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RESUMO 
 

No sudoeste paranaense há ocorrências de feições de segregação nos derrames da 
Província Magmática do Paraná descritas como pegmatitos básicos, que são 
identificados como corpos cilíndricos verticais e lençóis horizontais, comumente 
amigdaloidais, de granulação maior que os basaltos hospedeiros, definidos por 
contatos abruptos. A composição mineral dos dois tipos de rochas é muito 
semelhante, sendo as fases essenciais plagioclásio (andesina a labradorita), augita e 
opacos, especialmente ilmenita e magnetita, com olivina (comumente alterando para 
clorita) e apatita como mineral traço. O plagioclásio (40-60%) e a augita (30-45%) 
ocorrem nos pegmatitos sob microfenocristais finos a médios e fenocristais grossos, 
definindo textura subofítica a intergranular assim como intercrescimento simplectítico, 
e também como micrólitos muito finos na matriz, enquanto os minerais opacos (10-
15%) possuem uma fase fina acicular na matriz, e microfenocristais e fenocristais 
comumente com hábito esqueletal. Na matriz há, juntamente com os micrólitos, 
esmectita trioctaédrica e montmorillonita como os principais argilominerais, além de 
clorita (possivelmente cromífera) e três ocorrências com quartzo. A celadonita e a 
calcedônia são os minerais mais comuns das amígdalas, preenchendo-as em finos 
agregados fibrorradiais, porém também ocorre malaquita, vidro vulcânico, carbonato 
e quartzo como preenchimentos. Estas amígdalas ocorrem envolvidas pela matriz e 
ocasionalmente entre ripas de plagioclásios, formando cavidades irregulares que 
definem textura diktitaxítica. Também são importantes características dos pegmatitos 
as feições de rápido resfriamento, como o plagioclásio com terminação em cauda-de-
andorinha, augita em leque, intercrescimento simplectítico, minerais com hábito 
esqueletal e vidro vulcânico. Com base nos tipos geoquímicos utilizados para dividir a 
PMP, os basaltos hospedeiros são definidos principalmente do Tipo 1 Centro-Norte, 
mas há algumas ocorrências de Tipo 1 Sul, enquanto os pegmatitos são do Tipo 3, 1, 
4 e 2, do mais comum ao mais raro, com os Tipos 3 e 4 sendo de Alto Ti (> 2,85%). 
Os diagramas de variação do tipo Fenner demonstram correlação positiva para TiO2, 
P2O5, Zr, FeO(t) e levemente para K2O e Na2O, enquanto CaO, Al2O3 e SiO2 
demonstram uma correlação negativa. É possível então inferir o fracionamento do 
plagioclásio e da augita para a formação dos pegmatitos e que os basaltos possuem 
plagioclásios mais cálcicos (labradorita) do que os plagioclásios mais sódicos dos 
pegmatitos (andesina), assim como a influência de uma fase mineral rica em óxidos 
de Fe-Ti no pegmatito, definida como ilmenita e Ti-magnetita. Os pegmatitos são 
agrupados geograficamente, considerando os padrões de elementos traço e 
elementos terras raras em diagramas multielementares, sendo definidos 6 grupos de 
pegmatitos básicos. Portanto, as semelhanças geoquímicas possibilitam inferir que os 
pegmatitos, dentro de um mesmo grupo, ou estão hospedados em um mesmo 
derrame ou em derrames estratigraficamente adjacentes e geoquimicamente 
parecidos. Nestes padrões multielementares é possível identificar que os pegmatitos 
básicos possuem valores de elementos incompatíveis maiores do que os basaltos 
com a exceção do Sr, relacionado ao fracionamento do plagioclásio. 

Palavras-chaves: Segregação magmática; Derrames basálticos; Correlação regional 

  



 
 

 

ABSTRACT 

 

In the Brazilian state of Paraná there are occurrences of a segregation features at the 
lava flows of the Paraná Magmatic Province (PMP) that are described as basic 
pegmatites, which are identified as vertical pipes and horizontal sheets, generally 
amygdaloidal, with a coarser grain size than that of the basaltic host, defined by abrupt 
contact. The mineral assemblage of the two rocks is very similar, with the essential 
minerals being plagioclase (andesine to labradorite), augite and opaque minerals, 
especially ilmenite and magnetite, and olivine (commonly altered to chlorite) and 
apatite as trace minerals. The plagioclase (40-60%) and augite (30-45%) occur in the 
pegmatites as fine to medium size microphenocrysts and coarse size phenocrysts with 
a later generation of microlites in the matrix, and both minerals interactions define a 
subophitic to intergranular texture with symplectic intergrowth, as the opaque minerals 
(10-15%) occur with a fine to coarse microphenocrysts and phenocrysts of usual 
skeletal habit and finer acicular crystals in the matrix. Alongside the essential minerals 
were identified, with the aid of an XRD, in the matrix trioctahedral smectite and 
montmorillonite as the typical clay minerals of the rocks, chlorite (possible with a 
chromian component) and three samples with quartz, maybe as chalcedony. The 
common amygdalas were filled mainly with celadonite and chalcedony as fine radiating 
fibrous aggregates, but also occurred malachite, volcanic glass, carbonate and rarely 
azurite. The amygdalas prevail especially in association with the matrix, but they 
occasionally present between laths of plagioclases filling angular and irregular cavities, 
resulting in diktytaxitic texture. Another important petrographic characteristic of the 
basic pegmatic is the rapid cooling features, as skeletal minerals (especially 
plagioclase with swallowtail termination), fan-shaped augite and volcanic glass. Based 
on the geochemical types recently proposed to the PMP volcanic rocks, the basalt 
hosts are classified predominantly as Type 1 Central-North, which are the uppermost 
flows, and rarely as Type 1 South, the lowermost flows, both with low Si, Zr, Ti and P. 
The pegmatites corresponds to Type 3, 1, 4 and 2, mostly being with high Ti contents 
(> 2.85%). Fenner diagrams show positive correlations with TiO2, P2O5, Zr, FeO(t), 
slightly positive to K2O and Na2O and negative to CaO, Al2O3 and SiO2. Based on 
these diagrams, it is possible to assume fractioning of plagioclase and augite to form 
basic pegmatites, and that the basalt hosts have more calcic plagioclase (labradorite) 
than pegmatite's (andesite). Fe-Ti oxides are also more associated with the pegmatites 
than with the basalts. The basic pegmatites occurrences are grouped based on their 
geographical locations and confirmed by trace and rare earth elements patterns, with 
6 groups: Catanduvas, Candói, Foz do Iguaçu, Capanema, Salto do Lontra and 
Barracão. The multi-element diagrams of the pegmatites show that they are enriched 
in all incompatible elements in comparison to the basalt hosts, except in Sr, related to 
the plagioclase fractionation. 

 

Keywords: Magmatic segregation; Basaltic flows; Regional correlation 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A Província Magmática do Paraná (PMP) é uma das maiores manifestações 

vulcânicas continentais do mundo, tendo um caráter majoritariamente básico, com 

registros de diques intrudindo as rochas do embasamento, assim como diques e 

soleiras na Bacia do Paraná, cujas rochas sedimentares ocorrem subjacentes aos 

derrames da província por grande parte de sua extensão. Estes derrames definem o 

Terceiro Planalto Paranaense, uma das grandes unidades geomorfológicas do Estado 

do Paraná. 

Durante os últimos 30 anos, inúmeros trabalhos foram realizados acerca das 

rochas vulcânicas da PMP (e.g. Piccirillo & Melfi, 1988; Almeida, 1986; Peate, 1989; 

Peate et al., 1992; Renne et al., 1992; Ernesto et al., 1999). Estudos recentes têm sido 

realizados com o intuito de compreender a arquitetura e estratigrafia dos derrames 

além de melhor cartografar as diferentes fáceis da PMP (e.g. Arioli & Licht, 2006; 

Waichel et al., 2006; Arioli, 2008; Besser et al., 2018; Gomes et al., 2018). 

Encontram-se pegmatitos básicos hospedados dentro desses derrames, 

objeto de estudo desta pesquisa, que são feições em cilindros e lençóis de segregação 

magmática formando uma rocha basáltica de granulação maior que a do basalto 

hospedeiro, e geralmente amigdaloidal. Os pegmatitos básicos foram caracterizados 

a partir de análises petrográficas e geoquímicas das ocorrências na região estudada. 

Este trabalho justifica-se pela importância da elaboração de um inventário dos dados 

referentes aos pegmatitos básicos na PMP, assim como de um estudo de correlação 

entre as diversas ocorrências, bem como do detalhamento de sua formação dentro da 

Província e de suas implicações vulcanológicas e geoquímicas para o entendimento 

da evolução dos derrames basálticos. 

 

1.1 JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS 

 

Estudos referentes às estruturas e feições, como os pegmatitos básicos, e à 

faciologia dos derrames são importantes para possibilitar uma modelagem de dados, 

especialmente quanto à química e estratigrafia geoquímica dos vários pulsos de lava 

que compõem a Província. Ferreira (2011), Silva (2011), Costa (2015), Soares (2016) 
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e Titon (2016) analisaram petrograficamente e geoquimicamente ocorrências no 

sudoeste do Paraná, porém as análises possuem um contexto mais local.  

Assim surge a necessidade de uma comparação das diferentes 

características petrológicas e químicas dos pegmatitos básicos descritos em várias 

localidades, bem como de seus basaltos hospedeiros, para compreender a 

distribuição geográfica destas ocorrências e suas possíveis posições estratigráficas e 

se estão hospedados em um mesmo derrame. 

O objetivo principal da pesquisa é correlacionar os dados de análises 

petrográficas e geoquímicas entre as diversas ocorrências de pegmatitos básicos e 

de seus basaltos hospedeiros na PMP.  

Dentre os objetivos específicos estão: a caracterização petrográfica e 

geoquímica de novas ocorrências de pegmatitos básicos e organização e confecção 

de banco de dados de trabalhos anteriores relacionados aos pegmatitos básicos na 

área de estudo. 
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2 MATERIAL E MÉTODOS 
 

2.1 LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO 

 

O levantamento bibliográfico foi realizado pela consulta de artigos, 

dissertações, teses, livros e outros trabalhos científicos sobre a geologia regional que 

referenciem a Bacia do Paraná e, em especial, a Província Magmática do Paraná, 

desde o histórico das pesquisas, sua distribuição geográfica, geologia e mapeamento 

faciológico, geoquímica, arquitetura interna e estruturas dos derrames e feições 

associadas. Posterior ao levantamento dos estudos da geologia regional foi feito um 

levantamento detalhado sobre pegmatitos básicos, sua gênese, colocação, 

características petrográficas e geoquímicas e a interação com o basalto hospedeiro. 

 

2.2 AQUISIÇÃO DE DADOS 

 

2.2.1 Dados bibliográficos 

 

A partir do levantamento bibliográfico foram selecionados trabalhos realizados 

em pegmatitos básicos no sudoeste do estado do Paraná dos seguintes autores: Licht 

& Arioli (2000), Ferreira (2011), Silva (2011), Costa (2015) e Soares (2016). Estas 

informações foram então compiladas em um banco de dados, com a localização e 

análises geoquímicas de cada amostra (Apêndice I), além de uma tabela com as 

descrições petrográficas gerais dos pegmatitos básicos e basaltos hospedeiros 

descritos (Anexo II). Na Figura 1 está a localização dos pontos amostrados pelos 

diversos autores e analisados nesta pesquisa. 

Análises de 21 amostras de pegmatitos básicos, selecionadas a partir de 

amostras coletados dos afloramentos descritos por Licht & Arioli (2000) também 

compõem o banco de dados. A partir dessas amostras foram então confeccionadas 

na MINEROPAR (Serviço Geológico do Paraná, que faz parte atualmente do ITCG – 

Instituto de Terras, Cartografia e Geologia do Paraná) 7 lâminas de pegmatitos 

básicos em contato com os basaltos em que estão hospedados.  
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Figura 1 –  Mapa de localização das ocorrências de pegmatitos básicos. Litotipos derivados do mapa 
da Província Magmática do Paraná de Licht (2018). 

 

A partir das amostras e das lâminas foram identificados: composição mineral 

dos pegmatitos básicos, basaltos e amígdalas, diferença granulométrica entre a matriz 

e os fenocristais dos pegmatitos básicos, das estruturas e texturas assim como a 

forma do contato entre os pegmatitos e a rocha hospedeira. As análises microscópicas 

foram realizadas em microscópio Leica DM2500 P, no Laboratório de Pesquisa em 

Microscopia (LAPEM). 

Complementando as análises petrográficas, foi feita a análise mineral da 

matriz dos pegmatitos básicos de 12 amostras por Difratometria de raios X (DRX) para 

melhor compreender as fases minerais e definir os argilominerais presentes na matriz. 

O pó da matriz de cada amostra foi retirado com uma broca com ponta diamantada e 

posteriormente macerado em gral de ágata para melhor análise do material no DRX, 

então confeccionada lâmina do pó e pastilha prensada, que foram analisadas no 

Laboratório de Análise de Minerais e Rochas (LAMIR) da UFPR em Difratômetro da 

marca PANalytical, modelo Empyrian com detector X-Celerator e linha de emissão 

CuKalpha de 0,154060 nm. Os dados obtidos foram processados resultando em 

difratogramas, interpretados com o software X’Pert Highscore Plus, da PANalytical, 

com base nas características descritas por Moore et al., (1997). 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

3.2 Província Magmática do Paraná 

 

Os extensos derrames que recobrem a Bacia do Paraná tiveram a 

denominação inicial de Formação Serra Geral segundo o relatório de White (1908), 

inserida no Grupo São Bento. O termo foi atualizado e revisado com o passar dos 

anos, com Arioli & Licht (2013) propondo o nome Grupo Serra Geral para caracterizar 

o conjunto de rochas vulcânicas básicas e ácidas, assim como as vulcanoclásticas 

intercaladas e eventuais rochas sedimentares associadas aos derrames. Em um 

âmbito mais regional é empregada a denominação de Província Magmática do Paraná 

(PMP) ao incluir aos derrames as rochas intrusivas que ocorrem como diques e 

soleiras, sendo esta a denominação adotada neste trabalho. Quando são 

considerados também os derrames e intrusivas associados no continente africano, 

então a província é denominada de Província Magmática do Paraná-Etendeka. No 

mapa geológico da PMP (Figura 2), nota-se que ela recobre cerca de 70% das rochas 

sedimentares da Bacia do Paraná. 

Os derrames da PMP se estendem desde os estados brasileiros de Minas 

Gerais até Rio Grande do Sul até as porções leste do Paraguai, nordeste da Argentina 

e noroeste do Uruguai em área aproximada de ~1.200.000 km², enquanto o 

vulcanismo na África ocupa ~80.000 km² em Angola e Namíbia, tendo o conjunto de 

derrames espessura de cerca de 2 km (Peate et al., 1992), caracterizando a PMPE 

uma das maiores manifestações vulcânicas continentais do mundo e permitindo 

classifica-la, segundo a revisão feita por Bryan & Ernst (2008) dos trabalhos de Coffin 

& Eldholm (1994; 2005), como uma LIP (Large Igneous Province, ou Grande Província 

Ígnea). A definição para LIPs destes autores é que a área deve ser maior que 100.000 

km² e com volume superior a 100.000 km³, com o período de extravasamento 

aproximado de 50 Ma em pulsos magmáticos com curta duração de 1 a 5 Ma, desde 

que haja a predominância de rochas extrusivas e intrusivas máficas em ambiente não 

compressional ou que não são de abertura oceânica. 

Licht (2014) realizou um extenso e completo compilado bibliográfico sobre a 

evolução do conhecimento referente à PMP, desde os trabalhos pioneiros de 

reconhecimento, como sobre os litotipos extrusivos, intrusivos, piroclásticos, arenitos 

intertrapps, geoquímica e geologia estrutural. 
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Figura 2 – Mapa geológico da PMP, com a distribuição das rochas básicas, que constituem cerca de 
90% dos derrames) e ácidas, assim como os diques associados. Fonte: Licht & Arioli (2014). 

 

3.2.1 Origem do magmatismo toleítico 

 

Ocorrem, na margem atlântica do território brasileiro, três principais ambientes 

tectônicos. Estes ambientes são separados por duas grandes zonas de fraturas na 

crosta oceânica: a zona de fraturas Equatorial, que se estende desde as bacias de 

margem passiva na porção norte do Brasil até a oeste de Camarões; e a zona de 

fraturas Agulhas-Malvinas, que se estende à sudeste do Platô das Malvinas ao Cabo 
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da Boa Esperança, na África do Sul. Estas zonas foram os principais centros de alívio 

de estresse causado pela separação dos continentes sul-americano e africano 

(Uchupi, 1989; Bizzi & Vidotti, 2003). Segundo O’Connor & Duncan (1990), também 

ocorrem dois lineamentos estruturais batimétricos: a Elevação Rio Grande, que se 

conecta ao sudeste do Brasil; e a Cadeia Walvis, no sudoeste da Namíbia em direção 

à ilha de Tristão da Cunha. 

Para O’Connor & Duncan (1990), possivelmente estes lineamentos 

representam trilhas vulcânicas de um hotspot atualmente na ilha de Tristão da Cunha, 

relacionado à pluma mantélica de mesmo nome. Os autores também citam os 

hotspots de Reunion e Marion na placa africana, na qual os caminhos projetados 

desses hotspots coincidem com as prováveis trilhas vulcânicas a que estão 

associados. Notam também que a Elevação Rio Grande possui um movimento 

simétrico à Cadeia Walvis com relação à dorsal mesoceânica formados desde a 

abertura do Oceano Atlântico Sul, no Permo-Triássico, e que ambas elevações 

aparentemente estão relacionadas com os magmatismos toleíticos na América do Sul 

e na África, respectivamente. Sendo assim, O’Connor & Duncan sugerem que a pluma 

de Tristão da Cunha foi a principal responsável pelo magmatismo da PMP. Outros 

autores, como Richards et al. (1989), White & McKenzie (1989), Milner & La Roex 

(1996), Gibson et al. (1995) e Courtillot et al. (1999), também relacionam o 

magmatismo toleítico da província com a pluma mantélica de Tristão da Cunha. 

Contudo, vários trabalhos, e.g. Piccirillo & Melfi (1988), Peate & Hawkesworth 

(1996), Peate (1997), Comin-Chiaramonti et al. (1997) e Marques et al. (1999), listam 

dados geológicos, geoquímicos e petrológicos que demonstram que as assinaturas 

referentes à fonte mantélica do vulcanismo referente à Tristão da Cunha não 

correspondem ao vulcanismo da PMP. 

Ernesto et al. (2002) realizaram estudos geoquímicos de rocha-total e 

isotópica, geocronológicos e de paleomagnetismo,  nos quais os dados demonstram 

que o modelo clássico de pluma não permite explicar a origem do magmatismo da 

PMP exceto se adotar alguns pressupostos, como a contribuição da pluma ser 

somente termal e não ter contribuição de material (o que já não é possível mais 

caracterizar como sendo do modelo clássico) e que a pluma não esteja fixa no manto 

e se mova a velocidades superiores àquelas anteriormente supostas. Todavia, os 

dados geoquímicos de rocha-total e isotópicos demonstram a não associação da TC 

com o magmatismo da PMP, e a geocronologia demonstra que o magmatismo iniciou-
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se antes da separação da América do Sul e da África e cerca de 20 Ma antes do 

vulcanismo formador da Cadeia Walvis, o que coloca em dúvida o suposto modelo da 

pluma de Tristão da Cunha. Segundo os autores, a formação da PMP estava 

relacionada à uma grande anomalia termal localizada na costa do Oeste Africano, a 

qual ficou sob a Bacia do Paraná durante ca. de 50 Ma. 

A partir de dados isotópicos de Re-Os, Rocha-Júnior et al. (2012), 

determinaram que a fusão exclusiva do manto litosférico subcontinental (como 

proposto por Peate et al., 1999; e Marques et al., 1999) ou da pluma mantélica de 

Tristão da Cunha não permitem explicar as características químicas e isotópicas da 

PMP. Mais dados geoquímicos e isotópicos foram reunidos por Rocha-Júnior et al. 

(2013) o que permitiu determinarem que a fonte dos basaltos de Alto Ti da PMP  é 

derivada de uma fonte sublitosférica metassomatizada por um piroxenito.  Definiram 

também que a fusão da fonte mantélica é uma união entre os processos de edge-

driven convection (King & Anderson, 1998), provocado por uma instabilidade de 

convecção no limite entre uma litosfera fina e uma litosfera espessa e estável (como 

as dos crátons São Francisco, Rio de La Plata e Paranapanema) e do processo de 

aquecimento mantélico de larga escala (Coltice et al., 2007), provocando uma 

mudança no fluxo de calor abaixo do supercontinente Pangeia. 

