A sul do rio Uruguai as cotas de topo desta unida-
de ficam entre 400 e 440 metros, a leste do rio Gua-
rita podendo alcançar 480 m. Da mesma forma são 
coerentes com o escalonamento da unidade Campos 
Novos observado nos domínios a N do Rio Uruguai, e 
ocorrem por volta dos 520 m no limite leste da FTP, 
baixando para 480m ao centro do domínio e 440 m 
na região próxima ao rio Peperiguaçu.

Os terrenos Cordilheira Alta apresentam como 
feições geomorfológicas típicas elevações alongadas 

da ordem de centenas de metros, com encostas le-
vemente côncavas a retas e topos côncavos a planos. 
Seu padrão de drenagem é dendrítico, com densida-
de baixa em relação à Fácies Campos Novos, e densi-
dade mais alta que a unidade Campo Erê.

A passagem da unidade inferior Campos Novos 
para a fácies Cordilheira Alta é caracterizada na maio-
ria dos perfis pela presença de bancos expressivos de 
arenitos sílticos da Formação Serra Geral, que não 
ultrapasam 0,5 m de espessura, e de brechas de inte-
ração sedimento-lava.

Entre Palmitinhos e o rio Guarita (ver Figura 10) 
ocorrem 4 derrames da unidade Cordilheira Alta, 

com leve mergulho para leste e espessura total em 
torno de 170m. Os 2 derrames superiores (Figura 37 
e Figura 38 e o inferior apresentam espessura maior 
que 30 metros, enquanto o intermediário (D2) é 
um derrame do tipo I, com 10 metros de espessura, 
portando no topo geodos de poucos centímetros de 
diâmetro. A estruturação e sequência dos derrames 
Cordilheira Alta no mesmo setor da FTP é consistente 
com perfil realizado 5 quilômetros  a norte , entre 
Linha vencedora e Linha Paz, via lajeado Caldeirão. 

Na região de Três Passos cada um dos derrames 
da unidade Cordilheira Alta é intercalado por bancos 
de arenito síltico Serra Geral, em parte na forma de 
brechas de interação sedimento-lava. Os derrames 
estão bem expostos, embora de maneira descontí-
nua, no entorno da cidade de Três Passos, nos perfis 
Bela vista-Boa vista da Romana-rio Turvo, e Esquina 
Pedralli-Lajeado Árvore Seca-rio Turvo. Também na 
Rodovia SC 472, a nordeste da cidade de Itapiranga, 
entre Santa Fé e Cristo Rei os cortes disponibilizam 
bons afloramentos da unidade Cordilheira Alta.

No domínio da FTP a fácies Cordilheira Alta tem 
predomínio de derrames tipo II, e pelo menos um 

dentre os derrames do Tipo I mapeados na fácies 
é portador de geodos decimétricos. A estruturação 
dos derrames em crosta inferior, zona central maci-
ça e crosta superior vesicular permite a identificação 
de fluxos do tipo pahoehoe, enquanto feições como 
recorrência de zonas amigdalóides em topos caracte-
rizam derrames inflados.

Os derrames do Tipo II apresentam na zona cen-
tral disjunção colunar bem desenvolvida, com colu-
nas de faces côncavo-convexas revestidas por óxidos, 
com cores avermelhadas (Figura 39). Também são 
comuns revestimentos à calcita, oxidados de cobre 
e argilomineral verde-azulado, provável celadonita. 

Figura 37 - MB 26: Derrame D3 Cordilheira Alta, perfil 
Palmitinhos-Tenente Portela. Na linha de vegetação, 

passagem de zona central a zona amigdalóide-vesicular 
de topo.

Figura 38 - MB 25: Derrame D4 da mesma pilha, 
disjunção colunar obliterada como em MB 26 por planos 

de falha do sistema N70-90oE.
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Em afloramentos de alteritos a zona central de der-
rames mostra, com frequência, alteração esferoidal. 
Pegmatitos são raros, mas podem ser recuperados 
blocos de basalto pegmatóide provenientes desta 
zona, como no ponto MB- 133, com vesículas prola-
tas preenchidas a quartzo e ágata. As zonas de base 
eventualmente portam vesículas esparsas e pipes 
bem desenvolvidos, Figura 40 enquanto as zonas de 
topo, com espessura inferior a 3 metros, comportam 
cavidades de envoltória rugosa, em eventuais arran-
jos cilíndricos (Figura 42) (pipes de degaseificação). 

Níveis horizontais vesicular-amigdalóides recorrentes 
podem ocorrer em derrames do Tipo II inflados, Fi-
gura 41 enquanto a passagem de zona central à zona 
de topo de derrames do Tipo I pode se dar através de 
nível com disjunção horizontal cerrada do tipo “lajo-
ta”, Figura 43. Esta é uma denominação adotada por 

garimpeiros do Distrito Mineiro de Ametista do Sul, 
sendo a “lajota” uma feição de ocorrência comum 
em derrames mineralizados a gemas e posicionada 
imediatamente acima do nível produtor de grandes 
geodos.

O derrame D2 do perfil Palmitinhos-rio Guarita 
apresenta uma estruturação arqueada, com altura 
parcial de 3 m e extensão em torno de 20m (Figura 
44), em basalto fanerítico fino com amígdalas de 1 
a 2 centímetros na parte superior. O derrame sobre-
posto D4 apresenta-se conformado à paleo-superfí-
cie em arco. Essa morfologia sugere uma estrutura 
do tipo tumulus, muito comum em campos de lava 
do tipo pahoehoe (walker 1991), que resulta de pres-
são da lava que permanece fluida abaixo de crosta já 
solidificada. No entanto a exposição não disponibiliza 
outras feições distintivas, como fissuras conjugadas e 

Figura 39 - MB142: Lavra de rachão e cantaria da 
prefeitura de Três Passos. Derrame Tipo II com disjunção 

colunar decimétrica com faces côncavo-convexas 
avermelhadas. Arenito no piso.

Figura 40 - MB 142: Pipes na base do derrame da foto 
anterior, encontrados no piso da pedreira. Revestimento 

por calcita e quartzo.

Figura 41 - MB 42: Zona de topo de derrame inflado 
Cordilheira Alta com níveis horizontais vesicular-

amigdalóides recorrentes. Perfil rio Guarita-Tenente 
Portela.

Figura 42 - MB 41: Arranjo cilíndrico de vesículas (pipe de 
degaseificação) em bloco extraído de topo de derrame 

Cordilheira Alta. Perfil rio Guarita-Tenente Portela.
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não se tem uma relação clara entre extensão e altura, 
dada a exposição parcial.

As rochas típicas da fácies Cordilheira Alta são 
basaltos de cor cinza claro a cinza-médio com tom 
azul-claro, hipohialinos, afaníticos a faneríticos finos, 
podendo apresentar textura microporfirítica com mi-

cro fenocristais de plagioclásio ou clinopiroxênio. A 
alteração hidrotermal é frequente, com argilização 
a minerais verde-azulados (Figura 45) ou oxidação 
pronunciada, o que confere tons de azul intenso ou 
vermelho aos basaltos. A crosta de alteração tem cor 
alaranjada a bege.

Figura 43 - MB 234: Derrame Tipo I, entre os primeiros da unidade Cordilheira Alta, Rod. SC 472. Notar passagem 
à zona de topo através de nível com disjunção horizontal cerrada do tipo “lajota”, conforme denominação dos 

garimpeiros de Ametista do Sul.

Figura 44 - MB 26: Estrutura arqueada, provável Tumulus no derrame D2 da pilha Cordilheira Alta, perfil Palmitinhos-
Tenente Portela. Acima D3 com disjunção colunar incipiente.
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As cavidades do tipo amígdalas e vesículas presn-
tes em zonas de topo da unidade  apresentam envol-
tória rugosa e tendência a contornos irregulares, ou 
formas globulares a  oblatas por estiramento, Figura 
46. Seus tamanhos variam entre poucos milímetros a 
3centímetros e ocorrem em percentuais em torno de 
30%. A mineralogia mais comum em cavidades cons-
ta de argilominerais verde-azulados, calcedônia, e/ou 
zeolitas e/ou calcita e eventualmente óxido de man-

ganês, nesta ordem de preenchimento. Oxidados de 
Cu também podem ocorrer, embora raramente, em 
amígdalas. A rocha encaixante das cavidades é um 
basalto microporfirítico a fenocristais de plagioclásio.

Os geodos encontrados em rochas desta fácies 
têm tamanhos entre poucos cm e vários decímetros, 
tendo sido encontrado ao menos um geodo oblato 
com eixo maior que ultrapassa 1metro (Ponto CA-
194). Os geodos decimétricos são oblatos a quase 
discóides, com parte externa conformada por micro-

vilosidades. A mineralogia de preenchimento mais 
comum é calcedônia nas bordas e quartzo em cristais 
centimétricos bem formados no centro, eventual-
mente com moldes de anidrita substituída por cal-
cedônia. Também são comuns drusas a cristais bem 
formados de quartzo hialino. Um dos derrames do 
Tipo I desta unidade é portador de geodos decimé-
tricos entre zona central e a zona de topo, e pode ser 
seguido por volta das cotas 360-430 metros nos per-
fis Lajeado Árvore Seca e Lajeado dos Machados (MB 
132 e MB 188), e também nas regiões de Esquina 
Colorada (CA 239) e do lajeado Sociedade (CA-194). 
Outros níveis a geodos decimétricos desta unidade 
são detalhados no item Recursos Minerais.

As fácies Cordilheira Alta e Campos Novos são as 
únicas exploradas para uso como brita e pedras de 
cantaria na FTP.

4.4. FáCIes CAMpo erÊ (MAgMA-tIpo 
pArAnApAneMA)

A fácies Campo Erê perfaz cerca de 15% da área 
mapeada, e está exposta com maior continuidade 
no bloco estrutural rebaixado que ocorre entre os li-
mites do rio Guarita, a leste, e o rio Turvo, a oeste.  
Neste bloco a unidade ocupa a área dos espigões de 
relevo mais amplos, como entre Miraguaí-Tenente 
Portela-Derrubadas. No restante da FTP a fácies Cor-
dilheira Alta ocorre em manchas descontínuas, ou 
em divisores de água entalhados por processos de 
erosão, a exemplo daqueles que se estendem nas di-
reções NNw, Nw e Sw a partir do centro urbano de 
Palmitinhos, bem como a noroeste e sudeste de Três 
Passos e no bloco a norte do rio Uruguai.

As feições fisiográficas distintivas desta unidade 
são os topos aplainados ou com morrotes de topos 
e encostas convexas da ordem de poucas dezenas de 
metros, conferindo aspecto suave-ondulado à pai-
sagem. Nas encostas o perfil mostra-se fortemente 
convexo. Os solos espessos e permeáveis e a posição 
alta na topografia fazem com que a densidade de 
drenagem seja baixa.

Na região de Palmitinhos, no perfil ao longo da 
rodovia RS 48, a base da unidade ocorre na altura da 
cota 480 metros, e é caracterizada por um derrame 
composto, na forma de conjunto de lobos do tipo 
“S” com caimento suave para E, com intercalações 
de brechas de interação sedimento-lava e peperitos 
(Figura 47 e Figura 48). Os lobos são capeados por 
derrame do Tipo II com disjunção colunar métrica 
(Figura 49), que pode ser seguido até a extremidade 
sudeste da FTP, (Figura 50).

Nas partes central e sudoeste da folha os solos es-
pessos desenvolvidos acima dos basaltos Campo Erê 
tornam as boas exposições escassas e descontínuas, 

Figura 45 - MB 143: Cor de rocha fresca e 
hidrotermalizada (argilização, centro do bloco), Fácies 

Cordilheira Alta.

Figura 46 - MB 81: Aspecto de cavidades do tipo vesículas 
a amígdalas em zona de topo de derrame da Fácies 

Cordilheira Alta.
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exceto por alguns afloramentos entre as localidades 
de Romana Seca, Três Passos e Padre Gonzáles. Na 
rodovia RS-468, entre Três Passos e Romana Seca 
constata-se, por volta da cota 430 metros, um derra-
me do Tipo II com disjunção colunar métrica (Figura 
51), superposto por derrame composto, com bancos 
centimétricos de rochas sedimentares da Formação 
Serra Geral entre os lobos do tipo “S”, além de injeti-
tos de areia na forma de diques (Figura 52).

A estruturação das litofácies da unidade Campo 
Erê na FTP compreende derrames compostos do tipo 
alto volátil caracterizados por lobos distais do tipo 

“S” (Figura 52 e Figura 53), tendo sido mapeado ao 
menos um derrame do Tipo II superposto aos mes-
mos. O regime de fluxo desta unidade corresponde a 
lavas pahoehoe.

A zona de base dos derrames do Tipo II mostra 
com frequência disjunção horizontal em bancos deci-
métricos a centimétricos, enquanto a porção central 

Figura 47 - MB 23: Conjuntos de lobos das fácies Campo 
Erê, Rodovia ERS 472, saída de Palmitinhos para Tenente 

Portela. 

Figura 48 - MB 23: Injetitos de areia (esquerda) e 
peperitos, com amígdalas à areia. 

Figura 49 - MB 351: Derrame da unidade Campo Erê com 
disjunção colunar métrica, zona urbana de Palmitinhos. 

Figura 50 - MB-219: Junções tríplices de grandes 
polígonos de disjunção vistos em planta. Extremo sudeste 

da FTP.

Figura 51 - MB 83: Rodovia RS-468, derrame Tipo II da 
Fácies Campo Erê com disjunção colunar métrica. 
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dos mesmos mostra disjunção colunar com limites 
entre colunas percolados por fases silicosas (Figura 
50 e Figura 55), além de amígdalas milimétricas em 
percentual de até 10%, com preenchimento à sílica 
ou argilo-minerais verde-azulados. São também en-
contrados diques de espessura centimétrica a deci-
métrica nesta zona, e, mais raramente, pegmatitos. 
O padrão de alteração botrioidal em agregados cen-
timétricos também é típico dos alteritos da Fácies 
Campo Erê (Figura 56).

As zonas de topo de derrames do Tipo II desta 
unidade têm limites difusos e apresentam-se mais 
espessas em relação àquelas dos basaltos de outras 
unidades, além de serem intensamente vesiculadas, 
com percentual de cavidades que supera os 40%. Di-
ques com raiz em topo de derrame são comuns (Fi-
gura 54).

A alteração esferoidal é comum em afloramentos 
intemperizados, mas a feição mais característica da 
unidade Campo Erê é o padrão em formas botrioi-

dais decimétricas desenvolvido em alteritos, bem 
como sua cor cinza-esverdeada e o aspecto de “ho-
rizonte sedimentar” cor de cimento (wildner et al. 
2006). Esta feição é distintiva em especial em relação 
ao Fácies Cordilheira Alta, com litologias, no mais, se-
melhantes.

As intercalações de rochas sedimentares da For-
mação Serra Geral e brechas de interação sedimento-
-lava são frequentes na unidade, bem como peperi-
tos, bancos restritos de arenito entre lobos de derra-
mes compostos e diques clásticos.

As rochas da unidade Campo Erê têm cor cinza 
claro com tom azul e aspecto pouco distinto da uni-
dade anterior, exceto pela frequência de cavidades 
diktaxíticas sub-milimétricas a milimétricas preenchi-
das por minerais argilosos verde-azulados. Ocorrem 
termos faneríticos finos a médios, com textura mi-

Figura 52 - MB 84 Bancos centimétricos de rochas 
sedimentares da Formação Serra Geral entre lobos do 

tipo “S”.

Figura 53 - CA 78: Extremidade NE da FTP, lobos 
submétricos do Fácies Campo Erê. 

Figura 54 - MB 21: Passagem de zona central a topo em 
derrame Campo Erê, notar dique com raiz na zona de 
topo e aspecto de bancos sedimentares em alteritos.

Figura 55 - MB 07: Igreja de Linha Vencedora, disjunção 
colunar métrica em alteritos Campo Erê, com limite entre 
colunas (base e à direita do martelo) percolado por fase 

silicosa.
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croporfirítica ou granular e eventualmente porfiríti-
ca, com fenocristais tabulares de plagioclásio. Altera-
ção hidrotermal é frequente, conferindo aos basaltos 
tons avermelhados por oxidação ou verde-azulados 
por argilização. A crosta de alteração tem cor bege-
alaranjada.

Amígdalas e vesículas no topo dos derrames têm 
formatos globulares a oblatos com exterior rugoso e 
apresentam, com frequência, pequenos pinçamen-
tos na base que as torna semelhantes a gotas achata-
das. Ocorrem em matriz de basalto micro-porfirítico 
com fenocristais de plagioclásio da ordem de 1mm.A 
mineralogia mais comum em cavidades consta de 
revestimento por argilominerais verde-azulados e 
preenchimento pelos mesmos e/ou por calcita e/ou 
calcedônia, e/ou zeolitas; raramente por Cu nativo, 
cuprita, malaquita e crisocola. É muito comum o re-
cobrimento dos minerais em cavidades por película 
de hialita (opala translúcida).

Geodos decimétricos foram observados em pou-
cos afloramentos, e ao menos em dois locais consta-
tou-se indícios de ametista; no conjunto de lobos nas 
imediações de Palmitinhos (MB 23) em geodos centi-
métricos, e em lavra de rachão a SE de Macucozinho 
(CA 85, Figura 57). Os geodos maiores mostram de 
formas poliédricas irregulares a paralelepípedos ou 
formas globulares a oblatas, com envoltória rugosa, 
e preenchimento por calcedônia, quartzo hialino e 
moldes de anidrita substituída por calcedônia.

4.5. DerrAMes BAsáltICos DA roD. sC-472, 
entre lAJeADo popI e CrIsto reI.

Em cortes de estrada da rodovia SC-472, nas nas-
centes do Lajeado Popi e na localidade de Cristo Rei, 
no setor nordeste da FTP, foi observado, entre as co-
tas 460 e 500m, ao menos um derrame basáltico rico 

em vidro, que não se enquadra na compartimenta-
ção estratigráfica estabelecida, constituindo-se em 
um tipo de rocha também encontrado de maneira 
pontual no Perfil da Romana Seca e a noroeste de Te-
nente Portela.

Trata-se de rocha de cor fresca negra, afanítica, 
com vesículas e amígdalas esparsas revestidas e pre-
enchidas por argilomineral azul-esverdeado, e que 
apresenta típico aspecto brechado nas exposições, 
na forma de fragmentação em crostas a fragmentos 
irregulares centimétricos.

Em exposições adequadas, como em obra de ter-
raplanagem na estação MB-239, pode-se identificar 
estruturas do tipo disjunção colunar regular centimé-
trica, com colunas de 10-15 cm, revestidas por filmes 
de ágata e argilominerais (Figura 58 e Figura 59).

Na zona de topo são encontradas cavidades do 
tipo amígdalas e vesículas em percentual em torno 
de 10%, preenchidas por argilominerais e/ou quartzo 

Figura 56 - MB 88: Próximo a Padre Gonzáles, padrão de 
alteração botrioidal em formas centimétricas em alteritos 

Campo Erê cor de cimento.
Figura 57 - Geodos com formas poliédricas irregulares a 
paralelepípedos ou formas globulares a oblatas, unidade 

Campo Erê.

Figura 58 - MB 239: Aspecto geral de afloramento dos 
basaltos vítreos do perfil rodovia SC 472.
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em cristais milimétricos, zeolitas e calcita, nesta or-
dem de preenchimento.

A mineralogia de preenchimento das cavidades 
do tipo geodos apresenta peculiaridades em relação 
a outras fácies, tendo-se encontrado pseudomorfos 
de barita em arranjos radiados, além de agregados 
de pseudomorfos de anidrita, entre geodos e drusas 
irregulares à ágata cinza e cristais de quartzo hialino, 
estes comuns a geodos de outras fácies que ocorrem 
na FTP (Figura 60 e Figura 61).

O derrame ou os derrames não se constituem em 
unidade cartografável, tanto pela área de ocorrência 
reduzida, como pelo grau insuficiente de conheci-
mento para situá-los como unidade litoestratigráfi-
ca. Conforme comunicação oral do geólogo wilson 
wildner da CPRM, trata-se com boa probabilidade da 
ocorrência do Magma-Tipo Pitanga), no caso em po-
sição estratigráfica correlacionável à passagem entre 
as unidades Cordilheira Alta e Campo Erê.

4.6. DIQUes

Em locais como no divisor de águas entre o Laje-
ado Popi e a rodovia BR 472 (MB-302); na borda sul 
do Parque do Turvo, em perfil entre a barra do Rio 
Turvo e Linha Jacques (CA-148) e também em Dois 
Saltinhos, em crista contornada por alça do rio Pe-
periguaçu (CA-17), foram encontrados afloramentos 
pontuais de basaltos de granulação média, em posi-
ção estratigráfica que não pode ser atribuída à unida-
de Capanema. A ausência de continuidade lateral e 
de estruturação vertical nestas ocorrências excluem 
a possibilidade de um corpo geológico do tipo der-
rame. Embora não constituam alinhamentos recupe-
ráveis no terreno ou em fotos aéreas, nem se tenha 
tido a oportunidade de comprovar sua continuidade 
em função da escala de mapeamento, estas rochas 
representam prováveis diques.

A ausência de contraste mineralógico ou litoquí-
mico entre os prováveis diques e os basaltos encai-
xantes é sugerida por ao menos 2 lâminas descritas e 
por 2 análises químicas, que por não serem represen-
tativas de unidades litoestratigráficas foram excluídas 
dos gráficos apresentados no capítulo 6.

Não se descarta a possibilidade de outros corpos 
geológicos do tipo dique estarem presentes na FTP; 
no entanto, a menos que as relações de contato es-
tejam expostas, sua identificação é prejudicada pelo 
fato de não se esperar evidências geomorfológicas 
por erosão diferencial, ou de aspecto de rochas em 
afloramento, afora os critérios já citados.

4.7. DepósItos sIlICIClástICos 
relACIonADos À ForMAçÂo serrA gerAl

Quartzarenitos sílticos finos a médios, de cor ro-
sada por oxidação, intercalam-se em bancos delga-
dos, com espessura entre poucos centímetros a me-

Figura 59 - MB 239: Disjunção colunar regular 
centimétrica, com colunas de 10-15 cm, revestidas por 

filmes de ágata e argilo-minerais.

Figura 60 - MB 239: Aspecto de geodo em topo da zona 
central de derrame a basaltos vítreos.

Figura 61 - MB 239: Drusas a pseudomorfos de barita e 
anidrita e geodos a calcedônia.
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nos de 1metro, entre derrames de todas as unidades 
mapeadas. Cristais euédricos de micas neoformadas 
podem ser observados com uso de lupa nos arenitos, 
que no geral se encontram muito silicificados por ci-
mentação à calcedônia. Ocorrem também horizontes 
de brechas peperíticas originadas por interação entre 
lavas e sedimentos inconsolidados.

Os horizontes de brecha e de arenitos com cor-
relação lateral mais ampla foram cartografados, pois 
especula-se que os mesmos possam constituir aquí-
feros em subsuperfície, em especial quando ocorrem 
em pacotes de espessura métrica com grande conti-
nuidade lateral, o que favorece a circulação horizon-
tal de águas subterrâneas. Esta aptidão pode ocorrer 
tanto em função da estrutura brechada, da porosi-
dade secundária e da reologia compacta e coesa por 
silicificação que os torna suscetíveis ao fraturamento, 
ou alternativamente pelo fato de estarem associa-
dos a topos de derrames vesiculados e representa-
rem potenciais superfícies selantes. Desta maneira, 
a distribuição dos horizontes mais contínuos pode 
ser conferida no Mapa Geológico da folha, onde se 
observa maior consistência de correlação de horizon-
tes sedimentares no topo da unidade Campos Novos, 
embora eles sejam extremamente comuns e ocor-
ram em bancos mais espessos nas unidades superio-
res (Cordilheira Alta e Campo Erê). Os níveis foram 
cartografados enquanto linhas, dada sua pequena 
espessura.

