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Resumo

Os basaltos amigdalóides da Formação Serra Geral no Rio Grande 
do Sul foram estudados em diversos blocos definidos ao longo do Estado, 
com o objetivo de determinar a tipologia das ocorrências de zeolitas, as 
variedades presentes e a persistência lateral das mineralizações, bem como 
sua quantificação aproximada. Amostras foram encaminhadas para testes 
agronômicos.    

Palavras-chave: Zeolitas, basaltos, Formação Serra Geral, uso agronômico 
de zeolitas.

Introdução e objetivos 

As zeolitas são tectossilicatos de alumínio, cálcio e sódio, com 
estrutura caracterizada por um ou mais sistemas de poros que podem 
constituir canalículos interligados. A elevada capacidade de troca catiônica, 
o potencial para absorção de gases e vapores em sua estrutura cristalina e a 
capacidade de atuação como “peneiras moleculares” dão aos minerais desta 
família uma grande variedade de usos. As zeolitas são usadas em sistemas 
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de produção industrial, pecuária, agricultura e como forma de controlar e 
mitigar a emissão de poluentes, levando inclusive à produção de similares 
sintéticos de alto custo, projetados para usos específicos. 

O aproveitamento econômico dos minérios zeolíticos está atualmente 
centrado em jazimentos de ambiente diagenético, em sedimentos lagunares 
costeiros e marinhos e em alteração de vidros vulcânicos. As tecnologias 
de concentração e uso são definidas para as variedades mais comuns nestas 
ambiências, como clinoptilolita, mordenita, heulandita e analcima. A 
ocorrência de zeolitas em cavidades nas rochas vulcânicas da Formação Serra 
Geral é citada desde a década de 1950, embora seu aproveitamento em escala 
comercial nunca tenha sido cogitado, em função da dificuldade de separar a 
matriz de rocha, bem como as diversas espécies de zeolitas que constam nas 
paragêneses das zonas amigdalóides em rochas vulcânicas, distribuídas por 
toda a extensão da Formação Serra Geral nas regiões S, SE e Centro-W do 
Brasil. Os trabalhos de campo do projeto Agrominerais Bacia do Paraná no 
Rio Grande do Sul (CPRM) vêm identificando uma grande quantidade de 
ocorrências de zeolitas, em diversas ambiências da Formação Serra Geral 
no estado, com teores que podem eventualmente caracterizar jazidas. 

Este artigo apresenta a caracterização resumida das ocorrências já 
levantadas nos diversos blocos do Rio Grande do Sul (RS), e faz considerações 
sobre o potencial de uso agronômico dos basaltos amigdalóides à zeolitas da 
Formação Serra Geral no estado, que eventualmente podem portar também 
calcita.  

Materiais e Métodos 

O levantamento das ocorrências de zeolitas tem ocorrido por meio de 
de perfis litoestratigráficos, focados até o momento nos principais prospectos, 
que são os conjuntos de lobos do Fácies Gramado da Formação Serra Geral 
sobrepostos ao arenito Botucatu e as brechas de topo em derrames na região 
W do RS. O trabalho de campo é realizado com apoio de Kappametria e 
gama-espectrorradiometria para correlação de derrames, e compreende 
amostragem extensiva destinada a procedimentos de laboratório e testes 
agronômicos.

O reconhecimento das zeolitas compreende diversas etapas, e principia 
pela identificação macroscópica em campo e ordem de deposição de fases 
minerais em cavidades, seguida pela preparação de amostras (moagem) para 
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leituras em espectrorradiômetro (Field Speck), bem como para difratometria 
e EDS, os dois últimos métodos em amostras selecionadas. Já a quantificação 
de zeolitas nos basaltos amigdalóides é efetuada de maneira tentativa em 
campo, com a descrição detalhada do formato, intervalos de frequência de 
dimensões e da proporção das cavidades na matriz basáltica, cotejada por 
cartas comparativas de percentual. 

Também é investigada a espessura dos níveis portadores e sua 
continuidade lateral. Outros métodos de quantificação a serem testados são a 
contagem de áreas em processamento de imagem com uso do software ENVI, 
sobre fotos de afloramentos e de blocos cortados em 3 dimensões. Os mapas 
de distribuição dos horizontes mineralizados e outros produtos cartográficos 
finais do projeto em andamento serão elaborados em ambiente SIG.  