Lustrino (2005) sugere um modelo de delaminação mantélica para a formação 

do magma basáltico dos derrames de províncias ígneas. Este processo ocorre em 

uma crosta continental espessa, na qual há reações metamórficas nas porções 

inferiores da crosta litosférica formando rochas com granada, o aumenta 

consideravelmente a densidade crustal. Este aumento de densidade provoca começa 

a enfraquecer a porção basal, causando a delaminação e o desprendimento da crosta 

inferior e manto litosférico, que afundam no manto superior. Esse desprendimento de 

parte da crosta provoca a ascensão do manto astenosférico no espaço entre a crosta 

litosférica e a porção delaminada, e que posteriormente reage com os líquidos pobres 

em SiOt da fusão parcial da crosta causando uma reação metassomática. A fusão 

parcial desse manto, caracterizado por camadas ricas em ortopiroxênio e com fortes 

assinaturas crustais, é sugerido com a fonte do magmatismo basáltico intraplaca, de 

acordo com o autor. 
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3.2.2 Geoquímica e estratigrafia dos derrames da PMP 

 

Estudos estratigráficos dos derrames de grandes províncias basálticas 

continentais são importantes por indicar suas estruturas internas e também a 

sequência do empilhamento de lavas. Peate et al. (1992) salientam que são 

conhecimentos fundamentais para compreender a variação de fontes e processos 

magmáticos durante a evolução da província. 

Um dos métodos mais utilizados para dividir as sequências de lavas é com 

base nas composições químicas individuais dos derrames. Este esquema de 

classificação quimioestratigráfica foi utilizado em LIPs como Columbia River, nos EUA 

(e.g. Swanson et al., 1979; Mangan et al., 1986), Deccan (e.g. Cox & Hawkesworth, 

1985; Beane et al., 1986) e Paraná-Etendeka (e.g. Peate, 1989; Peate et al., 1992; 

Licht & Lima, 2014, Licht  2018). 

A PMP possui um vulcanismo bimodal que produziu, principalmente, basaltos 

e andesi-basaltos toleíticos, que compõem cerca de 90% das rochas da província, 

sendo que, subordinadamente, ocorrem andesitos toleíticos e rochas ácidas de 

composições riodacítica a dacítica (Marques & Ernesto, 2004). 

O primeiro critério geoquímico para uma comparação estratigráfica na PMP 

foi de Guimarães (1933), na qual o autor observou que os teores de Fe2O3 

aumentavam indo de norte (SP) para sul (RS). Leinz (1949) é um dos primeiros 

pesquisadores a registrar o caráter bimodal do vulcanismo da província, denotando 

duas populações das rochas: uma com teores entre 49-55% de SiO2 e outra com 61-

66% de SiO2. Posteriormente, Bellieni et al. (1983) delimitaram o intervalo entre 60-

65% de SiO2 como gap de sílica, pela reduzida quantidade de rochas da PMP com 

estes valores. 

Classificações químicas mais elaboradas começaram a surgir a partir de 

trabalhos como de Bellieni et al. (1984) e de Mantovani et al. (1985). Os primeiros 

autores utilizaram o TiO2 para definir um conjunto de rochas com baixos teores deste 

elemento denominadas LTiB (TiO2<2% com média de 1,4% TiO2) que ocorre, na 

porção sul da PMP e outro com altos teores (> 2%, média de 3,4% de TiO2) que ocorre 

na porção norte, na qual a população de baixo titânio também exibe teores menores 

de P2O5, Sr, Zr, La, Ce e Ba comparados com a população de alto titânio. Mantovani 

et al. (1985) utilizaram também como critério os teores de P2O5, criando uma 
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população denominada LPT (<2% TiO2, <0,3% P2O5) pobre em elementos 

incompatíveis e uma HPT (>2% TiO2, >0,3% P2O5) rica em incompatíveis. 

Peate (1989) sugeriu uma classificação geoquímica multielementar para 

distinguir os diferentes tipos de derrames, com os chamado “magmas-tipos”. A 

classificação utilizou principalmente elementos comumente identificáveis por 

espectrometria de fluorescência de raios X (FRX) para que o método de classificação 

tivesse a mais ampla aplicabilidade possível, sendo que dados mais precisos de 

elementos traços e de isótopos pudessem melhor clarificar as distinções e auxiliar na 

compreensão de diferenças petrogenéticas, porém não essenciais para a 

determinação dos magmas-tipos. 

Os magma-tipos de Peate (1989) foram então revistos por Peate et al. (1992), 

utilizando os critérios geoquímicos para a classificação da Tabela 1. Estes autores 

também salientam que é possível que algumas amostras não se encaixem nestes 

tipos, provavelmente por características geoquímicas anômalas de alguns derrames 

particulares. Além disso, como as amostras analisadas foram retiradas de áreas 

relativamente restritas, é possível que não sejam representativas da verdadeira 

variação composicional da província e que a classificação deva ser reanalisada sob a 

perspectiva de novas análises químicas. 

 

Tabela 1 – Critérios químicos de classificação de magmas-tipos para basaltos da PMP de Peate 
(1989) e revisados por Peate et al. (1992). 

 ALTO TI  BAIXO TI 

 URUBICI PITANGA PARANAPANEMA  RIBEIRA ESMERALDA GRAMADO 

SiO2 > 49% > 47% 48-53%  49-52% 48-55% 49-60% 

TiO2 > 3,3% > 2,8% 1,7-3,2%  1,5-2,3% 1,1-2,3% 0,7-2,0% 

P2O5 > 0,45% > 0,35% 0,2-0,8%  0,15-0,5% 0,1-0,35% 0,05-0,4% 

Fe2O3(t) < 14,5% 12,5-18 12,5-17%  12-16% 12-17% 9-16% 

Sr > 550 ppm > 350 ppm 200-450 ppm  200-375 ppm < 250 ppm 140-400 ppm 

Ba > 500 ppm > 200 ppm 200-650 ppm  200-600 ppm 90-400 ppm 100-700 ppm 

Zr > 250 ppm > 200 ppm 120-250 ppm  100-200 ppm 65-210 ppm 65-275 ppm 

 

Licht & Lima (2014) e Licht (2018) também fizeram algumas considerações 

sobre os magmas-tipos de Peate (1989), considerando que o procedimento de 

classificação não é muito intuitivo, e os limites numéricos (mesmo aqueles reavaliados 

por Peate et al., 1992) são arbitrários e geram sobreposições e lacunas entre os 
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magmas-tipos. Desta forma, os autores procuraram estabelecer uma nova 

classificação química para os basaltos da PMP com critérios numéricos simples, bem 

estabelecidos e fundamentados pela estatística.  

A base utilizada para a formulação da classificação de Licht (2018) é derivada 

do estudo estatístico de Licht & Arioli (2012) de um extenso banco de dados de rochas 

da PMP, tentando compreender sua polimodalidade com base em 19 variáveis 

geoquímicas (óxidos maiores e menores e elementos traço). Estes autores 

observaram vários elementos com gaps entre populações, sendo Si, Zr, Ti e P os 

elementos utilizados por Licht (2018) para determinar 16 tipos geoquímicos, sendo os 

limites entre populações de Licht & Arioli (2012): LSi < 62.02% ≥ HSi, LZr < 522.15 

ppm ≥ HZr, LTi < 2.8499% ≥ HTi e LP < 0.41275% ≥ HP. 

Os autores utilizaram a combinação destes intervalos para formular um 

simples e compreensivo esquema geoquímico para a formação desses 16 tipos. Licht 

(2018) formalizou a classificação de Licht & Lima (2014), conforme a Figura 3. 

 

 
Figura 3 – Gráfico organizacional dos tipos geoquímicos baseados nos intervalos de Si-Zr-Ti-P para 
rochas extrusivas da PMP. Entre parênteses estão a quantidade de amostras e frequências relativa 
com base no banco de dados de Licht & Lima (2014). (Fonte: Licht, 2018). 

 

Estes tipos representam todas as possíveis combinações a partir dos 

intervalos destes elementos, porém Licht (2018) enfatiza que há certas combinações 

que são geoquimicamente impossíveis. Os tipos com poucas ou nenhuma amostra 

podem representar tanto uma combinação estatisticamente real e geoquimicamente 

inexistente quanto uma combinação geoquimicamente possível e que não foi 
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encontrada na PMP. Esse é o caso dos Tipos 8, 15 e 16, que não possuem 

representação amostral, e até mesmo dos Tipos 5, 6, 7, 11 e 12 com poucas amostras 

nos quais, segundo Licht (2018) ou demonstram tipos raros na província ou erros 

analíticos. Desta forma são considerados pelos autores como irrelevantes para os 

estudos da PMP. 

Das amostras utilizadas por Licht & Lima (2014) e Licht (2018), nota-se que 

as rochas LSi são mais frequentes (77,34%) do que as HSi (22,66%). Dentre o grupo 

LSi, o tipo mais abundante é o Tipo 1, seguido do Tipo 4, Tipo 3 e Tipo 2. Já entre os 

HSi, é mais frequente o Tipo 9, depois o Tipo 14 e Tipo 13. 

Segundo Licht (2018), os magmas do Tipo 4 formam uma larga e contínua 

faixa presente ao longo das bordas oeste, leste e norte do setor Centro-Norte da PMP. 

Também foram amostradas rochas do Tipo 3 e Tipo 2 geograficamente próximos ao 

do Tipo 4, colocando-os juntamente com a faixa de magma deste tipo. O autor 

compara estes três tipos geoquimicamente, sendo que o Tipo 4 (HTi,HP) possui 

valores de medianas maiores para TiO2, K2O, Ba, Ce, La, Nb, Rb, Sr, Y e Zr, com 

valores menores no Tipo 2 (LTi, HP) e menor ainda no Tipo 3 (HTi, LP).  

Esta faixa determinada pelos Tipos 4, 2 e 3 subdivide a PMP em derrames 

estratigraficamente superiores e compostos por rochas Tipo 1 e outros derrames 

inferior, também caracterizados como sendo Tipo 1. Pela posição geográfica aflorante 

foram então denominados Tipo 1S (Sul) aqueles correspondentes à porção basal da 

PMP e aflorantes principalmente nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina 

e também no Uruguai, Argentina e Paraguai, enquanto os derrames do topo da PMP 

são denominados Tipo 1CN (Centro-Norte) por aflorarem majoritariamente no Paraná, 

São Paulo e Mato Grosso do Sul. 

O Tipo 1S é diferenciado também por ser enriquecido em SiO2, Al2O3, K2O, 

Ba e Na2O, enquanto o Tipo 1CN é enriquecido em TiO2, FeO, MgO, P2O5, CaO, Cr, 

Ni, Sr e Zr. Estas associações fizeram Licht (2018) sugerir que as rochas associadas 

como sendo do Tipo 1S tiveram maior contaminação crustal e/ou processos de 

diferenciação do que o Tipo 1CN. A Figura 4 detalha melhor o empilhamento 

estratigráfico destes tipos geoquímicos na PMP. 
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Figura 4 – Mapa e seções da PMP com a estratigrafia dos tipos geoquímicos de Licht (2017). Na 
porção superior esquerda está o mapa da PMP com a distribuição das três principais unidades LSi, 
na qual as linhas contínuas representam as seções NW-SE expostas no centro da imagem e a linha 
tracejada representa uma seção NS quimioestratigráfica de maior detalhe (Figura 13 de Licht, 2018). 
As seções NW-SE ordenadas e formando um bloco diagrama demonstrando a continuidade lateral e 
relação estratigráfica das unidades representadas pelos tipos geoquímicos principais dos derrames 
da PMP, com exagero vertical de 90x. Fonte: Licht (2018). 
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3.2.3 Geocronologia 

 

As primeiras datações K/Ar, feitas por Melfi (1967) e Piccirillo et al. (1987), 

indicam um intervalo temporal entre 112-153 Ma e 122-134 Ma, respectivamente para 

as rochas dos derrames da PMP. Vários trabalhos com idades 40Ar/39Ar das rochas 

básicas da província foram publicadas na década de 90. Segundo Janasi et al. (2011), 

a maior parte das datações 40Ar/39Ar da PMP são feitas pelo método de fusão total a 

laser (e.g. Turner et al., 1994; Stewart et al., 1996) e que Kirsten et al. (2001) 

comprovaram que geram resultados errôneos. Desta forma, Janasi et al. (2011) 

sugerem a utilização do método de datação 40Ar/39Ar por step heating, como as 

datações de: Renne et al. (1992) determinaram  idades indicando o início do 

magmatismo em 133 Ma; Renne et al. (1996) obtiveram idades em diques do Enxame 

Ponta Grossa com idades mais novas , entre 121 e 125 Ma e de um pulso mais 

dominante de 129 a 131 Ma, com pico em 130 Ma; Ernesto et al. (1999) dataram três 

soleiras com idades de 129-131 Ma, similares aos diques; e Thiede & Vasconcellos 

(2010) dataram o pico de extrusão da província em 134,7±1 Ma. Tais datações 

colocam cronologicamente o magmatismo da PMP no Eocretáceo. 

 

3.2.4 Pegmatitos básicos 

 

O entendimento dos aspectos físicos da arquitetura dos derrames e de sua 

faciologia é essencial por condicionar a maior parte dos estudos, como é o caso da 

estratigrafia geoquímica. Arioli e Licht (2013) descreveram algumas feições e 

estruturas nos derrames do Grupo Serra Geral relacionadas ao resfriamento, fluxo, 

inflação, cristalização e segregação magmática (Quadro 1). Os pegmatitos básicos 

estão agrupados como feições de segregação magmática, ocorrendo em derrames 

espessos do tipo pahoehoe. 
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Quadro 1 – Processos e feições resultantes ocorrentes na PMP. Fonte: Arioli & Licht (2013). 

PROCESSOS FEIÇÕES LITOLÓGICAS E ESTRUTURAIS 

Resfriamento 

Zonalidade interna  

Disjunção colunar  

Entablamento  

Fluxo 

Disjunção tabular sigmoidal  

Vesículas inclinadas  

Brechas vulcanoclásticas  

Brechas autoclásticas  

Brechas de topo  

Inflação 

Juntas de inflação  

Disjunção tabular  

Variações composicionais  

Dobras  

Arqueamentos  

Cristalização 

Variações texturais  

Minerais primários  

Minerais secundários  

Glóbulos de vidro  

Preenchimento de cavidades e fraturas  

Geodos  

Segregação e  
diferenciação magmática 

Espiráculos  

Soleiras internas  

Pegmatitos básicos  

Granófiros e riolitos  

 

Nas espessas lavas pahoehoe ocorrem processos de inflação dos derrames, 

como esquematizado por Self et al. (1997, 1998): um derrame composto por crosta 

rígida no topo e na base e por vesículas confinadas a núcleos líquidos possui novas 

injeções de lava (Figura 5a), o que causa um espessamento do núcleo e da crosta 

superior e a formação de fraturas de resfriamento, assim como a constituição de uma 

camada visco-elástica entre o núcleo e as crostas, estendendo-se horizontalmente 

pelo derrame com a formação de frentes ativas (Figura 5b). O término de novas 

injeções causa a estagnação do derrame, iniciando processos de concentração de um 

líquido diferenciado, que então ascende na forma de corpos cilíndricos verticais até 

encontrar uma camada mais rígida, o que causa o espalhamento horizontal do corpo, 

na forma de lençóis (Figura 5c), até a solidificação do derrame (Figura 5d). Tais corpos 

formados pelos líquidos diferenciados são definidos como pegmatitos básicos. 
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Figura 5 – Esquema da inflação de um derrame pahoehoe. a) Início do derrame com o primeiro fluxo; 
b) criação de novas frentes e aumento vertical com novas injeções de lavas; c) estagnação do derrame 
com a concentração de líquidos diferenciados formando corpos pegmatíticos na forma de cilindros e 
lençóis; d) derrame solidificado. Fonte: Soares (2016), adaptado de Self et al (1997). 

 

Os pegmatitos básicos possuem cristais maiores do que os basaltos 

hospedeiros e são delimitados geralmente por um contato abrupto, com composições 

minerais semelhantes, apesar dos corpos pegmatíticos possuírem feições de rápido 

resfriamento, como texturas esqueletais, cristais de augita em leques, 

intercrescimento gráfico e simplectítico, zoneamento composicional e a presença de 

vidro vulcânico, como também descritos por Hartley e Thordason (2009) e Puffer e 

Horter (1993) em pegmatitos básicos no Columbia River Basalt Group (EUA). Embora 

possuam a mesma composição mineral, os pegmatitos básicos são geoquimicamente 

mais evoluídos que as rochas dos derrames que os hospedam, além de ocorrerem 

preferencialmente nos derrames mais espessos e, menos frequente, em diques e 

intrusões (Walker, 1953). 

Historicamente, os pegmatitos básicos vêm sendo descritos desde a década 

de 20, apesar da sua variada nomenclatura, como detalhado por Soares (2016):  

pegmatitoides (Lacroix, 1929; Dunham, 1933; Santin, 1969), diferenciados 

pegmatíticos (Walker, 1953), pegmatitos máficos (Greenough & Dostal, 1992; Kontak 

et al., 2002), segregações pegmatíticas (Puffer & Horter, 1993), gabro-doleritos 

pegmatíticos (Jefferson et al., 1994), segregações magmáticas pegmatíticas (Philpotts 
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et al., 1996) e os trabalhos brasileiros de Vasconcellos et al. (2001) denominando-os 

como gabros e Arioli (2008) como pegmatitos básicos. Goff (1996), Self et al. (1998) 

e Hartley & Thordarson (2009) utilizam termos estruturais ao invés de texturais, 

classificando-os como corpos verticais caracterizados como cilindros vesiculares e 

horizontais como lençóis vesiculares.  

Na Província Magmática do Paraná são descritas na literatura ao menos 38 

ocorrências de pegmatitos básicos. Licht (2001) descreveu 16 ocorrências no oeste 

do Paraná, e Arioli & Licht (2006) descreveram outras 14, enquanto na região de 

Guarapuava foram descritas 8 ocorrências por Arioli (2008). Vasconcellos et al. (2001) 

identificaram 16 ocorrências na região sudoeste do Paraná, sendo os pegmatitos 

básicos descritos como rochas de granulação mais grossa encaixadas nos derrames 

basálticos, compostas principalmente por labradorita e augita, de textura ofítica e com 

spinifex de piroxênio, além de uma estrutura cumulática e amigdaloidal com cavidades 

preenchidas por celadonita e malaquita. 

Estudos petrográficos e geoquímicos mais recentes e detalhados foram 

realizados por Silva (2011), Ferreira (2011), Costa (2015), Titon (2016) e Soares 

(2016) com relação aos pegmatitos básicos do sudoeste do Paraná. Silva (2011) 

trabalhou com a petrografia e geoquímica de algumas ocorrências no sudoeste do 

estado, especialmente em torno do Rio Iguaçu, enquanto Ferreira (2011) também se 

utilizou da análise de suscetibilidade magnética em afloramentos de Salto do Lontra 

(PR) para detectar possíveis anomalias magnéticas e correlações entre os pegmatitos 

básicos com concentrações anômalas de magnetita. Costa (2015), na região da Usina 

de Itaipu (PR), analisou sondagens determinando correlações estratigráficas das 

sequências de basaltos, inclusive os níveis vesiculares e de pegmatitos básicos. Titon 

(2016) fez uso das amostras e dados de Costa (2015) para realizar a modelagem 

geoquímica das ocorrências de pegmatitos básicos na Usina de Itaipu, enquanto 

Soares (2016) realizou um estudo mais aprofundado da petrologia, geoquímica e 

geocronologia dos pegmatitos básicos com seus basaltos hospedeiros dos municípios 

de Capanema e Barracão (PR). 

Quanto à formação dos pegmatitos básicos, várias são as hipóteses e 

modelos para explicar sua colocação, a cristalização de minerais de granulação maior 

que o basalto e da diferenciação química da rocha hospedeira, entretanto ainda não 

há consenso sobre sua origem. 
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Um dos primeiros trabalhos sobre a origem dos pegmatitos básicos é de 

Santin (1969) para explicar as ocorrências nas Ilhas Canárias,  onde o autor sugeriu 

três hipóteses: a primeira, e possivelmente a mais comum, seria a da intrusão de um 

magma alcalino e com grande quantidade de voláteis durante a formação dos 

derrames; a segunda está relacionada à cristalização de uma fase líquida residual do 

magma formador dos basaltos hospedeiros, que é responsável por diferenciações 

locais; e a terceira e mais incomum, é o resultado da interação de fluidos alcalinos na 

lava basáltica e na substituição metassomática nos derrames. 

O trabalho de Puffer & Horter (1993) nos grandes derrames do Columbia River 

Basalt Group descreve um modelo para os pegmatitos básicos (Figura 6) no qual estas 

feições de segregação são derivadas da migração de líquidos residuais em bolhas 

ascendentes desde as porções basais do derrame até a porção central, de maior 

temperatura, onde são fundidos os núcleos cristalinos existentes nestes líquidos, o 

que resulta em uma baixa taxa de viscosidade e, por conseguinte, de nucleação o que 

provoca maior difusão iônica durante a cristalização, gerando rapidamente grandes 

cristais com feições típicas, como terminação em cauda-de-andorinha em 

plagioclásios e hábito esqueletal em opacos, especialmente magnetita. Com a 

solidificação da crosta do derrame em contato com o ar, as bolhas ascendentes 

acabariam por formar lençóis vesiculares ao atingirem o topo cristalizado e se 

dispersarem horizontalmente. Episódios de faturamento então permitiriam a rápida 

descompressão e resfriamento necessários para formar vidro vulcânico e pequenos 

cristais em meio aos grandes cristais que definem os pegmatitos básicos. 