As estruturas sedimentares, quando recuperáveis, 
restringem-se à laminação planoparalela, raros rit-
mos de granodecrescência centimétricos a sub-cen-
timétricos e laminação ondulada truncada de baixo 
ângulo. Laminação convoluta e dobras atectônicas 
podem ainda estar presentes em arenitos na matriz 
de brechas, indicando estado plástico do sedimento 
quando da colocação das lavas.

A interação dos sedimentos com lavas resulta em 
uma gama de feições, que variam entre impressões 
de clastos e marcas estriadas pela passagem de lava 
sobre topos de camadas, à miscigenação de lavas 
com sedimentos úmidos ou secos, que dá origem 
a horizontes peperíticos, passando por injeções de 
areia fluidificada em fraturas. A maior parte das fei-
ções encontradas são semelhantes às descritas por 
Jerram e Stoolhofen (2002) na sequência vulcanose-
dimentar correlata da Bacia de huab, Namíbia.

Para a compreensão das estruturas geradas é ne-
cessário postular que os sedimentos poderiam estar 
secos, úmidos em parte, ou embebidos em água, e 
capazes de penetrar por fluidificação em fraturas dos 
derrames sobrepostos ou sotopostos, além de assu-
mir a possibilidade da sua litificação precoce, devido 
à interação com lavas e fluidos hidrotermais próprios 
do ambiente vulcânico.

As feições que envolvem brechação foram de-
nominadas “brechas de interação sedimento-lava” 
quando do levantamento de campo, e muitas delas 
permanecem indistintas entre peperitos (interação e 
miscigenação de lavas com sedimentos) e autobre-
chas, por falta de exposições conclusivas. Segundo 
Jerram e Stollhofen (2002), a presença um ambiente 
úmido para a mistura in situ de magma e sedimentos 
inconsolidados ou pouco consolidados não é condi-
ção necessária para o desenvolvimento de horizontes 
peperíticos.

4.7.1. Moldes(inprints)de basalto,estrias de 
fluxo de lava e fissuras preenchidas por areia 
em topo de sedimentos intertrápicos secos.

Em topos de bancos de arenito síltico podem ser 
observadas estrias com ressaltos e sulcos milimétri-
cos, paralelas a ligeiramente sinuosas, resultantes 
da passagem de lavas sobre o topo dos sedimentos, 
Figura 62. Segundo Jerram e Stollhofen (2002) essa 
feição atesta o caráter inconsolidado dos sedimentos 
quando ocorreu o fluxo de lava. Também ocorrem 
marcas de cordas de lavas (Figura 64) e impressões 
de clastos placóides. Estes últimos (Figura 63), segun-
do os mesmos autores, são gerados pela moldagem 
de fragmentos de basalto da crosta de resfriamento 
da lava, posteriormente rolados pelo avanço do front 
de lobos em regime de fluxo do tipo pahoehoe.

4.7.2. Peperitos

Parte das brechas de interação sedimento-lava 
foram identificadas como peperitos “em bloco”, com 
clastos de bordas arredondadas ou angulosas e com 
frequência de tamanho uniforme ou variando entre 
centimétrica a decimétrica. Podem ocorrer clastos de 
basalto em matriz de arenito ou vice-versa. Os clas-
tos mostram-se com frequência inteiramente aver-
melhados, ou avermelhados nas bordas, indicando 
oxidação termal, típica de processos em ambientes 
subaéreos, ocorrendo também fissuras preenchidas 
por areia em topo de derrame, Figura 65, Figura 66 
e Figura 67.

Os horizontes peperíticos são de espessura usu-
almente reduzida a poucos decímetros, mas ao me-
nos um nível métrico foi observado no perfil Barra do 
Feijão Miúdo, Figura 68, onde um conjunto de lobos 
da fácies Campos Novos é sobreposto por nível de 7 
metros aproximados de brecha peperítica, originada 
pela interação com o derrame superior no perfil.

Foi verificada laminação convoluta em brecha pe-
perítica afloramente entre o Rio Turvo e o Lajeado do 
Cedro, formada provavelmente por efeito de carga 
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Figura 62 - MB 93: Estrias de fluxo de lava em topo de 
banco de arenito.

Figura 63 - CA 26: Moldes de clastos de basalto em topo 
de banco de arenito, Fácies Cordilheira Alta.

Figura 64 - CA 234: Marcas de lava em corda 
preservadas em topo de banco de arenito Serra Geral por 

superposição de derrame Campo Erê. 

Figura 65 - MB 374: Prováveis fissuras preenchidas por 
areia em topo de derrame Campo Erê.

Figura 66 - MB 53 Brecha peperítica “em bloco” com 
clastos centimétricos de basalto vesicular-amigdalóide 

em matriz de arenito síltico.

Figura 67 - MB 221: Brecha com predominância de 
clastos decimétricos de basalto amigdalóide circundados 

por  arenito.



CPRM - Programa Geologia do Brasil

50

em sedimentos com alguma plasticidade, Figura 69 
e Figura 70.

Em algumas exposições se observa interação 
sedimento-lava do tipo peperito em locais restritos, 
que possivelmente concentravam mais umidade, re-
sultando em brechação localizada e manchas com 
porosidade secundária, por abertura de vesículas no 
arenito. 

Clastos de arenito síltico, alongados a irregulares, 
ocorrem muitas vezes em brechas em posição “pare-
ada”, onde se recupera entre dois clastos a coerência 
da estratificação plano-paralela original. Nesta situa-
ção a lava parece invadir o sedimento, percolando o 
mesmo de maneira preferencial ao longo do acama-
mento e mostrando evidências de intensa miscigena-
ção com o material sedimentar (Figura 71  Figura 72).

Em grande parte da ocorrência brechas de intera-
ção sedimento-lava (BISL) não se observa interação 
nítida da base do derrame superior com os sedimen-
tos, o que pode ser devido à uma interação prévia de 

lobos de lava que vão se mesclando a areias em uma 
franja de derrame, gerando peperitos, após o que a 
corrida de lava progride e tem-se uma superposição 
do conjunto por basalto com características de pas-
sagem rápida à zona central de derrame, como na 
Figura 68. 

Ainda, mais raramente, recuperam-se evidências 
de interação sedimento-lava em com a geração de 
clastos de basalto amigdalóide alongados em meio a 
arenito, que sugerem estruturas de fluxo ígneo, Figu-
ra 73e Figura 74.

Figura 68 - MB 17: Aspecto do contato de horizonte 
peperítico com 7 metros de espessura, abaixo de derrame 

Campos Novos no perfil Barra do Feijão Miúdo.

Figura 69 - MB 183: Matacão de brecha peperítica em 
bloco. Esquina Grápia.

Figura 70 - MB 183: Detalhe da foto anterior mostrando 
dobras de laminação convoluta em matriz arenítica.

Figura 71 - Ponto MB 17: Perfil Barra do Feijão Miúdo, 
aspecto de arenito com estratificação coerente, em 

contato difuso com lava basáltica por miscigenação.
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4.7.3. Injetitos 

Os injetitos são frequentes em derrames inter-
calados por rochas sedimentares. Nesta situação os 
contatos entre lava basáltica e arenito, seja na porção 
central de derrames, seja em zona de topo, mostram-
-se bruscos e nítidos, e corpos tabulares delgados de 
arenito síltico penetram em fraturas de derrames su-
periores ou inferiores ao banco de sedimentos Serra 
Geral, de maneira discordante (diques) ou, mais rara-
mente, concordante, na forma de estratos com con-
tinuidade lateral decimétrica na zona amigdalóide de 
topo de derrames. 

Os injetitos (Figura 75 a Figura 78) se diferenciam 
do preenchimento de sulcos em topos de derrame 
pela interação em escala milimétrica observada nas 
paredes dos diques entre lava e sedimento, que pode 
resultar em clastos alongados de basalto oxidado e 
rico em vidro, permeados por areia posteriormente 
litificada. Figura 78.

Cabe ainda mencionar, como se discorre em ou-
tros capítulos deste texto, que é frequente a ocorrên-
cia de arenito em venulações, ou arranjos tipo sto-
ckwork, em meio a basalto amigdalóide ou na zona 
portadora de geodos, atuando nitidamente como 
fonte de sílica no preenchimento de cavidades.

Figura 72 - MB 238: Rodovia SC 472, contato difuso 
a nítido de arenito com basalto amigdalóide, onde o 

arenito preserva planos de estratificação contínuos entre 
os clastos de basalto.

Figura 73 - MB 23: Rodovia ERS-472 saída Palmitinhos 
para Tenente Portela. Interação sedimento-lava gerando 

clastos alongados de basalto vesicular em matriz de 
arenito.

Figura 74 - MB 302: Acesso SC 472 – Perfil Lajeado Popi, 
SC. Bloco deslocado, em situação    semelhante à da 

Figura 73

Figura 75 - MB 82: Perfil Barra do Feijão Miúdo. 
Injetito de areia síltica silicificada penetrando basalto 

amigdalóide a partir de banco de arenito acima de topo 
de derrame.
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4.7.4. Especulação sobre a proveniência 
e origem dos depósitos siliciclásticos 
relacionados à Formação Serra Geral.

A ampla correlação lateral que os arenitos da For-
mação Serra Geral apresentam entre alguns conjun-
tos de derrames, como na unidade Cordilheira Alta, 
aponta menos para corpos de água canalizados do 
que para um ambiente do tipo lagunar, ou de peque-
nas depressões preenchidas por água e sedimentos, 
ou para depósitos de fluxo de massa associados a 
eventos de chuvas torrenciais. Esses depósitos são 
desenvolvidos tanto nos hiatos de atividade vulcâni-
ca, quanto em alguns casos parecem ser o registro 
de sedimentação contemporânea ao fluxo de lavas, 
como no caso das intercalações delgadas entre lobos 
de lava da Fácies Campo Erê.  

A natureza siliciclástica dos detritos sugere fontes 
externas à província basáltica, (extrabasinal), com 
contribuição de fragmentos líticos vulcânicos dos ba-
saltos. 

Em um esforço para aportar elementos que pu-
dessem indicar a proveniência dos clastos, foi feita a 
moagem e concentração de pesados por microbatéia 
em 15 amostras de arenito Serra Geral. Após separa-
da a porção magnética (magnetita e hematita) o con-
centrado exibiu frequência muito baixa (da ordem 
de zero a um grão por amostra preparada) de micas, 
zircão, apatita, piroxênio, agregados de celadonita e 
mais raramente pirita, rutilo e epidoto.  

As micas podem ser originadas de processos hi-
drotermais no arenito, e os demais minerais encon-
trados não permitem discriminar a origem de mine-
rais pesados entre o próprio basalto e alguma fonte 
externa. No entanto, fica a sugestão de numa possí-
vel fonte externa de rochas sedimentares recicladas 
com alto grau de maturidade. 

4.7.5. Vulnerabilidade de aquíferos 
introduzida pelos depósitos siliciclásticos 
relacionados à Formação Serra Geral.

Apesar de se constituirem em rochas cuja porosi-
dade primária foi obliterada pela cimentação à calce-
dônia, os arenitos podem incrementar a propriedade 
de aquíferos fissurais em pilhas de basalto, além de 
mostrarem porosidade secundária por interação com 
lavas e quando intemperizados. 

Os arenitos se apresentam assentados sobre to-
pos de derrames, zona preferencial para circulação 
de águas, e se encontram com frequência associados 
a brechas de topo e brechas peperíticas, além de te-
rem extensão lateral considerável, por vezes da or-
dem de dezenas de quilômetros.

Figura 76 - MB 23: Aspecto do contato de dique vertical 
de areia silicificada em basalto amigdalóide. Parte das 

cavidades no basalto é preenchida por areia. Notar que a 
fratura intercepta cavidades no basalto.

Figura 77 - MB 234: dique de arenito próximo à zona de 
topo de derrame, desenvolvendo cavidades no contato 

com encaixante. 

Figura 78 - MB 234: Detalhe de areia agatizada e 
interação com basalto encaixante.
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Da análise do Programa SIAGAS para os poços ca-
dastrados na Folha Três Passos pode-se concluir que 
as entradas de água em brechas estão entre as mais 
significativas, e nestes intervalos são descritos com 
frequência materiais de cor vermelha, rosa, laranja e 
salmão, associados a basaltos amigdalóides, apesar 
de não serem identificados como rochas sedimenta-
res. Também é conhecido o comportamento aquífero 
de níveis intertrápicos mais espessos em profundida-

des rasas, como os que ocorrem na região de Cha-
pecó.

Pelo conjunto de fatores apresentados, recomen-
da-se que os intervalos de sedimentos sejam inves-
tigados de maneira mais consistente quanto a seu 
potencial aquífero, que se confirmado introduz um 
fator de vulnerabilidade às reservas de água subter-
rânea, nas regiões onde é mais intensiva a pecuária 
suína e avícola. 
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5 — petrogrAFIA

A petrografia dos basaltos e arenitos intertrápicos 
foi descrita com uso de microscópios do Laboratório 
de Petrografia da UFRGS e de aparelho Olympus mo-
delo BX 50, nas dependências da CPRM. Foram des-
critas 68 lâminas entre os Fácies Campo Erê e Cordi-
lheira Alta (15), Campos Novos (32) e Capanema (19) 
e 2 de possíveis diques, que compreenderam, para os 
basaltos, todas as rochas analisadas para litoquímica. 
A grande maioria de rochas descritas corresponde à 
zona central de derrames. Foram incluídas ainda 15 
secções delgadas de arenitos e brechas peperíticas, 
que não contam com descrição formal, mas foram 
úteis para observação de processos de miscigenação 
lava-sedimento.

Foram estimados os percentuais de minerais 
constituintes de rocha, acessórios e minerais secun-
dários por comparação com planilhas para estimativa 
de percentagem (Terry; Chillingar, 1955). 

A elaboração de uma ficha de descrição e de uma 
planilha para estimativas percentuais auxiliaram a 
uniformizar a descrição e tabulação dos dados pe-
trográficos, e como procedimento padrão foram es-
timadas em primeiro lugar as quantidades relativas 
de vidro, opacos, acessórios e minerais de alteração, 
sendo o saldo percentual então distribuído propor-
cionalmente entre plagioclásios e piroxênios.    

Em função do interesse que as rochas basálticas 
suscitam quanto ao emprego em remineralização de 
solos com uso de pós de rocha, a petrografia buscou 
comparar a abundância relativa de apatitas, mineral 
que pode disponibilizar fósforo para solos, e também 
especulou os efeitos de alteração hidrotermal sobre 
a abertura de fases minerais nos basaltos.  Embora 
a estimativa de quantidade de um mineral acessório 
diminuto como a apatita seja difícil, as observações 
buscaram verificar o tamanho das agulhas, suas ca-
racterísticas e sua abundância em três classes: pou-
ca, abundante e muito abundante.  Este tema é re-
corrente no item Recursos Minerais. O trabalho de 
descrição petrográfica contou com orientação da 
petrógrafa Andréa Sander, que também executou as 
fotomicrografias, e com a supervisão do geólogo wil-
son wildner.

5.1. petrogrAFIA DAs UnIDADes 
lItoestrAtIgráFICAs.

5.1.1. Fácies Capanema

As secções delgadas de rochas da fácies Capane-
ma evidenciam a predominância de rochas hipocris-
talinas de granulação média, com textura intergranu-
lar dos piroxênios e intersertal da matriz, sendo mi-
noritárias as rochas porfiríticas ou microporfiríticas e 
glomeroporfiríticas com matriz fina e raras as rochas 
afaníticas. Esta unidade reúne as rochas com maior 
percentual de produtos de devitrificação, seja na 
forma de domínios intersertais seja como cavidades 
diktitaxíticas, e também evidências de hidrotermalis-
mo acentuado.

A mineralogia essencial dessas rochas compor-
ta plagioclásio (40-50%); e clinopiroxênio (30-40%), 
sendo identificada augita e raramente pigeonita. Mi-
nerais opacos ocorrem em quantidade maior que a 
de acessórios, entre 5 e 10%.  Os minerais acessórios 
mais comuns são olivina, que eventualmente atinge 
4%, e apatita, sendo raros quartzo e anfibólio. Entre 
os minerais secundários ocorrem celadonita, clorita 
e outros filossilicatos; óxidos e hidróxidos de ferro, 
e opala.

Os plagioclásios apresentam-se em fenocristais 
zonados de tamanho até 4 mm nas rochas porfiríti-
cas, com abundantes inclusões de piroxênio e opa-
cos, em textura poiquilítica, e eventualmente apre-
sentando textura sieve (Figura 79. Os plagioclásios 
da matriz, bem como aqueles das rochas granulares, 
apresentam-se em cristais tabulares geralmente eué-
dricos, com bordas e macla nítidas a pouco nítidas, a 
depender do grau de argilização das rochas.

Os piroxênios ocorrem em textura intergranular 
às ripas de plagioclásio (Figura 79; Figura 80), muitas 
vezes maclados, em cristais entre 0,2 e 1 mm, euédri-
cos, de hábito prismático curto ou subédricos a glo-
bulares (os menores). É comum que se apresentem 
em grãos oxidados, envoltos por pequenos grãos de 
opacos. Quando em microfenocristais em rochas de 
matriz afanítica a fanerítica fina atingem tamanho 
aproximado de 0,6 mm. Apenas em uma minoria das 
lâminas foram identificados pigeonita e augita, e na 
maior parte distingue-se apenas augita. Em ao me-
nos uma das lâminas foi observada a augita com ma-
cla em ampulheta (Figura 81 e Figura 82). 
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Olivina está presente em todas as lâminas, geral-
mente em pequenos cristais euédricos substituídos 
por iddingsita ou celadonita, também  ocorrendo  
totalmente  substituída por   hematita  translúcida   
Figura 83.

 Anfibólio foi observado em lamelas sobre cristais 
de piroxênio em 2 das 19 lâminas descritas, com ca-
racterística oxidação e bordas a opacos no piroxênio, 
atingindo o percentual estimado de 8% na amostra 
MB 216. Os minerais opacos ocorrem em grãos de 
até 0,8 mm, de formas muito variadas, entre euédri-
cos com secções de hábito cúbico a tabulares, ou es-
queléticos, dendríticos (Figura 98) e vermiformes a 
aciculares, estes atestando processos de resfriamen-
to rápido. 

A apatita foi estimada como abundante em quatro 
das 19 lâminas descritas, e ocorre em agulhas ocas, 

com dimensões que atingem comprimento de até 0,7 
mm, um pouco mais largas que aquelas encontradas 
nos demais fácies.

Os produtos de devitrificação (Figura 81); Figu-
ra 82; Figura 83) são especialmente abundantes na 
unidade Capanema, e sua quantidade fica entre 10 e 
30%.  Os domínios intersertais, entre sub-milimétri-
cos e 1 mm, apresentam produtos de devitrificação 
de cores muito variadas, que vão do bege-salmão 
aos tons castanhos, e também incluem a cor verde, 
apresentando baixa birrefringência em LP. Neles são 
comuns cristais esqueléticos de plagioclásio do tipo 
“rabo de andorinha”, bem como micrólitos de mine-
rais opacos, e em algumas das lâminas foi observada 
a textura pilotaxítica em domínios de vidro, típica de 
resfriamento rápido.

Figura 79 - MB 30: Fenocristais de plagioclásio com 
textura sieve em rocha  porfirítica fina a média. LN 6 X.

Figura 80 - Mesma rocha em LP, notar textura 
intergranular do piroxênio e macla combinada  Albita-

Carlsbad  no fenocristal de plagioclásio. LP 6 X.

Figura 81 - MB 216: Cristal de augita com macla em 
ampulheta, ao lado de domínio intersertal com produtos 
devitrificados de cor salmão. Notar cristais dendríticos de 

opacos. LN 40 X .

Figura 82 - MB 216: Detalhe da parte central do campo 
anterior, mostrando cristal de piroxênio com macla 
em ampulheta, à esquerda do cristal, produtos de 
devitrificação de birrefringência baixa. LP 100 X.
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Além da mineralogia secundária comum às outras 
fácies (filossilicatos, argilominerais, óxidos e hidróxi-
dos de ferro) na unidade Capanema foi identificado o 
mineral clorita.

As cavidades diktitaxíticas das rochas descritas 
para a fácies Capanema (Figura 84 e  Figura 85) são 
de tamanho superior às de outras unidades, atingin-
do 4 milímetros na sua dimensão maior. Com frequ-
ência as cavidades são alongadas, e seu preenchi-
mento é complexo, mostrando várias fases minerais 
arranjadas em sequência. O preenchimento dá-se 
por celadonita, argilominerais, filossilicatos, opala e 
clorita, mais raras.

Como em outras unidades, observa-se alteração 
hidrotermal mais intensa nas bordas e vizinhança de 
cavidades diktitaxíticas, que podem ainda apresentar 
tendência a conexão por processos de coalescência. 

Estes processos são possivelmente relatados a cor-
rosão por fluidos hidrotermais como nas amostras 
MB-158 (Figura 85), do Lajeado Burro Magro, em 
derrame portador de geodos decimétricos, e MB-57, 
proveniente do Perfil Lajeado Carreirão, onde as cavi-
dades interconectadas adquirem aspecto de vênulas 
e são preenchidas por celadonita, carbonato, quart-
zo e clorita. Neste local existem relatos de geodos à 
ametista. 
A quantidade original de vidro presente nas rochas 
da fácies Capanema é possivelmente um dos fatores 
que favoreceram a corrosão da matriz das rochas e a 
coalescência das cavidades, devendo ser investigada 
enquanto um critério para o potencial de formação 
de grandes geodos em basaltos.

Em cavidades diktitaxíticas da amostra MB 31 
(Figura 86 e Figura 87), chama a atenção o aspecto 

Figura 83 - MB 33: Agrupamento de cristais de olivina 
em basalto Capanema. Notar na parte inferior ao centro 
textura pilotaxítica em produtos de devitrificação de cor 

verde LN 40 X.

Figura 84 - MB 33: cavidade diktitaxítica preenchida por 
opala com fraturas. Notar pseudomorfos de plagioclásio 

remanescentes no interior e minerais oxidados nos 
bordos. LN 40 X.

Figura 85 - MB 57: Cavidades diktitaxíticas em processo de coalescência, preenchidas por celadonita. 
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curioso de formas que lembram bastões curvos sep-
tados, discretos ou dispostos em simetria de estrela 
com 4 braços. 

As secções basais dos bastões tem uma cruz ao 
centro, e o aspecto do conjunto é de estruturas bio-
gênicas, representando no entanto diversas seções 
de agregados de argilominerais de  hábito colunar 
(informação verbal)1 .