Ocorrências de zeolitas nos basaltos do Rio Grande do Sul 

Além de quartzo, calcedônia, carbonatos e argilominerais da família 
das esmectitas, as zeolitas são minerais comuns nas paragêneses de 
preenchimento de cavidades em zonas de topo de derrames da Formação 
Serra Geral, com maior variedade de espécies reconhecida nos derrames 
básicos (Simas et al. 1999, Frank et al. 2006, Frank 2008, entre outros). A 
mineralização das cavidades é resultante da percolação de fluidos através 
dos basaltos após sua cristalização, correntemente associada na literatura 
geológica a fluidos tardimagmáticos, mas também relatada a soluções 
geradas durante o emplacement de derrames sobrepostos na pilha vulcânica 
(Farjallat e Suguio 1966, In: Frank 2008), bem como às águas meteóricas. 

A identificação de cordões e restos de arenito zeolitizado entre lobos 
basálticos, cavidades de zona de topo de derrames preenchidas por areia, 
além de injetitos de arenito em parte zeolitizado, comuns nas ocorrências de 
zeolitas nos basaltos Serra Geral, leva a supor que parte da silica necessária 
à cristalização das zeolitas possa ser proveniente do arenito. Por sua vez, o 
reconhecimento de zeolitização em intertraps do arenito Botucatu remete 
aos modelos de gênese de zeolitas sedimentares, mais especificamente 
àquele de lagos de regiões desérticas, onde as águas de natureza alcalina e 
de alta salinidade aprisionadas em sedimentos com contribuição vulcânica 
permitem a cristalização diagenética de zeolitas (Surdan 1981). Ainda a 
provável contribuição do Sistema Aquífero Guarani com suas águas calcio-
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alcalinas é um dos fatores a serem considerados na gênese das zeolitas 
nos basaltos, uma vez que a carga introduzida pelos derrames em areias 
de dunas inconsolidadas seguramente promoveu recalques significativos 
no aquífero freático à época da colocação dos primeiros derrames. Esta e 
outras hipóteses vêm sendo consideradas em trabalhos mais recentes, que 
agregam novas visões sobre os processos de formação e preenchimento de 
cavidades mineralizadas por sílica e zeolitas nas vulcânicas Serra Geral, a 
exemplo de Hartmann et al. 2011.

Assim, dentre a grande quantidade de ocorrências de zeolitas nos basaltos 
amigdalóides, identificadas em diversas ambiências da Formação Serra Geral 
no RS, destaca-se pela abundância e variedades de espécies a extensa zona de 
contato entre o arenito Botucatu e os primeiros derrames basálticos, contínua 
ao longo do sopé de toda a cuesta por eles configurada. A compartimentação 
deste domínio maior considerou a tipologia e as paragêneses de agrominerais 
dominantes, definindo os blocos Litoral Norte (N), Região Metropolitana de 
Porto Alegre, Central e Fronteira Oeste (W), Figura1. 

Figura 1.  Posição dos blocos determinados pela pesquisa ao longo do 
contato Botucatu - Formação Serra Geral: Bloco Litoral Norte (1) 
Bloco Região Metropolitana de Porto Alegre (2), Bloco Central 
(3) e Bloco Fronteira Oeste (4). Adaptado de Mapa Geológico 
do Rio Grande do Sul, Escala 1:750.000. CPRM/MME 
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Discussão dos resultados

Os resultados obtidos pelo projeto Agrominerais Bacia do Paraná no 
Rio Grande do Sul são parciais, e em um primeiro momento as paragêneses 
citadas para os agrominerais dos diversos blocos baseiam-se em referências 
bibliográficas e na identificação macroscópica das espécies minerais, sendo 
que estas são as fases predominantes nos afloramentos e que deverão 
constituir os possíveis minérios a serem caracterizados. Em virtude do 
grande número de amostras optou-se pelo método da espectrorradiometria 
para as análises mineralógicas preliminares, que ainda carecem de validação 
dos resultados.

Com estas restrições, apresenta-se a seguir a caracterização dos 
diversos blocos:

Bloco Litoral Norte do RS

Neste bloco conta-se com a exposição de cortes extensos em lavras 
para saibro e brita entre Santo Antônio da Patrulha e Maquiné, além de 
cortes na Rodovia BR 290 (Free Way), BR 101 , RS 30 e Rodovia do Sol. 
A ambiência predominante ao longo do bloco é a de franjas de corridas de 
lava do tipo pahoehoe do Fácies Gramado, configurando  pilhas de lobos 
do tipo P e S, métricos a submétricos, com grande quantidade (até 30%)  de 
cavidades de 1-2 cm  a subcentimétricas, preenchidas por zeolitas.  Alternam-
se lobos com rochas de tendência hipocristalina. Níveis descontínuos e 
delgados de arenito, muitas vezes zeolitizado, são comuns entre os lobos. 
O conjunto atinge espessura de até 100 m, como entre Maquiné e Rolante, 
e é sobreposto pelo primeiro derrame ácido, aflorante em cotas variáveis 
ao longo do bloco. Feições dômicas estão associadas às rochas ácidas em 
alguns locais, Figura 2.