Em trabalho na Bacia de Hartford, nos Estados Unidos, Philpotts et al. (1996) 

propuseram a ocorrência dos pegmatitos básicos relacionada à formação de uma rede 

cristalina interconectada, originada em uma taxa aproximada de 33% de cristalização 

do magma, e com posterior compactação gravitacional, mais comum em derrames 

espessos e por isso a tendência destes derrames hospedarem pegmatitos básicos. 

Com a espessura ideal, a migração do líquido residual provocaria uma pressão de 

poros, desestruturando a rede cristalina e formando um nível horizontal, para tal é 

necessário que o líquido não possua núcleos cristalinos para a efetiva migração entre 

a rede cristalina e a acumulação no derrame, para somente após isso serem 

cristalizados poucos núcleos responsáveis pela formação dos grandes cristais.  
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Figura 6 – Esquema ilustrando as fases de formação dos pegmatitos. Fonte: Soares (2016), adaptado 
de Puffer & Horter (1993). 

 

Goff (1996), ao estudar várias ocorrências nos Estados Unidos, sugeriu que os 

pegmatitos básicos se formam com a instabilidade de densidade da rocha hospedeira 

em decorrência de zonas de coalescência de bolhas de voláteis. Assim, com a 

ascensão destas bolhas há uma porção de menor pressão de componente vertical, o 

que possibilita a migração do líquido residual de cristalização e gases oriundos da lava 

por um processo de filtro-prensa (filter-pressing), processo este formulado por 

Anderson et al. (1984) pelo gradiente de pressão provocar uma rede cristalina 

permeável, que permite a passagem de líquidos, como um filtro. 

Este modelo de Goff (1996), contudo, é revisto por Hartley & Thordarson (2009) 

ao estudarem os pegmatitos básicos dos derrames de Columbia River (EUA), com os 

autores discordando parcialmente da proposta, afirmando que as rochas hospedeiras 

dos cilindros vesiculares (pegmatitos básicos) deveriam ter depleção de elementos 

compatíveis  devido à migração do líquido residual e voláteis, o que não foi constatado 

pelos autores, sendo que tanto pegmatitos quanto rochas hospedeiras possuem 

valores semelhantes para esses elementos.  

Os autores então sugerem uma explicação para os pegmatitos pela 

cristalização fracionada de um horizonte de material fundido da porção basal da lava, 

extração de resíduo intercristalino de voláteis e à ascensão deste material. Assim, 
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esta segregação ascenderia pela porção central do derrame sob a forma de cilindros 

de bolhas até a interface com a porção superior, aumentando a quantidade de 

vesículas e gerando lençóis pegmatíticos horizontais ortogonais ao cilindro que se 

deparam com o topo solidificado do derrame. A Figura 7 ilustra um esquema do 

modelo de Hartley & Thordarson (2009). 

 

 

Figura 7 – Esquema do modelo de Hartley & Thordarson (2009) para a formação dos pegmatitos 
básicos dos derrames de Columbia River (EUA). Ao centro, há a coluna esquemática com as 
feições descritas e explicadas à esquerda: V – zona vesicular, sendo “B” a base e “T” o topo; HV 
– horizontal vesicle sheets (lençóis vesiculares horizontais); MV – megavesículas; PV – pipe 
vesicles que se unem para formar VC – vesicle cylinders (cilindros vesiculares). À esquerda há 
um gráfico de estimativa da quantidade de vesículas baseado em Self et al. (1998). Fonte: Soares 
(2016), adaptado de Hartley & Thordarson (2009). 

 
Com relação aos fluidos envolvendo a formação dos pegmatitos básicos, 

Goof (1996) sugere a relação de magmas hidratados, mas nota-se que os 

pegmatitos também ocorrem em magmas anidros, levantando a questões sobre 

essa suposição do autor. Décadas antes, Dunham (1933) formulou que 

provavelmente seriam a concentração de flúor e de P2O5 da fluorapatita assim 

como enriquecimento de água observada nos pegmatitos básicos (já que 

ocorrem zeólitas nesses segregados) que possibilitaram a não solidificação dos 

líquidos residuais durante o resfriamento do derrame e cristalização do basalto, 

o que permitiu a segregação magmática.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Os resultados e as discussões do trabalho foram organizados sob a 

forma de artigo científico a ser submetido à Revista Geologia USP – Série 

Científica intitulado “Petrografia e geoquímica de pegmatitos básicos da 

Província Magmática do Paraná, no sudeste do estado do Paraná”, como 

requisito parcial para a conclusão do curso de graduação em Geologia da 

Universidade Federal do Paraná. 
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Resumo: No sudoeste do Paraná ocorre uma grande concentração de 
pegmatitos básicos hospedados nos derrames da Província Magmática do 
Paraná. Apesar de vários estudos detalhados recentes, viu-se a necessidade de 
compreender a formação e as características dos pegmatitos em uma escala 
regional, correlacionando-os. Foram então coletados dados petrográficos e 
geoquímicos de estudos anteriores, além de novas análises de pegmatitos ainda 
não estudados. Foi possível observar que todos os pegmatitos possuem 
composição mineral muito similar ao dos basaltos, com plagioclásio (labradorita 
no basalto e andesina no pegmatito), augita e opacos como minerais principais, 
apesar de terem granulometria entre 3 a 4 vezes maior. Nos pegmatitos estes 
minerais ocorrem sob a forma de fenocristais grossos e microfenocristais médios 
a finos, compondo as duas primeiras gerações, e por micrólitos muito finos na 
matriz constituindo a terceira. As primeiras gerações possuem hábito esqueletal, 
augita em leque e simplectito, evidenciando um rápido resfriamento para a 
formação deste litotipo. Há também a presença de amígdalas preenchidas 
especialmente por celadonita e calcedônia. Geoquimicamente, os pegmatitos 
são rochas mais evoluídas, formadas por fracionamento de labradorita e augita. 
Os diagramas multielementares também comprovam o caráter mais evoluído 
dos pegmatitos, mas principalmente ajudam a definir 6 diferentes grupos de 
pegmatitos básicos baseados em suas proximidades geográficas. É possível 
inferir que estes grupos estão hospedados em um mesmo derrame ou em 
derrames adjacentes geoquimicamente semelhantes. Todos os pegmatitos 
estudados estão hospedados em derrames do Tipo 1, e foi postulado a hipótese 
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de que a formação destes pegmatitos se deve a interação destes derrames com 
água externa, ao contrário dos derrames do Tipo 4, em que a água externa 
causaria um vulcanismo explosivo. 
 

Abstract: At the southeast of the Paraná state (BR), there is a large occurrence 
of basic pegmatites hosted in lava flows of the Paraná Magmatic Province. 
Despite recent and detailed studies, there was a necessity to comprehend the 
formation and characteristics of these pegmatites regionally, correlating them. So 
petrographic and geochemical data were collected from these previous studies 
and new analysis were made in non-studied pegmatites. Basalts and the 
pegmatites have similar mineral composition, consisting primarily of plagioclase 
(labradorite in the basalts and andesine in pegmatites), augite and opaque 
minerals, being 3 to 4 times coarser in the pegmatites. Those minerals occurred 
as coarse phenocrysts and fine to medium microphenocrysts as the first two 
generations, and very fine microlites in the matrix as the third one. Those first two 
have a skeletal habit, fan-shaped augite and symplectic intergrowth evidencing 
the rapid cooling of these rocks. There are also amygdalas filled with celadonite 
and chalcedony. Geochemically, the pegmatites are more evolved than the 
basalts and are formed by fractioning of labradorite and augite. The multi-element 
diagrams help to prove the more evolved trait of these rocks but also help to 
define 6 different groups based on their geographical localities. It is possible to 
infer that those groups are hosted in the same flow or they are in adjacent and 
geochemically similar flows. All of the studied pegmatites are hosted in Type 1 
flows, and in these paper, it's postulated a hypothesis that it was the interaction 
of those lava flows with external water that generated the pegmatites, instead of 
the interaction of Type 4 flows with external water that creates explosive 
volcanism. 
 

Palavras-chaves: Segregação magmática; Derrames basálticos; Correlação 

regional 

 

Keywords: Magmatic Seggregation; Basaltic flows; Regional Correlation 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Província Magmática do Paraná (PMP) é uma das maiores 

manifestações vulcânicas continentais do mundo, tendo um caráter 

majoritariamente básico, a formar extensos derrames basálticos ou intrudindo 

tanto as rochas do embasamento cristalino quanto as rochas sedimentares da 

Bacia do Paraná. Tais derrames são tipicamente do tipo pahoehoe, controlados 

por injeções contínuas de lava o que provoca inflações destes derrames, 

caracterizados por baixa taxa eruptiva, de caráter pouco explosivo, com avanço 
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lento e baixa perda de temperatura, na qual os derrames acabam formando 

superfícies lisas, onduladas ou em cordas, que são os padrões e estruturas 

morfológicos mais característicos dos pahoehoe (Self et al., 1997). A Figura 8 

representa o esquema de inflação de derrames pahoehoe, comuns na PMP. 

 

 

Figura 8 – Esquema da inflação de um derrame pahoehoe. a) Início do derrame com o primeiro 
fluxo; b) criação de novas frentes e aumento vertical com novas injeções de lavas; c) estagnação 
do derrame com a concentração de líquidos diferenciados formando corpos pegmatíticos na 
forma de cilindros e lençóis; d) derrame solidificado. Fonte: Soares (2016), adaptado de Self et 
al (1997). 

Hospedados dentro das sequências vulcânicas são encontrados 

pegmatitos básicos, objeto de estudo desta pesquisa, que são feições em 

cilindros e lençóis de segregação magmática formando uma rocha basáltica de 

granulação maior que a do basalto hospedeiro e, geralmente amigdaloidal. São 

também típicas destas rochas feições de rápido resfriamento, como texturas 

esqueletais, terminação em cauda-de-andorinha, intercrescimento simplectítico 

e a presença de vidro vulcânico, como descrito por Hartley e Thordason (2009) 

e Puffer e Horter (1993) em pegmatitos básicos no Columbia River Basalt Group 

(EUA). Embora possuam a mesma composição mineral, os pegmatitos básicos 

são geoquimicamente mais evoluídos que as rochas hospedeiras, além de 

ocorrerem preferencialmente nos derrames pahoehoe mais espessos (Walker, 

1953). 
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Na PMP, Licht (2001) descreveu 16 ocorrências no oeste do estado do 

Paraná, enquanto Vasconcellos et al. (2001) relataram 16 ocorrências na região 

sudoeste do Paraná, caracterizando as rochas como de granulação grossa 

encaixadas nos derrames basálticos compostas essencialmente por labradorita 

e augita, com a presença de texturas ofítica e semelhantes a spinifex, além de 

estrutura cumulática e amigdaloidal, com cavidades preenchidas por celadonita 

e malaquita, comuns na região. Arioli & Licht (2006) descreveram mais 14 

ocorrências no sudoeste do Paraná, enquanto na região de Guarapuava Arioli et 

al. (2008) descreveram mais 8 ocorrências. 

Este estudo objetiva caracterizar petrograficamente e geoquimicamente 

algumas das ocorrências recentemente estudadas, correlacionando-as em uma 

tentativa de compreender seus principais modos de ocorrência, além de definir 

seu possível posicionamento estratigráfico e correlacionar se pegmatitos básicos 

geograficamente próximos fazem parte de em um mesmo derrame, 

considerando suas assinaturas geoquímicas semelhantes. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Área de Estudo 

Na Figura 9 estão localizadas as ocorrências de pegmatitos básicos 

estudadas neste trabalho, com amostras coletadas durante a realização do 

projeto de Mapeamento Geológico Serra Geral, desenvolvido pela Mineropar 

(Licht & Arioli, 2000) e de outras ocorrências que foram analisados por Ferreira 

(2011), Silva (2011), Costa (2015), Soares (2016) e Titon (2016). Estas 

ocorrências estão localizadas no sudoeste do estado do Paraná, próximas ao 

Rio Iguaçu, onde foram encontradas quase todos as ocorrências de pegmatitos 

básicos da PMP. 



32 
 

 

Figura 9 – Mapa de localização das ocorrências de pegmatitos básicos estudados. Geologia 
conforme o mapa da Província Magmática do Paraná de Licht (2018). 

 

Métodos 

Foi realizado um levantamento bibliográfico dos estudos recentes de 

pegmatitos básicos da PMP, no qual coletaram-se os dados petrográficos e 

geoquímicos dos trabalhos citados anteriormente, com o intuito de criar um 

banco de dados sobre estas feições magmáticas. Também foram 

confeccionadas seções delgadas de amostras coletadas por Licht & Arioli (2000), 

em trabalho de campo desenvolvido pelo Serviço Geológico do Paraná 

(Mineropar, atual ITCG). 

 

ANÁLISE PETROGRÁFICA 

 

Os pegmatitos básicos são corpos que ocorrem sob a forma de 

cilíndricos e lençóis de espessura centimétrica comumente em contato abrupto 

interdigitados com o basalto, caracterizados por ter uma granulação maior que a 

rocha hospedeira. (Figura 10a e b). 
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Figura 10 – Fotografias dos pegmatitos básicos do município de Capanema (PR). a) Pegmatito 
básico hospedado em basalto da PMP, com espessura centimétrica e contato abrupto (tracejado 
em vermelho); b) fotomicrografia do contato abrupto interdigitado (tracejado em vermelho) entre 
o pegmatito básico, de granulação maior, e o basalto hospedeiro, de granulação menor. 
Polarizadores cruzados. 

 

Basaltos hospedeiros 

Os basaltos que hospedam os pegmatitos básicos têm cor cinza a cinza 

escuro, sendo cinza acastanhado quando há percolação de hidróxidos/óxidos de 

ferro, são mesocráticos com índice de cor M e M’ entre 40 a 55%. A composição 

mineralógica é de cristais muito finos de plagioclásio (45-55%) euédricos 

ripiformes, de piroxênio (35-55%) subédricos a euédricos prismáticos e opacos 

(~5%) anédricos a subédricos. Raramente, ocorrem microfenocristais de 

plagioclásio euédricos ripiformes com tamanho aproximado de 1 mm. 

São rochas de estrutura majoritariamente maciça, mas há porções 

amigdaloidais em algumas amostras, com amígdalas circulares a oblatas, de 

forma levemente ameboide, com tamanho <1 mm até 30 mm, preenchidas 

principalmente por celadonita e ocasionalmente por vidro vulcânico. 

Texturalmente, os basaltos são faneríticos equigranulares muito finos raramente 

porfiríticos com fenocristais de plagioclásio fino, além de textura intergranular. 

Microscopicamente, os basaltos hospedeiros são compostos por plagioclásio 

(45-60%), na forma de labradorita, piroxênio (25-40%) com predomínio de augita 

em detrimento da ocorrência subordinada de pigeonita, e opacos (5-20%) 

(Figura 11a). Há traços de apatita e olivina.  

Com relação à composição mineral, a labradorita possui duas gerações 

de cristais: uma sendo os cristais da matriz de granulação fina a muito fina (<0,4 

mm) e euédricos ripiformes a subédricos; enquanto a outra é composta por 
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microfenocristais de granulação fina a ocasionalmente média (0,4-1,4 mm) 

euédricos tabulares, com geminação polissintética rara e mal formada. A augita 

(e rara pigeonita) também ocorre em duas gerações, assim como o plagioclásio: 

a primeira, da matriz, com cristais de granulação muito fina (<0,1 mm), anédricos 

a subédricos, envolvendo cristais de plagioclásio; a segunda geração é pouco 

presente, ocorrendo como microfenocristais anédricos a euédricos prismáticos 

(Figura 11b). Os opacos possuem granulometria muito fina a fina (<1,0 mm), 

variando de hábito anédrico para cristais muito finos e anédrico a suébridos 

triangulares, quadrangulares e ripiformes para os de maior granulação. É comum 

possuírem também hábito esqueletal, além de estarem associados à augita e 

ocasionalmente à celadonita. A apatita e a olivina ocorrem como cristais muito 

finos (<0,1 mm), sendo a primeira euédrica acicular e a segunda anédrica muito 

fraturada. 

A estrutura destas rochas varia de maciça a amigdaloidal, possuindo 

amígdalas com tamanho entre 0,1 e 1,0 mm até uma amígdala com 7,5 mm, 

preenchidas por agregados fibrorradiais finos de celadonita e agregados 

fibrorradiais de calcedônia. Estas amígdalas são formadas entre as ripas de 

plagioclásio, adquirindo uma forma angular e irregular, caracterizando uma 

textura diktitaxítica (Figura 11c). Os basaltos hospedeiros possuem textura 

fanerítica muito fina a fina e raramente porfirítica a glomeroporfirítica com 

fenocristais médios de plagioclásio e de augita, subofítica a intergranular, 

diktitaxítica. Além disso, observa-se cristais de maior granulação oriundos dos 

pegmatitos básicos, próximo ao contato com estas rochas (Figura 11d). 
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Figura 11 – Fotomicrografias dos basaltos hospedeiros. a) Visão geral de lâmina de basalto; 
amostra do município de Catanduvas (PR). Polarizadores cruzados; b) microfenocristal de 
plagioclásio; amostra de Catanduvas (PR). Polarizadores cruzados; c) amígdalas angulares e 
irregulares, intersticiais aos minerais da matriz (notar na seta vermelha) de celadonita com borda 
de calcedônia entre ripas de plagioclásio, definindo textura diktitaxítica; amostra do município de 
Salto do Lontra (PR). Polarizadores cruzados; d) cristais médios de plagioclásio e augita do 
pegmatito básico em meio à matriz basáltica (próximo ao contato entre o pegmatito básico); 
amostra de Capanema (PR). Polarizadores cruzados. Plg: plagioclásio, Aug: augita, Op: opaco, 
Cel: celadonita. 

 

Pegmatitos básicos 

Os pegmatitos básicos da PMP são rochas de cor cinza escuro a cinza 

esverdeado quando sãs, e cinza rosado claro com a percolação de 

hidróxidos/óxidos de ferro e também devido à argilização (muito frequente ao 

redor das amígdalas), são mesocráticas com índices de cor M e M’ de 40 a 65%. 

Possuem microfenocristais de granulação fina a média de plagioclásio (35-50%) 

euédricos ripiformes a tabulares; de piroxênio (35-45%) subédricos a euédricos 

prismáticos; e de opacos (~5%) subédricos a euédricos quadrados a 

triangulares, com matriz afanítica. Cerca da metade dos pegmantitos básicos 

apresentam fenocristais de granulação grossa a muito grossa, sendo 

principalmente de cristais de piroxênio ripiformes e estreitos em agregados 
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dispostos em feição de leque, com raros cristais de plagioclásio euédricos 

tabulares. Há também raríssimas palhetas de cobre nativo isoladas e dispersas 

na mesóstase vítrea. 

Os pegmatitos básicos também possuem estrutura amigdaloidal a 

maciça, na qual as amígdalas possuem forma ameboide a oblatas, com <1 a 4 

mm de comprimento, algumas com até 30 mm, preenchidas por celadonita e 

calcedônia, com ocasional carbonato e malaquita assim como uma única 

amostra com azurita. Texturalmente são rochas faneríticas inequigranulares com 

microfenocristais finos a médios e matriz hipocristalina muito fina, com algumas 

sendo porfiríticas a glomeroporfiríticas com fenocristais grossos de augita 

ripiforme em leque e raros cristais de plagioclásio tabulares. Também ocorre 

textura subofítica a intergranular, com ripas de plagioclásio envoltas por cristais 

anédricos a subédricos de piroxênio. 

Microscopicamente, a fase mineral mais dominante nos pegmatitos 

básicos é a de plagioclásio (40-60%), sendo andesina a espécie mais comum e 

subordinadamente ocorre labradorita, além de augita (30-45%) e opacos (10-

15%) definidos por Ferreira (2011) como magnetita, Ti-magnetita, ilmenita, 

porções de hematita e alguns sulfetos (Figura 12a). Ocorrem raramente traços 

de apatita e olivina. Diferente dos basaltos hospedeiros, a matriz dos pegmatitos 

básicos é composta por micrólitos de cristais muito finos de andesina/labradorita 

e augita, com finos cristais de ilmenita e magnetita. 