5.1.2. Fácies Campos Novos

Dentre as lâminas descritas de rochas da fácies 
Campos Novos predominam as rochas hipocrista-
linas com textura porfirítica ou microporfirítica, a 
microfenocristais e fenocristais de plagioclásio e de 
clinopiroxênio, em matriz afanítica a fanerítica fina, 
raramente média. Os fenocristais de plagioclásios são 
sempre maiores e mais abundantes que os de piro-
xênio, e com frequência observa-se textura glome-

1 Informação fornecida pela Geóloga da CPRM – Serviço Geológico do 
Brasil, Andrea Sander, em Porto Alegre, em fevereiro de 2012. 

roporfirítica pelo arranjo das duas fases minerais em 
glomérulos. Na matriz, são típicas as texturas inter-
granular dos piroxênios e intersertal, com domínios 
de produtos de devitrificação e cavidades diktitaxíti-
cas à celadonita, filossilicatos de birrefringência ama-
rela ou à opala, Figura 88.

Como mineralogia essencial as rochas dessa asso-
ciação apresentam plagioclásio (40-55%), clinopiro-
xênios (augita e pigeonita 30-40%) e minerais opacos, 
que ocorrem em quantidade usualmente maior que 
a de acessórios, chegando a 10%. Os minerais aces-
sórios são olivina, apatita e quartzo, encontrando-se 
anfibólio em algumas lâminas. 

A mineralogia secundária inclui argilominerais, 
óxidos e hidróxidos de ferro, zeolita e opala.

Os fenocristais de plagioclásio têm dimensões en-
tre 0,8 e 2 mm, com bordas ora nítidas ora corroídas, 
e apresentam-se com frequência zonados e poiqui-
líticos, por inclusões de piroxênio e plagioclásio, Fi-
gura 89. Os agregados de grãos da matriz podem ser 

Figura 86 - MB 31: Cavidade diktitaxíticas a 
argilominerais (celadonita) e filossilicatos em bastões 

septados, que representam seções de hábito colunar LN 
40 x.

Figura 87 - LP 40 x

Figura 88 - CA 105: Fenocristal de plagioclásio zonado e 
com inclusões em matriz a piroxênios intergranulares. LP 

40 X

Figura 89 - CA 105: Fenocristal de plagioclásio zonado e 
com inclusões em matriz a piroxênios intergranulares. LP 

40 X
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euédricos a subédricos e apresentar macla nítida ou 
difusa.

Os microfenocristais de piroxênio, entre 1,3 e 0,5 
mm, são poiquilíticos, com inclusões de plagioclásio, 
ocorrendo também microfenocristais globulares, en-
quanto que na matriz o mineral encontra-se em grãos 
muito pequenos, com hábito tabular, ou em formas 
globulares de aspecto corroído, ou subédricas (Figura 
90). É comum a distinção entre as variedades augita e 
pigeonita (Figura 93).

Na matriz os domínios intersertais com relictos 
de material vítreo à micrólitos de plagioclásio e opa-
cos têm dimensões de 0,1-0,3 mm e cores variadas, 
predominando os tons de bege-salmão, castanho e 
amarelo-queimado. As cavidades diktitaxíticas tem 
dimensão maior entre 0,3 e 5 mm, e mostram pre-
enchimento por mais de uma fase mineral, como 
opala e argilominerais. O percentual de produtos de 
devitrificação é maior que 5% na grande maioria das 
lâminas descritas, e pode ultrapassar 15% em várias 
delas.

Os grãos de minerais opacos apresentam-se geral-
mente esqueléticos, em tamanhos de 0,2 a 0,5 mm, 
coexistindo com formas tabulares com inclusões e 
bainhas. Mais raramente ocorrem cristais euédricos 
com secções de hábito cúbico. Sua abundância é va-
riada, entre quantidade acessória a 10%, e corres-
pondem a prováveis magnetitas e ilmenitas.

Pseudomorfos de olivinas (1-4%) estão presentes 
em quase todas as lâminas, em cristais de 0,1 a 0,5 
mm, onde o mineral original foi substituído por iddin-
gsita, celadonita ou parcial a totalmente oxidado (Fi-
gura 92). Eventualmente as olivinas são substituídas 
por hematita translúcida, e, de modo mais raro, por 
boulingitas. 

Os basaltos da fácies Campos Novos apresentam 
apatitas ocas, mais largas e curtas em relação àque-
las descritas nos basaltos de outras unidades, e adi-

cionalmente   têm a maior estimativa de quantidade 
para este mineral, com indicação de apatitas muito 
abundantes para 5 das 32 lâminas descritas.

Observou-se anfibólio sobre ripas de piroxênio 
em 4 das lâminas descritas, e em uma delas secções 
basais com clivagem a 120º e pleocroísmo em tons 
de marrom a marrom-escuro típico da hornblenda 
basáltica, anfibólio anidro. O percentual de anfibólio 
pode ultrapassar o de mineral acessório, chegando 
a estimados 7%, e em comum as rochas que portam 
anfibólio estão intensamente argilizadas à celadonita 
e/ou filossilicatos de cor amarela.

Quanto às evidências de alteração hidrotermal, 
observa-se com frequência a argilização mais intensa 
em domínios adjacentes às cavidades diktitaxíticas, 
com argilo-minerais verdes (provável celadonita) ou 

Figura 90 - MB 17A Microfenocristal de piroxênio globular 
entre outros prismáticos, em matriz a grãos de piroxênio 

globulares. LN 25X

Figura 91 - MB-09: grãos de mineral opaco esqueléticos 
em rocha fanerítica fina. LN 25 X

Figura 92 - MB 16 F: Grãos de olivina (em tons 
alaranjados) substituída por iddingsita e celadonita. LN 

25 X
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amarelos em LN, além de opala, avançando sobre a 
matriz e minerais em torno das cavidades, e tornan-
do-se difusa à distância de frações de milímetros des-
tas (Figura 93, Figura 94, Figura 95, Figura 96).

A ocorrência de opala em cavidades diktitaxíti-
cas e substituindo minerais nas suas proximidades 
é identificada pela cor do mineral, em diversos tons 
de caramelo e amarelo-queimado em LN, por fratu-
ras poligonais, e também pelo caráter isótropo a fra-
camente anisótropo (Figura 91 e Figura 92). A opala 
pode apresentar-se infiltrada por material microcris-
talino vermelho a castanho, que mascara a anisotro-
pia. 

Ainda cavidades abertas por dissolução do tipo 
amígdala, quando preenchidas por opala, mostram 
filmes de filossilicatos nas bordas, com limites pouco 

nítidos que apontam para substituição e difusão dos 
filossilicatos em “cauda”, em parte da opala e para 
domínios vizinhos, sobre minerais da matriz, Figura 
93 e Figura 94. A opala também é observada perco-
lando por fraturas contíguas às cavidades diktaxíticas.

A argilização varia em intensidade e pode se res-
tringir a pequenas lamelas de argilominerais segun-
do as clivagens dos plagioclásios e/ou piroxênios ou 
à substituição parcial destes minerais, não evoluindo, 
no entanto, para a formação de pseudomorfos. 

Em várias lâminas, e em especial naquelas de ba-
saltos portadores de pintas de cobre nativo, é notá-
vel a oxidação dos piroxênios e minerais opacos, os 
primeiros desenvolvendo manchas de hidróxidos de 
ferro, bordas e fraturas enegrecidas e pontuações de 
opacos nas bordas ou dentro dos cristais, enquanto 
nos minerais opacos surgem manchas de hidróxidos 
de ferro na periferia dos grãos. Nesta situação, as oli-

Figura 93 - CA 174: Cavidades diktitaxíticas a opala (cor 
amarelo-queimado), com fraturas poligonais, substituída 

por argilominerais (cor marrom) nas bordas. Detalhe 
para grão de pigeonita com borda a opacos. LN 40X

Figura 94 - CA 174: Cavidades diktitaxíticas a opala (cor 
amarelo-queimado), com fraturas poligonais, substituída 

por argilominerais (cor marrom) nas bordas. Detalhe 
para grão de pigeonita com borda a opacos. LN 40X

Figura 95 - CA 81: Amígdala preenchida por carbonato 
e opala, substituída na borda externa por filossilicato, 
notar disseminação deste na envoltória e em faixa na 

matriz da rocha. LN 25X

Figura 96 - Cena anterior em LP, notar difusão de 
filossilicatos em “cauda” a partir da cavidade preenchida 

por opala.
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vinas mostram-se substituídas por iddingsita, por sua 
vez alterada a hidróxidos de ferro.

Ainda minerais fibro-radiados incolores a pardos e 
de birrefringência muito baixa (tons de cinza), suge-
rem processos de zeolitização na matriz de algumas 
rochas, e em uma delas foi observado carbonato na 
matriz, em domínios restritos. 

Na amostra CA 81 A, representativa de zona cen-
tral de derrame, as cavidades diktitaxíticas mostram 
processo de coalescência, possivelmente por disso-
lução dos espaços entre elas, em função de repre-
sentarem caminho preferencial para a percolação de 
fases fluidas hidrotermais, Figura 97.

Em uma brecha de topo de derrame (MB-04B) 
observou-se processo de abertura de cavidades por 
dissolução, gerando espaços irregulares a ovóides, 
preenchidos por argilominerais de birrefringência 
amarela, opala, zeolitas, quartzo e acículas de pro-
vável opaco, Figura 98. Nesta amostra os piroxênios 

encontram-se fortemente oxidados e os minerais 
opacos estão em processo de dissolução, atestando 
as condições oxidantes de topo de derrame.

5.1.3. Fácies Campo Erê e Cordilheira Alta

As rochas de ambas unidades são descritas con-
juntamente por apresentarem petrografia seme-
lhante, dada à sua afinidade química, e de resto se 
diferenciam pela ocorrência de zonas amigdalóides 
de topo mais possantes e com maior percentual de 
cavidades na primeira unidade, além da ocorrência 
de amígdalas esparsas em outras zonas de derrames. 
Acresce que a pequena distribuição em área, bem 
como os sítios de ocorrência em divisores de água 
muito entalhados e com espessa cobertura de solos 
torna a restrita a disponibilidade de rochas frescas 
para a Fácies Campo Erê. 

Predominam nessas unidades os basaltos afaníti-
cos a faneríticos finos, com frequência microporfiríti-
cos a porfiríticos com fenocristais e microfenocristais 
de plagioclásio e mais raramente de piroxênio. Estão 
sempre presentes a textura intergranular dos clino-
piroxênios na matriz e a textura intersertal com do-
mínios a resíduos vítreos. São mais raras as texturas 
glomeroporfiríticas, com fenocristais de plagioclásio, 
piroxênio, ou glomérulos dos dois minerais. Ocorrem 
ainda texturas de fluxo ígneo, como orientação pla-
nar e imbricamento de cristais tabulares de plagio-
clásio. 

A mineralogia essencial das rochas comporta pla-
gioclásio (40-50%), piroxênio (augita e pigeonita 25-
42%) e eventualmente minerais opacos ocorrem em 
quantidade maior que a de acessórios.

Os minerais acessórios são opacos, quartzo, apa-
tita, olivina e mais restritamente anfibólio, enquanto 
a mineralogia secundária é representada por argilo-
minerais, óxidos e hidróxidos de ferro, carbonatos e 
opala.

Os basaltos são holocristalinos a hipocristalinos, 
e as porções intergranulares podem apresentar até 
15% de materiais devitrificados de cor bege-salmão 
a chocolate em Luz Natural (LN) e baixa birrefringên-
cia, a micrólitos de plagioclásio e óxidos. São muito 
frequentes relictos do tipo cavidades diktitaxíticas, 
de onde o vidro original foi expulso e substituído por 
argilominerais, sendo estas cavidades identificadas 
pelos limites nítidos de ripas de plagioclásio.

Os fenocristais de plagioclásio (2-0,5 mm) são ge-
ralmente maclados pela lei da albita, e com menor 
frequência mostram macla Carlsbad. Podem apre-
sentar-se em cristais tabulares euédricos com bordos 
e macla nítidos ou com contornos corroídos e macla 
difusa, assim como os plagioclásios da matriz (Figura 
99 e Figura 100). Também ocorrem fenocristais com 

Figura 97 - CA 81A - Processo de coalescência em 
cavidades diktitaxíticas em rocha de zona central de 

derrame. LN 25X

Figura 98 - MB 4B: Aspecto de cavidades abertas por 
dissolução em brecha de topo de derrame.     LN 25 X
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contornos difusos, ou com evidências de alteração 
hidrotermal segundo as clivagens, em matriz a pla-
gioclásios com bordos mais nítidos e mais preserva-
dos, indicando um desequilíbrio de fases precoces 
com as demais, cristalizadas posteriormente (Figura 
101 e Figura 102).

Os piroxênios constituem algumas vezes micro-
fenocristais (0,8-0,5 mm), que podem ser maclados, 
mas mais comumente apresentam textura intergra-
nular a ripas de plagioclásios. 

Em algumas lâminas é nítida a distinção entre 
indivíduos levemente pleocróicos em tonalidade ró-
sea (augita) e cristais incolores de relevo mais alto 
(pigeonita), individualizados ou incluídos na augita. 
Apresentam-se na maioria das vezes em agregados 
de pequenos grãos subédricos prismáticos curtos a 
globulares (0,1-0,2 mm). Estão com frequência oxida-

dos e associados a domínios ricos em minerais opa-
cos, ocorrendo também alteração a argilominerais de 
birrefringência amarela de primeira ordem.

Em 5 das lâminas, os piroxênios mostram proces-
so de substituição por mineral verde-mate, que cres-
ce sobre parte dos cristais tabulares em lamelas com 
orientação ortogonal ao eixo de maior elongamento 

e com eventuais charneiras de inflexão segundo o 
mesmo eixo. Os prismas (0,3-0,5 mm) são alongados, 
de cor descontínua e aspecto fibroso, têm pleocroís-
mo sutil em tons de verde e castanho e birrefringên-
cia em azul de segunda ordem. Apresentam bordas e 
fraturas enegrecidas por minerais opacos (Figura 103 
e Figura 104).

O percentual de cristais de anfibólio pode atingir 
5%, embora seja de estimativa difícil. Outras pro-
priedades diagnósticas para o mineral anfibólio são 
descritas adiante, na petrografia da unidade Campos 
Novos.  

Figura 99 - MB 40: Basalto com textura intergranular do 
piroxênio e cavidades diktitaxíticas a celadonita.LN

Figura 100 - Mesmo campo da lâmina em LP.

Figura 101 - MB175B: Fenocristais de plagioclásio de 
até 1,2mm, com bordos nítidos em matriz afanítica 
intergranular a plagioclásio, piroxênio e opacos. LN 

Figura 102 - MB63B: Fenocristal de plagioclásio com 
bordos corroídos em matriz intergranular a ripas 

subédricas de bordos e macla difusa. Opacos finos 
euédricos. LP
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Os minerais opacos, prováveis magnetitas e il-
menitas, ultrapassam o percentual de acessórios, 
e podem atingir 10% ou pouco mais. Encontram-se 
oxidados e na maior parte das lâminas os cristais 
bem formados coexistem com formas esqueléticas, 
ou com bainhas. Quando estão bem cristalizados são 
frequentes as secções características de hábito cú-
bico, como quadradas e hexagonais, além do hábito 
tabular.  

As olivinas estão presentes em grande parte das 
lâminas descritas, como fenocristais fraturados me-
nores que 0,5 mm, ou pequenos cristais na matriz e 
são reconhecidas por seu hábito prismático curto e 
fraturas curvas, uma vez que invariavelmente mos-
tram-se substituídas por produtos de alteração do 
tipo iddingsitas, e mais raramente por boulingitas. 
Sua quantidade não ultrapassa a de minerais aces-
sórios. 

Outros acessórios são apatitas, em agulhas ocas 
com comprimento até 0,5mm, agrupadas ou disper-
sas e incluídas em outros minerais, como plagioclá-
sios, e muito frequentes nos domínios de vidro. Em 
termos de abundância relativa, a maioria das lâminas 
das unidades Campo Erê e Cordilheira Alta apresenta 
quantidade moderada e uma minoria mostra muita 
apatita, ver introdução deste capítulo para critérios. 

O quartzo é observado em cristais anédricos de 
0,2 mm e menores, na matriz e como inclusões em 
outros minerais. Foi identificado em percentuais es-
timados em torno de 1%, mas é provável que uma 
maior quantidade possa estar presente, já que os ba-
saltos toleiíticos são saturados em sílica.

Entre os minerais de origem secundária ocorrem 
celadonita e outros argilominerais de birrefringência 
amarela, hematita e hidróxidos de Fe.

Os aspectos mais distintivos de alteração hidroter-
mal nas fácies Cordilheira Alta e Campo Erê incluem 
argilização de plagioclásios e piroxênios a celadonita 
e minerais fibrosos de cor amarela em LN (prováveis 
argilominerais), que pode estar restrita às clivagens, 
ou evoluída a ponto de matizar os minerais e dar cor 
à lâmina delgada (Figura 105). Neste processo se al-
ternam as fases minerais mais afetadas; ora os pla-
gioclásios estão mais preservados, ora os piroxênios. 
Também com frequência os piroxênios encontram-se 
fortemente oxidados em relação a outros minerais. 
Em uma das lâminas foi observado carbonato substi-
tuindo argilominerais amarelos em LN.

Figura 103 - MB 212: Cristal tabular de augita com 
crescimento de anfibólio (verde) em lamelas ortogonais 

ao alongamento. LN 40X

Figura 104 - MB 212: Cristais prismáticos de anfibólio. 
Notar macla, crescimento sobre piroxênios e matriz 

argilizada. LN 25X.

Figura 105 - MB63B Fenocristal de plagioclásio com 
bordos corroídoMB 119: Cavidades diktitaxíticas 

preenchidas por celadonita e aspecto de argilização 
à celadonita mais desenvolvida sobre plagioclásios. 

Próximo ao centro cristal prismático longo de anfibólio. 
LN 40X
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6 — geologIA estrUtUrAl

6.1. IntroDUção

A estruturação tectônica da Formação Serra Geral 
na Folha Três Passos dá-se no regime de deforma-
ção rúptil-rúptil, e seus traços maiores são coerentes 
com a distribuição das unidades litoestratigráficas. 
Esta característica embasou a separação dos domí-
nios estruturais da área mapeada.

A visualização de planos de falha em afloramen-
tos é condicionada pela geomorfologia dos terrenos 
basálticos, onde as grandes estruturas rúpteis encon-
tram-se invariavelmente erodidas, originando vales 
encaixados, de maneira que os planos com atitudes 
medidas em campo correspondem, quase sempre, 
às falhas e fraturas conjugadas às estruturas maiores, 
enquanto estas são recuperadas por fotointerpreta-
ção.

Outra feição marcante nos afloramentos é a con-
formação das estruturas de falha à zona de disjunção 
colunar. Como são elementos prévios, as faces de 
juntas colunares acabam por se constituir em cami-
nho preferencial para a deformação rúptil. Nas expo-
sições de pedreiras e grandes cortes de estrada, os 
planos de falha se destacam como paredes contínuas 
algo onduladas, enquanto que nos afloramentos em 
piso os traços de planos de falha raramente cortam 
os polígonos de disjunção.

Assim, para medidas de atitudes em afloramen-
tos, as juntas foram discriminadas das estruturas 
ígneas por sua continuidade métrica, e as falhas fo-
ram identificadas e discriminadas por indicadores ci-
nemáticos como lineações do tipo slickenlines. Estes 
indicadores são preservados apenas em uma parte 
dos planos e em locais restritos, sendo muito comum 
que o intemperismo destrua completamente os fil-
mes de silica ou óxidos, bem como de micro brecha, 
nas estruturas. Já os conjugados como juntas de ci-
salhamento, juntas e veios extensionais só foram ob-
servados raramente, e em zonas centrais de derrame 
sua distinção das estruturas ígneas é bastante difícil 
(Figura 106 e Figura 107).

Com estas restrições, a determinação do sentido 
de movimento em planos de falha contou apenas com 
ressaltos. Além de lineações do tipo slickenlines verti-
cais e horizontais, em vários espelhos de falha estão 
presentes slickenlines com inclinação a 45º, como re-
sultante de movimentação oblíqua, com componen-
tes de rejeito vertical e horizontal. Também em vários 

afloramentos encontrou-se no mesmo plano de falha 
tanto estrias verticais a subverticais como horizon-
tais, atestando a retomada dos planos em diferentes 
regimes de esforços, bem como a complexidade do 
arranjo dos blocos tectônicos. Os planos de falha são 
geralmente ornamentados por fases minerais de per-
colação hidrotermal, como minerais argilosos (cela-
donita), carbonatos, hematita, hidróxidos de ferro e 
oxidados de cobre. 

Para fins de classificação em sistemas quanto à 
atitude espacial as falhas e fraturas cartografadas 

e medidas foram agrupadas sob as orientações N-S 
(340°-20º e 160°-200°), NE-Sw (21°- 79° e 201°-
259°), Nw (101° a 160° e 281° a 339°) e E-w (80° a 
120° e 260° a 280°).

A fotointerpretação, as imagens de relevo som-
breado, e também as cenas disponíveis no programa 
Google Earth permitem o reconhecimento nos ter-
renos basálticos de estruturas circulares e hemicir-

Figura 106 - Juntas de cisalhamento em falha normal do 
sistema NE-SW. Ponto CA-20, lavra para rachão, Basílio 

da Gama. 
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culares a elípticas em planta, de diâmetro entre 2 e 
12km. Elas ocorrem na forma de cristas simples ou 
duplas, associadas a zonas de falha quilométricas do 
sistema Nw. Embora as estruturas tenham sido obje-
to de investigação de campo, seguem sem evidências 
conclusivas quanto à sua gênese, e sua maior correla-
ção com atributos geológicos deve-se ao fato de alo-
jarem indícios e ocorrências de Cu nativo e oxidado, 
sendo que corresponderem na maioria a alvos já pes-
quisados para cobre no Projeto Cobre em Itapiranga 
(Szubert; Grazia e Shintaku, 1979).

6.2. estrUtUrAs CArtogrAFADAs e 
DoMÍnIos estrUtUrA DA FolHA.

Da leitura do mapa geológico depreende-se que a 
distribuição das unidades mapeadas tem relação es-
treita com a estruturação tectônica em blocos altos e 
baixos em extensas zonas de falha normais, que con-
trolam as cotas de base dos pacotes de derrames em 
diversos setores da folha.

Este foi o critério para compartimentação dos do-
mínios estruturais, que constam no mapa da Figura 
108, onde são apresentados também os estereogra-
mas com atitudes de planos coletados em afloramen-
tos, e as frequências de fotolineamentos.

Os alinhamentos preferenciais das grandes mor-
foestruturas da FTP recaem em 4 sistemas distintos, 
de orientação NE-Sw e Nw-SE os mais expressivos, 
e E-w e N-S, com expressão local.  Os sistemas NE-
-Sw e Nw-SE são apresentados pela literatura geo-
lógica (Soares et al. 1982; Fúlfaro, 1982; Marques et 
al., 1993) como reativação de estruturas herdadas do 
embasamento, sendo que o segundo apresenta níti-
do comportamento distensivo e aloja enxames de di-
ques básicos que correspondem a canais alimentado-
res dos derrames. As estruturas E-w são creditadas à 
abertura do Atlântico e poderiam reproduzir padrão 
de estruturas de placa oceânica, segundo zalán et al. 
(1990).

6.2.1. Domínio Estrutural 1

O primeiro domínio estrutural é limitado pelo cur-
so do rio Turvo e corresponde ao setor sudoeste da 
FTP, apresentando-se intensamente fraturado, com 
predomínio de estruturas dos sistemas Nw, Ew e NE, 
e contando ainda com falhamentos de orientação NS, 
(Figura 109 e Figura 110).