A paragênese mais comum observada no bloco constitui-se em 
laumontita, escolecita e heulandita, com minerais da família da sílica e 
calcita muito subordinados. Frank et al. (2008) descrevem como minerais 
secundários nos lobos basálticos da Pedreira Britel, em Morro Al-to, a 
associação laumontita, estilbita-stellerita, heulandita e escolecita-mesolita, 
além de cha-basita, calcita, dolomita, argilominerais, carbonatos de Mg, Fe 
e Mn, goethita e óxidos de Mn. 
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Bloco Região Metropolitana de Porto Alegre

O bloco é definido pelos contatos dos lobos do Fácies Gramado com 
os arenitos Botucatu  na região de Novo Hamburgo, Morro Reuter, Picada 
Café, e na parte N do município de Taquara, entre outros locais. As pilhas 
de lobos têm configuração semelhante às do Bloco Litoral N, com arenitos 
intertrápicos, e grande incidência de injetitos de areia, atingindo dezenas de 
metros no conjunto. Os lobos encontram-se bem expostos em lavras para saibro 
basáltico, onde se constituem no próprio material lavrado, uma vez que seu 
estado de desagregação pelo intemperismo facilita a atividade extrativa. As 
paragêneses constatadas incluem escolecita, laumontita e heulandita, bem 
como minerais da família da sílica e argilominerais. São destaque as crostas 
centimétricas à escolecita e laumontita observadas entre os lobos, em parte 
resultantes da zeolitização do arenito. Dresch (2010) menciona escolecita, 
heulandita, estilbita, e chabazita, além de calcedônia e celadonita em duas 
saibreiras em Picada Café e Morro Reuter, Figura 3.

Figura 2. Basalto amigdaloide à escolecita e heu-landita em lobo 
de saibreira em Picada Café. Notar restos de arenito róseo 
parcialmente zeolitizado. 
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Figura 3. Brechas cimentadas por laumontita no contato de lobos 
basálticos e derrame ácido. Pedreira José Inácio, Morro 
Redondo.

Bloco Central do RS

Este bloco é definido na porção central do estado, com perfis 
realizados entre as rochas do Grupo Rosário do Sul e os derrames ácidos do 
Fácies Caxias, que sobrepõe diretamente um conjunto de lobos vesiculados 
do Fácies Gramado. Na porção central deste domínio (Santa Cruz do Sul, 
Candelária, Vale do Sol), os arenitos Botucatu são restritos a poucas formas 
de camadas do tipo dunas eólicas, sobrepondo os sedimentos triássicos, e 
voltam a constituir pilhas mais expressivas na região de Santa Maria. 

Já as observações em lavras para brita na periferia N e S da cidade 
de Santa Cruz do Sul revelam outro contexto de ocorrências de zeolitas, 
associadas a um topo de derrame ‘a’a, o primeiro da sequência local do 
Fácies Gramado.

A sequência de lobos com espessura individual métrica a submétrica 
com mergulho para N, está colocada acima de um intervalo delgado (poucos 
metros) de arenitos Botucatu, que apresentam feições de disjunção colunar 



175

II CONGRESSO BRASILEIRO DE ROCHAGEM
12 A 17 DE MAIO DE 2013 – POÇOS DE CALDAS/MINAS GERAIS

por efeito térmico das lavas, além de se encontrarem fortemente disturbados 
e rompidos por falhas gravitacionais. A espessura da pilha chega a 200 m 
nos cortes da rodovia BR 153, entre Vale do Sol e Herveiras, comportando 
paragênese dominante à heulandita, escolecita, argilominerais e calcita, com 
sílica e mordenita subordinadas (Figuras 4 e 5). 

Um intervalo intertrápico ocorre acima do primeiro lobo, com uma 
pequena duna preservada, expondo arenitos semelhantes aos da Formação 
Botucatu, em parte zeolitizados. Este lobo mostra-se intensamente injetado 
por diques de arenito, que percolam também fraturas orientadas em vários 
sistemas.  

Figura 4. Detalhe de basalto amigdaloide à heulandita em lobo exposto 
na Rodovia BR 153.
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Figura 5. Aspecto da alternância de lobos métricos a submétricos em 
corte da BR 153, notar lobos mais oxidados e zonas claras 
(crostas e vênulas à zeolitas).