O plagioclásio (andesina a labradorita) ocorre em três gerações: a 

primeira e a segunda geração são os fenocristais e microfenocristais, 

respectivamente, que representam a granulação típica dos pegmatitos básicos, 

enquanto a terceira geração são micrólitos que compõem a matriz dessas 

rochas. Estes micrólitos matriciais possuem granulação muito fina a fina (0,01-

0,2 mm), hábito euédrico ripiforme e limites de contato difusos, com raríssima 

geminação polissintética. Os microfenocristais, que é a geração mais abundante 

nas rochas, por microfenocristais euédricos tabulares a subédricos, com 

granulação fina a média (0,2-3,0 mm), com contato irregular retilíneo a curvilíneo, 

exibindo feições de rápida cristalização como polissintética mal formada e 

terminação em cauda de andorinha (Figura 12b), também ocorre geminação “em 

cruz” do plagioclásio com cristais euédricos de augita ou de plagioclásio, assim 

como um intercrescimento de engolfamento da augita nas ripas de plagioclásio, 
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formando uma feição de “estrangulamento” (Figura 12c). Os fenocristais 

compõem a primeira geração, entretanto não sendo comum a todos os 

pegmatitos básicos. São cristais de plagioclásio de granulação média a grossa 

(3,0-10,0 mm), euédricos ripiformes, possuem contato irregular a retilíneo, 

geminação simples comum e poucos cristais com geminação polissintética mal 

formada. Assim como os microfenocristais, há geminação “em cruz” com cristais 

de augita e plagioclásio, bem como a feição de engolfamento da augita, com 

estas duas feições associadas com o intercrescimento simplectítico entre os dois 

minerais (Figura 12d). 

A augita representa o piroxênio destas rochas, ocorrendo em duas 

gerações, apesar de pouco distintas: A segunda são os microfenocristais, que 

são cristais de granulação fina a média (0.2-2,0 mm), anédricos a euédricos 

prismáticos, e a primeira são fenocristais com granulação média a grossa (2,0-

10,0 mm), euédricos prismáticos. Ambas as gerações têm contatos irregulares a 

retilíneos, além de também possuíram a geminação “em cruz” com plagioclásio 

e serem engolfados por cristais de plagioclásio. Os fenocristais costumam estar 

frequentemente alterados para opacos, formando hábito similar ao esqueletal. 

Assim como as outras fases minerais, os opacos também ocorrem em 

diferentes gerações, sendo observadas três: A primeira geração é constituída 

por fenocristais de granulação média a grossa (0,7-7,0 mm), euédricos 

quadrangulares, triangulares, aciculares e ripiformes; a segunda geração é 

formada por microfenocristais, de granulação fina a média (0,2-1,3 mm), 

anédricos a subédricos, sendo que ambas as gerações possuem hábito 

esqueletal e estão frequentemente associadas à augita (Figura 12e). A terceira 

geração ocorre na matriz como finos cristais aciculares (<0.3 mm) e alguns 

cristais dendríticos. 

Entre os minerais traço está a apatita, mineral acessório de hábito 

acicular com tamanhos desde <0,5 mm até 8,0 mm. A olivina ocorre em finos 

cristais (<0,3 mm), comumente alterada para argilominerais e clorita. 

Análises em DRX da matriz de 12 amostras possibilitaram compreender 

a composição dos minerais matriciais. Todas as amostras possuem uma grande 

influência de andesina (~70%) e de augita (~20%), além de algumas amostras 

possuírem ilmenita/magnetita (~10%) em detrimento da augita. Ocorre também 

na maioria das amostras argilominerais sob a forma de ou esmectita tri-
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octaédrica ou montmorillonita, também é comum a presença de clorita (com o 

padrão das amostras muito similar ao de Cr-clorita). Em somente três amostras 

foi observado quartzo, possivelmente sob a forma de calcedônia.  

Além destes minerais, ocorrem também cavidades sob a forma de 

amígdalas, com tamanhos entre <0,1 a 3 mm, com formas ameboides, oblatas e 

intersticiais. São preenchidas principalmente por celadonita, sob a forma de finos 

agregados fibrorradiados e ocasionalmente nas bordas das cavidades, e por 

calcedônia, como agregados fibrorradiados de tamanho médio frequentemente 

ocorrendo nas bordas das cavidades (Figura 12f). São escassas as amígdalas 

preenchidas por carbonato e argilominerais, e foi encontrada uma única 

ocorrência confirmada de preenchimento por cobre nativo. Estas amígdalas 

costumam estar associadas à matriz, inclusive com a presença de diminutos 

agregados de celadonita matricial. Podem juntamente aos contatos dos 

minerais, com alguns agregados fibrorradiados cristalizarem nas bordas; a 

amígdala pode também ocorrer confinada entre ripas de plagioclásio, adquirindo 

uma forma irregular e definindo uma textura diktitaxítica.  

Os pegmatitos básicos, em geral, possuem textura fanerítica 

inequigranular fina a média com matriz muito fina a fina, comumente porfirítica a 

glomeroporfirítica com fenocristais grossos de plagioclásio e de augita em leque, 

subofítica a intergranular, com simplectitos de plagioclásio e augita, além da 

textura diktitaxítica. 
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Figura 12 – Fotomicrografias de pegmatitos básicos da PMP. a)  visão geral de lâmina de 
pegmatito básico: matriz com micrólitos de plagioclásio e augita e com opacos aciculares, 
microfenocristais de plagioclásio, opacos e amígdalas de celadonita e calcedônia; amostra de 
pegmatito básico do município de Capanema (PR). Polarizadores paralelos; b) feição de 
terminação em causa-de-andorinha (seta vermelha) em microfenocristais de plagioclásio, 
indicativas de rápida cristalização; amostra do município de Realeza (PR), limítrofe de 
Capanema. Polarizadores cruzados; c) crescimento “em cruz” (seta vermelha) de plagioclásio e 
augita e feição de engolfamento (seta verde) da augita no plagioclásio; amostra do município de 
Quedas do Iguaçu (PR), limítrofe de Catanduvas (PR). Polarizadores cruzados; d) 
Intercrescimento simplectítico entre plagioclásio e augita; amostra de Realeza (PR). 
Polarizadores cruzados; e) opaco acicular (Op1) e opaco de alteração da augita (Op2); amostra 
de Realeza (PR). Polarizadores paralelos; f) Amígdala preenchida por agregados fibrorradiais de 
celadonita e calcedônia; amostra de Quedas do Iguaçu (PR). Polarizadores paralelos. Plg: 
plagioclásio, Aug: augita, Op: opaco, Cel: celadonita, Chc: calcedônia, mx: matriz. 
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LITOGEOQUÍMICA 

 

Os pegmatitos básicos são majoritariamente supersaturados em SiO2, 

com quartzo normativo entre 0 - 6,86% (com um único valor de 12,72%), porém 

há algumas poucas amostras com olivina normativa (0 – 1,24%). Os demais 

minerais normativos são plagioclásio (30,11 – 43,92%), ortoclásio (0,89 – 

18,62%), diopsídio (9,35 – 24,76%), hiperstênio (18,38 – 23,58%), ilmenita (3,82 

– 7,63%), magnetita (2,06 – 2,78%), apatita (0,1 – 1,28%) e zircão (< 0,07%). 

Possuem também número de magnésio (mg#) entre 23,51 a 46,7. 

Já os basaltos hospedeiros são também supersaturados em SiO2, com 

quartzo normativo entre 0 – 2,86%, porém há uma maior quantidade de rochas 

subsaturadas com olivina normativa entre 0 – 4,8%. Outros minerais normativos 

são plagioclásio (40,2 – 47,61%), ortoclásio (4,73 – 9,16%), diopsídio (17,2 – 

23,54%), hiperstênio (13,75 – 22,01%), ilmenita (2,73 – 5,15%), magnetita (1,99 

– 2,42%) e apatita (0,39 – 0,76%). O mg# dessas rochas está entre 33,5 a 48,1. 

A partir dos óxidos maiores é possível classificar geoquimicamente os 

pegmatitos básicos e os basaltos hospedeiro no diagrama AFM ([Na2O + K2O] x 

[FeO+Fe2O3] x MgO) de Irvine & Baragar (1971) (Figura 13a), onde pode-se 

observar que todas as rochas estão de série toleítica. No diagrama catiônico (Al 

x [Fe(t)+Ti] x Mg) de Jensen (1976) (Figura 13b) tanto os pegmatitos básicos 

quanto os basaltos são classificados como basaltos toleíticos ricos em Fe.

 

Figura 13 – a) Diagrama AFM de Irvine & Baragar (1971); b) diagrama catiônico de Jensen 
(1976). Triângulos vermelhos: pegmatitos básicos; quadrados pretos: basaltos hospedeiros. 
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No diagrama TAS (Total Alcalis-Sílica - [Na2O+K2O] x SiO2) de Le Bas 

(1986), (Figura 14a), é possível observar que as rochas hospedeiras 

predominam no campo dos basaltos, com escassas amostras no campo do 

andesi-basalto. Os pegmatitos básicos, no entanto, possuem uma classificação 

mais variada, predominando basaltos a andesi-basaltos, com menor ocorrência 

de traqui-basaltos e traqui-andesitos basálticos e escassos andesitos. 

Já no diagrama R1xR2 (R1 = 4Si - 11(Na + K) - 2(Fe + Ti) x R2 = 6Ca + 

2Mg + Al) de La Roche et al. (1980), (Figura 14b), observa-se novamente que as 

rochas hospedeiras são relativamente mais homogêneas, variando de basaltos 

a andesi-basaltos com uma única amostra classificada como toleítos enquanto 

os pegmatitos básicos são classificados variando de basaltos, andesi-basaltos, 

lati-andesitos e latitos, com poucas amostras como andesito e dacito. 

 

 

Figura 14 – a) Diagrama TAS de Le Bas (1986); b) diagrama R1xR2 de La Roche (1980). 
Triângulos vermelhos: pegmatitos básicos; quadrados pretos: basaltos hospedeiros..

 

Com base na classificação de tipos geoquímicos de Licht & Lima (2014) 

e Licht (2018) para as rochas vulcânicas da PMP, os basaltos hospedeiros 

analisados são todos classificados como Tipo 1 (LSi, LZr, LTi, LP). Dentro deste 

tipo, todas as amostras são Tipo 1CN (Centro-Norte), com exceção das 

hospedeiras de Candói e Barracão, que são do Tipo 1S (Sul), possuindo valores 

maiores de SiO2 e o menores de TiO2 dentre os basaltos amostrados. 

Já os pegmatitos básicos, quando classificados de acordo com Licht 

(2018), são majoritariamente do Tipo 3 (LSi, LZr, HTi, LP) em 52,3% das 

amostras, seguido do Tipo 1 em 36,4% e, subordinadamente, ocorrem poucas 
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amostras do Tipo 4 (LSi, LZr, HTi, HP) e do Tipo 2 (LSi, LZr, LTi, HP), com 9,1% 

e 2,3% respectivamente. A grande frequência do Tipo 3 indica que os pegmatitos 

básicos tendem a ser mais enriquecidos em Ti do que os basaltos hospedeiros, 

e a baixa frequência dos Tipos 4 e 2 demostra que não é comum a ocorrência 

de pegmatitos básicos enriquecidos em P. 

Nos diagramas de variação do tipo Fenner, com o MgO como óxido 

discriminante, foram projetados SiO2, Zr, TiO2 e P2O5, por serem os elementos 

utilizados por Licht & Lima (2014) e Licht (2018) para definirem os tipos 

geoquímicos da PMP, como demonstrado anteriormente, além de também 

serem projetados os demais óxidos (Figura 15). 

 

 

Figura 15 – Diagramas do tipo Fenner para óxidos e Zr. A linha tracejada representa os limites 
dos elementos para a classificação de Licht (2018) para a PMP, com LSi < 62,02% <HSi, LZr < 
522,15 ppm < HZr, LTi < 2,85% < HTi, LP < 0,413% < HP. Triângulos vermelhos: pegmatitos 
básicos; quadrados pretos: basaltos hospedeiros. 
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É possível observar nos diagramas que os basaltos (quadrados pretos) 

costumam ter valores maiores de MgO do que os pegmatitos básicos (triângulos 

vermelhos). Esta distinção entre os litotipos permite visualizar tendências 

evolutivas para as rochas, como um empobrecimento de CaO e Al2O3 para os 

pegmatitos básicos. Contudo, estas rochas possuem enriquecimento em Zr, 

P2O5, FeO(t) e TiO2, além de uma tendência positiva para SiO2 e K2O, apesar de 

muito dispersas. 

Além dos óxidos maiores, utilizou-se os elementos traço para verificar e 

analisar padrões geoquímicos entre as amostras de pegmatitos básicos e 

basaltos, agrupados em conjuntos geograficamente próximos, na tentativa de 

identificar se as amostras estão associadas a um mesmo derrame. Foi possível 

dividir as ocorrências de pegmatitos básicos em 6 grupos, denominados a partir 

dos principais municípios de ocorrência: Catanduvas, Candói, Foz do Iguaçu, 

Salto do Lontra, Capanema e Barracão.  

Para os diagramas multielementares dos elementos traço as amostras 

foram normalizadas pelo manto primordial de Wood et al. (1979) e separadas 

entre os 6 grupos determinados (Figura 16). Todas as amostras possuem 

semelhanças entre si dentro de cada grupo, inclusive com relação aos basaltos 

hospedeiros, e ainda é possível observar que os pegmatitos básicos estão 

enriquecidos em todos os elementos traço em comparação com os basaltos 

hospedeiros, com exceção do Sr. 

Além disso são identificadas anomalias negativas de U em todos os 

grupos, porém com maior intensidade em Salto do Lontra, Barracão e 

Capanema, que são localidades no extremo sudoeste do estado paranaense, 

abaixo do Rio Iguaçu. O Ti e o P também são elementos com anomalias 

negativas em ambos litotipos, apesar de menos intensas. As anomalias positivas 

mais distintivas são a de Rb e K, em especial em Capanema, com valores muito 

altos se comparados aos das outras ocorrências. O La também possui uma 

anomalia positiva, porém mais sutil. 
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Figura 16 – Comparação entre pegmatitos básicos (triângulos vermelhos) e basaltos hospedeiros 
(quadrados pretos) dos diferentes grupos em diagramas multielementares para elementos traços 
normalizados pelo manto primordial de Wood et al., 1979). 

 

Nos diagramas multielementares normalizados pelo condrito de Boynton 

(1984) para os elementos terras raras (ETRs), (Figura 17), é possível observar 

novamente o enriquecimento dos pegmatitos básicos com relação às rochas 

hospedeiras, em padrões mais nítidos do que nos diagramas multielementares 

para elementos traço, já que os ETRs são elementos altamente incompatíveis 

em magmas basálticos e foram retidos na fase líquida que se cristaliza sob a 

forma de pegmatitos básicos. 

As rochas de Catanduvas e Candói possuem uma inflexão no Eu, 

demarcando bem a mudança entre os elementos terras raras leves (ETRLs) e 
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os elementos terras raras pesados (ETRPs). Os basaltos hospedeiros de Foz do 

Iguaçu são os que possuem maior grau de fracionamento, com valores (La/Lu)N 

entre 5,32 até 7,77, enquanto Candói possui o menor grau de fracionamento, 

com (La/Lu)N de 3,06. O grau de fracionamento dos ETRs também é maior nos 

pegmatitos básicos de Foz do Iguaçu, onde (La/Lu)N varia de 6,23 a 6,87, mas 

Salto do Lontra também possui um grau de fracionamento considerável, com 

(La/Lu)N de 5,38 até 6,80. São os pegmatitos básicos de Barracão que possuem 

o menor grau de fracionamento em que (La/Lu)N é em média 2,34 e com uma 

única amostra com 4,64. Isso se deve ao fato dessas rochas possuírem fortes 

anomalias nos ETRPs e Y, com horizontalização no final do padrão. 

 

 

 

Figura 17 – Comparação entre pegmatitos básicos (triângulos vermelhos) e basaltos hospedeiros 
(quadrados pretos) dos diferentes agrupamentos para elementos terras raras (ETRs) normalizados pelo 
condrito de Boynton (1984).
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DISCUSSÃO E CONCLUSÔES 

 
Os pegmatitos básicos são resultados da segregação do magma basáltico de 

um espesso derrame pahoehoe, sendo caracterizado pela granulação maior do que a 

do basalto hospedeiro, além de sua ocorrência como cilindros e lençóis vesiculares. 

Petrograficamente é possível observar que a composição mineral de ambos é, em 

suma, muito similar, sendo rochas compostas por plagioclásio e piroxênio, assim 

como amígdalas de celadonita e calcedônia, e ocasional malaquita e carbonato. 

Microscopicamente é possível identificar que o plagioclásio do basalto é labradorita e 

do pegmatito básico é andesina e ocasionalmente labradorita, além de que o piroxênio 

é a augita, enquanto os opacos que ocorrem nas rochas são essencialmente ilmenita 

e Ti-magnetita, também com hematita associada à magnetita além de pequenos 

cristais de sulfetos. 

Estes minerais costumam ocorrer nos pegmatitos básicos em duas gerações 

iniciais, formando fenocristais grossos e microfenocristais finos a médios, euédricos a 

subédricos. Há também uma terceira geração, não muito posterior, que é constituída 

por micrólitos na matriz da rocha, de granulação muito fina, contato não definido e 

geminação polissintética não presente. 

As feições destes minerais: terminação em cauda de andorinha, hábito 

esqueletal, augita em leque, intercrescimento simplectítico e vidro vulcânico 

(atualmente caracterizado por uma matriz devitrificada) indicam que os pegmatitos 

básicos se formaram por rápido resfriamento com uma forte taxa de crescimento, 

permitindo a formação dos grandes cristais. 

A formação dos micrólitos e opacos aciculares na matriz pode ser explicada 

grandes taxas de super-resfriamento, que é a diminuição da temperatura de um 

líquido abaixo do seu ponto de solificação sem a sua cristalização. Assim, segundo 

Vernon (2004), baixas taxas de super-resfriamento causam baixa nucleação (N) e 

crescimento (G) e uma razão N:G menor ainda o que provoca a cristalização de 

poucos núcleos formando o crescimento de grandes cristais, enquanto taxas maiores 

de super-resfriamento as taxas de N e G aumentam, porém G diminui antes de N, o 

que aumenta a razão N:G e condiciona a formação de vários núcleos cristalinos com 

pouco crescimento, resultando nos micrólitos, de granulometria muito baixa. 

Contudo esta explicação não é aplicável aos microfenocristais e fenocristais 

característicos dos pegmatitos básicos, que possuem geralmente granulometria entre 
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3 a 4 vezes maior que os cristais das hospedeiras. Puffer & Horter (1993), então, 

sugerem três hipóteses para suas formações desses grandes cristais na rápida 

cristalização associada aos pegmatitos.  

A primeira hipótese se refere ao tempo de residência, que é um fator 

importante para o controle da granulometria em rochas basálticas, como demonstrado 

por Cashman & Marsh (1988), com a granulometria aumentando com um tempo de 

residência maior. O plagioclásio e a augita dos pegmatitos, como demonstrado 

anteriormente, são ligeiramente menos cálcicos e magnesianos do que do basalto 

adjacente, e esta mudança composicional permite que a nucleação aconteça a 

temperaturas pouco menores (com diferenças na ordem de 30° C) o que provocaria 

aumentaria levemente o tempo de residência do líquido de segregação formado do 

pegmatito e resultaria em uma maior granulometria de seus minerais. 

O decréscimo da densidade de nucleação é a segunda hipótese dos autores 

e está relacionado com o fato de que qualquer núcleo cristalino que tenha se formado 

inicialmente no líquido residual durante a segregação seria fundido no momento em 

que este se acumulasse nas porções mais centrais do derrame, com maior 

temperatura (Helz, 1987; Helz and Thornber, 1987; Helz et al., 1989). É esta 

destruição dos núcleos durante a ascensão que é proposta como causadora dos 

grandes cristais nos pegmatitos. Experimentos de Lofgreen (1981) em derrames 

havaianos indicam que uma destruição dos núcleos cristalinos no basalto dificultaria 

uma renucleação, e a resposta de outras fases minerais seria semelhante, apesar de 

menos evidente. Lofgreen (1980) também demonstrou que um líquido de menor 

densidade de nucleação em comparação a um líquido adjacente produziria cristais 

muito maiores. 

A terceira e última hipótese está relacionada a acelerada taxa de difusão. 

Kirkpatrick (1977) demonstra alguns exemplos de plagioclásio em rochas vulcânicas 

que exibem hábito esqueletal (como terminação em cauda de andorinha), sugerindo 

que nestes casos a difusão é importante para a taxa de crescimento destes minerais. 

Toramaru (1991) ainda descreve que a difusão dos componentes do magma é o fator 

mais importante para a nucleação, e como a difusividade é determinada pela 

temperatura além da composição química, o autor infere que magma quentes e com 

maior difusividade teria uma menor taxa de nucleação. Jahns & Burnham (1969), 

estudando pegmatitos graníticos, mostraram que a formação de grandes cristais 

depende de baixa taxa de nucleação e alta difusividade em um líquido rico em água e 
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de baixa viscosidade. Entretanto, a baixa pressão confinante dos magmas básicos 

não permite grandes concentrações de água, e como a viscosidade do líquido 

segregado é muito sensível ao conteúdo de água, esta tende a aumentar com a 

eventual escape perda voláteis durante a sua ascenção pelo derrame ou pela 

cristalização próxima à crosta fraturada (Puffer & Horter, 1993).  