As estruturas em torno de E-w apresentam a 
maior continuidade, ultrapassando 10 quilômetros, e 
conformando em parte os contatos entre unidades li-
toestratigráficas, assim como os traços de falhas Nw, 
que são levemente sinuosos e têm extensão mais li-
mitada. O sistema N-S apresenta traços descontínuos 
em segmentos de poucos quilômetros, enquanto o 
sistema NE neste domínio é caracterizado por traços 
de falhas interrompidos e rejeitados por estruturas 
E-w e Nw. 

A maior parte dos planos de falha e juntas coleta-
dos em afloramentos neste domínio corresponde aos 
sistemas NE e N-S, seguidos de perto pelas estruturas 
Nw, e com poucas atitudes do sistema E-w.

Os planos do sistema NE tem atitudes entre 21° a 
79° e 201° a 259°, com maior incidência em torno de 
70°, apresentando mergulhos verticais a 80° para SE 
ou para  Nw. Predominam as estruturas sem rejeito 
determinado, em corredores de largura decimétrica, 
com espaçamento centimétrico entre fraturas. Os 
planos são regulares e contínuos por metros a deze-
nas de metros, com preenchimento por fases silico-
sas em filmes ou crostas com espessura máxima de 
0,5 cm. Os planos de falhas transcorrentes do siste-
ma NE têm atitudes em torno de 70º ou de 230º e su-
peram em frequência os de falhas normais. Ocorrem 
em corredores restritos ou de forma isolada, e apre-
sentam crostas ferruginosas ou silicosas e por vezes 
apresentam movimentos verticais superimpostos. Já 
as falhas normais deste sistema foram verificadas em 
poucos planos, contínuos por vários metros, regula-
res e secos.

Figura 107 - Afloramento em piso de estrada. Veios 
extensionais à calcita associados a transcorrência do 

sistema E-W. MB 156, sul de Daltro Filho.
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Figura 108 - Distribuição dos domínios estruturais da folha Três Passos com 
estereogramas de falhas, fraturas e foto-lineamentos interpretados.

Figura 109 - Distribuição dos domínios 
estruturais da folha Três Passos com 

estereogramas de falhas, fraturas e foto-
lineamentos interpretados.

Figura 110 - Distribuição dos domínios 
estruturais da folha Três Passos com 

estereogramas de falhas, fraturas e foto-
lineamentos interpretados.
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As estruturas do sistema NS no domínio 1 são ca-
racterizadas por corredores decimétricos a métricos, 
com espaçamento centimétrico a decimétrico entre 
fraturas, com  maior frequência orientadas em torno 
de  0º e 20° e 160º e 200º, ver Figura 111 e Figura 
112. 

As estruturas sem rejeito qualificado são predo-
minantes, seguidas pelas transcorrências, com pou-
cos planos de falhas normais.

O sistema Nw é representado no domínio 1 por 
corredores de falhas e fraturas de largura decimétrica 
a métrica, com espaçamento decimétrico a centimé-

trico entre as estruturas geralmente verticais. Dentre 
aquelas com indícios de movimentação recuperada 
predominam as falhas normais, embora afloramen-
tos em pedreiras na região de Três Passos exponham 
corredores de falhas transcorrentes, (Figura 113 e Fi-
gura 114.

Figura 111 - MB-16: Intersecção de planos de falhas 
transcorrentes do sistema N-S (ao centro, destral) e E-W, 
sinistral (entrando no afloramento), perfil Feijão Miúdo.

Figura 112 - Corredor métrico de fraturas do sistema N-S 
com espaçamento decimétrico entre fraturas orientadas  

3°/90. 

Figura 113 - MB 143: Aspecto de corredor de falhas do 
sistema NW conformando talude de lavra para brita, 

Lajeado Erval Novo, sul de Três Passos. 

Figura 114 - MB 143: Detalhe de plano de falha 
transcorrente sinistral do sistema NW, preenchimento 
a calcita e filmes de óxidos, com slickenlines verticais 

superimpostos.
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6.2.2. Domínio Estrutural 2

O segundo domínio estrutural é limitado a oeste 
pelo curso do rio Turvo e a leste E pelo rio Guarita, 
ambos de orientação geral Nw, configurando o setor 
centro-sul da FTP como um extenso bloco estrutural 
baixo. Neste bloco encontram-se preservados em re-
giões de topos de relevo uma pilha mais expressiva 
de derrames da Fácies Campo Erê, que em outros do-
mínios apresentam-se fortemente entalhados pela 
erosão. 

No setor a densidade relativa dos traços de falha 
apresenta-se menor, e estão representadas estrutu-
ras de todos os sistemas, com predomínio das orien-
tações Nw e em torno de E-w, sendo que ambos os 
sistemas apresentam traços da ordem de vários qui-
lômetros (Figura 115 e Figura 116).

As estruturas orientadas em torno de N-S têm 
seus traços septados com frequência pelos sistemas 
Nw, NE e E-w, configurando alinhamentos maiores 
sinuosos nos vales do rio Parizinho e lajeado Pinhalzi-
nho ou feixes de falhas da ordem de 2-3 quilômetros, 
interrompidos, como se observa a sul do domínio na 
altura de Miraguaí.

As estruturas dos sistemas Nw e E-w são as que 
apresentam maior continuidade, com traços de deze-
nas de quilômetros, eventualmente contínuos a leste 
no domínio 3.

No domínio 2 uma estrutura rúptil NE, contínua 
por 3 km ao longo de segmento do rio Uruguai, é ma-
terializada por um canhadão longitudinal ao  leito do 
rio. As paredes  desta feição, mais elevadas no lado 
argentino, expõem, em  condições de fluxo normal a 
baixo,  um extenso  complexo de saltos, conhecidos 
como Salto Yucumã (Saltos del Moconá, na Argenti-
na) e ficam encobertas  pelas águas em períodos de 
cheias, Figura 117.

Como as cachoeiras estão implantadas em zona 
central de derrame com prismas de disjunção colu-
nar, é curioso que a feição se encontre preservada, 
uma vez que se espera que a forte ação erosiva das 
águas  e dos sedimentos tracionados no fundo do rio 
sejam capazes de desmontar as colunas de basalto, 
atenuando o perfil das quedas de água.  Esta consta-
tação parece indicar que a zona de falha mantém o 
desnível por estar ativa, o que remete à possibilidade 
de feições neotectônicas na FTP.

No domínio 2 as medidas obtidas em afloramen-
tos têm maior frequência nos sistemas NE e Nw, (Fi-
gura 118) e (Figura 119), em grande parte com estru-
turas sem indicadores de movimento preservados, 
mas com predomínio de falhamentos normais entre 

Figura 115 - Diagrama de falhas e fraturas cartografadas 
no domínio 2.  n=1028

Figura 116 - Diagrama de falhas e fraturas medidas no 
domínio 2. n=92

Figura 117 - Salto do Yucumã, em zona de falha no leito 
do Rio Uruguai, com a Reserva de Biosfera Yaboti ao 

fundo, no lado Argentino. Notar colunas de disjunção em 
primeiro plano e na linha do salto. Provável expressão 

neotectônica.
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os planos qualificados e um número expressivo de 
falhas transcorrentes.

Ambos os sistemas apresentam falhas com planos 
quase sempre regulares e de continuidade métrica, 
revestidos por silica, calcita, óxidos de ferro e even-
tualmente por oxidados de cobre. 

Em perfil realizado entre o lajeado Cascata e o alto 
rio Parizinho, na altura do ponto CA 193, foi observa-
do um corredor de fraturas do sistema Nw (288°/75° 
a 300°/90°), de largura entre mínima de 35 metros 
com fraturas cerradas de espaçamento decimétrico 
a centimétrico (Figura 120 e Figura 121). O aspecto 
das fraturas conjugadas aponta para comportamento 
rúptil-dúctil, embora a exposição insuficiente desta 
estrutura não tenha permitido conclusão por uma 
zona de cisalhamento.

6.2.3. Domínio Estrutural 3

O terceiro domínio estrutural é limitado a oeste 
pelo curso do rio Guarita, e corresponde ao setor les-
te da FTP a sul do rio Uruguai. Este setor apresenta-se 
intensamente fraturado, com predomínio de estrutu-
ras dos sistemas E-w (80° a 100°), Nw (300° a 325°) e 
N-S (345°-10°), e com falhas NE subordinadas,Figura 
122e Figura 123.

Os traços das falhas E-w são sinuosos, com ex-
tensão que pode atingir 10 quilômetros, enquanto 
as estruturas Nw mostram-se as mais contínuas, 
com traços retilíneos a sinuosos da ordem de vários 
quilômetros. As estruturas N-S podem se apresentar 
deslocadas por falhas E-w, ou ocorrer em feixes de 
falhas interrompidas a inflectidas com rejeitos sinis-
trais pelo mesmo sistema (região de Pessegueiro e 
do rio Fortaleza, próximas ao  rio Guarita).

Dentre os planos coletados em exposições de ro-
chas obtiveram-se mais medidas para o sistema NE, 

Figura 118 - MB149: Plano de falha transcorrente destral 
do sistema NE (235/90) mostrando slickenlines sub-

horizontais em crosta à sílica. Próximo a Daltro Filho.

Figura 119 - CA 131: Detalhe de plano de falha do sistema 
NW com filme a óxido de ferro preservando slickenlines 

oblíquos. Próximo a Vista Gaúcha.

Figura 120 - CA 193 Aspecto de corredor de fraturas do 
sistema NW (288°/75°). Alto Rio Parizinho. 

Figura 121 - Detalhe do mesmo afloramento com fraturas 
anastomosadas que sugerem feições de cisalhamento.
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com predominância de movimentação transcorren-
te, em estruturas contínuas por dezenas de metros, 
com crostas a sílica e celadonita, especularita e/ou 
oxidados de cobre (Figura 124).

Para o sistema Nw, igualmente bem representado 
no domínio 3, constatou-se o predomínio de falhas 

normais, isoladas ou em corredores métricos, com 
planos revestidos por crostas de óxidos e sílica. Tam-
bém foram encontrados planos transcorrentes de 
grande continuidade, como no afloramento CA-24, 
(Figura 125), revestidos por filossilicatos na forma de 
lineação mineral (slickenline). O sistema NS está re-
presentado por falhas normais e transcorrentes, as 
primeiras com planos regulares e contínuos (Figura 
126 e Figura 127), ornamentados por óxidos de ferro 
e sílica, que com frequência comportam slickenlines 
oblíquos ou com direções de caimento diversas, indi-
cando movimentação com componentes horizontais 
ou retomadas de planos em regime de transcorrên-
cia (Figura 128).

Figura 122 - Diagrama de falhas e fraturas cartografadas 
no domínio 3.    n=473

Figura 123 - Diagrama de falhas e fraturas medidas no 
domínio 3.  n=68

Figura 124 - MB 212: Estrutura dos sistema NE em lavra 
de brita nas  vizinhanças da FTP, entre Taquaruçu do Sul 

e o rio Fortaleza. Notar slickenlines sub-horizontais e 
restos de crosta a oxidados de cobre.

Figura 125 - CA 24: Plano de falha transcorrente do 
sistema NW (300/90), com continuidade métrica no 

afloramento. Perfil Basílio da Gama - Planalto.

Figura 126 - Aspecto de plano de falha normal do sistema 
N-S em zona central de derrame com disjunção colunar. 

Perfil Lajeado Biron.
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6.2.4. Domínio Estrutural 4

No domínio a norte do rio Uruguai observa-se um 

escalonamento definido por estruturas NE a NNE-
-SSw que definem os vales dos maiores tributários 
da margem norte, os lajeados Macuco, Jabuticaba, 
Arroio Dourado e rio Macaco Branco. Neste escalo-
namento, as cotas de topo da fácies Campos Novos 
decrescem progressivamente de 440 metros a E para 
320 metros na região do rio Peperiguaçu, a oeste. 
Também a fácies Capanema, que ocorre abaixo da 
cota 240 metros na margem norte do rio Uruguai, 
deixa de ser registrado a oeste da cidade de Itapiran-
ga, limitado por falha NE em provável continuidade 
com a estrutura do vale do lajeado Dourado, definin-
do um limite para bloco alto a leste.

No domínio 4 as grandes zonas de falha do siste-
ma NE encontram-se muitas vezes truncadas e deslo-
cadas pelos sistemas E-w e Nw-SE, em parte em regi-
me de transcorrência sinistral, como é mais evidente 
nas proximidades do rio Peperiguaçu, onde as falhas 
Nw mostram maior continuidade e espaçamento 
mais cerrado. Ainda este último sistema tem com-
portamento distensivo sugerido pelo fato de alojar 
prováveis diques, ver capítulo 3.

Os planos de falha do sistema Nw, majoritários no 
domínio 4 (Figura 129 e Figura 130), apresentam-se 
regulares, com continuidade métrica e revestimento 
por filmes de silica e óxidos de ferro, ocorrendo tam-
bém muitos planos secos (Figura 131), ou revestidos 
por celadonita, calcita ou oxidados de cobre. A fre-
quência maior é de estruturas com movimentação 
vertical, em corredores métricos com espaçamento 
centimétrico a decimétrico entre fraturas, embora 
estrias inclinadas a 45° também sejam comuns, in-Figura 127 - Resquícios de crosta a especularita com 

slickenines verticais no plano de falha da figura anterior. 
Caderneta como escala.

Figura 128 - CA 248 Plano de falha do sistema N-S com 
slickenlines de orientação diversa entre verticais, sub-

verticais e sub-horizontais. Perfil Lajeado Zacaria.

Figura 129 - Diagrama de falhas e fraturas cartografadas 
no domínio 4. n=389

Figura 130 - Diagrama de falhas e fraturas medidas no 
domínio 4. n=89
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dicando uma componente horizontal de movimenta-
ção.

O sistema NE conta neste domínio com igual nú-
mero de estruturas normais e transcorrentes (Figu-
ra 132), ornamentadas por sílica e óxidos de ferro, 
enquanto os sistemas E-w (Figura 133 e Figura 134) 
e N-S estão presentes com menor frequência, com 
planos de falha de comportamento semelhante aos 
do sistema NE.

6.3. estrUtUrAs CIrCUlAres DA FolHA 
trÊs pAssos

Da análise de fotos aéreas em escala 1:100.000, 
cenas  SRTM,  e mesmo das imagens do programa  
Google Earth, da região oeste do estado do RS obser-
va-se numerosas estruturas circulares (ECs). Ao me-
nos nove delas situam-se  nos limites da Folha Três 
Passos (FTP).

As estruturas têm dimensões entre 2 e 12 km e 
formato de tendência   circular a elíptica em planta, 
com contornos  truncados ou condicionados por ex-
tensas zonas de falhamento rúptil de direção entre 
N30-45w (Figura 136).

Uma delas, denominada neste trabalho “Domo de 
Itapiranga” (Figura 135), ao centro da FTP, difere das 
demais por ter formato oval com eixo maior de quase 
12 km, orientado a N20°E. 

Figura 131 - MB 342: Plano de falha normal do sistema 
NW com superfície curva em lavra irregular para rachão. 
À direita, entrando na foto, plano do sistema NE, ambos 
secos e com estrias verticais. Cava irregular para rachão 

a noroeste de Catres.

Figura 132 - MB 327: Plano de falha transcorrente do 
sistema NE, superfície regular e revestimento por óxidos 

de Fe e especularita. Macucozinho.

Figura 133 - MB 220: À direita falha normal do sistema 
NW (317°/90) revestida por calcita; à esquerda, entrando 

na foto, falha transcorrente 85°/90, do sistema E-W. 
Pedreira irregular em Laranjeira.

Figura 134 - Detalhe do plano 85°/90, notar estrias sub- 
horizontais em crosta a óxidos de ferro.
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É caracterizada por mergulhos excêntricos dos 
derrames basálticos observados em alguns locais in-
ternos ao domo (Figura 137) e na sua periferia (Figu-
ra 138, Figura 139 e Figura 140). A feição elíptica é 
visível nas fotos aéreas, sendo especialmente nítida 
no SRTM.

Algumas das demais estruturas circulares apre-
sentam cristas de relevo que definem parcial ou to-
talmente o contorno da estrutura, e uma delas, a do 
Lajeado Caninha Fortaleza, a sudeste  na folha, co-
ordenadas UTM 247E, 6959N, apresenta crista du-
pla de relevo em parte de seu perímetro. Também 
quando envolvem o curso de drenos mais notáveis, 
as ECs estão associadas à conformação em alça fe-
chada do curso d’água, como nas estruturas do La-
jeado Caninha e do Rio Fortaleza, coordenadas UTM 
247E, 6963N.

Duas das estruturas circulares (Arroio Sociedade 
220E, 6975N e São João do Oeste 240E, 7002N) não 
mostram entalhe ou cristas contínuas na periferia, 
mas são assim mesmo visíveis nas fotos e nas ima-
gens do programa Google Earth por feições contras-
tantes entre terrenos internos e externos, formas 
curvas da drenagem circundante,  e por cristas em 
alguns segmentos da periferia.A estrutura Arroio So-
ciedade exibe caimento sutil de derrames ao menos 
na sua borda nordeste, Figura 140.

A associação das estruturas circulares a proces-
sos hidrotermais nos basaltos começou a ser inves-
tigada a partir do momento em que se observou a 
correlação estreita entre os alvos do Projeto Cobre 
em Itapiranga (Szubert; Grazia; Shintaku, 1979), e as 

estruturas circulares reconhecidas durante a fotoin-
terpretação do Projeto Três Passos.

Entre os 10 alvos definidos e pesquisados pelo 
Projeto Itapiranga, com mapeamento geológico em 
escala 1:10.000, escavações, geoquímica de sedi-
mentos de corrente e geofísica (IP), nenhum resultou 
avaliado à época como um prospecto com potencial 
mineiro, mas 8 deles podem ser relacionados as es-
truturas circulares.

A ocorrência de Cu nos basaltos da Formação Ser-
ra Geral considerada como a mais promissora por 
Pinto (2011), é a de vista Alegre (253E, 6974N), onde 

Figura 135 - Ao centro, domo de Itapiranga em imagem 
SRTM. A borda norte do domo é conformada pelo rio 
Uruguai, enquanto que o perímetro é configurado em 

parte por cristas de relevo. Figura 136 - Estruturas circulares da Folha Três Passos 
assinaladas em imagem do programa Google Earth.

Figura 137 - Aspecto de derrames internos ao domo de 
Itapiranga inclinados para SE na localidade Saltinho do 

Guarita, visada de  SW para NE.
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também se  identifica estrutura circular, parcialmen-
te contida na FTP, ver Figura 131.

A associação de águas termais a ECs pode ser ob-
servada em duas estruturas, situadas nas proximida-
des da FTP: Ilha Redonda (SC) e Irai (RS). Ambas estão 
às margens do rio Uruguai, e contam com balneários 
termais que aproveitam surgências. Cabe relatar ain-
da a existência de uma pequena jazida de cobre na-
tivo e oxidados, que foi explorada na década de 70 
próxima à cidade de Realeza (PR), a qual também se 
constata estar  situada na periferia de uma estrutura 
circular de 9 km de diâmetro.

A origem das estruturas circulares permanece 
incerta, mas em parte as mesmas parecem estar as-
sociadas a nós de fraturas regionais em sistemas or-
togonais a subortogonais. Neste caso podem repre-
sentar o entalhe morfogenético sobre um arranjo de 
fraturamento que acomoda as estruturas ortogonais 
em subsuperfície. Nesta categoria parece se enqua-

drar a estrutura circular rio Guarita, na qual as fra-
turas são materializadas pelas duas orientações dos 
segmentos dos rios Guarita (Nw e NE-E), bem como 
a EC Lajeado Carreirão, que comporta ocorrência de 
ametista.

Outra possibilidade é a relação das estruturas 
com astroblemas, e a estrutura circular Lajeado Ca-
ninha, com crista dupla concêntrica, lembra o padrão 
do Domo de vargeão, cratera de impacto meteoríti-
co identificada e descrita em terrenos basálticos da 
Formação Serra Geral no Paraná (Crósta et al., 2005). 
No entanto, os arenitos observados em local interno 
à estrutura do Lajeado Caninha  não configuram nú-
cleo soerguido, e são semelhantes a outros arenitos 
intertrápicos do pacote de lavas. Resta investigar a 
ocorrência de outras feições típicas associadas a as-
troblemas, como shatter cones (dificilmente detectá-
veis em basaltos), brechas monomíticas de basaltos 
ou arenitos,  e  feições planares de deformação (me-
tamorfismo de impacto)  em minerais como  quartzo 
(de eventuais arenitos intertrápicos) ou nos plagio-
clásios dos basaltos.

Quanto às estruturas do tipo Arroio Sociedade e 
São José do Oeste, ambas alvos do Projeto Cobre em 
Itapiranga, as mesmas não refletem entalhe morfo-
lógico, e devem estar associadas a alguma verdade 
geológica de subsuperfície, assim com o domo de 
Itapiranga. 

Uma origem bastante plausível para as estruturas 
circulares é sugerida pelo trabalho de hodges (1978), 
que descreve estruturas circulares a elípticas com 
diâmetro entre 50 e 500 m nos basaltos Yakima, da 
Província de Basaltos Continentais Columbia River. 
Esta província basáltica, de idade do Mioceno Médio, 
fica situada em washington, EUA. As estruturas são 
caracterizadas por cristas concêntricas ou escarpas 
que circundam depressões, mesas, ou morros, e sua 

Figura 138 - Derrames com caimentos sutis para SE nas 
cercanias de Pinheirinho do Vale, borda do Domo de 

Itapiranga, visada de W para E.

Figura 139 - Caimento de derrames para W (esquerda na 
foto) na periferia da cidade de Itapiranga. Visada NW a 
partir de Barra do Guarita. O arruamento urbano segue 

patamares de relevo entre os derrames.

Figura 140 - Ao fundo caimento de derrame para leste 
no bordo leste da EC Arroio Sociedade, visada para NE a 

partir de CA-234. 
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origem é ligada em parte a diques auto-intrusivos, 
originados pela interação entre lava confinada em 
derrames espessos de resfriamento lento, e águas 
aportadas pala ascensão do lençol freático. Este pro-
cesso é capaz de romper a crosta já solidificada de 
derrames pela pressão de voláteis, provocando des-
de feições dômicas ou a simples ruptura concêntrica 
da crosta sólida, até a formação de ventas explosivas, 
que podem provocar o colapso da estrutura. Neste 
caso a subsidência provoca a injeção de diques a par-
tir da porção do derrame que permanece fundida 
abaixo da crosta. O padrão de cristas concêntricas é 
assim conferido pelo foco da pressão de voláteis, e 
pode se traduzir tanto pelo arranjo de diques como 

de fraturas,e em comum as feições são marcadas 
pela ocorrência de palagonita, originada a partir de 
sideromelano hidratado, que atesta a interação de 
lavas com água.