As ocorrências de zeolitas na ambiência de derrame tipo ‘a’a 
encontram-se expostas nas lavras Ouro Preto, a N da zona urbana Santa Cruz 
do Sul, e na periferia S da mesma cidade (lavras do Bairro Fátima e Linha 
Frai), onde mostram correlação ao longo de ao menos 3 Km2 . 

A paragênese reconhecida preliminarmente inclui estilbita, 
heulandita, escolecita, calcita e mordenita, além de argilominerais e 
calcedônia em pequena proporção. A zona de topo do derrame, com brechas 
e basaltos escoriáceos em bossas irregulares características atinge 2,5 m, 
portando percentuais de cavidades que podem ultrapassar 30% (Figuras 6 e 
7). Inclui ainda crostas à estilbita cimentando clastos de basalto amigadaloide 
em brechas, na Pedreira Ouro Preto. O topo escoriáceo determina a superfície 
limitante de aproveitamento do material para britagem no piso das lavras, 
que extraem rochas de derrame ácido superposto. 
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Figura 6. Bloco de basalto escoriáceo à zeolita retirado do piso da lavra 
Bairro Fátima, com crostas de estilbita.

Figura 7. Detalhe de cavidades preenchidas por heulandita e mordenita, 
zeolita fibrosa com aspecto de “algodão”. Lavra Bairro Fátima.
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Bloco fronteira Oeste

É o bloco de terrenos da Formação Serra Geral Fácies Alegrete, 
situados a W do sistema de falhas Jaguari-Mata. Neste, destacam-se 
as brechas de topo dos derrames de basaltos andesíticos Catalán (‘a’a) e 
Cordillera (pahoehoe), respectivamente 2º e 3º derrames do Fácies Alegrete 
(Hartmann et al. 2010), correlacionáveis aos dois derrames produtores de 
ametista em grandes geodos  no Distrito Mineiro de Artigas (DMA) no 
Uruguai. 

No topo do derrame Catalán ocorrem paragêneses à heulandita, 
calcita, hialita e argilominerais, com estilbita e estelerita subordinadas. 
As melhores exposições encontram-se na rodovia Santana do Livramento-
Quaraí, e as brechas foram também observadas nas cavas para implantação 
de geradores eólicos nos parques Cerro Chato II e III, ao tempo de sua 
abertura, restando como material disperso próximo às torres. 

No derrame Cordillera, do tipo pahoehoe, ocorrem heulandita, 
escolecita e calcita, que pode ser localmente a fase predominante, e 
mordenita subordinada. 

Duarte (2008) cita as zeolitas heulandita e clinoptilolita dentre os 
minerais de alteração hidrotermal nos derrames produtores no DMA. A 
continuidade lateral das brechas de topo dos derrames Catalán e Cordillera 
neste bloco é notável, e as mesmas são seguidas em campo por indicadores 
como quebras de relevo nas encostas, ao longo de dezenas de km2.

Em situação de topos de morro mostram-se como níveis resistentes 
ao intemperismo, como no Domo do Garupá (Lisboa 1990) no município 
de Quaraí, onde a brecha de topo do derrame Cordillera mostra abundante 
calcita ótica cimentando clastos de basalto amigdaloide e em venulações 
do tipo stockwork. Neste local a espessura da brecha ultrapassa 7 m, e a 
quantidade de calcita em estimativa visual é superior a 20% em volume 
(Figura 8) 
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Figura 8. Brecha de topo do derrame Cordillera no Domo do Garupá. 
Todo o material claro no piso do afloramento é calcita ótica.

Conclusões 

Atualmente, o Brasil usa zeolitas importadas de Cuba (clinoptilolita) 
em ensaios agronômicos que visam diminuir as perdas de nitrogênio. Em 
contraposição às zeolitas “puras” importadas para esta finalidade, a mistura 
de zeolitas observadas nos basaltos amigdalóides apresenta potencial para 
adsorver diferentes elementos e/ou moléculas, entre eles NH4, K, Ca e Mg, 
os quais são muitas vezes perdidos do sistema solo. Ainda, a presença de 
matriz basáltica, rica em materiais devitrificados, pode aportar macro e 
micronutrientes (P, Ca, Mg, Cu, Zn) para as culturas agrícolas. Amostras 
dos basaltos amigdalóides a zeolitas se encontram em fase de testes para 
averiguar a possibilidade de seu uso agronômico, o que pode representar 
um impacto positivo na diminuição dos custos de produção agrícola bem 
como aumentar a eficiência dos fertilizantes, especialmente do nitrogênio, 
a qual geralmente é muito baixa. Também as brechas à calcita deverão ser 
submetidas a testes agronômicos para investigar seu aproveitamento como 
material destinado à correção da acidez em solos.
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