Caso não haja descompressão e perda de voláteis por conta de uma crosta 

sem fraturas, o líquido se torna saturado em voláteis, o que perturba as ligações de 

Si-O e reduz a polimerização e, assim, a sua viscosidade (Vernon, 2004). Segundo 

Kirkpatrick (1983), um líquido rico em voláteis e menos viscoso cristalizaria em uma 

temperatura menor do que um líquido de mesma composição e livre de voláteis. Puffer 

& Horter (1993), estudando os derrames de Preakness e Lolo (EUA), sugeriram que 

a reabsorção de 1% de água, presente como vapor nas vesículas, no líquido 

segregado em uma temperatura de ~1.130°C causaria uma redução de metade da 

viscosidade do líquido, o equivalente à um aumento de 80°C, e concluíram que isto é 

uma mudança significativa e que possui grande influência nas taxas de difusão e de 

cristalização dos líquidos originadores dos pegmatitos. 

Os plagioclásios dos pegmatitos básicos são menos cálcicos (andesina) do 

que dos basaltos hospedeiros (labradorita), como visto por Costa (2015) nos 

pegmatitos de Foz do Iguaçu, o que causaria diminuiria a temperatura de cristalização 

do líquido segregados. A textura diktitaxítica, evidenciada por amígdalas irregulares 

entre cristais, demonstra que havia um líquido com voláteis durante a cristalização 

dos microfenocristais e fenocristais, provocando uma queda na viscosidade e 

consequente aumento na temperatura. A natural ausência de núcleos cristalinos, já 

que não há indicação de refusão nos pegmatitos da PMP, poderia explicar a baixa 

densidade de nucleação no líquido. Estes três fatores poderiam explicar a granulação 

dos pegmatitos básicos estudados, porém ainda não é possível afirmar qual fator seria 

o mais importante para a alta taxa de crescimento em um resfriamento rápido. 

Geoquimicamente é possível concluir que os pegmatitos básicos realmente 

são mais evoluídos do que os basaltos hospedeiros, com os diagramas AFM (Irvine & 

Baragar, 1971) e de Jensen (1976) demonstrando que são rochas tendendo a valores 

mais baixos de Mg e mais altos de Fe. Os diagramas TAS (Le Bas, 1986) e R1xR2 

(La Roche et al., 1980) também demonstram que os pegmatitos básicos tendem a ser 

classificados em termos mais evoluídos, como andesi-basaltos, lati-andesitos e latitos. 
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Os diagramas de variação do tipo Fenner permitem supor alguns processos 

relacionados à segregação dos pegmatitos básicos, onde o empobrecimento de Al2O3 

e CaO estão possivelmente relacionados a um provável fracionamento de plagioclásio 

e augita para a formação do pegmatito. Estes valores de CaO, assim como um 

enriquecimento de Na2O, indicam valores maiores de An% para os basaltos com 

labradorita, enquanto a maioria dos pegmatitos básicos possuem andesina. O 

enriquecimento do FeO(t) e TiO2 nos pegmatitos básicos indica maior associação com 

óxidos de Fe-Ti, especialmente ilmenita e magnetita (incluindo Ti-magnetita). Parte do 

FeO(t) também pode estar sob a forma de Fe2+, incorporado na augita. O aumento nos 

teores de Zr e P2O5 estão relacionados à ocorrência de zircão e apatita, 

respectivamente, sendo o primeiro atestado pelos valores normativos deste mineral 

presente nos pegmatitos. A dispersão de K2O possivelmente está ligada à presença 

de celadonita. 

Os diagramas multielementares para elementos traço e ETRs são importantes 

não somente para determinar processos e características geoquímicas dos 

pegmatitos, mas também para auxiliar na divisão das ocorrências do sudoeste do 

Paraná, formulada com base em proximidade geográfica. Assim os pegmatitos e 

basaltos hospedeiros são reunidos em 6 grupos: Catanduvas, Candói, Foz do Iguaçu, 

Capanema, Salto do Lontra e Barracão. 

Ambos os diagramas multielementares evidenciam a segregação dos 

pegmatitos de suas rochas hospedeiras, tendo valores menores que dos basaltos 

somente em Sr. Estes teores menores de Sr provavelmente indicam um 

fracionamento do plagioclásio para a formação dos pegmatitos básicos, e por isso o 

elemento foi retido nos basaltos hospedeiros. As anomalias negativas de Ti e P de 

alguns grupos indicam o fracionamento de ilmenita/Ti-magnetita e apatita, 

respectivamente. Os baixos valores de U, bastante evidente nas rochas de 

Capanema, Barracão e Salto do Lontra, demonstram que os basaltos, e 

eventualmente os pegmatitos, possuíram como fonte um material mantélico sem 

grande influência crustal. Os altos valores de Rb e K2O das rochas de Capanema com 

relação ao manto primordial revelam a importância da celadonita nestes pegmatitos, 

pois é um argilomineral de K, elemento este que pode ser substituído pelo Rb no 

mineral, conforme dados experimentais de Innocent et al. (1997) para as celadonitas 

presentes na rocha da PMP.  
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Com base nos ETRs é possível observar que dentre os grupos, Catanduvas 

aparenta possuir a menor diferenciação dos basaltos hospedeiros, enquanto Salto do 

Lontra possui os pegmatitos mais diferenciados, e Capanema possui os valores mais 

similares e distintos tanto para pegmatitos básicos quanto para os basaltos 

hospedeiros. Com relação ao fracionamento de ETRs, os pegmatitos de Foz do 

Iguaçu possui os maiores valores de (La/Lu)N com 6,23 a 6,87, enquanto Barracão 

possui os menores, com atingindo até 2,34. Estes baixos valores de Barracão são 

decorrentes da forte anomalia dos ETRPs, a partir de Gd, assim como de Y, que 

possivelmente estão concentrados na apatita. 

Como foi possível o agrupamento das ocorrências a partir da correlação entre 

as assinaturas nos diagramas multielementares, pode se inferir previamente que as 

ocorrências de um mesmo grupo tenham sido formadas dentro de um mesmo derrame 

ou estejam em derrames contíguos e geoquimicamente semelhantes. 

Todos os pegmatitos básicos estão hospedados em derrames do Tipo 1, tanto 

Sul quanto Centro-Norte, e a gênese dessas rochas possivelmente está relacionada 

com a presença de fluidos durante a cristalização dos derrames. Com isso, é possível 

sugerir que a água externa seja uma fonte de hidratação dos derrames, absorvida 

durante a ascensão dos magmas, e provavelmente influenciando no vulcanismo de 

derrames deste tipo. 

Na fase inicial do vulcanismo da PMP, o magma enriquecido em incompatíveis 

quando em contato com a água externa dá origem a um vulcanismo explosivo 

(freatomagmático) que é associado a derrames do Tipo 4, com intercalação dos Tipos 

2 e 3 (Licht, 2012; Licht et al., 2015; Valore et al., 2017; Rosin et al., 2017). Contudo 

isto não ocorre nos derrames do Tipo 1 e, desta forma, é postulada a hipótese de que 

essa interação e absorção da água externa nos magmas do Tipo 1CN e Tipo 1S seja, 

no entanto, a formação dos pegmatitos básicos. Esse aumento de água no magma 

ajudaria na despolimerização dos segregados basálticos, diminuindo a viscosidade e 

também a temperatura de cristalização, o que permitiria a formação dos grandes 

cristais associados à estas rochas.  

Assim, é necessário testar esta hipótese mapeando os derrames ricos em 

elementos incompatíveis do Tipo 4 e procurando possíveis pegmatitos básicos, o que 

indicaria que estes não seriam exclusivos da interação dos derrames do Tipo 1 com a 

água externa. Também é importante comprovar se de fato é a água externa a fonte 

de fluido que resultaria nos pegmatitos básicos, e não causado por outros fatores. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Este estudo comparativo regional e de correlações geoquímicas dos corpos dos 

pegmatitos básicos nos derrames da Província Magmática do Paraná levaram a 

indicar que:  

A compilação dos dados petrográficos de trabalhos anteriores sobre os 

pegmatitos da região, assim como a análise de seções delgadas de ocorrências não 

estudadas anteriormente, permitiram determinar as características gerais de todas os 

pegmatitos básicos, que possuem andesina a labradorita como plagioclásio, augita 

como piroxênio e ilmenita/Ti-magnetita como opacos, constituindo os minerais 

essenciais em uma composição mineral muito semelhante à do basalto hospedeiro. A 

diferença entre os dois tipos litológicos está principalmente na granulação dos cristais, 

sendo que os pegmatitos básicos possuem granulometria entre 3 a 4 vezes maiores 

que dos basaltos hospedeiros. 

Os pegmatitos básicos são segregados magmáticos de derrames basálticos 

pahoehoe espessos e, portanto, mais evoluídos do que as rochas hospedeiras. Isto é 

atestado pelos maiores teores de SiO2 em detrimento ao MgO, como também pode 

ser observado nos diagramas AFM e catiônico de Jensen. A partir da classificação de 

Licht & Lima (2014) as rochas hospedeiras são definidas como do Tipo 1CN além de 

mais três ocorrências do Tipo 1S. Os pegmatitos, no entanto, são classificados como 

Tipo 3 1, 4 e 2, em ordem de descendente de frequência, com rochas mais ricas em 

TiO2 e até mesmo P2O5 do que os basaltos hospedeiros. 

A partir dos diagramas de variação do tipo Fenner infere-se a formação dos 

pegmatitos pelo fracionamento de labradorita e augita para a formação do líquido 

segregado, também atestado pelo enriquecimento em Sr nos basaltos. No Quadro 2 

estão algumas das principais diferenças petrográficas e geoquímicas de pegmatitos 

básicos e basaltos hospedeiros identificadas neste trabalho. 
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Quadro 2 – Síntese de algumas características petrográficas e químicas entre os pegmatitos básicos 
e os basaltos hospedeiros. 

 BASALTOS HOSPEDEIROS PEGMATITOS BÁSICOS 

Composição 
mineralógica 

principal 

Labradorita: 45-60% 
Augita: 25-40% 
Opacos: 5-20% 

Andesina/Labradorita: 40- 60% 
Augita: 30-45% 
Opacos: 10-15% 

Granulometria 
Matriz: < 0,4 mm 
Microfenocristais: 0,4-1,4 mm 

Micrólitos: < 0,2 mm 
Microfenocristais:0,2-3,0 mm 
Fenocristais: 3,0-10,0 mm 

Teor de SiO2 49,77 a 52,39% 48,33 a 57,26% 

Teor de TiO2 1,407 a 2,65% 1,91 a 3,89% 

Número de 
magnésio (mg#) 

33,5 a 48,1 23,51 a 46,7 

Tipo Geoquímico 
(Licht e Lima, 2014) 

Tipo 1 CN e Tipo 1 S 
Tipo 3, Tipo 1 CN, Tipo 4 e 

Tipo 2 

TAS (Le Bas, 1986) Basalto a andesito basáltico 
Basalto, traqui-basalto, traqui-
andesito basáltico, andesito 
basáltico e andesito 

R1xR2  
(La Roche, 1980) 

Toleíto, basalto e andesi-
basalto 

Basalto, andesi-basalto, lati-
basalto, lati-andesito, latito e 
dacito 

Elementos 
enriquecidos 

MgO, Al2O3, CaO e Sr 
TiO2, Zr, P2O5, FeO(t), Na2O, 

K2O, elementos incompatíveis 

Plagioclásios 

Plagioclásios mais sódicos de 
menor temperatura 
(Cristalização tardia) 

Plagioclásios mais cálcicos de 
maior temperatura 
(Cristalização precoce) 

 

Estas várias ocorrências de pegmatitos básicos foram então agrupadas a 

partir da proximidade geográfica e confirmada por terem padrões similares entre si 

nos diagramas multielementares para elementos traços e ETRs, em uma tentativa de 

compreender as ocorrências dos pegmatitos básicos e suas possíveis relações 

estratigráficas. No Quadro 3 estão algumas das características distintivas entre os 6 

grupos dos pegmatitos do sudoeste do Paraná. Alguns grupos, como Catanduvas e 

Candói necessitam de maior investigação para aumentar o número de amostras e 

melhor definir as características. 
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Quadro 3 – Características geoquímicas distintivas entre os diferentes grupos de pegmatitos básicos 
do sudoeste do Paraná. 

GRUPO CARACTERÍSTICAS 

Catanduvas Baixa diferenciação dos pegmatitos 

Candói Basaltos hospedeiros do Tipo 1S 

Foz do Iguaçu Pegmatitos com alta razão (La/Lu)N: 6,23 a 6,87 

Salto do Lontra 
Possui pegmatitos básicos bem evoluídos, intensas anomalias 
negativas em Th e Ta 

Capanema 
Distinta diferenciação dos pegmatitos com valores similares 
entre cada tipo de rocha, fortes anomalias positivas em Rb e K 

Barracão 
Basaltos do Tipo 1S, forte anomalia negativa em U, forte 
anomalia positiva em ETRPs (> Gd) e Y 

 

Como descrito por Costa (2015), quimicamente nos pegmatitos de Itaipu, os 

plagioclásios dos basaltos hospedeiros têm teores maiores de An% do que nos 

pegmatitos, o que acaba causando uma diferença nas temperaturas de cristalização 

desses minerais. Segundo Puffer & Horter (1993), esta é uma das possíveis 

explicações para a maior granulação dos pegmatitos, visto que a menor temperatura 

de solidificação do plagioclásio permite um maior tempo de residência no derrame o 

que provocaria uma melhor taxa de crescimento dos cristais. Estes autores também 

propõem uma outra hipótese, envolvendo a destruição de núcleos prematuros nos 

líquidos segregados que se fundem ao se concentrarem na porção central e mais 

quente dos derrames, diminuindo a densidade de nucleação. Esta menor densidade, 

conforme Lofgreen (1980, 1981), em comparação com um magma adjacente 

provocaria uma maior taxa de crescimento mineral, já que há uma dificuldade do 

líquido em renuclear. 

A última hipótese e a utilizada por Puffer & Horter (1993) se relaciona com 

uma taxa elevada de difusão e baixa viscosidade do líquido. Estudos em pegmatitos 

ácidos demonstram que a altíssima taxa de crescimento mineral sobre a de nucleação 

depende de uma alta difusão em um líquido rico em água e com baixa viscosidade. 

Como o magma basáltico não tem pressão confinante para reter a água, esta está 

associada aos voláteis que tendem a ascender sob a forma de bolhas até o topo do 

derrame. Apesar do topo cristalizado, há fraturas e pequenas aberturas que permitem 

o escape destes voláteis e uma consequente diminuição do teor de água no magma, 



57 
 

aumentando consideravelmente a viscosidade do líquido. Somente quando a crosta 

rígida está selada, ou seja, sem fraturas ou aberturas (comum em derrames 

pahoehoe), é que os voláteis não escapam e são retidos nos magmas sob a forma de 

cilindros e lençóis vesiculares. Estas porções ricas em voláteis teriam menor 

viscosidade e também maior taxa de difusão, o que provocaria o pronunciado 

crescimento dos cristais dos pegmatitos básicos. 

Todos os pegmatitos básicos estão hospedados em derrames do Tipo 1, tanto 

Sul quanto Centro-Norte, e a gênese dessas rochas possivelmente está relacionada 

com a presença de fluidos durante a cristalização dos derrames. Com isso, é possível 

sugerir que a água externa seja uma fonte de hidratação dos derrames, absorvida 

durante a ascensão dos magmas, e provavelmente influenciando no vulcanismo de 

derrames deste tipo. 

Na fase inicial do vulcanismo da PMP, o magma enriquecido em incompatíveis 

quando em contato com a água externa dá origem a um vulcanismo explosivo 

(freatomagmático) que é associado a derrames do Tipo 4, com intercalação dos Tipos 

2 e 3 (Licht, 2012; Licht et al., 2015; Valore et al., 2017; Rosin et al., 2017). Contudo 

isto não ocorre nos derrames do Tipo 1 e, desta forma, é postulada a hipótese de que 

essa interação e absorção da água externa nos magmas do Tipo 1CN e Tipo 1S seja, 

no entanto, a formação dos pegmatitos básicos. Esse aumento de água no magma 

ajudaria na despolimerização dos segregados basálticos, diminuindo a viscosidade e 

também a temperatura de cristalização, o que permitiria a formação dos grandes 

cristais associados à estas rochas.  

Assim, é necessário testar esta hipótese mapeando os derrames ricos em 

elementos incompatíveis do Tipo 4 e procurando possíveis pegmatitos básicos, o que 

indicaria que estes não seriam exclusivos da interação dos derrames do Tipo 1 com a 

água externa. Também é importante comprovar se de fato é a água externa a fonte 

de fluido que resultaria nos pegmatitos básicos, e não causado por outros fatores. 
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APÊNDICE I – Dados Geoquímicos 
 

 

 

 



Amostra Rocha Grupo Tipo SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3t MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 LOI Total

BA-01 Basalto -26.25838 -53.61886 Barracão Tipo 1 51.32 2.49 12.65 16.13 0.21 4.66 8.57 2.42 1.26 0.3 0.52 100.53

BA-07 Basalto -26.25838 -53.61886 Barracão Tipo 1 51.05 2.46 12.6 15.99 0.21 4.66 8.56 2.41 1.24 0.29 1.03 100.49

BB-03 Basalto -26.26005 -53.61955 Barracão Tipo 1 50.94 2.16 13.38 15.05 0.21 5.03 9 2.51 1.12 0.25 0.44 100.08

BB-05 Basalto -26.26005 -53.61955 Barracão Tipo 1 51.17 2.2 12.98 15.29 0.2 5.01 9 2.45 1.11 0.26 0.51 100.19

PR-01 Basalto -26.27311 -53.64121 Barracão Tipo 1 51.51 2.39 12.72 15.89 0.21 4.74 8.87 2.55 1.14 0.28 0.25 100.56

PR-02 Basalto -26.27311 -53.64121 Barracão Tipo 1 51.54 2.4 12.64 15.83 0.21 4.51 8.74 2.6 1.26 0.28 0.31 100.33

BA-02 Pegmatito -26.25838 -53.61886 Barracão Tipo 3 50.43 2.86 12.09 17.25 0.23 4.19 8.25 2.47 1.32 0.32 1.03 100.44

BA-03 Pegmatito -26.25838 -53.61886 Barracão Tipo 3 50.54 3.08 11.86 17.65 0.2 3.49 7.63 2.52 1.49 0.38 1.29 100.13

BA-05 Pegmatito -26.25838 -53.61886 Barracão Tipo 3 50.39 3.08 11.74 17.67 0.21 3.79 7.69 2.47 1.51 0.37 1.38 100.31

BA-06 Pegmatito -26.25838 -53.61886 Barracão Tipo 1 51.71 2.72 12.32 16.49 0.19 3.84 7.7 2.6 1.47 0.37 1.09 100.5

BA-08 Pegmatito -26.25838 -53.61886 Barracão Tipo 3 49.77 3.18 11.66 18.17 0.22 4.03 7.99 2.45 1.38 0.34 1.09 100.28

BA-13 Pegmatito -26.25838 -53.61886 Barracão Tipo 3 50.96 3.4 11.1 18.65 0.19 3.12 7.12 2.43 1.61 0.41 1.47 100.46

BA-16 Pegmatito -26.25838 -53.61886 Barracão Tipo 3 50.37 3.44 11.29 18.62 0.19 3.35 7.39 2.44 1.54 0.39 1.49 100.51

EA-1110AB Basalto -25.49363 -51.80392 Candói Tipo 1 52.39 1.407 13.21 13.85 0.209 5.12 9.16 2.46 1.18 0.166 0.03 99.17

EA-1110 Pegmatito -25.49363 -51.80392 Candói Tipo 1 52.79 2.06 12.35 16.61 0.173 3.56 7.7 2.95 1.4 0.225 0 99.8

CA-03 Basalto -25.68109 -53.81151 Capanema Tipo 1 50.5 2.21 13.51 13.71 0.19 5.64 9.82 2.5 1.23 0.26 -0.16 99.57

CA-04 Basalto -25.68109 -53.81151 Capanema Tipo 1 50.89 2.19 13.46 14.01 0.2 5.67 9.92 2.65 1.02 0.25 -0.08 100.26

CA-30 Basalto -25.68109 -53.81151 Capanema Tipo 1 49.98 2.24 13.53 14.33 0.22 5.78 9.98 2.45 1.01 0.25 0.71 100.45

CA-31 Basalto -25.68109 -53.81151 Capanema Tipo 1 49.92 2.15 13.46 14.35 0.2 5.65 9.71 2.48 1.25 0.26 0.29 99.72

CA-06 Pegmatito -25.68109 -53.81151 Capanema Tipo 3 49.03 3.74 11.43 18.39 0.24 4.08 6.36 2.41 2.95 0.37 0.88 99.88

CA-19 Pegmatito -25.68109 -53.81151 Capanema Tipo 3 50.14 3.65 11.71 17.99 0.2 3.85 6.16 2.61 2.78 0.38 0.63 100.1