A confirmação da hipótese de uma origem se-
melhante para as estruturas circulares da Folha Três 
Passos, ou de outros tratos da Formação Serra Geral, 
depende de um estudo de maior detalhe, ao passo 
que a associação sugerida entre as estruturas circula-
res da FTP e os alvos do Projeto Cobre em Itapiranga 
(Szubert; Grazia; Shintaku, 1979), uma vez confirma-
da, pode aportar nova evidência para estudo de pro-
cessos hidrotermais e mineralizações associadas nos 
basaltos.
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7 — lItoQUÍMICA DA ForMAção serrA 
gerAl nA FolHA trÊs pAssos

7.1. IntroDUção

A caracterização litoquímica do magmatismo Ser-
ra Geral teve um incremento substancial a partir da 
década de 1980, quando diversos trabalhos defini-
ram a compartimentação da província de vulcanitos 
em função de teores de TiO2 e de elementos incom-
patíveis, definindo basaltos de alto TiO2 (>2%) e bai-
xo TiO2 (<2%), os primeiros característicos da porção 
norte da Bacia do Paraná e os segundos da porção sul 
( Belieni et al., 1984 a e b; Mantovani et al., 1985 ).

Belieni et al. (1986) avançou na compartimenta-
ção do magmatismo, distinguindo entre as rochas 
ácidas os tipos Palmas e Chapecó, este último com 
teores mais elevados de  TiO2, P2o5, Sr, Ba, Rb, zr, La e 
Ce, e introduzindo os compartimentos: (a) Província 
Setentrional, a Norte do lineamento do Rio Piquiri, 
com predomínio de basaltos de alto TiO2 e riolitos 
do Tipo Chapecó; (b) Província Meridional, a Sul do 
lineamento do Rio Uruguai, onde ocorrem principal-
mente basaltos de baixo TiO2 e as rochas ácidas são 
do tipo Palmas; e (c) Província Central, entre as duas, 
com rochas portando ambas as características. As 
rochas vulcânicas da Formação Serra Geral são ma-
joritariamente de composição basáltica à andesítica, 
enquanto que as rochas de composição ácida perfa-
zem apenas 2,5% em volume, ocupando o equivalen-
te a 5% de exposição em área (Luchetti et al., 2005) 
e ocorrendo na porção centro-sul da província ígnea. 
São ausentes os termos composicionais entre 55% e 
63%, relativos aos campos de rochas intermediárias 
entre riolitos e basaltos. Trabalhos como Piccirillo e 
Melfi ( 1988) e  (Petrini et al. 1987 apud wildner et al. 
2006) complementam a caracterização petrogenéti-
ca e litoquímica da província ígnea e determinaram 
o perfil dos basaltos de alto TiO2 como portadores de 
percentuais relativamente altos de elementos incom-
patíveis, razões iniciais 87Sr/86Sr na faixa de 0.704-
0.706 e ƐNd negativo(-2.5 a -4.6), enquanto os basal-
tos baixo TiO2 foram caracterizados como portadores 
de baixos teores de elementos incompatíveis, altas 
razões iniciais 87Sr/86Sr (0.707-0.710), e Ɛ Nd entre -3.5 
e -7.9.

Peate et al. (1992), Peate e hawkesworth (1996), 
Peate (1997) detalharam a classificação dessas ro-
chas em categorias dos dois grandes grupos (alto e 

baixo TiO2), com o artifício do cotejamento de teores 
de elementos relativamente imóveis e suas razões, 
como Ti/zr, Ti/Y, Sr, Rb, Ba e Y. Com isto, obtiveram 
seis magmas-tipo, minimizando variações químicas 
devidas a grau de cristalização, fracionamento mag-
mático e alteração hidrotermal e intempérica. Os 
magmas com alto TiO2 ficaram compartimentados 
em magmas-tipo Ubirici, Pitanga, Paranapanema e 
Ribeira, enquanto que os de baixo TiO2 em Grama-
do e Esmeralda. Esta divisão foi complementada pelo 
estabelecimento de um grupo de TiO2 intermediário, 
que corresponde ao magma-tipo Paranapanema, 
(Piccirilo et al. 1989, Garland et al. 1995 e Nakamura 
et al. 2002).

O conceito de magma-tipo é útil para o entendi-
mento da evolução de uma província ígnea quanto a 
processos e fontes magmáticas, possibilitando abor-
dar mudanças no foco do magmatismo, devidas a 
tectônica extensional, movimentos da litosfera acima 
da pluma mantélica, extensão da contaminação crus-
tal e especificidades de fusões parciais (Peate et al., 
1992).  Segundo estes autores, embora não se possa 
apontar uma relação direta entre esses fatores e a 
tipicidade de magmas, a individualização de grupos 
químicos de magmas permite a abordagem estrati-
gráfica de uma sequência ígnea, pois se espera que 
um conjunto de derrames com afinidades litoquími-
cas constitua uma unidade litoestratigráfica coeren-
te.

No caso das unidades definidas para a Forma-
ção Serra Geral, constata-se que o conceito tem alta 
funcionalidade em trabalhos de mapeamento, pois 
a identidade química guarda correspondência com 
propriedades físicas das rochas e inclusive com seu 
comportamento reológico, permitindo associar as 
unidades a um elenco de características macroscó-
picas úteis a seu reconhecimento. A recorrência de 
magmas-tipo em diferentes posições estratigráficas 
determina novas unidades litoestratigráficas, e re-
conhecer seu ordenamento e arranjo espacial é uma 
ferramenta importante para elucidar a evolução pe-
trogenética da província ígnea.

A Tabela 2, extraída e adaptada de wildner et al. 
(2006), que compilou os dados de Peate et. al. (1992), 
ilustra os critérios de classificação dos magmas-tipo 
basálticos, apresentando teores médios de óxidos e 
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dos elementos-traços característicos para cada uma 
das categorias de magmas, e situa as unidades litoes-
tratigráficas da Folha Três Passos na compartimenta-
ção destes magmas.

7.2. lItoQUÍMICA nA FolHA trÊs pAssos

Trinta e quatro amostras representativas de der-
rames das unidades mapeadas foram coletadas para 
análises litoquímicas elaboradas pelo laboratório 
ACME, Canadá, pelos métodos ICP para rocha total 
(elementos maiores e menores) e ICP-MS  (elementos 
traços). Foram adicionados aos diagramas os dados 
obtidos por Pinto e hartmann (2011) pelos mesmos 
métodos e laboratório para 15 basaltos aflorantes 
nesta mesma folha, sendo estas rochas reclassifica-
das enquanto unidades litoestratigráficas pelos crité-
rios do Projeto Três Passos. O total de dados traba-
lhados atinge assim 49 amostras de basaltos, tendo 
sido considerados somente os resultados analíticos 
com valores de perda ao fogo inferiores a 3%. 

Os padrões de Elementos Terras Raras (ETR) fo-
ram normalizados pelos parâmetros do Condrito 
C1 (Evensen; hamilton; O’Nions, 1978), e para os 
diagramas multielementares para elementos traços 
adotou-se a normatização pelo manto primitivo de 
McDonough et al. (1979), para manter uniformidade 
com os procedimentos do Projeto Sudoeste do Pa-
raná (wildner et al., 2006), e permitir a comparação 

com as unidades mapeadas naquele trato, dentro da 
província magmática.

A análise dos resultados buscou: determinar as 
variações composicionais do conjunto das amostras, 
estabelecer afinidades com os diversos magmas-tipo, 
e reconhecer processos ligados à evolução do mag-
ma que deu origem aos derrames.

Os diagramas de classificação de rochas vulcâni-
cas TAS, utilizando o total em álcalis, de Le Bas et.al. 
(1986), Figura 141, bem como os elementos incom-
patíveis como Ga x zr/TiO2 (Le MAITRE et al. 1976 
(Figura 142), mostram que a totalidade das amostras 
plota no campo dos basaltos, com teores de SiO2 en-
tre 51,18 e 48,34%, próximo ao limite superior do 
campo das rochas sub-alcalinas, em função do seu 
caráter tholeiítico.

O diagrama AFM (Irvine; Barangar 1971), que cor-
respondente à Figura 143, situa os basaltos da Folha 
Três Passos no campo toleíitico, com ligeira diferença 
em álcalis para três das amostras da Fácies Campos 
Novos, que são, em ordem crescente de álcalis, as 
amostras correspondentes aos pontos MB 17E, CA 
02 e MB 315.  

Os resultados são coerentes com a mineralogia 
encontrada nas análises petrográficas, onde se cons-
tatou a ocorrência de dois piroxênios (augita e pige-
onita) e a presença de quartzo, que caracteriza os 
toleíitos.

Os diagramas Fe2o3 versus TiO2 e TiO2 versus MgO 
(Figura 109) evidenciam que os basaltos analisados 

Tabela 2 - Classificação dos tipos de magma basálticos e riolíticos compilados por Peate et al. (1992). Adaptado de 
Wildner et al. (2006). Em vermelho as fácies presentes na Folha Três Passos.
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Figura 141 - Diagrama TAS ( Le Bas et al.1986) para amostras da Folha Três Passos.  A linha tracejada separa os 
campos das rochas alcalinas das subalcalinas (Irvine & Baragar, 1971).

Figura 142 - Diagrama Ga x Zr/ TiO2 de Le Maitre et al. (1976) 
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pertencem ao campo de médio Ti e ao magma-tipo 
Paranapanema, com exceção de uma das amostras 
de Pinto e hartmann (2011), que plota no campo do 
magma tipo Pitanga.  A exemplo do trabalho de wild-
ner et al. (2006) foram acrescidos aos diagramas da 
Figura 144, para fins de comparação, os dados dispo-
nibilizados por Nakamura et al.  (2002) para as rochas 
vulcânicas da Formação Serra Geral do Sudoeste do 
Estado do Paraná, (wildner et al. 2006), ambos re-
presentados em cor cinza.

A plotagem indica que os basaltos da unidade 
Campos Novos que ocorrem na Folha Três Passos, 
apesar de reconhecidos em campo pelas proprieda-
des físicas características do magma tipo Esmeralda, 
não revelam identidade litoquímica com este, mas 
sim com o magma tipo Paranapanema, e este por 
sua vez, representado pelo conjunto das amostras, 
revela-se contido no intervalo de médio Ti. 

Os diagramas de harker foram construídos uti-
lizando-se como índice de evolução magmática o 
“Número de Magnésio” (#Mg), obtido pela fórmula 
(Mg/Mg+Fe). Da análise dos diagramas para elemen-
tos maiores e menores (Figura 145), depreende-se a 
nítida correlação negativa entre o #Mg e os valores 
de SiO2, TiO2, Na2O, Fe2o3, K2O e P2o5; ao passo que 
em relação a Al2o3 e CaO são observados trends de 
correlação positiva. Esta correlação é mais acentua-
da para a unidade Campos Novos, que apresenta um 

agrupamento de amostras correspondentes a 8 ou 9 
derrames, que plotam coerentemente ao longo dos 
valores superiores para o #Mg, indicando composi-
ção mais primitiva.

Dentre os diagramas elaborados para os elemen-
tos traços (Figura 146), destaca-se o aumento da con-
centração de zr, Rb, Y e Yb com a diminuição do #Mg, 
e em menor grau o Th apresenta comportamento 
semelhante. Elementos como o Y e o Yb, além do zr, 
discriminam razoavelmente bem os basaltos das uni-
dads Cordilheira Alta/Campo Erê  e Capanema (mag-
ma-tipo Paranapanema), com valores de tendência 
mais alta.

No caso das amostras da fácies Campos Novos, 
tanto os  elementos maiores como os traços repre-
sentados nos diagramas  discriminam dois conjuntos 
distintos, um deles com características mais bási-
cas, atestadas pelo Mg# (entre 0,14 e 0,15) e Sr en-
tre  280,2 e 392,2 ppm, além de portar  zr  Tb, e Yb 
mais baixos, enquanto que o restante das amostras 
da fácies  plota em campo próprio de rochas relativa-
mente mais ácidas, com #Mg entre 0,11 e 0,12,  com 
Sr mais baixo e zr, Tb e Yb  mais altos.  O primeiro 
conjunto corresponde,  em diversos setores da FTP,  
a derrames da parte superior do pacote Campos No-
vos,  enquanto que no setor sudeste, onde  a pilha 
é aparentemente restrita a 3 derrames, os dois der-
rames inferiores plotam como  parte deste agrupa-

Figura 143 - Diagrama AFM (IRVINE e BARAGAR 1971). A=Na2O+K2O; F(t)=Fe2O3 (total); M=MgO.



Geologia e Recursos Minerais da Folha Três Passos

81

mento. Este fato indica que os  dados litoquímicos  
podem se revelar uma ferramenta importante na 
correlação dos derrames e ainda na investigação do 
arranjo e  ordenamento espacial das corridas de lava, 
sugerindo particularidades na distribuição e alcance 
das corridas de lava ao tempo da evolução desta uni-
dade. Os hiatos de derrames Campos Novos consta-
tados nos perfis na região sudeste da FTP podem ser 
devidos à posição deste trato de terrenos relativa ao 
relêvo e domínio estrutural à época da emissão das 
lavas desta unidade.

No envelope de variação dos ETR dos basaltos 
analisados (Figura 147) observa-se uma inclinação 
que corresponde a fracionamento médio a baixo de 
terras raras leves, com razões de (La/Yb) entre 4,39 e 
3,71 para as fácies Cordilheira Alta/Campo Erê; 5,77 
e 3,79 para a fácies Campos Novos e 5,89 e 3,94 para 

os basaltos da fácies Capanema. Os basaltos Capane-
ma mostram-se na petrografia como os mais argiliza-
dos dentro do conjunto das amostras.

As amostras correspondentes aos derrames da 
unidade  Campos Novos com  maior #Mg (em ver-
melho na Figura 148),  configuram um grupo com 
enriquecimento menos pronunciado de ETR leves 
sobre pesados, o que pode referendar a importância 
de fracionamento magmático de minerais ferro-mag-
nesianos, como piroxênios, compatíveis com os ETR 
leves. A ausência de anomalia negativa de Eu para o  
conjunto de rochas   atesta que os  processos de fra-
cionamento dos plagioclásios não foi importante  na 
evolução dos magmas, o que corrobora o fraciona-
mento pouco expressivo dos ETR leves sobre os ETR 
pesados.

Figura 144 -  Diagramas Fe2O3 versus TiO2 e TiO2 versus MgO para as rochas da Folha Três Passos. Os pontos em cinza 
correspondem ao conjunto de dados da Formação Serra Geral (Nakamura et al. 2002) e aos basaltos do Sudoeste do 

Paraná. Adaptado de Wildner et al. 2006.
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Figura 145 -  Diagramas de Harker de variação de elementos maiores, e menores com #Mg. Simbologia como na 
Figura 144: losangos vermelhos para as fácies Campo Erê e Cordilheira Alta, verdes para Campos Novos e azuis para 

Capanema.  
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Figura 146 - Diagramas de Harker de variação de elementos traços com #Mg. Simbologia como na Figura 144: 
losangos vermelhos para as fácies Campo Erê e Cordilheira Alta, verdes Campos Novos e azuis para Capanema.
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Figura 147 - Padrões de ETR das diferentes fácies na Folha Três Passos, normalização pelo padrão condrito C1 (Evensen; 
Hamilton; O’Nions, 1978).
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Figura 148 - Diagrama ETR para o fácies Campos Novos, com  discriminação de conjunto de amostras correspondente 
aos termos mais básicos, representadas pelas  séries em vermelho. 
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8 — geoFÍsICA

8.1. MAterIAIs e MétoDos

Os dados aerogeofísicos magnetométricos dispo-
níveis para a área de trabalho foram levantados pela 
ENCAL S/A no período de investigação de hidrocarbo-
netos na Bacia do Paraná e referem-se aos projetos 
Borda Oeste da Bacia do Paraná – Bloco Leste/Sul em 
1989, e Rio Iguaçu de 1980. As características dos le-
vantamentos encontram-se detalhadas na Tabela 3.

No método aerogeofísico o sensor magnetômetro 
mede a intensidade do campo magnético total (em 
nano Tesla - nT), sob a aeronave. O campo magnético 
total é a combinação vetorial do: i) campo magnético 
terrestre atual, gerado no interior da Terra; ii) campo 
magnético local, mais conhecido por campo anôma-
lo, induzido pelo campo terrestre atual em materiais 
magnéticos geológicos e artificiais; iii) campo rema-
nescente de fontes geológicas magnéticas, que ainda 
guardam as características do campo magnético da 
época da formação da própria rocha e; iv) campo de 
influência cósmica e solar. Destes, o campo mais in-
tenso é o terrestre, porém o de maior interesse geo-
físico é o campo anômalo, que é uma fração da inten-
sidade do campo terrestre. As variações cósmicas e 
terrestres diárias são filtradas no pré-processamento 
e as variações seculares não interferem nas medidas 
locais do campo magnético. 

Os magnetômetros mais usuais registram apenas 
o campo magnético total, e estes são os dados dis-
poníveis para a área de estudo, embora  magnetô-
metros gradiômetros possam medir as componentes 
do campo magnético nas direções x, y e z, além da 
intensidade total.

A medida da intensidade do campo magnético 
não é pontual, mas refere-se a uma porção do ter-
reno de aproximadamente 80 m de raio (footprint) 
abaixo do sensor,  que depende da altura de voo (h) 
e cuja coordenada do ponto central  é  representa-
tiva da leitura. O instrumento faz leituras a interva-
los regulares de tempo (hertz ou ciclos/s). Um outro 
parâmetro do levantamento é a taxa de amostragem 
(m), que é o intervalo entre duas leituras ao longo da 
linha de voo e que depende da altura e velocidade da 
aeronave (m/s).

Para melhor caracterizar as estruturas e domínios 
magnéticos regionais na área da Folha Três Passos 
(FTP) e regiões contíguas, os dados do Projeto Rio 
Iguaçu foram continuados para uma altura de 1.000 
m, para se nivelar à altitude do Projeto Borda Oes-
te da Bacia do Paraná, e posteriormente integrados 
num único grid, já reduzidos do grid do campo geo-
magnético internacional de referência (IGRF). Os da-
dos foram então interpolados pelo método da curva-
tura mínima (Briggs, 1974), numa malha regular com 

Tabela 3 - Características dos levantamentos aerogeofísicos magnetométricos utilizados no Projeto Folha Três Passos.
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células de 750 m, do que resultou no mapa do campo 
anômalo magnético integrado, (Figura 149).

O processamento dos dados aerogeofísicos obje-
tiva identificar unidades geomagnéticas e estruturas: 
i) rasas, associadas ao tectonismo mesozóico ou re-
cente e prováveis condutos vulcânicos; ii) profundas, 
correspondentes aos grandes traços do arcabouço 
tectônico da bacia. Desta maneira, foram gerados 
produtos magnéticos relacionados a fontes relativa-
mente rasas, acima de 500 m de profundidade; fon-
tes intermediárias até 3000 m; e fontes profundas, 
até aproximadamente 10.000 m abaixo da superfície. 
Como características dos produtos geofísicos deriva-
dos para profundidades intermediárias e maiores, os 
sinais oriundos de fontes rasas e ruídos são suprimi-
dos. O realce de anomalias magnéticas para as três 
profundidades relativas foi baseado nos métodos 

mais recentes e tradicionais (Tabela 4), essencialmen-
te na continuação do campo magnético, e variações 
dos métodos de amplitude e inclinação do sinal ana-
lítico e dos gradientes. Neste sentido, discriminaram-
-se os gradientes magnéticos orientados de fontes 
rasas e profundas, de caráter positivo, constituindo 
os altos magnéticos; ou negativo, que correspondem 
a baixos magnéticos. Definições e aplicações destes 
métodos estão sintetizados nos trabalhos de Milligan 
e Gunn (1997), verduzco; Fairhead ; Green (2004) e 
recentemente em Ferreira et al. (2010).

Devido à junção entre levantamentos de distintas 
altitudes e espaçamento de linhas de voo, os algorit-
mos de processamento e interpolação podem gerar 
em alguns mapas artefatos de alta amplitude (cores 
vermelho a magenta), alinhadas na direção N-S que 
devem ser desconsiderados.

Figura 149 - Mapa do campo anômalo magnético integrado de parte dos projetos aerogeofísicos Borda Leste da Bacia 
do Paraná e Rio Iguaçu, compreendendo a área da Folha Três Passos (limites em preto).
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8.2. InterpretAção Dos DADos

8.2.1. Contexto Tectônico e Geológico

O contexto tectônico do embasamento subjacen-
te à Bacia do Paraná na área de estudo está caracte-
rizados nos mapas de campo anômalo, derivada ver-
tical, e inclinação do sinal analítico, continuados para 
10.000 m; ou nos mapas filtrados para comprimento 
de onda superiores a 30.000 m. Nestes visualizam- se 
estruturações principais de direção NE-Sw que sepa-
ram domínios geomagnéticos de forte intensidade 
(A1, A2,); e domínio B de mais baixa intensidade (Fi-
gura 150 e Figura 151). Esta orientação é pertinen-
te com os limites entre faixas móveis proterozóicas 
e blocos cratônicos discutidos em Milani e Ramos 
(1998) e, com base  em estudos mais recentes, a área 
de estudo se encontraria às margens do bloco Pro-
terozóico Paranapanema, (Mantovani et al., 2005), 
cujos limites orientados NE-Sw foram definidos com 
base em interpretações gravimétricas e estruturais.

A análise qualitativa dos produtos geofísicos a 
profundidades intermediárias de 3.000m, (Figura 
152), revela que a área de estudo se encontra em 
um domínio de baixa amplitude do gradiente vertical 
magnético, caracterizada por domínios mais homo-
gêneos ou de pouco contraste magnético entre as 
rochas. Ressalta-se neste produto um forte gradiente 
magnético de direção principal (N60w), que secciona 
a porção (Centro-Sul) da área delimitada pela geofí-
sica. A característica ocorrência do baixo magnético 
orientado a Norte da feição e o alto magnético a 
Sul são evidências de que a estrutura possui mag-
netização remanescente,  possivelmente associada 
ao magmatismo fissural alimentador dos derrames 
cretácicos. Por sua abrangência local, este gradiente 
magnético será denominado de Alinhamento Ame-

tista do Sul (AAS). Gradientes de direção N25E sec-
cionam as demais orientações, devendo ser os mais 
recentes.

Na FTP, os produtos magnéticos continuados a 
3.000m indicam que a estruturação está represen-
tada por gradientes magnéticos orientados, menos 
realçados do que nos terrenos vizinhos e preferen-
cialmente para N50E, indicativos do arcabouço Pré-
Cambriano. Um gradiente magnético de direção 
N45-50w, aqui denominado Alinhamento Lajeado 
Caldeirão (ALC) projeta-se a partir do citado Alinha-
mento Ametista do Sul para o interior da FTP, porém, 
apresentando intensidade menor do que na estrutu-
ra principal. Também ocorrem gradientes direciona-
dos para N25E. 

Na (Figura 153) observa-se o  Mapa Magnético 
da Fase do Sinal Analítico,  principal produto para a 
determinação dos gradientes orientados.  A área da 
FTP (limites no quadrado preto) encontra-se  em um 
domínio menos estruturado, caracterizado pelos gra-
dientes orientados de direção N30E e N70E, de me-
nor intensidade que as regiões contíguas, além do 
Alinhamento Lageado Caldeirão (ALC), um gradiente 
magnético de mesma orientação que o Alinhamento 
Ametista do Sul (AAS). Os gradientes orientados para 
N70E correlacionam-se com prováveis estruturações 
proterozóicas do substrato da Bacia do Paraná, e es-
tão interrompidos por gradientes Nw-SE e NNE-SSw 
(estruturas mesozóicas).