CA-21 Pegmatito -25.68109 -53.81151 Capanema Tipo 3 49.2 3.71 11.8 18 0.21 4.01 6.12 2.58 2.82 0.37 1.44 10026

CA-23 Pegmatito -25.68109 -53.81151 Capanema Tipo 3 49.89 3.62 11.64 17.82 0.23 3.85 5.92 2.53 3.07 0.41 1.38 100.37

CA-24 Pegmatito -25.68109 -53.81151 Capanema Tipo 3 50.67 3.37 12.07 17.18 0.17 3.77 6.12 2.72 2.73 0.41 1.09 100.31

CA-27 Pegmatito -25.68109 -53.81151 Capanema Tipo 3 50.23 3.45 11.94 17.42 0.22 3.89 6.33 2.57 2.98 0.37 1.13 100.52

OL 2140 Pegmatito -25.68133 -53.81114 Capanema Tipo 3 52.12 2.94 11.07 16.25 0.17 3.61 6.41 2.64 2.66 0.27 1.42 99.56

OL 2154 Pegmatito -25.61464 -53.69875 Capanema Tipo 1 55.83 1.98 10.72 14.35 0.21 3.11 5.94 2.57 2.2 0.28 1.95 99.15

OL 2155 Pegmatito -25.60800 -53.63694 Capanema Tipo 1 48.87 2.39 12.46 15.16 0.19 5.4 9.84 2.33 1.2 0.23 1.23 99.33

EA-605B Basalto -25.18680 -52.63097 Catanduvas Tipo 1 52.01 2.65 12.37 15.77 0.187 4.01 8.22 2.42 1.36 0.323 0.23 99.6

EA-631C Basalto -25.35528 -53.59877 Catanduvas Tipo 1 50.86 2.48 12.33 16.13 0.217 4.67 8.63 2.39 1.22 0.281 0.21 99.4

EA-1055C Pegmatito -25.12063 -53.48477 Catanduvas Tipo 3 49.47 3.2 11.65 18.18 0.191 3.87 8.11 2.54 1.27 0.337 0.44 99.3

EA-605BG Pegmatito -25.18680 -52.63097 Catanduvas Tipo 3 51.35 2.95 12.13 16.84 0.2 3.71 7.7 2.58 1.58 0.386 0.16 99.6

OL 2011A Pegmatito -25.23672 -52.46978 Catanduvas Tipo 3 50.42 3.35 11.19 17.16 0.17 3.57 6.42 2.85 2.27 0.35 1.81 99.57

Coordenadas



Amostra Rocha Grupo Tipo SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3t MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 LOI Total

OL 2011D Pegmatito -25.23672 -52.46978 Catanduvas Tipo 4 50.9 3.27 11.31 16.81 0.25 3.21 6.45 2.99 2.16 0.44 1.74 99.54

OL 2077 Pegmatito -25.20681 -53.14719 Catanduvas Tipo 1 50.78 2.23 12.58 15.43 0.24 4.9 8.9 2.65 1.17 0.25 0.7 99.83

OL 2079 Pegmatito -25.27167 -53.16314 Catanduvas Tipo 1 48.51 1.95 12.97 13.52 0.18 5.98 10.37 2.11 0.67 0.21 3.35 99.84

OL 2084 Pegmatito -25.39956 -53.05822 Catanduvas Tipo 1 51.68 2.41 10.7 16.05 0.21 4.1 6.63 2.85 2.01 0.29 2.45 99.39

OL 2107 Pegmatito -25.41297 -52.80350 Catanduvas Tipo 1 48.57 1.91 12.75 13.83 0.2 5.52 9.76 2.41 0.98 0.21 3.62 99.78

OL 2110B Pegmatito -25.23672 -52.46978 Catanduvas Tipo 1 50.25 2.17 11.99 15.05 0.25 4.57 8.18 2.69 1.98 0.26 2.17 99.56

L118-b1 Basalto -25.4115468 -54.5843311 Foz do Iguaçu Tipo 1 49.42 2.27 12.96 14.97 0.21 5.46 9.58 2.41 0.99 0.24 1.1 99.62

L118-b2 Pegmatito -25.4115468 -54.5843311 Foz do Iguaçu Tipo 3 50.06 2.98 11.77 16.94 0.22 4.1 7.76 2.47 1.42 0.31 1.6 99.63

L24-a1 Basalto -25.4115468 -54.5843311 Foz do Iguaçu Tipo 1 49.83 2.45 12.74 15.14 0.23 4.77 9.78 2.47 1.04 0.27 0.6 99.32

L24-a2 Pegmatito -25.4115468 -54.5843311 Foz do Iguaçu Tipo 2 52.93 2.48 11.6 15.94 0.2 3.24 6.76 2.67 1.83 0.48 0.8 98.92

L24-k1 Pegmatito -25.4115468 -54.5843311 Foz do Iguaçu Tipo 1 49.03 2.56 12.75 14.72 0.18 5.59 9.74 2.52 1.1 0.37 0.64 99.2

L24-k2 Basalto -25.4115468 -54.5843311 Foz do Iguaçu Tipo 1 52.37 2.73 11.94 15.11 0.16 3.82 6.31 2.83 1.93 0.65 0.87 98.72

L34-b1 Pegmatito -25.4115468 -54.5843311 Foz do Iguaçu Tipo 2 51.74 2.83 11.75 15.96 0.21 3.51 6.55 3.49 1.76 0.49 1.4 99.69

L34-b2 Basalto -25.4115468 -54.5843311 Foz do Iguaçu Tipo 1 49.76 2.28 12.93 14.94 0.2 5.53 9.41 2.47 1.01 0.24 0.9 99.69

EA-1054C Basalto -25.75123 -53.33814 Salto do Lontra Tipo 1 50.87 2.54 12.29 16.38 0.23 4.7 8.79 2.35 1.14 0.273 0.17 99.7

SL-1 Basalto -25.75123 -53.33814 Salto do Lontra Tipo 1 49.77 2.33 13.60 14.49 0.21 6.22 10.58 2.37 0.79 0.25 2.21 100.61

SL-3A/1 Basalto -25.75123 -53.33814 Salto do Lontra Tipo 1 50.71 2.30 13.27 14.38 0.19 5.95 10.24 2.46 1.10 0.25 1.12 100.85

SL-3A/2 Basalto -25.75123 -53.33814 Salto do Lontra Tipo 1 51.29 2.61 12.98 14.75 0.17 5.31 9.63 2.41 1.25 0.28 1.47 100.68

SL-3A/7 Basalto -25.75123 -53.33814 Salto do Lontra Tipo 1 50.64 2.25 13.17 14.67 0.15 5.76 9.67 2.72 1.54 0.24 1.97 100.81

SL-3A/8 Basalto -25.75123 -53.33814 Salto do Lontra Tipo 1 50.39 2.32 13.46 14.37 0.18 5.87 9.80 2.64 1.48 0.25 1.95 100.76

SL-3B/2 Basalto -25.75123 -53.33814 Salto do Lontra Tipo 1 50.46 2.24 13.21 14.72 0.21 6.02 10.36 2.43 0.97 0.24 1.25 100.86

SL-3C/1A Basalto -25.75123 -53.33814 Salto do Lontra Tipo 1 50.44 2.05 13.78 13.63 0.21 6.29 10.80 2.46 0.88 0.22 0.97 100.76

SL-3C/2 Basalto -25.75123 -53.33814 Salto do Lontra Tipo 1 50.45 2.00 13.75 13.66 0.21 6.39 10.79 2.46 0.09 0.21 0.94 100.01

SL-3C/3 Basalto -25.75123 -53.33814 Salto do Lontra Tipo 1 50.41 2.13 13.64 14.02 0.21 6.35 10.59 2.41 0.91 0.21 1.01 100.88

SL-4A/3 Basalto -25.75123 -53.33814 Salto do Lontra Tipo 1 50.53 2.57 13.24 15.21 0.23 5.23 9.98 2.53 1.13 0.28 1.17 100.93

SL-4B/1 Basalto -25.75123 -53.33814 Salto do Lontra Tipo 1 50.39 2.22 13.55 14.11 0.21 6.19 10.56 2.48 0.94 0.22 0.78 100.87

EA-1055A Pegmatito -25.12063 -53.48477 Salto do Lontra Tipo 3 48.71 3.38 11.75 18.5 0.201 4.4 8.7 2.47 1.06 0.267 0.32 99.8

OL 2010A Pegmatito -25.78006 -53.54844 Salto do Lontra Tipo 3 49.51 3.36 11.16 17.44 0.27 3.52 7.67 2.82 1.52 0.36 2.06 99.69

OL 2010B Pegmatito -25.78006 -53.54844 Salto do Lontra Tipo 4 51.58 3.05 11.47 16.33 0.23 3.22 7.09 3.01 1.79 0.44 1.47 99.7

OL 2010C Pegmatito -25.78006 -53.54844 Salto do Lontra Tipo 3 48.72 3.56 10.81 18.26 0.19 4.52 8.12 2.48 1.55 0.31 1.06 99.6

OL 2172 Pegmatito -25.79869 -53.27997 Salto do Lontra Tipo 1 49.29 2.7 12.41 15.77 0.2 4.45 8.96 2.54 1.24 0.3 1.44 99.34

OL 2177C Pegmatito -25.91450 -53.23192 Salto do Lontra Tipo 1 50.28 2.69 11.24 15.75 0.18 4.36 7.22 2.53 1.72 0.33 2.92 99.23

OL 2179A Pegmatito -25.87119 -53.29064 Salto do Lontra Tipo 1 48.33 2.68 12.49 15.57 0.21 5.44 9.81 2.38 1.01 0.23 1.16 99.34

Coordenadas



Amostra Rocha Grupo Tipo SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3t MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 LOI Total

OL 2179B Pegmatito -25.87119 -53.29064 Salto do Lontra Tipo 1 49.78 2.57 12.72 15.08 0.23 4.66 9.52 2.56 1.14 0.27 0.81 99.36

SL-38/1 Pegmatito -25.75123 -53.33814 Salto do Lontra Tipo 1 50.27 2.73 12.07 16.17 0.19 5.68 10.01 2.44 1.13 0.25 0.90 100.94

SL-3A/10 Pegmatito -25.75123 -53.33814 Salto do Lontra Tipo 1 51.17 2.68 12.62 15.78 0.17 4.87 9.22 2.47 1.58 0.31 1.22 100.87

SL-3A/11 Pegmatito -25.75123 -53.33814 Salto do Lontra Tipo 1 53.13 2.69 12.36 15.37 0.17 4.32 8.07 2.51 1.87 0.38 1.37 100.87

SL-3A/3 Pegmatito -25.75123 -53.33814 Salto do Lontra Tipo 3 50.85 3.24 11.68 16.77 0.17 5.29 8.63 2.38 0.15 0.25 1.84 99.41

SL-3A/6 Pegmatito -25.75123 -53.33814 Salto do Lontra Tipo 4 53.23 2.96 12.22 16.10 0.19 3.91 6.92 2.85 2.02 0.42 1.82 100.82

SL-3A/9 Pegmatito -25.75123 -53.33814 Salto do Lontra Tipo 2 57.26 2.62 11.65 15.53 0.16 2.41 5.26 2.73 2.56 0.53 1.61 100.71

SL-3C/1B Pegmatito -25.75123 -53.33814 Salto do Lontra Tipo 3 52.56 3.11 12.15 16.14 0.24 4.15 7.58 2.66 1.84 0.04 1.17 100.47

SL-4A/1 Pegmatito -25.75123 -53.33814 Salto do Lontra Tipo 3 50.36 3.21 13.11 16.23 0.24 4.58 8.87 2.62 1.25 0.29 1.38 100.76

SL-4A/2 Pegmatito -25.75123 -53.33814 Salto do Lontra Tipo 3 50.47 3.22 12.49 16.66 0.22 4.65 8.83 2.57 1.35 0.29 1.24 100.75

Coordenadas



Amostra Ba Co Cr Cu Ga Hf Mo Nb Ni Pb Rb Sr Ta Th U V Y Zn Zr

BA-01 308 67.1 167.6 18.3 5 0.3 14.7 13.1 0.9 26.5 230.8 1.1 2.3 0.4 457 34.6 46 191.5

BA-07 311 64.4 174.1 16.8 4.9 0.3 14.7 13.4 0.7 26 231.6 0.9 2.4 0.2 438 35.6 49 190.9

BB-03 267 62.8 333.6 18.5 4.7 0.5 12.9 15.9 0.8 23.6 250.6 0.8 2.1 0.1 418 32.6 58 167

BB-05 284 61.1 192.4 17.3 4.7 0.3 12.9 17.5 0.9 22.7 239.5 0.8 2.1 0.1 429 33.7 49 166.8

PR-01 296 63.9 203.7 19.3 4.8 0.3 14.3 15.6 0.8 28.5 258.8 0.9 2.5 0.3 460 36.6 47 190.9

PR-02 299 62.3 168.7 17.6 4.9 0.4 14.7 14.8 0.8 28.5 240.9 0.9 2.3 0.2 433 35.3 50 185.7

BA-02 334 80.9 219.5 18.4 5.4 0.3 16.2 14.7 0.9 31.3 232.8 1.2 2.5 0.2 573 80.2 68 206.2

BA-03 390 69.2 207 19.4 6.8 0.2 18.2 8.8 1.2 35.2 222.5 1.3 2.9 0.3 427 195.9 77 244.1

BA-05 378 66.8 215 18.8 6.4 0.4 19.3 10.1 1.1 35.4 227.8 1.3 3 0.3 485 72.1 73 239

BA-06 380 61.4 227.9 18.5 6.6 0.3 18.3 11.6 1.1 28.7 237.8 1.2 3 0.3 347 42.6 47 233.5

BA-08 355 68.6 236.4 18.8 6 0.3 17.3 11.7 1.1 33.2 230.9 1.2 2.7 0.4 564 137.1 81 217.5

BA-13 409 56.3 201.5 19.2 6.7 0.3 20.8 6.9 1.4 41.7 227.6 1.4 3.4 0.5 306 109.4 79 267.9

BA-16 403 63.1 203.6 18.7 6.6 0.4 20.3 8.5 1.2 37 227.3 1.5 3.1 0.4 412 163.7 79 252.5

EA-1110AB 270 47 8.6 256 21.1 5.21 0.7 11.5 31 8.74 49.7 146 0.91

EA-1110 325 48.2 31.3 277 20.4 5.39 0.9 15.2 42.3 3.36 23.2 222 1.05 2.78 0.56 765 39.8 132 187

CA-03 319 77.2 261.2 17.3 3.9 0.4 12.7 30.4 0.6 28.7 379.9 0.9 2.2 0.2 443 24.8 61 153.2

CA-04 313 77.9 228.9 16.7 3.9 0.5 12.1 28.6 0.6 20.1 381.1 0.8 1.9 0.2 430 25.9 65 145

CA-30 312 65 239.6 17.1 3.9 0.4 12.7 28.6 0.7 18.4 385 0.8 2.1 0.1 439 24.8 60 147

CA-31 335 68.9 261 17.3 3.8 0.5 12.5 27 0.6 31.8 383.5 0.9 1.8 0.3 432 25.5 60 145.2

CA-06 401 65 280.6 20.2 5.7 0.4 20.3 12.5 1.4 117.6 350.8 1.4 3 0.3 609 31.4 116 214.2

CA-19 429 62.5 290.4 19.5 5.8 0.4 20.7 10.2 1.7 102.4 362 1.4 3.1 0.4 542 32.8 115 226.8

CA-21 429 56.8 281.2 18.6 5.9 0.3 21.3 10.1 1.9 101 371 2 3.1 0.4 545 35.6 157 218.5

CA-23 445 57 258.6 19.5 6.2 0.4 21.7 8.1 1.7 112.8 357.8 1.5 3.5 0.4 521 35.7 150 236

CA-24 484 62.5 289.2 21.2 6.3 0.3 21.4 10.2 1.4 95.1 379.7 1.4 3.6 0.4 480 34.2 92 240.1

CA-27 440 58 287.8 19.4 5.9 0.4 19 11.5 1.3 110.7 358.1 1.2 3.2 0.3 562 31.3 109 212.8

OL 2140 26 18 115 <2 <1 18 12 <2 49 <10 270 14 54 9

OL 2154 145 19 212 <2 <1 19 14 <2 41 <10 264 112 51 10

OL 2155 42 22 216 2 <1 19 24 <2 159 <10 293 12 67 15

EA-605B 367 43.3 32.4 207 21.8 5.81 1.05 17.9 30.7 4.24 25.8 260 1.19 3.12 0.56 451 64.7 140 201

EA-631C 338 46.1 47.8 275 20.8 5.66 0.95 16.2 38.7 3.84 26.5 234 1.1 3.44 0.61 482 41.6 134 207

EA-1055C 371 42.6 9.35 226 20.2 6.19 0.98 17.5 29.3 4.03 27.7 218 1.17 4.36 1.16 405 34.5 105 129

EA-605BG 213 45.4 94.6 180 19.8 3.8 0.54 8.32 54.6 6.62 42.5 148 0.65 3.33 0.62 551 44 124 216

OL 2011A 23 25 283 <2 <1 21 10 <2 34 <10 331 23 124 2



Amostra Ba Co Cr Cu Ga Hf Mo Nb Ni Pb Rb Sr Ta Th U V Y Zn Zr

OL 2011D 24 29 476 <2 1 14 6 <2 28 <10 231 30 123 4

OL 2077 20 21 234 <2 <1 18 16 <2 44 <10 268 13 64 14

OL 2079 33 19 22 3 <1 9 29 3 128 <10 143 13 48 10

OL 2084 26 27 344 <2 <1 19 10 <2 47 <10 297 18 88 9

OL 2107 44 23 446 <2 <1 17 16 <2 61 <10 284 16 86 5

OL 2110B 25 27 285 <2 <1 15 16 <2 53 <10 216 14 85 13

L118-b1 313 45.8 130 323.7 19.1 4.2 0.4 13.1 26.4 0.8 20.6 378.2 0.9 2.4 0.5 493 27.4 68 148.7

L118-b2 440 38.6 20 312.1 18.9 6.1 0.7 18.4 11.7 0.8 30.2 350.7 1.1 3.8 0.8 556 34.4 93 218.2

L24-a1 322.3 n.d n.d n.d n.d 3.9 n.d 13.9 n.d 3.6 21.7 365.5 n.d 2.5 0.5 n.d 29.9 101 154.7

L24-a2 555.9 n.d n.d n.d n.d 7.3 n.d 28.8 n.d 6.5 41.8 343 n.d 4.8 0.9 n.d 44.1 101 280.5

L24-k1 332.8 n.d n.d n.d n.d 4.2 n.d 16.9 n.d 3.7 25.2 363.5 n.d 2.5 0.5 n.d 31 109 164.5

L24-k2 571.3 n.d n.d n.d n.d 7.8 n.d 42.9 n.d 6.2 48 373.1 n.d 5.1 1 n.d 44.9 126 303.4

L34-b1 438 35.8 30 340.9 21.3 6.7 0.4 24.1 7.8 2.3 41.6 334.2 1.5 5.3 0.9 498 42.7 94 267.3

L34-b2 314 43.2 150 206 17.7 4.3 0.3 13.1 24.9 0.7 20.4 367.3 0.8 2.6 0.4 485 26 63 156.2

EA-1054C 350 48.8 51.9 287 21.1 5.59 0.8 15.9 41.7 4.23 26 234 1.07

SL-1 347 46.8 64 224.0 1.93 4.2 0.3 14.0 59.9 3.06 15.2 404.5 0.08 0.24 0.4 499 28.2 34 157.7

SL-3A/1 309 46.7 68 214.1 1.96 3.9 0.4 14.0 60.7 3.18 22.9 384.9 0.08 0.30 0.5 511 28.5 51 157.5

SL-3A/2 354 47.0 52 191.7 2.04 4.7 0.2 16.3 48.3 3.55 28.1 376.6 0.10 0.26 0.6 552 30.0 41 176.2

SL-3A/7 331 44.2 66 66.3 1.90 3.9 0.2 13.5 58.3 2.96 40.0 354.2 0.08 0.25 0.5 476 28.3 61 156.8

SL-3A/8 307 43.3 66 958.9 1.85 4.0 0.3 13.3 59.9 3.34 37.6 367.2 0.09 0.24 0.5 488 26.7 64 159.7

SL-3B/2 348 49.5 72 246.1 1.97 4.2 0.4 14.2 60.3 3.48 19.4 392.2 0.08 0.24 0.5 496 27.1 53 160.2

SL-3C/1A 286 46.3 79 222.8 1.93 3.5 0.6 12.5 71.0 3.14 17.9 419.9 0.08 0.24 0.5 489 26.0 46 144.8

SL-3C/2 285 46.5 86 210.9 2.00 3.7 0.3 12.3 76.0 3.07 17.1 391.6 0.08 0.21 0.4 461 24.4 49 140.9

SL-3C/3 325 49.6 Bl 199.3 1.90 3.7 0.4 13.3 69.4 3.25 17.6 400.7 0.08 0.23 0.5 469 24.2 51 142.8

SL-4A/3 380 48.3 53 216.0 2.05 5.2 0.6 15.8 39.9 3.70 23.0 397.7 0.10 0.27 0.5 538 28.2 74 184.9

SL-4B/1 319 47.9 76 222.2 1.91 3.8 0.4 13.2 62.0 3.63 18.6 401.3 0.09 0.20 0.5 474 25.5 54 145.8

EA-1055A 400 41.7 5.73 429 22.2 5.38 0.9 18 22.3 4.22 73.6 361 1.22 4.37 0.77 472 52.2 148 259

OL 2010A 16 27 350 <2 <1 22 6 <2 29 <10 313 24 91 16

OL 2010B 16 22 454 <2 <1 12 4 <2 32 <10 184 28 101 5

OL 2010C 21 24 277 <2 <1 29 14 <2 47 <10 450 19 105 6

OL 2172 40 23 280 <2 <1 19 17 <2 109 <10 291 20 93 6

OL 2177C 35 20 206 <2 1 15 10 <2 43 <10 243 20 85 4

OL 2179A 38 24 221 2 <1 24 23 <2 125 <10 373 13 77 17



Amostra Ba Co Cr Cu Ga Hf Mo Nb Ni Pb Rb Sr Ta Th U V Y Zn Zr

OL 2179B 32 25 243 2 <1 21 19 <2 116 <10 292 15 74 23

SL-38/1 305 45.5 40 195.9 1.92 4.2 0.5 14.7 49.9 3.37 26.6 363.4 0.09 0.29 0.5 760 30.4 86 167.3

SL-3A/10 350 45.4 38 240.5 2.04 4.6 0.3 17.7 42.0 3.65 43.0 375.9 0.10 0.33 0.7 566 31.9 52 184.9

SL-3A/11 465 43.4 24 263.0 2.14 6.6 0.6 21.4 30.5 5.23 47.7 368.5 0.12 0.46 0.8 474 38.2 61 247.4

SL-3A/3 330 48.3 30 208.4 1.99 5.2 0.1 15.1 39.1 3.12 35.4 329.8 0.09 0.26 0.5 677 27.7 68 184.6

SL-3A/6 479 37.4 5 172.2 2.05 7.1 0.5 23.6 19.4 4.88 43.9 362.1 0.13 0.44 0.8 464 41.8 81 292.4

SL-3A/9 663 23.4 1 424.9 2.14 9.5 0.4 32.0 4.7 7.68 61.2 360.4 0.20 0.64 1.2 134 58.8 102 360.8

SL-3C/1B 477 41.1 6 371.9 2.04 6.1 0.8 23.5 27.6 5.48 46.0 366.0 0.13 0.41 0.9 450 36.8 92 259.2

SL-4A/1 399 48.4 10 232.1 2.21 5.0 0.6 16.7 31.1 3.99 27.4 401.0 0.11 0.30 0.6 725 29.5 91 193.4

SL-4A/2 412 45.3 17 242.4 2.06 5.5 0.5 18.4 34.0 4.28 34.1 382.4 0.12 0.30 0.6 708 31.5 91 194.5



Amostra La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu

BA-01 21.5 49.1 6.23 27.9 6.28 1.93 7.02 1.07 6.94 1.37 4.04 0.58 3.85 0.57

BA-07 21.3 49.1 6.05 26.5 6.03 1.82 6.9 1.08 6.8 1.35 3.77 0.58 3.62 0.57

BB-03 18.5 41.9 5.45 23.1 5.49 1.71 6.2 0.98 6.19 1.22 3.65 0.51 3.29 0.5

BB-05 19 43.3 5.49 23.2 5.5 1.78 6.24 1 6.67 1.28 3.57 0.52 3.31 0.51

PR-01 22.3 48.2 6.13 27 5.84 1.9 6.96 1.05 7.01 1.38 3.71 0.56 3.56 0.57

PR-02 20.4 48.3 6.05 25.7 6.04 1.8 7.08 1.06 6.92 1.35 3.91 0.57 3.6 0.55

BA-02 27.5 52.7 7.78 35.9 8.9 2.89 13.49 2 13.23 2.66 8.19 1.16 7.52 1.22

BA-03 33.4 60.3 9.22 46.6 10.93 3.54 21.12 2.68 17.36 4.08 11.18 1.34 6.93 1.06

BA-05 32.2 59 8.92 40.8 10.41 3.41 16.05 2.34 15.51 3.25 9.28 1.28 8.15 1.33

BA-06 27.7 61.1 7.3 30.9 6.74 2.16 8.12 1.28 7.74 1.52 4.25 0.63 4 0.62

BA-08 31.5 57.3 8.56 41.5 10.21 3.37 18.74 2.47 16.45 3.7 10.82 1.49 8.18 1.37

BA-13 36.4 68.2 9.49 41.7 9.64 3.04 14.13 2.05 13.04 3.11 9.29 1.33 7.18 1.18

BA-16 34.4 64.8 9.73 44.9 11.23 3.68 20.61 2.69 17.39 4.11 11.52 1.43 7.13 1.19

EA-1110AB

EA-1110 23.8 51.1 6.75 28.5 6.56 2.16 7.29 1.28 7.64 1.57 4.56 0.64 4.23 0.62

CA-03 20.4 44.9 5.48 22.4 4.94 1.67 5.22 0.8 4.79 0.94 2.6 0.38 2.51 0.39

CA-04 18.7 43.3 5.44 24 4.93 1.58 5.57 0.81 4.8 0.9 2.73 0.38 2.4 0.36

CA-30 19.8 43.3 5.41 22.7 4.96 1.62 5.29 0.82 4.86 0.96 2.76 0.38 2.34 0.34

CA-31 20.5 44.2 5.37 22.9 4.98 1.59 5.22 0.79 4.85 0.95 2.62 0.38 2.54 0.35

CA-06 27.9 61.7 7.72 33 6.74 2.27 7.19 1.08 6.29 1.27 3.54 0.5 3.25 0.49

CA-19 29.4 64.7 7.85 33.5 6.96 2.26 7.45 1.11 6.52 1.3 3.67 0.56 3.63 0.55

CA-21 28.6 63 7.83 32.7 6.71 2.19 7.23 1.13 6.68 1.37 3.84 0.54 3.48 0.52

CA-23 30.5 68.5 8.53 35.1 7.25 2.35 7.46 1.17 7.29 1.42 4.2 0.57 3.52 0.56

CA-24 30.3 67.2 8.2 34.6 7.32 2.41 7.66 1.13 6.65 1.33 3.69 0.55 3.61 0.54

CA-27 28.7 63.6 7.53 33.8 6.96 2.24 7.02 1.03 6.25 1.28 3.47 0.54 3.33 0.52

OL 2140 17

OL 2154 85

OL 2155 15

EA-605B 26.2 55 7.28 31.3 6.85 2.34 8.5 1.38 8.32 1.76 4.96 0.68 4.48 0.67

EA-631C 28.4 62.2 8 33.2 7.13 2.46 8 1.36 8.12 1.65 4.68 0.67 4.4 0.67

EA-1055C 15.8 34.8 4.64 19.5 4.82 1.59 5.83 1.04 6.43 1.36 3.92 0.55 3.69 0.54

EA-605BG 27.4 59.1 7.78 32.7 7.31 2.34 8.19 1.4 8.45 1.73 4.98 0.7 4.67 0.68

OL 2011A 26



Amostra La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu

OL 2011D 29

OL 2077 16

OL 2079 15

OL 2084 20

OL 2107 19

OL 2110B 15

L118-b1 20.5 44.1 5.7 25.5 5.4 1.8 5.6 0.9 5.2 1.1 2.9 0.4 2.7 0.4

L118-b2 30 62.7 7.6 30.3 6.5 2 7.2 1.2 6.6 1.3 3.5 0.5 3.6 0.5

L24-a1 22.1 47.4 6.3 24.8 5.9 1.9 5.4 0.9 5.2 1.2 2.9 0.4 2.6 0.4

L24-a2 39.7 85.5 10.7 42.7 9.7 2.9 8.8 1.4 8.3 1.8 4.5 0.7 4.1 0.6

L24-k1 24.6 53.3 7.3 27.6 6.6 2.1 6.1 1 5.7 1.2 3 0.5 2.6 0.4

L24-k2 44.9 94.6 12.1 48.5 10.6 3.2 9.7 1.5 8.8 1.8 4.6 0.7 4.2 0.6

L34-b1 39.4 85.7 10.4 43.1 8.9 2.5 9.4 1.4 8 1.6 4.8 0.7 4.4 0.6

L34-b2 22.1 46.2 5.9 24.6 5.3 1.8 5.4 0.9 5.2 1.1 3 0.4 2.5 0.4

EA-1054C

SL-1 22.0 48.9 6.11 26.1 5.41 1.70 5.46 0.89 5.26 1.00 2.79 0.41 2.68 0.39

SL-3A/1 21.8 46.8 6.07 25.3 5.35 1.70 5.47 0.90 5.11 1.03 3.05 0.40 2.64 0.39

SL-3A/2 25.2 54.3 6.81 31.1 6.05 1.91 6.28 1.02 5.54 1.08 3.19 0.47 2.87 0.44

SL-3A/7 21.4 44.4 5.98 25.6 5.38 1.71 5.50 0.92 5.01 1.04 3.09 0.41 2.52 0.41

SL-3A/8 21.8 46.2 5.82 25.2 5.21 1.66 5.32 0.88 5.03 0.99 2.76 0.39 2.63 0.38

SL-3B/2 22.5 47.8 5.97 27.5 5.55 1.71 5.60 0.92 5.06 1.06 3.06 0.43 2.68 0.41

SL-3C/1A 20.8 44.6 5.54 23.5 5.15 1.62 5.05 0.85 4.78 0.96 2.71 0.37 2.54 0.36

SL-3C/2 20.2 42.7 5.49 24.9 4.87 1.60 5.09 0.85 4.58 0.92 2.75 0.37 2.39 0.39

SL-3C/3 19.2 42.0 5.34 24.2 4.66 1.54 4.87 0.81 4.50 0.92 2.72 0.36 2.38 0.36

SL-4A/3 23.3 51.0 6.35 28.0 5.78 1.79 6.02 0.95 5.50 1.10 3.10 0.44 2.80 0.42

SL-4B/1 19.4 42.7 5.45 24.5 4.76 1.58 5.10 0.84 4.68 0.98 2.76 0.38 2.36 0.37

EA-1055A 35.1 75.9 9.72 40 8.66 2.76 9.69 1.66 9.76 2.06 5.81 0.81 5.26 0.78

OL 2010A 26

OL 2010B 32

OL 2010C 21

OL 2172 22

OL 2177C 22

OL 2179A 15



Amostra La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu

OL 2179B 18

SL-38/1 22.8 48.2 6.39 26.8 5.85 1.80 5.91 0.98 5.75 1.14 3.15 0.42 2.88 0.44

SL-3A/10 25.5 55.2 7.18 30.3 6.20 1.96 6.39 1.04 5.54 1.19 3.29 0.46 3.04 0.46

SL-3A/11 34.9 72.8 9.45 40.4 7.87 2.35 7.81 1.29 6.96 1.45 4.31 0.57 3.73 0.58

SL-3A/3 24.1 49.9 6.28 27.4 5.68 1.74 5.79 0.95 5.12 1.05 3.11 0.43 2.87 0.42

SL-3A/6 35.7 76.7 9.81 40.9 8.16 2.48 8.48 1.35 7.92 1.61 4.40 0.60 4.10 0.63

SL-3A/9 54.4 112.4 13.98 59.8 11.34 3.20 11.52 1.86 10.68 2.13 5.85 0.80 5.57 0.83

SL-3C/1B 34.7 73.0 9.41 40.1 7.98 2.47 7.75 1.28 7.23 1.48 4.15 0.56 3.94 0.59

SL-4A/1 25.3 54.7 6.92 30.8 5.83 1.85 6.06 0.98 5.48 1.11 3.14 0.44 2.96 0.45

SL-4A/2 26.5 57.3 7.21 31.8 6.40 1.91 6.31 1.03 5.80 1.16 3.34 0.49 3.08 0.46



APÊNDICE II – Fichas Petrográficas 
 



Amostra Latitude 25°46'48,2" Longitude 53°32'54,4"

Andesina 45

Augita 35

Opacos 10

Sideromelana 10

Calcedônia tr

Total (%) 100

Textura

Estrutura

Alteração

Nome da Rocha

A sideromelana está presente sob a forma do preenchimento de amígdalas irregulares de tamanho < 0,5

mm, ocasionalmente nos interstícios entre cristais euédricos de andesina e augita. É possível observar uma

feição similar a extinção ondulante.

Ocorrem como raros finos agregados fibrorradias presentes em cavidades na rocha.

Visão geral da lâmina. Polarizadores paralelos, 4x. Intercrescimento simplectítico. Polarizadores cruzados, 10x

Fotomicrografias

Porfirítica com fenocristais grossos a muito grossos fanerítica fina a média com matriz fanerítica muito fina,

subofítica, simplectítica, intersertal a diktitaxítica.

Amigdaloidal

Oxidação

Basalto (pegmatito básico)

Mineral % Descrição

A andesina ocorre como microfenocristais a fenocristais, de granulometria entre 0,4 a até 6,5 mm, de hábito

euédrico ripiforme a subédrico, macla polissintética mal formada, com contato retilínio a curvilíneo,

formando geminação "em cruz" e engolfamente com outros cristais de andesina e augita, ocorre também

terminação em cauda de andorinha. Há inclusões de augita e opacos, e fraturamento moderado a incipiente

com a precipitação de óxido/hidróxido de ferro.

Também há uma geração matricial sobre a forma de micrólitos com granulometria inferior a 0,2 mm, de

hábito euédrico ripiforme a anédrico, com contato difuso e macla polinssitética ausente.

A augita também ocorre microfenocristais a fenocristais, de 0,2 a 4,5 mm, de hábito euédrico prismático a

anédrico, com contato retílineo a curvilíneo, com geminação "em cruz" e engolfamento em andesina. Há

inclusão de plagioclásio e opacos, além dos cristais estarem comumente alterando para opacos em hábito

esqueletal. Os cristais estão moderadamente fraturados.

Os micrólitos matriciais são pouco visíveis em meio a matriz, com granulometria inferior a 0,1 mm, com

hábito subédrico a euédrico prismático e contato difuso.

Ocorrem microfenocristais a fenocristais entre 0,2 a 1,2 mm, de hábito euédrico triangular, quadrangular,

tabular e acicular a anédrico. Também se encontram como inclusão em andesina e augita, além de

alteração de augita formando cristais esqueletais.

Há cristais aciculares muito finos, menores que 0,2 mm dispersos na matriz associados aos micrólitos.

Ficha Petrográfica

OL2010-A

Descrição Macroscópica

Pegmatito básico cinza acastanhado com granulação média e granulometria entre 1 a 3 mm, e índices de cor M e M’ iguais a 60%,

mesocrático. Na matriz há cristais de plagioclásio (45%) euédricos ripiformes a subédricos, poiquilíticos com inclusão de máficos;

piroxênio (55%) subédricos a anédricos, com inclusão de plagioclásio; e argilominerais (traços) na superfície da rocha.

Tem estrutura amigdaloidal, sendo as amígdalas preenchidas por vidro vulcânico (15%) e com fina camada de provável vidro

vulcânico oxidado. Algumas amígdalas na superfície perderam parcialmente ou totalmente o mineral que as preenche. As amígdalas

possuem tamanho preferencial entre 1 a 2 mm, porém alcançam até 5 mm. A textura é fanerítica equigranular, intergranular, de matriz

fina, com cristais de plagioclásio poiquilíticos com inclusão de máficos envolvendo os cristais de piroxênio.

A rocha está com alto nível de intemperismo, dificultando a identificação dos minerais, alterando o plagioclásio e oxidando o vidro

vulcânico nas bordas das amígdalas. Há partes da rocha que estão cobertas por um argilomineral castanho avermelhado proveniente

de alteração.

Descrição Microscópica

PEGMATITO BÁSICO



Amostra Latitude 2512’24,5’’ Longitude 5308’49,9’’

Mineral %

Andesina 50

Augita 40

Opacos 10

Total (%) 100
Textura

Estrutura
Alteração

Nome da Rocha

Intercrescimento simplectítico. Plano cruzada, 4x Matriz constituída de micrólitos e opacos. Plano cruzada, 4x

BASALTO HOSPEDEIRO
Descrição Macroscópica

O basalto hospedeiro de granulação fina possui granulometria menor que 1 mm, e índices de cor M e M’ aproximados de 55%, 
mesocrático. A matriz é composta por cristais de plagioclásio (45%) euédricos ripiformes a subédricos, com inclusão de máficos; e de 

piroxênio (55%) são euédricos prismáticos a anédricos.
 A estrutura é maciça, porém há traços de amígdalas de vidro vulcânico (?), possuindo tamanhos menores ou iguais a 3 mm e 

localizados próximos ao basalto hospedado. A textura é fanerítica equigranular fina, subofítica.

Maciça
Oxidação
Basalto (pegmatito básico)

Fotomicrografias

Descrição

A andesina ocorre como microfenocristais a fenocristais, de granulometria entre 0,2 a até 2,5 mm, de hábito
euédrico ripiforme a subédrico, macla polissintética mal formada, com contato retilínio a curvilíneo,
formando geminação "em cruz" e engolfamente com outros cristais de andesina e augita, ocorre também
terminação em cauda de andorinha. Há inclusões de opacos, e fraturamento moderado a incipiente com a
precipitação de óxido/hidróxido de ferro.
Também há uma geração matricial sobre a forma de micrólitos com granulometria inferior a 0,2 mm, de
hábito euédrico ripiforme a anédrico, com contato difuso e macla polinssitética ausente.

A augita também ocorre microfenocristais a fenocristais, de 0,1 a 2,75 mm, de hábito euédrico prismático a
anédrico, com contato retílineo a curvilíneo, com geminação "em cruz" e engolfamento em andesina. Os
cristais estarem comumente alterando para opacos em hábito esqueletal.
Os micrólitos matriciais são pouco visíveis em meio a matriz, com granulometria inferior a 0,1 mm, com
hábito subédrico a euédrico prismático e contato difuso.

Ocorrem microfenocristais a fenocristais entre 0,1 a 1,75 mm, de hábito euédrico triangular, quadrangular a
anédrico. Também se encontram como inclusão em andesina e augita, além de alteração de augita
formando cristais esqueletais.
Há cristais aciculares muito finos, menores que 0,1 mm dispersos na matriz associados aos micrólitos.

Porfirítica com fenocristais grossos a muito grossos fanerítica fina a média com matriz fanerítica muito fina,
subofítica, simplectítica, intersertal.

Ficha Petrográfica

OL2077
PEGMATITO BÁSICO
Descrição Macroscópica

O pegmatito básico (basalto) possui granulação média, com granulometria entre 1 a 2 mm nas bordas e entre 3 a 4 mm na porção
central, com índices de cor M e M’ iguais a 50%, mesocrático. Há cristais de plagioclásio (50%) euédricos prismáticos a anédricos,
poiquilíticos com inclusões de máficos; de piroxênio (45%) euédricos a anédricos com inclusão de plagioclásio; e de opacos (5%),
com filmes de óxidos/hidróxidos de ferro.
 A estrutura é maciça, porém há traços de amígdalas de vidro vulcânico, possuindo tamanhos menores ou iguais a 2 mm. 
A textura é hipocristalina inequigranular fanerítica média ofítica, com cristais de máficos envolvendo cristais de plagioclásio.
O intemperismo é insipiente a médio, sendo predominante em uma porção onde há o pegmatito básico na superfície não cortada da

amostra.
O pegmatito básico possui uma espessura de 2 a 2,5 cm e há, nas bordas, granulometria menor do que no centro do pegmatito
básico. O contato com o basalto é abrupto.

Descrição Microscópica



Mineral %

Labradorita 50

Augita 35

Opaco 15

Total (%) 100
Textura

Estrutura
Alteração

Nome da Rocha

Visão geral da lâmina. Polarizadores cruzados, 4x Fenocristal em meio a matriz. Polarizadores cruzados, 4x

Porfirítica com fenocristais grossos fanerítica fina a média, intergranular, simplectítica.
Maciça
Oxidação
Basalto

Fotomicrografias

Descrição Microscópica
Descrição

Ocorre principalmente como uma matriz constituída por cristais com granulometria entre <0,1 a 0,2 mm, de
hábito euédrico ripiforme a subédrico e com os menores cristais anédricos, com contato retilíneo a
curvilíneo, com engolfamento de cristais de augita. Também ocorrem fenocristais com granulometria entre
0,4 a 1 mm, euédrico ripiformes, com contato retilíneo.

São cristais matriciais de granulometria entre 0,1 a 0,5 mm, com hábito subédrico tabular a anédrico, com
alguns poucos cristais euédricos prismáticos. Costuma estar engolfados pela labradorita, além de ocorrer
entre as ripas do plagioclásio. Costumam se alterar para opacos.
São cristais com granulometria entre <0,1 a 0,6 mm, de hábito euédrico a subédrico triangular a
quadrangular, com frequente hábito esqueletal.