O contexto geológico que corresponde às fontes 
magnéticas mais rasas está realçado no Mapa da 
Amplitude de Sinal Analítico do campo magnético 
anômalo, enquanto que os gradientes orientados 
(correspondentes a estruturas) foram interpretados 
a partir da primeira derivada vertical (Figura 154) e 
fase do sinal analítico. Nestes produtos, o Alinha-
mento Ametista do Sul orienta-se próximo a direção 
N60w, com segmentos entre 40 e 60 km de compri-

Tabela 4 - Métodos de realce de anomalias magnéticas aplicados neste trabalho.
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Figura 150 - Mapa do Campo Magnético Anômalo continuado para 10.000 m de profundidade. Domínios magnéticos: 
A1 – anomalias contínuas de alta amplitude; A2 – anomalias descontínuas, de alta a média amplitude; B – domínio 
pouco magnético. Área da Folha Três Passos (quadrado preto). A orientação NE-SW dos limites destes domínios, e 

demais gradientes magnéticos, correlacionam-se com as estruturações proterozóicas do substrato da Bacia do Paraná.

Figura 151 - Mapa da Amplitude do Sinal Analítico do Campo Magnético Anômalo continuado para 10.000 m de 
profundidade. Área da Folha Três Passos (quadrado preto) está num domínio magnético de amplitudes moderadas a 

baixas. Domínios magnéticos correspondentes a Figura 150. Trecho do Rio Uruguai em traçado azul.
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Figura 152 - Mapa Magnético da Primeira Derivada Vertical do Campo Magnético Anômalo continuado para 3.000 
m de profundidade. A área da Folha Três Passos em quadrado preto. Nesta, é assinalada o importante Alinhamento 

Ametista do Sul (AAS).

Figura 153 - Mapa Magnético da Fase do Sinal Analítico, calculado do gradiente horizontal total, continuado para 
3.000 m de profundidade.
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mento e possui inflexões para NE e novamente para 
Nw, respectivamente próximos aos limites leste e 
norte da FTP. O alinhamento Lajeado Caldeirão é visí-
vel, porém menos marcante que o AAS (Figura 156).

8.2.2. Integração da geofísica com geologia 
de superfície de dados srtm.

Na área compreendida pela Folha Três Passos 
(FTP) predominam gradientes magnéticos orientados 
N70E, N30E e N50E. Os gradientes N70E estão seccio-
nados por gradientes positivos orientados a N60w, 
de mesma direção do AAS, conforme representado 
na Figura 153, Figura 155 e Figura 156. Na porção no-
roeste da FTP os gradientes N30-50E correlacionam-
se com estruturas interpretadas nas imagens SRTM, 
colineares a sinuosidade do Rio Peperiguaçu, aqui 
chamadas de alinhamento Rio Peperiguaçu (ARP). Os 
gradientes mais retilíneos N30E parecem ser mais re-
centes, pois alguns seccionam tanto o ALC quanto os 
gradientes relacionados ao AAS fora da área da FTP.

Portanto, há três interpretações que podem ser 
tomadas, i) as colinearidades entre os gradientes 
magnéticos N30-50E, os lineamentos estruturais e o 
Rio Peperiguaçu denotam que os gradientes magné-
ticos orientados N30E tem reflexo na superfície. Tais 
orientações não devem ser reativações de estruturas 
proterozóicas, mas provavelmente mesozóicas; ii) os 
gradientes N50-70E referem-se a estruturas do em-
basamento pré-Bacia do Paraná, mas podem ter sido 
reativadas durante o Mesozóico; iii) as sinuosidades 
orientadas para N45w próximo ao Rio Uruguai (Figu-
ra 157 e Figura 158), que estão associadas à direção 
geral N45-60w do AAS e, relativas à implantação dos 
diques e arqueamento mesozóicos.

8.2.3. Correlações de fontes magmáticas com 
anomalias magnéticas.

Em relação a prováveis condutos magmáticos ali-
mentadores dos derrames basálticos da Formação 
Serra Geral, consideramos que o nível erosional atu-

Figura 154 - Mapa da Amplitude do Sinal Analítico do campo magnético anômalo. A área da Folha Três Passos 
(quadrado preto) configura-se por um domínio pouco magnético em relação às regiões contíguas.
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Figura 155 - Mapa da Primeira Derivada Vertical do Campo Magnético Anômalo. Anomalias positivas dos gradientes 
magnéticos em branco. A área da Folha Três Passos (quadrado preto) está num domínio menos estruturado, contendo 

gradientes orientados de direção entre N30E e N70E e N45W (Alinhamento Lageado Caldeirão-ALC). O Alinhamento 
Ametista do Sul (AAS), corta os gradientes N70E e está seccionado por gradientes mais recentes, de direção N30E.

Figura 156 -  Detalhe da área da Folha Três Passos (quadrado preto) e áreas contíguas no mapa da primeira derivada 
vertical do campo magnético. Note que os gradientes N60W estão secionados por gradientes N30E (Alinhamento Rio 

Peperiguaçu-ARP) e os gradientes N70E estão seccionados pelos de direção N60W. Rio Uruguai em traçado azul.
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al tenha aproximado estes condutos da superfície, e 
como em geral, os basaltos são magnéticos, admiti-
mos que originem anomalias magnéticas tantos nos 
mapas de fontes rasas como profundas e estejam 
orientados por se tratar de uma feição estrutural 
planar. Desta forma, foram selecionadas somente 
as maiores amplitudes do sinal analítico do campo 
anômalo para destacar feições rasas, extremamente 
magnéticas e compará-las com os produtos para fon-
tes profundas. Numa análise qualitativa, à exceção da 
zona de influência entre os alinhamentos ALC e AAS 
no extremo leste da folha, não haveria outros domí-
nios magnéticos relacionados a condutos vulcânicos 
importantes na Folha Três Passos. Todavia, o AAS e 
outros domínios mais magnéticos a leste e norte da 
área de estudo estão possivelmente relacionados aos 
condutos alimentadores de vulcanismo (Figura 158).

8.2.4. Conclusões

Os produtos geofísicos permitiram caracterizar o 
arcabouço estrutural tanto em profundidade como 
mais próximas à superfície. As feições do arcabouço 
tectônico da Bacia do Paraná a profundidades entre 
3.000 e 10.000 m, subjacentes à área da Folha Três 
Passos e regiões vizinhas, estão orientadas principal-

mente (N50-70E), e separam dois grandes domínios 
magnéticos proterozóicos.

O arcabouço obtido para as profundidades infe-
riores a 3.000 m está relacionado  à evolução sedi-
mentar da bacia, pré e pós separação do Gondwana, 
ao vulcanismo extensivo  no Mesozóico e à  posterior 
deriva continental cenozóica. Nesta profundidade in-
termediária, o Alinhamento Ametista do Sul (AAS),  
de direção N45-60w é a estrutura regional principal, 
com indícios de magnetização remanescente,  e pos-
sui ramificação para a área de estudo, o Alinhamento 
Lajeado Caldeirão. Estes alinhamentos possuem di-
reções semelhantes ao do Arco de Ponta Grossa, cuja 
de atividade principal ocorreu no Triássico-Jurássico  
(Milani et al. 1997, 1998). As direções estruturais 
N45-50E e N70E são cortadas pelos alinhamentos 
N45-60w e portanto, devem relacionar-se ao arca-
bouço tectônico pré-Cambriano, parcialmente reati-
vado no decorrer da evolução da bacia (Mantovani 
et al., 2005;  wildner et al., 2006). A direção N30E é 
provavelmente a mais recente, por segmentar os gra-
dientes magnéticos N60w. Os domínios geomagnéti-
cos são os mesmos definidos para a profundidade de 
10.000 m, além dos importantes alinhamentos aqui 
citados e em porções isoladas a nordeste e leste da 
Folha Três Passos.

Figura 157 - Detalhe da área da Folha Três Passos mostrado no mapa da inclinação do sinal analítico do campo 
magnético. Também se aplicam as características dos gradientes magnéticos citados na Figura 156. Rio Uruguai em 

traçado azul.
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Feições magnéticas de fontes mais rasas estão 
em parte associadas a estruturas superficiais, possi-
velmente aflorantes, principalmente em segmentos 
dos alinhamentos Ametista do Sul, Lajeado Caldeirão 
e Rio Peperiguaçu, próximo à confluência com o Rio 
Uruguai.

As demais correspondências em superfície com 
feições dômicas, estruturas circulares menores que 
5.000 m de extensão ou diques com largura inferior 
a 1.000 m, mesmo de fontes causativas profundas, 
são difíceis de ser detectados por causa da baixa re-
solução espacial dos levantamentos aéreos (indicado 
pelo intervalo de amostragem ao longo da linha de 
voo e espaçamento entre as linhas), e da decorrente 
resolução de 750 m dos mapas gerados.

8.3. KAppAMetrIA e CIntIloMetrIA

A susceptibilidade magnética aparente é a res-
posta magnética dos minerais constituintes da rocha, 
quando submetidos a  um campo indutor, e é expres-
sa em unidades SI, como resultado do somatório do 

efeito do campo indutor e do magnetismo remanen-
te da amostra. 

Esta propriedade física  foi medida nos afloramen-
tos  durante parte da campanha de mapeamento 
da FTP, com emprego do equipamento Exploranium 
Kappameter-KT-9. Manteve-se as ressalvas de reali-
zar as medidas em rochas não intemperizadas, e de  
discriminar os valores obtidos em zona central de 
derrames daqueles de zonas de topo amigdalóides, 
além de incluir medidas em arenitos e brechas pe-
períticas. Foram obtidas assim 316 medidas em 283 
afloramentos, com valores entre 1,2 e 102 SI.

O tratamento estatístico dos valores obtidos foi 
efetuado através programa BioEstat 5.0, disponibili-
zado  gratuitamente pelo Mamiraua (disponível em: 
http://www.mamiraua.org.br/), tendo por  objetivo 
a filtragem de medidas anômalas e  a obtenção de 
algum padrão discriminante das unidades  litoestra-
tigráficas.

Para isto, procedeu-se à listagem das leituras de 
susceptibilidade magnética  no programa BioEstaem 
em  ordem crescente e  em colunas relacionadas com 

Figura 158 - Mapa da Amplitude do Sinal Analítico e delimitação das unidades magnéticas provavelmente mais 
rasas (polígonos em cor ciano), que podem ter correspondência com a geologia de superfície e prováveis condutos 
alimentadores do vulcanismo, como os alinhamentos Ametista do Sul (AAS) e outros, assinalados por elipses preta.
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o fácies basáltico correspondente,   gerado-se  os grá-
ficos com a auxilio das funções  “Graph Control” e  
Box-plot, o que incluiu a determinação dos quartis e 
leitura da  mediana.

Os resultados, expostos na Figura 159, demons-
tram a impossibilidade de discriminação dos fácies a 
partir das propriedades de magnetismo remanente 

dos basaltos, uma vez   que os campos de valores se 
superpõem. Apenas se observa que as rochas do fá-
cies Cordilheira Alta são as únicas a apresentarem um 
número significativo de medidas acima do valor 60 
SI,  enquanto os afloramentos do fácies Capanema, 
usualmente muito intemperizados, forneceram os 
valores mais baixos de susceptibilidade magnética. 

Figura 159 - Tratamento estatístico dos dados de Kappametria para os fácies basálticos discriminados na Folha Três 
Passos.
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Esta constatação é coerente com as análises de lito-
química, onde se observa que o conjunto de amos-
tras  dos diversos  litofácies analisados tem ampla 
distribuição ao longo do gráfico #Mg x Fe2o3.

O intervalo de valores muito baixos obtidos para 
rochas de zonas amigdalóides, bem como para are-
nitos e brechas confirma o esperado, pela intensa 

oxidação observada nas condições geológicas asso-
ciadas a estes litotipos, e também não discrimina va-
riação alguma entre fácies basálticos ou intertraps, 
sendo as medidas excluídas do tratamento estatísti-
co.

Da mesma maneira, uma parte do levantamento 
geológico foi acompanhada por obtenção dos valores 

Figura 160 - Tratamento estatístico dos dados de Cintilometria para os fácies basálticos discriminados na Folha Três 
Passos.
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de cintilometria de rochas, discriminadas por litoti-
pos, e com emprego do aparelho Cintilômetro Explo-
ranium do tipo GR 110, com cristal interno de iodeto 
de potássio.

As medidas foram efetuadas em afloramentos 
amplos, em função do efeito de massa inerente ao 
método, e preferencialmente em rochas frescas, 
abrangendo basaltos, inclusive zonas amigdalóides 
de topos de derrames, arenitos e brechas peperíti-
cas.

Foram obtidas 186 medidas, e os valores ficaram 
entre 15 e 106 cps. assim como  para a kappametria 
foram excluídas do tratamento estatístico as leituras 
correspondentes a outras rochas que não basaltos 
isentos de amígdalas ou vesículas, pois  resultaram 
em uma população com número insuficiente de me-

didas, além de valores pouco consistentes pela sua 
alta variabilidade nos afloramentos.

Do gráfico de resultados exposto na Figura 160 
depreende-se que a maior parte das medidas tem 
valores entre 40 e 60 cps, e que as interfácies entre 
os campos de valores são comuns às unidades, não 
permitindo discriminação dos fácies mapeados

Curiosamente, a cintilometria não discrimina ba-
saltos com proporções expressivas de celadonita, 
reconhecidos em função de sua cor francamente 
azulada, de basaltos menos afetados por argilização 
hidrotermal. Como a celadonita possui 9,11% de K 
em sua estrutura, e para este elemento 120 ppm cor-
respondem ao isótopo radiotivo,  esperava-se valores 
mais altos em medidas de cintilometria em zonas de 
hidrotermalismo mais intenso em afloramentos, o 
que não foi verificado. 
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9 — geoQUÍMICA prospeCtIVA

9.1. AnálIse UnIVArIADA

De um total de 237 amostras de sedimentos ativos 
de corrente analisadas na Folha Três Passos (em uma 
superfície aproximada de 4.300 km2, em densidade 
de cerca deuma amostra a cada 18 km2) algumas 
variáveis não foram tratadas por apresentarem ine-
xistência de valores ou por terem grande quantidade 
de valores abaixo do limite de detecção do método. 
Estas variáveis são B, S, Ta, Te, w e Re, sem valores 
detectados, e mais Ti (146 valores abaixo do limite 
de detecção do método), Se (164 valores na mesma 
situação do Ti), Sb (186 valores no mesmo caso), Pd 
(com 195 valores abaixo do limite inferior de detec-
ção) e Ge, com 168 valores abaixo do seu limite infe-
rior de detecção. Para estas variáveis em que poucos 
valores estão presentes se executou uma análise vi-
sual dos locais de ocorrência, procurando-se alguma 
possível associação destes pontos com algum even-
to na área de trabalho. Para Ti, entretanto, por sua 
importância na caracterização de rochas basálticas, é 
apresentado mapa de distribuição de seus valores na 
área de trabalho.

As variáveis Cu (ppm) – Ni (ppm) – Co (ppm) – Cr 
(ppm) – Ti (%) – v (ppm) – Fe (%) – Mg (%) – Ca (%), 
por sua associação mais forte com os litótipos pre-
sentes na área de trabalho, foram estudadas em mais 
detalhe, com determinação de suas anomalias nos 
resultados de sedimentos ativos de corrente.

Na Tabela Tabela 5 os valores considerados anô-
malos (aqui deve-se ressaltar que o termo anômalo 
está sendo aplicado para salientar, no conjunto de 
dados analisados, aqueles cujos valores ultrapassam 
um determinado limite escolhido de acordo com a 
metodologia adotada para sua determinação) são 
aqueles que fazem parte da faixa designada como 
(UIF – Máx, ou seja, desde o valor determinado pelo 
parâmetro UIF = QIII + 1,5 IQR até o valor máximo 
presente no conjunto de dados). O valor Med da ta-
bela representa a mediana dos dados, o valor Q I re-
presenta o primeiro quartil dos dados, o valor Q III 
representa o terceiro quartil dos dados, o valor IQR 
representa a diferença entre os valores de Q I e Q III 
(ou seja, vale Q III – Q I), e o valor LIF representa o 
valor resultante da operação (Q I – 1,5 IQR).

São apresentados mapas individuais destes ele-
mentos (Figura 161 a Figura 169) separados pelas 
faixas de valores principais para cada variável, cada 
amostra de campo representada por um ponto cuja 
coloração representa uma faixa de valores, associan-
do-se também um tamanho de ponto. 

Assim, amostras cujos valores para qualquer 
uma das variáveis se situarem na faixa superior são 
representadas nestes mapas por pontos de dimen-
sões maiores que os demais e em cor vermelha, as 
amostras cujos valores estão situados na faixa logo 
abaixo (não mais anômalos) são representadas por 
pontos de dimensões inferiores à faixa anterior e em 

Tabela 5 - Valores anômalos
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cor amarela, e as demais faixas de valores (inferiores 
numericamente) são representadas por pontos azuis 
e pretos, de dimensões cada vez menores.

Amostras de sedimentos de corrente represen-
tam, por seus valores analíticos, comportamentos 
médios de toda a bacia de captação que represen-
tam, por isto a importância de se ressaltar que va-
lores representados mostram o comportamento de 
uma área e não de um ponto individual. valores con-
siderados anômalos ou simplesmente objeto de aná-
lise mais acurada devem ser detalhados na bacia de 
captação como um todo.

A variável Ti apresenta seus valores mais elevados 
ao norte do rio Uruguai, sua faixa de valores mais 
significativos, superiores a 0,68% Ti, ocupa quase 
toda a porção amostrada situada a norte do rio, com 
valores rodeados pela faixa de valores próximos aos 
mais significativos, ou seja, entre 0,45 e 0,68% Ti. 
Sem dúvida, de acordo com as amostras disponíveis, 
a faixa norte mostra valores mais elevados para Ti. Os 
valores mais elevados para Ti estão localizados junto 
à estrutura circular (determinada pelo mapeamento 
geológico) que está situada junto a São João do Oes-
te; existe boa associação dos valores mais elevados 
de Ti com esta estrutura. 

O Ni também tem seus valores mais elevados ao 
norte do rio Uruguai, em faixa de valores mais ele-
vados acima de 56 ppm, em zona que se concentra 
ao norte do rio Uruguai, fácies Cordilheira Alta, mas 
sem associação com a estrutura que se associa aos 
valores mais altos de Ti. O Ni também apresenta al-
guns valores mais elevados, mas não conformando 
anomalias, a sudeste da área. 

Igualmente o vanádio apresenta este comporta-
mento espacial de valores, seus valores mais altos 
superiores a 956 ppm, e sua zona de valores mais sig-
nificativos em termos de magnitude configuram uma 
zona situada no mesmo local das variáveis anterior-
mente citadas; o vanádio apresenta, além disto, três 
valores de mesma magnitude ao sul, mas de forma 
dispersa, não configurando uma zona de valores ele-
vados, são pontos isolados e distantes entre si que 
não configuram zona anômala, são pontos de valo-
res altos para v. Na porção a norte do rio Uruguai os 
valores elevados (superiores a 956 ppm) de vanádio 
mostram presença em toda a região, não se limitam 
apenas a uma zona localizada, esta concentração se 
mostra presente na mesma zona de São João do Oes-
te mas se prolonga para oeste da mesma. 

O mesmo comportamento é verificado para Cu, 
nesta variável de forma mais evidente, pois que qua-
se toda a porção a norte do rio Uruguai se apresenta 
com valores bem mais elevados para Cu que a parte 
sul da área trabalhada, com um único valor mais ele-
vado ao sul. A faixa de valores mais elevados para Cu 

situa-se acima de 350 ppm. O elemento Cu geralmen-
te ocorre associado a Ag, As e S em rochas basálticas 
na região de Lake Superior, e Cu, juntamente com Co 
e zn, é um elemento que ocorre no ambiente geo-
lógico de rochas vulcânicas de composição basáltica. 

De forma resumida se pode afirmar que a porção 
a norte do rio Uruguai se apresenta com concentra-
ções coincidentes de valores mais elevados para Ti, 
Ni, v e Cu, com valores mais elevados nas mesmas 
amostras (em grande parte das vezes) e formando 
as mesmas zonas de concentração mais elevada. Os 
valores mais elevados para Cu e Niaqui destacados 
se referem tão somente à sua comparação com os 
demais valores presentes na área de trabalho.

As demais variáveis estudadas apresentam com-
portamento de distribuição de seus valores bem 
distinto, Co bem distribuído (ou seja, com diversos 
valores acima de 86 ppm, início da faixa de maiores 
valores) apenas ao sul do rio Uruguai, Cr com apenas 
dois valores mais elevados (acima de 98 ppm, um ao 
norte e outro ao sul, sendo que o ponto da porção 
norte está cercado por valores da segunda faixa em 
importância em termos quantitativos, entre 75 e 98 
ppm Cr, no sudoeste da área).

Ca e Mg apresentam comportamentos muito si-
milares em termos de distribuição das faixas mais 
elevadas, Ca > 0,49 % e Mg > 0,49 % também, em 
dois pontos situados a sudeste da área de trabalho 
cada uma das variáveis; Mg também apresenta um 
valor mais elevado na porção norte da área. E a va-
riável Fe % apresenta apenas dois valores mais ele-
vados na porção norte, um também próximo à zona 
de São João do Oeste e um na porção sul da área de 
trabalho.

De um modo geral, comportando exceções, a uni-
dade que apresenta valores mais elevados para todas 
estas variáveis selecionadas para estudo é a fácies 
Cordilheira Alta, com suas zonas de ocorrência a nor-
te do rio Uruguai e no sudeste da área de trabalho.

Segundo referência bibliográfica consultada 
(Rose; hawkes; webb, 1979) os teores médios para 
sedimentos de corrente de alguns dos elementos es-
tudados no presente trabalho, em níveis mundiais, 
são os seguintes (entre parênteses dados relativos à 
área de trabalho):

Ti– 0,05 a 1% (a média na área é 0.39% e o máxi-
mo na área é 0,93%);

Cr – 5 a 1000 ppm (a média na área é 68,51 ppm e 
o máximo na área é 115,5 ppm);

Ni – 5 a 150 ppm (a média na área é 34,86 ppm e 
o máximo na área é 59,5 ppm);

Cu – 5 a 80 ppm (a média na área é 244,47 ppm e 
o máximo na área é 556,96);

v – 20 a 500 ppm(a média na área é 606,05 ppm e 
o máximo na área é 1331 ppm).
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Figura 161 - Mapa de amostragem geoquímica do Projeto Três Passos – Cálcio.
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Figura 162 - Mapa de amostragem geoquímica do Projeto Três Passos – Ferro.
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Figura 163 - Mapa de amostragem geoquímica do Projeto Três Passos – Magnésio.
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Figura 164 - Mapa de amostragem geoquímica do Projeto Três Passos – Titânio.



Geologia e Recursos Minerais da Folha Três Passos

105

Figura 165 - Mapa de amostragem geoquímica do Projeto Três Passos – Vanádio.
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Figura 166 - Mapa de amostragem geoquímica do Projeto Três Passos – Níquel.
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Figura 167 - Mapa de amostragem geoquímica do Projeto Três Passos – Cromo.
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Figura 168 - Mapa de amostragem geoquímica do Projeto Três Passos – Cobalto.
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Figura 169 - Mapa de amostragem geoquímica do Projeto Três Passos – Cobre.
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Figura 170 - Histograma – Cálcio.

Figura 171 - Histograma – Ferro.
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Figura 172 - Histograma – Magnésio.

Figura 173 - Histograma – Titânio
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Figura 174 - Histograma – Vanádio.

Figura 175 - Histograma – Níquel.



Geologia e Recursos Minerais da Folha Três Passos

113

Figura 176 - Histograma – Cromo.