Amostra Latitude 25°23'58,4" Longitude 53°03'29,6"

Mineral %

Andesina 45

Augita 35

Opacos 15

Calcedônia 5
Celadonita tr

Total (%) 100
Textura

Estrutura
Alteração

Nome da Rocha

Geminação "em cruz" e engolfamento de augita. 
Polarizadores cruzados, 4x

Amígdala de calcedônia com borda de celadonita em meio à matriz. Polarizadores cruzados, 4x.

Ocorre como preenchimento de amígdalas sob a forma por finos agregados fibrorradiais.

Porfirítica com fenocristais grossos a muito grossos fanerítica fina a média com matriz fanerítica muito fina,
subofítica, simplectítica, intersertal, diktitaxítica.
Amigdaloidal
Oxidação
Basalto (Pegmatito básico)

Fotomicrografias

Descrição

A andesina ocorre como microfenocristais a fenocristais, de granulometria entre 0,25 a até 5 mm, de hábito
euédrico ripiforme a subédrico, macla polissintética mal formada, com contato retilínio a curvilíneo,
formando geminação "em cruz" e engolfamente com outros cristais de andesina e augita, ocorre também
terminação em cauda de andorinha. Há inclusões de opacos, e fraturamento moderado a incipiente com a
precipitação de óxido/hidróxido de ferro.
Também há uma geração matricial sobre a forma de micrólitos com granulometria inferior a 0,2 mm, de
hábito euédrico ripiforme a anédrico, com contato difuso e macla polinssitética ausente.

A augita também ocorre microfenocristais a fenocristais, de 0,3 a 6 mm, de hábito euédrico prismático a
anédrico, com contato retílineo a curvilíneo, com geminação "em cruz" e engolfamento em andesina. Os
cristais estarem comumente alterando para opacos em hábito esqueletal.
Os micrólitos matriciais são pouco visíveis em meio a matriz, com granulometria inferior a 0,2 mm, com
hábito subédrico a euédrico prismático e contato difuso.

Ocorrem microfenocristais a fenocristais entre 0,1 a 2 mm, de hábito euédrico triangular, quadrangular a
anédrico. Também se encontram como inclusão em andesina e augita, além de alteração de augita
formando cristais esqueletais.
Há cristais aciculares muito finos, menores que 0,1 mm dispersos na matriz associados aos micrólitos.

Ocorre como borda das amígdalas sob a forma por finos agregados fibrorradiais.

Ficha Petrográfica

OL2084
PEGMATITO BÁSICO
Descrição Macroscópica

Pegmatito básico (basalto) cinza rosado possui fenocristais de granulação média a grossa e granulometria entre 4 e 17 mm, matriz
com granulação média e granulometria entre 1 a 3 mm, e índices de cor M e M’ iguais a 60%, mesocrático. Os fenocristais são cristais
de piroxênio (5%) euédricos ripiformes, agregados em leques. A matriz possui cristais de plagioclásio (35%) euédricos prismáticos a
subédricos, poiquilíticos com inclusões de máficos; e de piroxênio (45%) subédricos a anédricos. Há argilização do plagioclásio ao
redor das amígdalas.
A estrutura é amigdaloidal, sendo as amígdalas de celadonita (15%), com tamanhos entre 1 a 15 mm, e são circulares a alongadas de
forma ameboide. As amígdalas maiores estão acumuladas em um nível, onde ocorre argilização mais intensa. A textura é fanerítica
inequigranular porfirítica, ofítica, com fenocristais médios a grossos e matriz média, com cristais de máficos envolvendo cristais de
plagioclásio.
Nível médio de intemperismo, modificando as cores das rochas, alterando os minerais para argilominerais na superfície e estão
cobertas por argilominerais em algumas porções da amostra.

Descrição Microscópica



Amostra Latitude 2514’12,2’’ Longitude 5228’11,2’’

Mineral %

Andesina 45

Augita 35

Opacos 15

Celadonita 5

Total (%) 100
Textura

Estrutura
Alteração

Nome da Rocha

Visão geral da lâmina. Polarizadores cruzados, 4x
Celodonita fibrorradial preenchendo amígdala.

Polarizadores paralelos, 4x
BASALTO HOSPEDEIRO

Descrição Macroscópica
O basalto de granulação muito fina a fina possui granulometria menor que 1 mm e índices de cor M e M’ aproximados de 50%,
mesocrática. Há na matriz cristais de plagioclásio e máficos, porém a granulação dificulta a estimativa adequada dos minerais.
A estrutura é amigdaloidal, com microamígdalas preenchidas por celadonita (15%) e de tamanho menor que 1 mm. A textura é
fanerítica equigranular muito fina a fina.

Porfirítica com fenocristais grossos a muito grossos fanerítica fina a média com matriz fanerítica muito fina,
subofítica, simplectítica, intersertal.
Amigdaloidal
Oxidação
Basalto (Pegmatito básico)

Fotomicrografias

Descrição

A andesina ocorre como microfenocristais a fenocristais, de granulometria entre 0,25 a até 2,5 mm, de
hábito euédrico ripiforme a subédrico, macla polissintética mal formada, com contato retilínio a curvilíneo,
formando geminação "em cruz" e engolfamente com outros cristais de andesina e augita. Há inclusões de
opacos, e fraturamento moderado a incipiente com a precipitação de óxido/hidróxido de ferro.
Também há uma geração matricial sobre a forma de micrólitos com granulometria inferior a 0,2 mm, de
hábito euédrico ripiforme a anédrico, com contato difuso e macla polinssitética ausente.

A augita também ocorre microfenocristais a fenocristais, de 0,3 a 3 mm, de hábito euédrico prismático a
anédrico, com contato retílineo a curvilíneo, com geminação "em cruz" e engolfamento em andesina. Os
cristais estarem comumente alterando para opacos em hábito esqueletal.
Os micrólitos matriciais são pouco visíveis em meio a matriz, com granulometria inferior a 0,2 mm, com
hábito subédrico a euédrico prismático e contato difuso.

Ocorrem microfenocristais a fenocristais entre 0,1 a 1,25 mm, de hábito euédrico triangular, quadrangular a
anédrico. Também se encontram como inclusão em andesina e augita, além de alteração de augita
formando cristais esqueletais.
Há cristais aciculares muito finos, menores que 0,1 mm dispersos na matriz associados aos micrólitos.

Ocorre como preenchimento de amígdalas sob a forma por finos agregados fibrorradiais. Ocorre alguns 
agregados pequenos de calcedônia na borda das amígdalas quando em contato com cristal de andesina ou 
augita.

Ficha Petrográfica

OL2110-B
PEGMATITO BÁSICO
Descrição Macroscópica

O pegmatito básico de granulação média possui granulometria entre 1 a 4 mm e índices de cor M e M’ iguais a 55%, mesocrático. Há
cristais de plagioclásio (35%) euédricos a anédricos, poiquilíticos com inclusões de máficos; de piroxênio (45%) subédricos a
anédricos, com inclusão de plagioclásio. Ocorre argilização do plagioclásio ao redor das amígdalas.
A estrutura é amigdaloidal, com amígdalas de celadonita (~15%) e de malaquita (~5%), sendo as amígdalas de malaquita
concentradas em parte da amostra. As amígdalas possuem tamanho entre 1 a 17 mm. A textura é fanerítica equigranular média,
ofítica.
A alteração é média a alta, com argilominerais em grande parte da rocha, dificultando a observação e identificação dos minerais na
superfície.

Descrição Microscópica



Mineral %

Labradorita 50

Augita 30

Opacos 15

Celadonita 5
Calcedônia tr Ocorre na borda das amígdalas.

Total (%) 100
Textura

Estrutura
Alteração

Nome da Rocha

Descrição

Ocorre principalmente como uma matriz constituída por cristais com granulometria entre <0,7 m, de hábito
euédrico ripiforme a subédrico e com os menores cristais anédricos, com contato retilíneo a curvilíneo, com
engolfamento de cristais de augita.

São cristais matriciais de granulometria < 0,5 mm, com hábito subédrico tabular a anédrico, com alguns
poucos cristais euédricos prismáticos. Costuma estar engolfados pela labradorita, além de ocorrer entre as
ripas do plagioclásio. Costumam se alterar para opacos.

São cristais com granulometria entre <1,5 mm, de hábito euédrico a subédrico triangular a quadrangular,
com frequente hábito esqueletal.

Ocorre como preenchimento de amígdalas sob a forma por finos agregados fibrorradiais.

Fotomicrografias

Visão geral com amígdalas. Polarizadores paralelos, 4x Visão geral com amígdalas. Polarizadores cruzados, 4x

Fanerítica fina a média, intergranular, simplectítica, diktitaxítica.
Amigdaloidal
Oxidação
Basalto

Descrição Microscópica



Amostra Latitude 2540’52,8’’ Longitude 5348’40,1’’

Mineral %

Andesita 50

Augita 30

Opacos 15

Celadonita 5

Total (%) 100
Textura

Estrutura
Alteração

Nome da Rocha

Matriz e amígdalas entre ripas de plagioclásio
Polarizadores paralelos, 4x

Matriz com micrólitos e opacos aciculares.
Polarizadores paralelos, 10x

Porfirítica com fenocristais grossos e fanerítica fina a média com matriz muito fina, subofítica, diktitaxítica
Amigdaloidal
Oxidação
Basalto (Pegmatito básico)

Fotomicrografias

Descrição

A andesina ocorre como microfenocristais a fenocristais, de granulometria entre 0,25 a até 2,5 mm, de
hábito euédrico ripiforme a subédrico, macla polissintética mal formada, com contato retilínio a curvilíneo,
formando geminação "em cruz" e engolfamente com outros cristais de andesina e augita, ocorre também
terminação em cauda de andorinha. Há inclusões de opacos, e fraturamento moderado a incipiente com a
precipitação de óxido/hidróxido de ferro.
Também há uma geração matricial sobre a forma de micrólitos com granulometria inferior a 0,2 mm, de
hábito euédrico ripiforme a anédrico, com contato difuso e macla polinssitética ausente.

A augita também ocorre microfenocristais a fenocristais, de 0,2 a 1,2 mm, de hábito euédrico prismático a
anédrico, com contato retílineo a curvilíneo, com geminação "em cruz" e engolfamento em andesina. Os
cristais estarem comumente alterando para opacos em hábito esqueletal.
Os micrólitos matriciais são pouco visíveis em meio a matriz, com granulometria inferior a 0,1 mm, com
hábito subédrico a euédrico prismático e contato difuso.

Ocorrem microfenocristais a fenocristais entre 0,1 a 2,5 mm, de hábito euédrico triangular, quadrangular a
anédrico. Também se encontram como inclusão em andesina e augita, além de alteração de augita
formando cristais esqueletais.
Há cristais aciculares muito finos, menores que 0,1 mm dispersos na matriz associados aos micrólitos.

Ocorre como preenchimento de amígdalas sob a forma por finos agregados fibrorradiais. Ocorre finos 
agregados de calcedônia na borda das amigdalas em contato com os cristais de plagioclásio.

Ficha Petrográfica

OL2140-1
PEGMATITO BÁSICO
Descrição Macroscópica

Pegmatito básico (basalto) cinza com fenocristais de granulação grossa e granulometria entre 4 a 10 mm, e matriz de granulação
média, granulometria entre 1 a 4 mm, índices de cor M e M’ iguais a 45%, mesocrático. Os fenocristais são de piroxênio (5%)
euédricos ripiformes. Na matriz há cristais de plagioclásio (45%) euédricos prismáticos a anédricos, poiquilíticos com inclusões
máficas; de piroxênio (35%) subédricos a anédricos; e sideromelana (traços). Há argilização de plagioclásio ao redor das amígdalas,
alteração de minerais para argilominerais amarelo e vermelho na superfície.
A estrutura é amigdaloidal, sendo as amígdalas de celadonita (15%), de tamanhos entre menor que 1 mm até 20 mm. 
A textura é hipocristalina fanerítica inequigranular porfirítica, ofítica, com fenocristais grossos e matriz média.
O intemperismo é insipiente, com argilominerais cobrindo uma pequena parte da superfície da amostra.

Descrição Microscópica



Amostra Latitude 2536’52,7’’ Longitude 5341’55,5’’

Mineral %

Andesina 45

Augita 35

Opaco 10

Celadonita 10

Total (%) 100
Textura

Estrutura
Alteração

Nome da Rocha

Visão geral. Polarizadores paralelos, 4x Visão geral. Polarizadores cruzados, 4x
BASALTO HOSPEDEIRO

Descrição Macroscópica
O basalto de granulação fina possui fenocristais de granulação média e granulometria igual a 1 mm, a matriz possui granulometria
menor que 1 mm, índices de cor M e M’ aproximados a ~50%, mesocrático. Os fenocristais são de plagioclásio (5%) euédricos
prismáticos. Na matriz há cristais de plagioclásio e piroxênio, além de vidro vulcânico, porém a granulação dificulta a estimativa modal
adequada dos minerais.
A estrutura é amigdaloidal, sendo as amígdalas (10%) com bordas de celadonita e preenchidas por quartzo (possivelmente
calcedônia). A textura é hipocristalina porfirítica inequigranular fanerítica fina com fenocristais de granulação média.

Porfirítica com fenocristais grossos a muito grossos fanerítica fina a média com matriz fanerítica muito fina, 
subofítica, simplectítica, intersertal.
Amigdaloidal
Oxidação
Basalto (Pegmatito básico)

Fotomicrografias

Descrição

A andesina ocorre como microfenocristais a fenocristais, de granulometria entre 0,25 a até 2,5 mm, de
hábito euédrico ripiforme a subédrico, macla polissintética mal formada, com contato retilínio a curvilíneo,
formando geminação "em cruz" e engolfamente com outros cristais de andesina e augita. Há inclusões de
opacos, e fraturamento moderado a incipiente com a precipitação de óxido/hidróxido de ferro.
Também há uma geração matricial sobre a forma de micrólitos com granulometria inferior a 0,2 mm, de
hábito euédrico ripiforme a anédrico, com contato difuso e macla polinssitética ausente.

A augita também ocorre microfenocristais a fenocristais, de 0,4 a 3 mm, de hábito euédrico prismático a
anédrico, com contato retílineo a curvilíneo, com geminação "em cruz" e engolfamento em andesina. Os
cristais estarem comumente alterando para opacos em hábito esqueletal.
Os micrólitos matriciais são pouco visíveis em meio a matriz, com granulometria inferior a 0,1 mm, com
hábito subédrico a euédrico prismático e contato difuso.

Ocorrem microfenocristais a fenocristais entre 0,2 a 1,25 mm, de hábito euédrico triangular, quadrangular a
anédrico. Também se encontram como inclusão em andesina e augita, além de alteração de augita
formando cristais esqueletais.
Há cristais aciculares muito finos, menores que 0,1 mm dispersos na matriz associados aos micrólitos.

Ocorre como preenchimento de amígdalas sob a forma por finos agregados fibrorradiais.

Ficha Petrográfica

OL2154
PEGMATITO BÁSICO
Descrição Macroscópica

O pegmatito básico de granulação média tem granulometria menor ou igual a 3 mm, e índices de cor M e M’ iguais a 50%,
mesocrático. Há cristais de plagioclásio (45%) euédricos prismáticos a subédricos, com inclusões de piroxênios; cristais de piroxênio
(45%) euédricos prismáticos a anédricos. Há argilização insipiente do plagioclásio, além de argilominerais intemperizados.
A estrutura é amigdaloidal, sendo as amígdalas de celadonita (10%), com tamanhos entre 1 a 5 mm, e com amígdalas de azurita
(traços), de tamanhos menor ou igual a 1 mm. A textura é equigranular fanerítica média, ofítica, com cristais de piroxênio com
inclusões de plagioclásio, e de plagioclásio com inclusão de piroxênio.
A alteração é mediana a intensa, com argilominerais na superfície e uma porção da rocha com todos os minerais alterados.
Possui contato definido e interdigitado com o basalto hospedeiro.

Descrição Microscópica



Mineral %

Labradorita 40

Augita 40

Opacos 10

Calcedônia 5
Celadonita 5

Total (%) 100
Textura

Estrutura
Alteração

Nome da Rocha

Ocorre principalmente como uma matriz constituída por cristais com granulometria entre <0,25 m, de hábito
euédrico ripiforme a subédrico e com os menores cristais anédricos, com contato retilíneo a curvilíneo, com
engolfamento de cristais de augita. Também ocorrem fenocristais com granulometria entre 0,5 a 1,25 mm,
euédrico ripiformes, com contato retilíneo.

São cristais com granulometria entre <0,7 mm, de hábito euédrico a subédrico triangular a quadrangular,
com frequente hábito esqueletal.

São cristais matriciais de granulometria < 0,5 mm, com hábito subédrico tabular a anédrico, com alguns
poucos cristais euédricos prismáticos. Costuma estar engolfados pela labradorita, além de ocorrer entre as
ripas do plagioclásio. Costumam se alterar para opacos.

Ocorre como preenchimento de amígdalas sob a forma por finos agregados fibrorradiais.
Ocorre como preenchimento de amígdalas sob a forma por finos agregados fibrorradiais.

Fotomicrografias

Visão geral. Polarizadores cruzados, 4x
Amígdala preenchida por calcedônia.

Polarizadores cruzados, 4x

Porfirítica com fenocristais grossos fanerítica fina a média, intergranular, simplectítica.
Amigdaloidal
Oxidação
Basalto

Descrição
Descrição Microscópica



Amostra Latitude 2554’52,2’’ Longitude 5313’54,9’’

Mineral %

Andesina 40

Augita 35

Opacos 15

Calcedônia 5

Celadonita 5

Total (%) 100
Textura

Estrutura
Alteração

Nome da Rocha

Visão geral da amostra.
Polarizadores paralelos, 4x

Amígdala com calcedônia e celadonita.
Polarizadores paralelos, 4x

Porfirítica com fenocristais grossos e fanerítica fina a média com matriz muito fina, subofítica, diktitaxítica
Amigdaloidal
Oxidação
Basalto (Pegmatito básico)

Fotomicrografias

Descrição

A andesina ocorre como microfenocristais a fenocristais, de granulometria entre 0,3 a até 3 mm, de hábito
euédrico ripiforme a subédrico, macla polissintética mal formada, com contato retilínio a curvilíneo,
formando geminação "em cruz" e engolfamente com outros cristais de andesina e augita. Há inclusões de
opacos, e fraturamento moderado a incipiente com a precipitação de óxido/hidróxido de ferro.
Também há uma geração matricial sobre a forma de micrólitos com granulometria inferior a 0,2 mm, de
hábito euédrico ripiforme a anédrico, com contato difuso e macla polinssitética ausente.

A augita também ocorre microfenocristais a fenocristais, de 0,4 a 3 mm, de hábito euédrico prismático a
anédrico, com contato retílineo a curvilíneo, com geminação "em cruz" e engolfamento em andesina. Os
cristais estarem comumente alterando para opacos em hábito esqueletal.
Os micrólitos matriciais são pouco visíveis em meio a matriz, com granulometria inferior a 0,1 mm, com
hábito subédrico a euédrico prismático e contato difuso.

Ocorrem microfenocristais a fenocristais entre 0,2 a 2,75 mm, de hábito euédrico triangular, quadrangular a
anédrico. Também se encontram como inclusão em andesina e augita, além de alteração de augita
formando cristais esqueletais.
Há cristais aciculares muito finos, menores que 0,1 mm dispersos na matriz associados aos micrólitos.

Ocorre como preenchimento de amígdalas sob a forma por finos agregados fibrorradiais.

Ocorre como preenchimento de amígdalas sob a forma por finos agregados fibrorradiais, também na borda 
de amígdalas preenchidas por calcedônia.

Ficha Petrográfica

OL2177-C2
PEGMATITO BÁSICO
Descrição Macroscópica

Pegmatito básico (basalto) cinza acastanhado de granulação média e granulometria entre 1 a 2 mm, com índices de cor M e M’ iguais
a 45%, mesocrático. Há cristais de plagioclásio (45%) euédricos prismáticos a subédricos, poiquilíticos com inclusão de máficos; e de
piroxênio (40%) euédricos prismáticos a anédricos. Há argilominerais (traços) na superfície não cortada da amostra, além de traços
de azurita.
A estrutura é amigdaloidal, sendo as amígdalas de celadonita (15%), ocorrendo destas algumas com borda de celadonita com
preenchimento de malaquita (traços) e outras com preenchimento de um mineral branco (quartzo?) (traços). Essas amígdalas se
dividem em duas populações: uma população de amígdalas maiores, com tamanhos entre 4 a 6 mm e formatos arredondados a
alongados, sendo as amígdalas preferenciais para a ocorrência de preenchimento de outros minerais; a outra população é de
amígdalas menores, com tamanhos entre menor que 1 a 2 mm. A textura é fanerítica equigranular fina, intergranular.
O intemperismo é médio a alto, a rocha possui cor proveniente de hidróxido/óxido de ferro, e argilominerais na superfície
intemperizada.

Descrição Microscópica