Figura 177 - Histograma – Cobalto.
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9.2. CorrelAções lIneAres

As correlações lineares (Momento-Produto de Pe-
arson) mais elevadas verificadas (acima de 0,90) en-
tre as variáveis disponíveis para estudo (num total de 
quarenta e sete) foram verificadas entre Ti e os ele-
mentos Cu e v. A associação entre Ti e v é comum em 
vários tipos de depósitos minerais, como depósitos 
de magnetita titanífera, depósitos residuais e pláce-
res dos minerais de titânio e outros, esta associação 
se verifica tanto em solos quanto em sedimentos de 
corrente. O titânio é um elemento muito comum em 
rochas básicas, e sua associação com cobre também 
ocorre em depósitos de sulfetos. 

Basaltos cupríferos por vezes apresentam cobre 
nativo e sulfetos de cobre nas partes superiores de 
espessas sequências de rochas basálticas, apresen-
tam texturas amigdalóides preenchidas por cobre, e 
em certos locais os controles das concentrações são 
as fraturas dos basaltos, as amígdalas e os materiais 
brechados de topo. Em amostras de sedimentos de 
corrente podem ser verificadas as concentrações de 
cobre. As idades em que tais concentrações são co-
nhecidas vão desde o Proterozóico até o Terciário.

Outras relações fortes verificadas são entre zr e 
hf, e também entre v e zn (associação também co-
mum em alguns depósitos de sulfetos).

Outras correlações lineares relativamente eleva-
das, mas num patamar entre 0,80 e 0,90, ocorrem 
entre v e Fe, Fe e Mo, Cu e zn e várias outras (Ca-Mg, 
Th com Bi, Cs, Pb, U, entre v e Cu e v com Mo). Mui-
tas outras associações comuns em rochas basálticas 
ocorrem com valores entre 0,70 e 0,80.

9.3. AnálIse MUltIVArIADA

Na análise multivariada se utilizou a Análise de 
Componentes Principais visando à identificação de 
associações entre variáveis que tivessem alguma re-
presentação percentual significativa da variabilidade 
total presente nos dados disponíveis.

Duas associações são aqui comentadas, por te-
rem elementos fortemente correlacionados com as 
mesmas (outras componentes presentes apresentam 
baixas correlações componente x variável e, por ve-
zes, representam as variações de uma única variável). 
A primeira responde por cerca de 24,4% da variabili-
dade total e a outra por aproximados 20% das varia-
ções totais.

As componentes principais representam associa-
ções elementares, no caso do presente trabalho, que 
são verificáveis apenas quando se analisa o compor-
tamento de todas as variáveis presentes simultanea-
mente, são comportamentos (em termos de valores 

Figura 178 - Histograma – Cobre.
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mais elevados e/ou mais baixos) que dificilmente são 
verificáveis na análise individual dos elementos estu-
dados.

As componentes principais representam associa-
ções que podem significar processos geológicos/geo-
químicos atuantes sobre a área de trabalho como um 
todo ou sobre zonas específicas, litótipos definidos 
ou variações locais dos mesmos, podendo represen-
tar indícios de mineralização ou simplesmente a pre-
sença de alguma alteração no quadro geral da área, 
ou seja, de alguma especificidade local.

A primeira componente principal tem em sua 
composição os elementos Sc, Tl, Th, Cs, Ce e As com 
correlações positivas com a componente e os ele-
mentos Cu, Ni, zn e Ti com correlações negativas com 
a mesma. Esta primeira componente principal mos-
tra, em sua distribuição espacial, as zonas em que os 
valores de Ni, Cu, zn e Ti são mais baixos, nas quais 
também são mais importantes em termos quantita-
tivos os valores de das demais variáveis que formam 
a componente principal. valores mais baixos de Ni, 
Cu, zn e Ti podem estar associados a um caráter mais 
ácido das litologias que contribuem para a bacia de 
captação das amostras em que esta associação se 
mostra mais evidente.Tl é um elemento que apare-
ce enriquecido em zonas de alteração de encaixan-
tes de diversos depósitos, ocorrendo coprecipitado 
e retido nas precipitações de hidróxidos de Fe e Mn, 
e Sc é comum em rochas ricas em ferromagnesianos. 
Sc também se associa comumente aos elementos Cs, 
Ce e Th em depósitos de U e fosfatos, sendo inclusive 
um bom indicador destes depósitos na amostragem 
de sedimentos de corrente. A primeira componente 
principal, composta por estes elementos citados (Sc, 
Tl, Th, Cs, Ce e As com correlações positivas com a 
componente e os elementos Cu, Ni, zn e Ti com cor-
relações negativas com a mesma) apresenta valores 
mais elevados, ou seja, esta associação tem presença 
mais marcante, em zona ao sul do Rio Uruguai coin-
cidente com estrutura circular determinada pelo ma-
peamento geológico junto à localidade de Derruba-
das. É a única zona da área de trabalho que é desta-
cada pelos altos valores desta associação elementar 
que caracteriza a primeira componente principal.

valores mais baixos de Ni, Cu e zn, característica 
verificada na composição desta componente prin-
cipal, bem como valores mais elevados de Th, que 
também ocorre na composição desta componente 
principal, também podem ser indicativos de um com-
portamento mais ácido das litologias drenadas pelas 
amostras destacadas pela componente principal aqui 
citada.

A primeira componente principal tem seus valo-
res mais elevados nas amostras ES 57 (as amostras 
ES 55, 56 e 58 também apresentam valores significa-
tivos, mas numa faixa inferior de valores), ES 108 (a 
amostra ES 107 está no mesmo caso das amostras ES 
55, 56 e 58), a amostra ES 131 e a amostra ES 132.

A segunda componente principal está positiva-
mente correlacionada com Ca, Mg e Sr e negativa-
mente correlacionada com Fe e Mo, e repete, de 
forma aproximada, os comportamentos do Ca e do 
Mg, que são acompanhados pelo Sr, e coincidem com 
amostras em que os valores de Fe e Mg são menos 
importantes em termos quantitativos.

A segunda componente principal apresenta ape-
nas um valor mais elevado isolado a sudeste da área 
(representado pela amostra ES 81), mas a faixa de 
valores logo a seguir ocorre em grande parte da por-
ção sul da área, estando mais concentrada a sudeste, 
sempre ao sul do rio Uruguai (ocorrem apenas dois 
pontos isolados a noroeste da área de trabalho).

No presente trabalho são apresentados os mapas 
de distribuição dos valores das duas primeiras com-
ponentes principais (Figura 179 e Figura 180, valores 
estes separados por faixas de valores determinadas 
nos mesmos moldes do que está representado para 
as variáveis estudadas individualmente. Faixas de va-
lores mais elevadas, para as componentes principais, 
representam pontos ou zonas em que a associação 
representada pela componente principal se mostra 
mais proeminente, ou seja, em que a associação de 
elementos ali representada ocorre de modo mais 
visível, em que o processo geológico que ela possa 
representar atuou de forma mais forte, deixando sua 
marca mais visível nos teores das amostras analisa-
das.
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Figura 179 - Mapa de distribuição de valores – PC1.
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Figura 180 - Mapa de distribuição de valores – PC2.
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10 — reCUrsos MInerAIs

O principal bem mineral da Folha Três Passo são 
as rochas para emprego direto na construção civil, 
na forma de brita, cascalho e paralelepípedos de ba-
salto, e também com muita frequência como rocha 
desagregada (saibro e rachão) para revestimento 
de estradas. Além destes bens minerais, há indícios 
de mineralização de cobre, ametista, potencial para 
rocha ornamental e rochas para remineralização de 
solos. O projeto definiu na litoestratigrafia os indícios 
de cobre em basaltos, já investigados pelo Projeto 
Cobre em Itapiranga da CPRM (Szubert; Grazia; Shin-
taku,1979), e cadastrou vários indícios de ametista, 
quartzo hialino e ágata. Um basalto do Fácies Cam-
pos Novos, foi encaminhado para caracterização tec-
nológica preliminar, visando o emprego como rocha 
ornamental.

10.1. MAterIAIs pArA eMprego DIreto nA 
ConstrUção CIVIl.

Foi cadastrado um total de 93 locais de lavra de 
basalto, dos quais a grande maioria corresponde a 
extração de basalto desagregado em placas e blocos 
pequenos para revestimento de estradas (rachão), 
constando no mapa como garimpos em situação irre-
gular quanto ao licenciamento.

As lavras maiores, destinadas à produção de bri-
ta para agregado de cimento e pedras de corte, to-
talizam 6 empreendimentos, dos quais apenas 2 se 
encontravam com atividade regularizada à época do 
mapeamento. As demais estavam paralisadas à espe-
ra de licenciamento mineral e/ou ambiental, embora 
as mesmas sejam eventualmente retomadas por cor-
tadores de pedras para calçamento.

Entre as rochas mapeadas na Folha Três Passos, 
os basaltos das unidades Cordilheira Alta e Campos 
Novos são os únicos aproveitados para pedras de ta-
lhe com emprego em calçamento e alicerces. Dentre 
os dois, o basalto Campos Novos é o mais afeiçoável, 
termo que define a aptidão ao corte regular, em fun-
ção de sua natureza isótropa, enquanto que o corte 
do basalto Cordilheira Alta resulta em blocos e cha-
pas irregulares.

10.2. potenCIAl De AproVeItAMento Dos 
BAsAltos DA FolHA trÊs pAssos CoMo 
roCHA ornAMentAl e AgregADos pArA A 
ConstrUção CIVIl.

Os basaltos e riodacitos da Formação Serra Geral 
têm uso consagrado como agregados minerais para 
construção civil, mas são ainda relativamente des-
conhecidos quanto a seu potencial para rocha orna-
mental.

Os dacitos da Fácies Caxias produzem blocos para 
marmoraria em algumas regiões do RS, como Gari-
baldi, Farroupilha e mais recentemente São Mar-
cos; enquanto em Nova Prata são obtidas lajes em 
intervalos de disjunção planar horizontal no mesmo 
fácies, amplamente utilizadas em calçamentos em 
Porto Alegre e diversas outras cidades do RS.

Esta fácies disponibiliza rochas de cor polida cinza 
clara com diminutas manchas brancas e granulação 
fina, com bom aspecto estético e atendendo a todas 
as especificações tecnológicas para placas de revesti-
mento externo de edificações.

Em nível de consumo mundial é conhecida uma 
grande demanda por variedades escuras a negras no 
setor de rochas destinadas a revestimento, e um bom 
exemplo desta demanda é o “granito filoneano ne-
gro” do Uruguai. 

Esta rocha é lavrada, no Uruguai, em corpos do 
tipo diques altamente fraturados, mas em função do 
aspecto estético alcança colocação especial no mer-
cado, viabilizando lavras com rendimento tão baixo 
como 15% (Bossi; Navarro, 2000). Esta valorização 
permite que blocos de dimensão a partir em 1m³ se-
jam aproveitados, enquanto as dimensões de blocos 
para teares convencionais pequenos devem ficar en-
tre 8 e 10 m³.

A homogeneidade das feições estéticas e a facili-
dade de afeiçoamento (corte e polimento) são carac-
terísticas que têm um potencial elevado ao se consi-
derar a performance de rochas basálticas e riodacíti-
cas como materiais para revestimento, em particular 
para superfícies externas e contínuas, uma vez que a 
cor fechada (Figura 181) é pouco indicada para reves-
timentos internos.

A possibilidade de obtenção de blocos maciços 
em corpos de rocha do tipo lava é função da nature-
za dos derrames, sendo que o mapeamento na Folha 
Três Passos 1:100.000 detectou pacotes de derrames 
com disjunção colunar métrica a sub-métrica, e oca-
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sionalmente zonas pouco fraturadas nos mesmos, 
com potencial para produção de blocos pequenos 
(Figura 182 e Figura 183).

Igualmente os derrames do “Tipo I” (GOMES, 
1996), que não possuem disjunção colunar dado à 
sua pequena espessura, apresentam bom potencial 
para a produção de blocos pequenos como os do gra-
nito filoneano uruguaio.

Como uma avaliação preliminar do potencial das 
rochas vulcânicas presentes na FTP, foi encaminhada 
uma amostra da fácies Campos Novos (ponto CA-20), 
para ensaio tecnológico no CIENTEC-RS. Obteve-se a 
determinação das principais propriedades de rochas 
para revestimento de edificações (Frazão, 2002), que 
são as características petrográficas, índices físicos, 

Figura 181 - Aspecto de bloco de basalto da Fácies 
Campos Novos polido no Laboratório de Laminação 

Petrográfica da CPRM-Porto Alegre.

Figura 182 - MB-241: Bloco extraído em lavra para 
revestimento de estrada à margem do Rio Uruguai, em 

Catres, próximo à Itapiranga, SC.

Figura 183 - Visão geral do afloramento da foto anterior, 
notar ao fundo disjunção colunar sub-métrica.

Tabela 6 - Caracterização física e mecânica de rocha basáltica para emprego como rocha ornamental. Ensaios 
realizados no Cientec-Porto Alegre.
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coeficiente de dilatação térmica, alterabilidade, re-
sistência ao desgaste, ao impacto e à compressão. 

Os métodos certificados e os resultados obtidos 
constam da tabela Tabela 6, sendo que a amostra de 
basalto do Fácies Campos Novos obteve um bom a 
excelente desempenho em todos os itens.

Os índices de massa aparente seca, com média 
de 2934 Kg/m³, são superiores à especificação dos 
granitos para revestimento; a absorção aparente 
(<0,3), idem; o desgaste Amsler ficou em 1,16mm 
para percurso de 500 m (índices não especificados 
para rochas silicatadas); a resistência à flexão (por 3 
pontos), obteve índice de 17,41-13,1 MPa, superior 
à especificação dos granitos; como também a com-
pressão uniaxial, em dois corpos de prova, no valor 
de 134,26 MPa. Embora se tenha obtido valores infe-
riores para os outros dois corpos de prova, os resulta-
dos suplantam com folga a especificação para rochas 
silicatadas. Ainda os coeficientes para dilatação tér-
mica linear (7,63 mm/m ºC) e o ensaio de resistência 
ao impacto de corpo duro situaram os corpos de pro-
va em performances indicadas pelas especificações 
para rochas silicatadas (Frazão, 2002).

10.3. MInerAlIzAções De AMetIstA e geMAs 
eM geoDos

Durante os trabalhos de campo buscou-se visitar 
o maior número possível de indícios de ocorrências 
de gemas em geodos, tomando por base aquelas já 
registradas pelos projetos Cobre em Itapiranga (Szu-
bert; Grazia;  Shintaku, 1979) e  Mapa Gemológico 
do Rio Grande do Sul em escala 1:1.000.000 (Branco;  

Gil, 2000). A consulta a pessoas das comunidades em 
diversos setores da FTP, na busca de averiguar qual-
quer indício de um possível prospecto para estes mi-
nerais, foi um procedimento padrão nos trabalhos de 
campo.

A ametista em geodos pequenos é comum nos 
basaltos da folha e em outras regiões do RS. Ocor-
rências de geodos de porte decimétrico a métrico à 
semelhança daquelas do distrito mineral de Ametista 
do Sul (DMAS-RS) e Província Catalanes em Artigas, 
no Uruguai, são raras na FTP, e nelas raras vezes foi 
constatada ametista como mineral de preenchimen-
to de cavidades. 

Os critérios de campo adotados para estimar o 
potencial de indícios e ocorrências basearam-se nos 
trabalhos mais recentes, que aportam novidades so-
bre a gênese desses jazimentos.

Duarte (2008, 2009) em trabalho no |Distrito 
Mineiro de Artigas, Uruguai, relata os geodos mé-
tricos das lavras produtoras de ametista a processos 
epigenéticos em derrames do tipo I (Boscato 1996), 
vinculando sua gênese a eventos não-magmáticos e 
com isto introduzindo os conceitos de abertura de 
cavidades por processos hidrotermais de brechação 
explosão freato-magmática e dissolução, com pre-
enchimento posterior de fases mineralizadoras dos 
grandes geodos (Figura 184.

Com o reconhecimento destes processos ficou 
relativizada a importância do modelo de coalescên-
cia de cavidades magmáticas (vesículas e amígdalas) 
para formação de grandes geodos, mesmo por que 
os geodos maiores (porte decimétrico) são invaria-
velmente encontrados entre a zona central e a zona 
de topo de derrames, estratigraficamente abaixo da 
zona vesicular-amigdalóide. Alguma coalescência de 
cavidades magmáticas (vesículas e amígdalas) obser-
vada em afloramentos de zona de topo de derrames, 
tanto em Ametista do Sul, como em Los Catalanes e 
na Folha Três Passos, não ultrapassa a dimensão de 
uns poucos centímetros para as cavidades.

Também o foco da prospecção em derrames fica 
desvinculado da posição litoestigráfica dos mesmos, 
já que os condicionantes do modelo de mineraliza-
ção que vem se desenvolvendo apontam mais para 
propriedades reológicas das rochas (resposta aos 
processos de brechação) e para locais determinados 
acima de fontes térmicas profundas que possam es-
tar atuando na geração dos líquidos e processos hi-
drotermais.

A alteração hidrotermal, na forma de argilização à 
esmectitas é descrita por Duarte (2008, 2009) como 
extensiva ao longo de todo o perfil dos 2 derrames 
produtores no Uruguai , e a autora refere-se a cela-
donita concentrada na zona dos geodos e nível vesi-
cular de topo, corroborando o que  já havia sido re-

Figura 184 - Entrada da galeria principal da Lavra Oliveira 
no Distrito de Los Catalanes, Uruguai. Nível de cavidades 
geradas por brechação em derrame ‘a’a. Notar processos 

de dissolução mais avançados na cavidade à direita 
na foto, e zona vesicular-amigdalóide acima do nível 

portador de geodos.
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latado por  Scopel (1990,1998) e Gomes (1996)  que 
associam o argilomineral  celadonita com índices de 
alteração hidrotermal mais intensa e com a  presença 
de geodos, indicando-o como  guia prospectivo para 
geodos nos 3 principais derrames produtores do dis-
trito mineral de Ametista do Sul-DMAS.

Muitos outros trabalhos recentes como os de 
hartmann (2008, 2010, 2011), hartmann et al. 
(2011) ;  Pinto et al. (2006);  Pinto; hartmann; wild-
ner  (2011); Pertille  (2011) e  Rosenstengel (2010) 
contribuíram para a evolução do conhecimento das 
províncias DMAS e dos distritos Los Catalanes e da 
região fronteiriça de Quaraí, onde estão situados, do 
lado brasileiro, as corridas de lava correlacionáveis 
aos  derrames mineralizados no Uruguai.  Quaraí de-
tém ao menos um garimpo já em fase de produção 

de ágata e com bons prognósticos para a produção 
de ametista.

Ainda na Província Catalanes, Bossi e Caggiano 
(1974) apud Duarte (2008) foram os primeiros au-
tores a especular sobre os arenitos da Formação Ta-
quarembó (equivalente estratigráfico da Formação 
Botucatu) como a fonte de sílica na mineralização de 
ametista em geodos, fato referendado no presente 
trabalho. A presença de arenito como fonte das fa-
ses silicosas que preenchem as cavidades é consta-
tada em vários afloramentos portadores de geodos 
grandes ou pequenos na FTP, nas diferentes fácies 
basálticas. A participação dos arenitos da Formação 
Serra Geral como fonte de silica no preenchimento 
de cavidades do tipo geodos é invariavelmente iden-
tificada, desde que haja oportunidade de observar 
os geodos em mais de uma dimensão, na forma de 
restos agatizados, como se pode ver mostra nas Figu-
ra 185 e Figura 186, entre outras na sequência deste 

capítulo. Esta constatação aponta para a importância 
dos níveis de arenito intertrápico como critério pros-
peccional de geodos mineralizados a gemas, como já 
sugerida por Bossi e Caggiano (1974), que referiram 
como mais promissores para mineralização de ame-
tistas os derrames que portam níveis expressivos de 
brechas e venulações de arenito.

As venulações de arenito injetadas em fraturas nos 
basaltos pressupõem a existência de uma fase fluidi-
tizada, o que por sua vez requer que os sedimentos 
envolvidos neste processo estejam inconsolidados.  
No caso das mineralizações da Província Catalanes 
e de Quaraí, situadas nos primeiros derrames locais 
da Formação Serra Geral, a existência de intertraps 
relativamente espessos e do contato de lavas com as 
areias de dunas do deserto Botucatu é notória.

Por outro lado na região do distrito mineral de 
Ametista do Sul e na Folha Três Passos, os arenitos in-
tertrápicos constituem uma unidade litoestratigráfi-
ca distinta (Rochas sedimentares Serra Geral), depo-
sitada na forma de leitos delgados que representam 
sedimentação siliciclástica em intervalos de pausa da 
atividade vulcânica, vide Capítulo 3. Os depósitos de 
gemas do Distrito Mineral de Ametista do Sul ocor-
rem em 3 derrames do  tipo I da  Fácies Cordilheira 
Alta (informação verbal)2, o que foi referendado pela 
realização de perfil estratigráfico entre o rio da vár-
zea e Ametista do Sul, na folha 1:100.000 Frederico 
wesphalen,  contígua a leste da FTP.  Este fato coloca 
em foco os derrames da Folha Três Passos que con-
tam com os níveis mais contínuos de arenitos e bre-
chas peperíticas, e entre estes as primeiras corridas 
de lava da Fácies Cordilheira Alta, que sobrepõem a 

2 Informação fornecida pelo Geólogo da CPRM – Serviço 
Geológico do Brasil, Wilson Wildner.

Figura 185 - Vênula de arenito agatizado e celadonita 
contínua acima e abaixo de pequeno geodo (3 cm), 

com restos de arenito preservado. Laje nos fundos de 
residência, zona urbana de Itapiranga (Ponto MB-231).

Figura 186 - Ponto CA 194 detalhe de geodo decimétrico 
com bordas à  arenito agatizado de  cor rosa em melicária 

de formas tabulares.
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porção de  topo do pacote do Fácies Campos Novos, 
caracterizada por um horizonte expressivo de  bre-
chas e rochas sedimentares.

Do exposto acima, vários elementos e critérios 
prospectivos para gemas em geodos foram introdu-
zidos pela literatura geológica recente. Estes critérios 
foram, na medida do possível, adotados no presente 
trabalho durante a fase de campo e na descrição pe-
trográfica. Assim, foi dada atenção especial à análise 
do hidrotermalismo por evidências de campo e pe-
trográficas, como exemplificado na identificação de 
brechas hidroclásticas em derrames ‘a‘a, bem como 
na investigação petrográfica de detalhe, que buscou 
descrever os eventos de alteração hidrotermal focan-
do a coalescência de cavidades por dissolução e opa-
linização da matriz das rochas a partir das mesmas. 
(Terry; Chilingar, 1955).

Quanto a estes últimos processos, fica sugerido, 
a partir das observações petrográficas dos basaltos 
da FTP, que o percentual  original de vidro presen-
te nas rochas possivelmente se  constitui em um dos 
fatores que tornam as rochas mais suscetíveis à  cor-
rosão  por líquidos hidrotermais, favorecendo a co-
alescência de cavidades diktitaxíticas, elas próprias 
indicativas da presença de vidro. Os grandes geodos 
observados na Fácies Capanema, uma das unidades 
mais ricas em vidro dentre as mapeadas na FTP, cor-
roboram esta hipótese.

Na tentativa de estabelecer outros critérios pros-
pectivos para gemas, foram utilizados os métodos da 
cintilômetria e kappametria para obter parâmetros 
de discriminação das fácies basálticas e zonas hidro-
termalizadas. O uso da cintilometria baseou-se na 
tese de que a concentração do argilomineral verde 
correntemente identificado nos basaltos como cela-

donita deveria fornecer resposta cintilométrica, por 
portar potássio (K) na sua molécula, assim como a 
kappametria procurou mapear a dissolução dos opa-
cos, outro indicador de hidrotermalismo, rastreável 
pela redução do magnetismo remanente das rochas.

Neste sentido, cabe observar que não se obteve 
anomalia cintilométrica em afloramentos ou partes 
de afloramentos de basaltos com argilização avança-
da e que apresentam cor verde-azulada escura típica 
da celadonita, assim como o cotejamento de medi-
das cintilométricas em basaltos ricos neste mineral 
secundário, posteriormente confirmado na petro-
grafia como argilomineral verde-azulado em Luz Na-
tural, não mostrou diferenças em relação a basaltos 
com mineralogia primária mais preservada. Como 
a celadonita comporta 10% de K, e este elemento 
apresenta uma proporção de 120 ppm de isótopo 
radiotivo, com meia vida da ordem de 1,25.103, esta 
distinção seria esperada. Este fato levanta dúvidas 
sobre a composição do mineral correntemente des-
crito como celadonita nos basaltos.

Ainda o mapeamento, provavelmente em função 
da escala, não correlacionou de maneira consistente 
regiões de baixo magnetismo remanescente, sendo 
que as diferenças de medidas de kappametria são 
relatadas mais ao estado do intemperismo do que a 
outros fatores.

Um dos principais e mais simples critérios de cam-
po utilizado pelo projeto, na determinação da poten-
cialidade de derrames para ocorrências de gemas, foi 
a busca de geodos de porte maior que o centimétri-
co, centrada na observação da zona entre o topo da 
parte central e a base do topo de derrames do Tipo 
I. Ao menos em um dos indícios identificados pelo 
projeto nesta situação, chegou-se a um bom prog-

Figura 187 - Geodo decimétrico oblato em basalto da 
Formação Capanema no Lajeado Burro Magro ponto MB-

158. Notar a junta planar que marca o contato da zona 
central com zona de topo vesiculada.

Figura 188 - Detalhe de arenito síltico róseo silicificado na 
base do geodo da foto anterior. 
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nóstico para ocorrência de ametista, em derrame do 
Tipo I da unidade Capanema. Este derrame porta ge-
odos decimétricos a calcedônia e quartzo hialino, e 
apresenta indícios e relato de extração histórica de 
ametista em pequena escala na região do Molina. O 
mesmo, foi identificado e correlacionado em exposi-
ções ao longo dos lajeados Burro Magro (Figura 187 
e Figura 188), Molina, do Tigre e Árvore Seca, em um 

raio de aproximados 10 quilômetros a leste  e a norte  
da cidade de Três Passos.

Neste contexto, em uma roça a norte do Lajeado 
do Tigre, ponto MB-173, foi identificada uma área de 
ocorrência de geodos decimétricos a quartzo, quartzo 
rosa e ametista (Figura 189). O nível correspondente 
à passagem de zona central de derrame, aflorante no 
lajeado, à zona de topo de derrame, aflorante em ní-

Figura 189 - - Terreno de roça com ocorrência de 
geodos decimétricos a quartzo, quartzo rosa e ametista. 
Corresponde à passagem à zona de topo de derrame do 
tipo I da Fácies Capanema, ponto MB-173, Lajeado do 

Tigre.

Figura 190 - Ametista coletada em geodos sub-
métrico, na roça da Figura 169, segundo informação do 
proprietário da terra. O conjunto de evidência aponta 

para um prospecto com bom potencial. 

Figura 191 - Perfil Lajeado do Tigre mostrando nível a geodos localmente decimétricos com indícios de ametista em 
derrame da Fácies Capanema. MB 16...173 pontos do mapeamento.
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vel acima da roça onde se encontram os restos de ge-
odos. Além de geodos decimétricos fragmentados na 
roça obteve-se informação do proprietário da terra 
sobre achado de geodo submétrico com ametista de 
tom violeta intenso, por ele enterrado para preser-
var a cor. Na Figura 190 pode ser visto um fragmento 
deste geodo, com a ametista já desbotada pela ex-
posição ao sol. O derrame tem seu perfil ilustrado na 
Figura 191. Este conjunto de evidências aponta para 
um prospecto a ser trabalhado.

Ainda em vários outros locais da FTP foram verifi-
cados indícios de ametista e/ou geodos decimétricos 
à calcedônia e quartzo hialino, semelhantes aos que 

costumam balizar as grandes cavidades mineraliza-
das nas jazidas no distrito mineral de Ametista do Sul 
e no distrito Los Catalanes. Os locais destes indícios 
foram listados neste trabalho dentro da descrição 
das unidades litoestratigráficas, sendo também recu-
peráveis em consultas ao banco de dados de sistema 
georreferenciado em ambiente SIG.

Dentre estas indicações pontuais cabe destacar, 
como mais um dos prospectos indicados para deta-
lhamento, o derrame Cordilheira Alta próximo ao La-
jeado Cascata (13 km a NNE de Tenente Portela), que 
pode ser seguido por volta das cotas 380-430m. No 
ponto CA-194 foi encontrado geodo submétrico à cal-
cedônia com restos de arenito agatizado (Figura 186 
e Figura 192). Este derrame é provavelmente correla-
cionável ao do Lajeado dos Machados (MB 188) e ao 
da parte superior do perfil Lajeado Árvore Seca (MB 
132), sendo que ambos contam com geodos decimé-
tricos a calcedônia, quartzo hialino e pseudomorfos 
de anidrita, além de relatos de ametista no primeiro.

Como uma terceira indicação fica registrado um 
indício na Fácies Campos Novos, no ponto MB 68 (Fi-
gura 193), poucos km a norte de São Judas Tadeu, 

onde foram encontrados rolados de geodos de até 
40 cm, a quartzo hialino e quartzo “cor de cachaça”, 
com leve tom esverdeado. Os geodos encontrados in 
situ são preenchidos por ágata cinza e cristais bem 
formados de quartzo hialino. Apresentam bases pla-
nas a parte superior abaulada a cônica, formas que 
são conhecidas como do “tipo capela” nas regiões 
de garimpo. Estão encaixados em basalto com 20% 
vesículas e amígdalas, revestidas ou preenchidas por 
celadonita. 

10.4. InDÍCIos e oCorrÊnCIAs De CoBre 
nAtIVo e oxIDADos nA FolHA.

Entre os 10 alvos definidos e pesquisados pelo 
Projeto Cobre em Itapiranga (Szubert; Grazia; Shin-
taku,1979), através de mapeamento geológico em 
escala 1:10.000, escavações, geoquímica de sedi-
mentos de corrente e geofísica (IP), nenhum resultou 
avaliado à época como um prospecto com potencial 
mineiro.

Oito dos alvos mostram associação espacial a 
estruturas circulares, como sugerido pelo presente 
trabalho no item Geologia Estrutural. Os alvos estão 
todos localizados em derrames da unidade Campos 
Novos.

O presente trabalho soma 33 indícios de cobre 
nativo aos 39 pontos (entre indícios e ocorrências) 
já cadastrados pelo Projeto Cobre em Itapiranga. A 
grande maioria deles consiste em preenchimento 
por cobre nativo e/ou seus oxidados de cavidades na 
zona de topo dos derrames, na forma de amígdalas 
subcentimétricas, (Figura 194 e Figura 195), além de 
revestimento de planos de falha e fraturas e também 
de faces de disjunção colunar por dendritos de co-

Figura 192 - Geodo oblato decimétrico a calcedônia 
com restos de arenito agatizado, em basalto da Fácies 

Cordilheira Alta, detalhe na Figura 166.

Figura 193 - Geodos do tipo “capela” a ágata cinza e 
cristais de quartzo hialino, em derrame da fácies Campos 
Novos a norte de São Judas. A encaixante é um basalto 

com vesículas esparsas revestidas por celadonita.
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bre nativo ou filmes de malaquita e mais raramente 
azurita.

No preenchimento de cavidades do tipo amígda-
las pode ocorrer cobre nativo oxidado à cuprita, mas 
predominam as cavidades preenchidas (ou substi-
tuidas) pelos carbonatos malaquita e azurita, sendo 
a crisocola menos comum. De maneira geral as ca-
vidades preenchidas resultam em umas poucas, em 
meio a outras com a mineralogia habitual de preen-
chimento, como calcedônia, quartzo, zeolitas, calcita, 
hausmanita e outros minerais. Esta forma de ocor-
rência não é restrita a nenhuma das unidades litoes-
tratigráficas em particular. 

O cobre nativo também foi observado em pintas 

submilimétricas, de ocorrência restrita a alguns der-
rames da Fácies Campos Novos, como na região do 
Macaco Branco, a noroeste de Itapiranga; na região 
de Erval Novo, a sudeste de Três Passos; na Pedreira 

do Bairro Leão, no perfil Palmitinho-Rio Guarita e no 
Perfil Feijão Miúdo, próximo a Três Passos. As pintas 
estão fracamente agregadas entre os grãos da rocha, 
o que impede a obtenção de lâminas delgadas ou 
secção polida para análise petrográfica e metalográ-
fica.

Em duas ocasiões o cobre nativo foi encontrado 
em associação a rochas sedimentares da Formação 
Serra Geral, como uma pinta em cavidade em arenito 
silicificado (ponto MB-50) e em vênulas milimétricas 
de arenito em basalto da Fácies Campos Novos, no 
ponto CA-74, próximo a São João do Oeste-SC (Figura 
196). Neste último local também se observou vênulas 
de cobre em arenito de brecha de topo de derrame. 

As ocorrências de cobre nos basaltos Serra Geral 
na mesma região foram objeto de uma tese de dou-
torado (Pinto  et al., 2011b),  que concluiu pela ori-
gem hidrotermal de baixa temperatura (100-150°C) 
do cobre, em função da paragênese a smectitas dioc-
taédricas , heulandita, clinoptilolita, quartzo e calcita.  
Os autores relatam dois tipos de ocorrências de co-
bre; um com filmes e dendritos de cobre em faces de 
colunas de disjunção, de baixo teor, e preenchimen-
to de amigdalas e fraturas em topo de derrames por 
cobre nativo, substituido nos bordos das cavidades 
por cuprita e crisocola, este tipo com potencial mais 
significativo para a constituição de possíveis jazidas. 
O outro tipo de ocorrência, com venulações de cupri-
ta, tenorita e crisocola em padrão stockwork ocorrem 
nas crostas de derrames por remobilização tardia.

Pinto et al.(2011a), redescrevem massas de cobre 
nativo de até 1metro de diâmetro, com peso de 50 
kg, já descritas por Szubert et al. (1979)  relatadas 
à ocorrência de vista Alegre, a mais promissora. O 
trabalho conclui pela origem do cobre a partir de so-
luções que deslocaram o elemento de minerais pri-
mários na rocha basáltica como piroxênios e opacos 

Figura 194 - Amígdalas preenchidas por cobre  nativo 
e oxidados (cuprita e crisocola) em basalto da Fácies 

Campo Erê, ponto CA 217.

Figura 195 - Detalhe de amígdala da figura anterior, com 
diâmetro aproximado de 1cm.

Figura 196 - Vênula com cobre nativo, preenchendo 
fratura em basalto da Fácies Campos Novos, ponto CA 74, 

próximo ao acesso W de São João do Oeste-SC.
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(magnetita-titanita), o que é corroborado pela petro-
grafia das rochas que apresentam pintas de cobre no 
âmbito da Folha Três Passos, onde se observa uma 
forte oxidação de piroxênios e opacos.

A relação dos indícios de cobre com estruturas cir-
culares é comentada no capítulo Geologia Estrutural 
deste relatório, que também discorre sobre a pos-
sível origem destas estruturas a partir de processos 
explosivos originados pela interação entre o aquífero 
freático e lava confinada em derrames espessos de 
resfriamento lento, a exemplo de estruturas seme-
lhantes nos basaltos Yakima, da Província de Basaltos 
Continentais Columbia River, em washinton,  hodges 
(1978).  Esta hipótese genética reduz sobremaneira 
o potencial das ocorrências de cobre da Folha Três 
Passos, uma vez que processos explosivos tenderiam 
a dispersar o elemento Cu, ao invés de permitir que o 
hidrotermalismo o canalize de maneira mais intensi-
va para armadilhas como cavidades ou zonas disten-
sivas em estruturas rúpteis.

10.5. potenCIAl Dos BAsAltos DA FolHA 
pArA eMprego eM reMInerAlIzAção De 
solos.

As rochas basálticas da Formação Serra Geral, e 
mais recentemente as de afiliação riolítica, vêm sen-
do usadas na forma de pó de rocha na remineraliza-
ção de solos empobrecidos em nutrientes, como os 
latossolos evoluídos sobre o próprio basalto. O uso 
busca alternativa ao emprego dos fertilizantes solú-
veis do tipo NPK, em vários locais do RS, SC e PR.

Apesar da ausência de certificação dos pós de 
rocha no Brasil, agricultores familiares e produtores 
orgânicos têm optado por estes produtos e os consi-
deram de ação efetiva. Os primeiros em busca de al-
ternativas ao alto custo dos fertilizantes tradicionais 
e os segundos pela necessidade de manejo ecológico 
de solos e plantios. Almeida e Silva (2009) citam de-
zenas de comunidades em 15 municípios do sul do 
Paraná e do planalto norte catarinense que vêm em-
pregando pó de basalto, e que inclusive se organizam 
para a construção de moinhos hidráulicos para moa-
gem de rocha de pequena escala, como em União da 
vitória (PR).

De maneira ampla, os basaltos da Formação Serra 
Geral apresentam características muito próprias ao 
emprego como pós de rocha (Bergmann et al. 2013), 
sendo em sua maior parte isentos de quantidades 
impeditivas de   elementos nocivos ou potencialmen-
te nocivos como As, Cd, Cr, hg e Pb (Instrução Nor-
mativa MAPA 27/2006),  e portando percentuais in-
teressantes de  macronutrientes como Ca e Mg,  com 

K  em menor quantidade, além de micronutrientes 
como Mn, Ni, zn,  Cu e v em proporções adequadas. 
Quase toda a sílica presente nos basaltos está dispo-
nível para liberação no solo, uma vez que se encontra 
em minerais com plagioclásios e piroxênios, suscetí-
veis à degradação em solos. A presença de vidro é 
outro fator benéfico, dada à grande reatividade deste 
material no meio exógeno, e ainda zeolitas e calcita 
presentes em zonas amigdalóides podem apresentar 
potencial para condicionamento de solos, desde que 
não estejam em paragêneses onde a família da sílica 
seja expressiva, pois neste caso o uso do material po-
deria agregar minerais inertes indesejados no solo.

Os pós de rocha basáltica são disponíveis em 
maior escala como finos de britagem, forma na qual 
já apresentam comercialização corrente destinada ao 
emprego na agricultura.  Neste momento, ao menos 
duas variedades de rochas vulcânicas da Formação 
Serra Geral, o basalto das lavras de Ametista do Sul e 
o riodacito de Itaara, ambos do RS, se encontram em 
testes de validação agronômica pela Embrapa Clima 
Temperado-Pelotas (Bamberg et al., 2011, Grecco et 
al. 2012 ).

Bergmann et al. (2009), apresentaram  para o ba-
salto encaixante das mineralizações em geodos no 
Distrito Mineiro de  Ametista do Sul, testes de extra-
ção de nutrientes maiores (P, Ca, Mg, K) em ácidos 
fracos que evidenciam um desempenho superior ao 
de outros basaltos em uso no PR e SC. Como esta 
rocha constitui  extensas pilhas de descartes dos ga-
rimpos, seu aproveitamento é uma possibilidade que 
pode ainda diminuir o conflito no uso dos solos da 
região e os danos ambientais causados pela disposi-
ção indiscriminada dos descartes de mineração. Os 
autores relataram ainda a disponibilização de fósforo 
a partir dos rejeitos, para o meio ambiente, que atri-
buem a peculiaridades texturais das apatitas presen-
tes, como mineral acessório, no basalto dos rejeitos 
e especulam sobre o papel do hidrotermalismo na 
disponibilização de outros nutrientes.

No caso dos basaltos da FTP a soma de bases 
(CaO+MgO+K2O) apresenta valores muito próprios, 
entre 14,5 e 16,9%, e na grande maioria das amos-
tras analisadas é superior a 15%. Todas as amostras 
ultrapassam o valor mínimo (9%) que vem sendo 
discutido nos critérios de normatização dos pós de 
rocha. As 36 rochas analisadas mostram-se dentro 
dos parâmetros permitidos quanto a elementos noci-
vos, restando a ressalva quanto às análises aportadas 
pelo trabalho de Pinto e hartmann (2011), que não 
apresentam dados para hg, Pb, As e Cd.

Os teores de Na2O não ultrapassam 3% e na maio-
ria das amostras são inferiores a 2,5%, o que não se 
constitui em restrição para emprego das rochas, nem 
mesmo em solos sob regime de déficit hídrico. 
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Os teores de Cu, micronutriente essencial para as 
plantas e especialmente benéfico para frutíferas, são 
superiores a 200ppm em 70% das amostras analisa-
das na FTP. Este valor ultrapassa largamente os va-
lores críticos e suficientes para teores em solos (van 
Straaten 2007), devendo ser considerado quando 
do cálculo das quantidades de pó de rocha a serem 
adicionadas aos solos. Outros micronutrientes como 
Mn, zn, Co, v, Ni também apresentam teores que ca-
racterizam os basaltos da FTP como muito propícios 
ao emprego na remineralização de solos.

A investigação petrográfica do grau de hidroter-
malismo dos basaltos da FTP aporta informações 
úteis para o uso dos mesmos na forma de pós de ro-
cha para remineralização de solos, uma vez que esta 
feição tem relação direta com a abertura de fases 
minerais, condição para que os cátions de interesse 
na nutrição das plantas estejam disponíveis no tem-
po do ciclo das diferentes culturas. Como os argilo-
minerais secundários nos basaltos são da família das 
esmectitas, argilas 2:1, sua adição a solos já assegura 
o aumento da CTC (Capacidade de Troca Catiônica). 
Ainda a textura e tamanho de grão são proprieda-

des que definem a cominuição mais própria para 
cada uma das rochas, de maneira a garantir que os 
minerais sejam abertos, ao invés de gerar agregados 
de grãos. A petrografia procurou estimar também a 
quantidade relativa de apatita em uma tentativa de 
avaliação sumária, que resultou na avaliação da Fá-
cies Campos Novos como portadores de quantidades 
um pouco maiores de apatita, seguido no ranking 
pelos basaltos Capanema. No entanto os teores de 
p2o5 obtidos pela litoquímica situam todas as fácies 
em um intervalo comum, de resto com valores baixos 
(entre 0,2 e 0,3%) para a finalidade de remineraliza-
ção de solos.

Conforme preconizam os trabalhos sobre uso de 
pós de rocha, e as normas que deverão regulamentar 
seu uso e comércio, além da caracterização química 
e petrográfica é imprescindível a realização de testes 
de desempenho agronômico. A disponibilidade de 
finos de britagem na FTP fica condicionada à regula-
rização das lavras para brita, e o uso deste fertilizante 
alternativo é mais do que conveniente, dado à proxi-
midade das pedreiras e das áreas de plantio na FTP.
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11 — ConClUsões e reCoMenDAções

Os terrenos da Formação Serra Geral cartografa-
dos na Folha Três Passos (FTP) mostram uma com-
partimentação litoestratigráfica coerente com o ar-
cabouço tectônico, e também com a estruturação de 
outras áreas desta unidade no RS, SC e PR.

Em acréscimo, apesar da limitação quanto à quali-
dade dos dados dos produtos de geofísica aeroporta-
da disponíveis para a FTP, a interpretação obtida pelo 
presente trabalho aponta para gradientes orientados 
com direção 300°, constituindo o que foi denominado 
Alinhamento Ametista do Sul (AAS).  Este encontra-se 
infletido de maneira a apresentar continuidade entre 
as folhas 1:100.000 Cunhaporã e São Miguel do Oes-
te, a nordeste e norte da FTP.  A suposição é de que 
o AAS possa estar relacionado geneticamente com os 
depósitos de gemas em geodos no Distrito Mineiro.

A cartografia geológica procurou integrar os da-
dos sobre estratigrafia, geofísica, geologia estrutural, 
litoquímica, petrografia e recursos minerais, contan-
do para isto com as ferramentas do Sistema de Infor-
mações Geográficas, que facilitaram a análise, a ge-
rência e a representação das informações aportadas, 
bem como sua integração.

Os arquivos constituintes do SIG encontram-se 
em formato vetorial e raster, compatíveis com a es-
cala 1:100.000. Os arquivos digitais podem ser mani-
pulados através do Programa ArcExibe (visualizador 
da CPRM, de livre distribuição) e acessados no site da 
CPRM através de seu banco de dados institucional.

Como recomendações para trabalhos posteriores 
no âmbito da FTP fica indicado o potencial de alguns 
dos derrames da Fácies Campos Novos para rocha or-
namental, uma vez que os testes preliminares apre-
sentados no Capítulo Recursos Minerais mostram o 
bom desempenho de padrão estético e dos índices 
físicos obtidos em rocha desta unidade encaminhada 
para caracterização tecnológica.

A investigação da potencialidade para depósitos 
de gemas em geodos utilizou-se de critérios apor-

tados pela literatura geológica mais recente, discu-
tidos dentro das características e peculiaridades dos 
terrenos da FTP. Disto resultou a indicação de três 
prospectos para ametista em geodos, além de várias 
considerações mais amplas. O contexto geológico de-
finido nas ocorrências de geodos de Lajeado do Tigre 
(e em um raio de 10 quilômetros no mesmo derrame 
da Fácies Capanema), Lajeado Cascata e São Judas 
Tadeu, configura as mesmas como alvos para traba-
lhos de pesquisa com escavações que possam averi-
guar sua potencialidade. Ametista do Sul justifica a 
investigação de sua continuidade, nas folhas citadas.

Os sedimentos intertrápicos da Formação Ser-
ra Geral foram cartografados enquanto linhas, para 
possibilitar a representação em mapa. Isto foi julgado 
pertinente em função de seu potencial aquífero. Se o 
mesmo for confirmado, introduz um fator de vulne-
rabilidade às reservas de água subterrânea, em fun-
ção da intensiva pecuária suína e avícola, que estão 
entre as principais atividades econômica nos limites 
da FTP.

Por fim, durante os trabalhos de campo consta-
tou-se que as estradas vicinais da FTP são revestidas 
por material do tipo rachão, extraído de maneira ir-
regular em cortes dispostos a intervalos de poucos 
quilômetros ao longo das vias, sem a preocupação 
de preservar capões de mata nativa, e sem qualquer 
outro critério de cuidado ambiental, de maneira que 
com frequência os cortes estão situados em áreas de 
preservação permanente, como topos de morro e 
áreas de domínio de drenagens. Inclusive boa parte 
das pedreiras de grande porte foram observadas em 
operação clandestina, por grupos de talhadores de 
pedra, por prefeituras ou fechadas pela fiscalização 
ambiental, restando supor que a região importa de 
outros locais materiais como brita ou pedras de cal-
çamento, ou os está obtendo de maneira completa-
mente irregular.
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