
190

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

REPRESENTAÇÃO DE DADOS LITOQUÍMICOS 
EM ROCHAS VULCÂNICAS DA FORMAÇÃO 

SERRA GERAL DA BACIA DO PARANÁ: UMA 
FERRAMENTA PARA INVESTIGAÇÃO DO 

POTENCIAL DE USO AGRONÔMICO

Magda Bergmann1 
Carlos Augusto Posser Silveira2 

Rodrigo Bandeira3

 Adilson Luís Bamberg4 
Rosane Martinazzo2 

Matheus Farias Grecco5

Resumo

Dados da litoquímica de rochas vulcânicas da Formação Serra Geral, 
do Eocretáceo da Bacia do Paraná, Brasil, são  tratados com objetivo de 
investigar a  adequação das rochas ao uso agronômico. Diagramas de fluxo 
e diagramas ternários são propostos para representar teores de álcalis e 
restrições quanto a elementos nocivos ou potencialmente nocivos.  
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Introdução e objetivos 

As rochas vulcânicas da Formação Serra Geral da Bacia do Paraná, 
de idade eo- cretácica, compõem a maior província de basaltos de platô 
conhecida no mundo, e têm ampla distribuição pelos estados da região Sul 
S e por partes das regiões Sudeste SE e Centro-Oeste do Brasil. Este fato, 
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aliado ao seu uso na forma de agregados para a construção civil, as torna 
muitas vezes disponíveis na forma de finos de britagem, em locais próximos 
a boa parte dos polos agrícolas das regiões citadas. Por esta razão, pós de 
rocha originados dos basaltos e dacitos Serra Geral, embora não certificados, 
têm aplicação empírica corrente na remineralização de solos, em especial 
no âmbito da agricultura familiar do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e 
Paraná (Knapik, 1987; Almeida e Silva, 2009).

 No entanto, o uso de rochas como fonte de nutrientes na agricultura 
tem pressupostos básicos que vão muito além de favorabilidade de custos 
de transporte ou do fato de as mesmas estarem disponíveis (muitas vezes 
na forma de descartes) em empreendimentos já implantados. A aplicação 
desta técnica deve considerar antes de mais nada as propriedades dos 
solos a que se destinam os pós de rocha, suas condições fisico-químicas 
e carências nutricionais, além das necessidades específicas dos cultivos a 
serem introduzidos.

 Na caracterização das rochas destinadas à remineralização de solos 
é importante a quantificação de óxidos maiores e menores, além de teores 
de elementos traços, que tanto podem ser importantes e benéficos para a 
fisiologia vegetal como podem extrapolar os limites estabelecidos pela 
legislação ambiental e de fertilizantes. Ao mesmo tempo, os elementos 
e compostos detectados e quantificados pela litoquímica podem não 
corresponder aos totais de cátions disponíveis para assimilação pelas plantas, 
sendo que os diferentes minerais que caracterizam determinada rocha têm 
propriedades específicas que respondem pelo seu comportamento no ciclo 
de intemperismo, e que afetam a abertura dos sistemas cristalinos, condição 
necessária para a liberação de elementos e compostos úteis à nutrição vegetal. 
A regra geral determina que minerais cristalizados à temperaturas e pressões 
mais altas são menos estáveis na superfície da crosta terrestre (ambiente 
exógeno), o que induz a  uma leitura inversa do Ciclo de Bowen, expresso 
por meio de um diagrama onde os minerais são elencados segundo sua 
ordem de cristalização, para especular sua susceptibilidade ao intemperismo. 
Ainda diferentes texturas de cristalização, transformações que podem ocorrer 
no sistema rocha após diferenciação das fases minerais e/ou eventos de 
deformação podem levar a fragilidades no sistema cristalino, propiciando 
condições para a abertura dos minerais. Dentre estes fatores destaca-se o 
hidrotermalismo em rochas ígneas e metamórficas e a diagênese em rochas 
sedimentares. Estes processos devem ser necessariamente investigados pela 
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petrografia, onde secções delgadas de rochas são examinadas ao microscópio 
petrográfico permitindo o reconhecimento de minerais, sua textura, tamanho 
de grão e estado de sanidade. Um exemplo prático do raciocínio exposto é o 
estudo petrográfico de um basalto, que pode determinar a quantidade de vidro 
que ocorre na rocha (material amorfo muito suscetível ao intemperismo), a 
mineralogia essencial (minerais que dão nome à rocha), como plagioclásios 
e piroxênios, a mineralogia acessória como apatitas, e a presença de 
argilominerais ou outros produtos secundários em fraturas e em manchas 
sobre grãos, materializando processos hidrotermais (argilização, oxidação, 
carbonatização) ou intempéricos. 

É importante ressaltar que para efeito de aplicação de pós desta rocha 
a cominuição necessária deve permitir a quebra dos minerais, de maneira a 
gerar partículas dos mesmos, ao invés de agregados de grãos, o que torna 
necessário o conhecimento das faixas de tamanho de grão de cada um dos 
constituintes minerais. De posse das informações petrográficas pode-se 
determinar a granulometria mais favorável ao intemperismo dos pós de 
rocha, averiguar quais minerais têm possibilidade teórica (condições de 
estabilidade físico-química) de liberar determinados óxidos e elementos 
no ciclo exógeno a prazos compatíveis, avaliar a presença de minerais 
secundários que indiquem processos hidrotermais e determinar aspectos 
de textura que facilitem a quebra dos sistemas cristalinos, interferindo no 
comportamento teórico de cada mineral.

Embora todo este raciocínio seja necessário antes da escolha de 
determinada rocha como insumo para fertilização de solos, o primeiro 
passo da investigação costuma ser a litoquímica de rocha total. Ainda 
que dificilmente uma única litologia venha contemplar todas as carências 
nutricionais de um determinado solo, neste trabalho é proposta uma 
sequência para cotejamento entre dados de litoquímica dos basaltos e 
dacitos da Formação Serra Geral, através de fluxograma para discriminação 
de termos impróprios, próprios ou mais favoráveis entre estas rochas, com 
base em elementos traços e diagramas para óxidos maiores.

Materiais e Métodos 

Os dados litoquímicos foram coletados na bibliografia buscando 
manter a representatividade geográfica, e correspondem aos seguintes 
trabalhos: Nakamura et al. (2003), Hartmann et al. (2010), Pinto e Hartmann 
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(2011) e Bergmann e Provenzano (no prelo), com análises para óxidos 
maiores e elementos traços realizada pelo laboratório ACME do Canadá; 
a litoquímica realizada pelo Instituto de Geociências da USP contida em 
Janasi (2007) e pelo Laboratório de Geoquímica do Instituto de Geociências 
UNESP, contida em e Nardy et al. (2008). O conjunto perfaz um banco 
de dados de 773 amostras, distribuídas ao longo de toda a extensão da 
Formação Serra Geral, das quais 704 correspondem a rochas de afiliação 
basáltica (Fig.1).

Teores de todos os elementos nocivos (ou contaminantes) com limites 
definidos na IN Nº 27/2006 do MAPA (As, Cd, Cr, Hg e Pb) são disponíveis  
apenas para os trabalhos de Nakamura et al. (2003) e Bergmann e Provenzano 
(no prelo), sendo o primeiro fonte do maior número de dados tratados 
(n=615), além de reproduzir uma amostragem de distribuição geográfica 
mais ampla e uniforme para as rochas básicas. Os demais trabalhos utilizados 
não incluem análises dos elementos traços As, Hg e Cd, sendo que para o 
Hg não se esperam teores naturais expressivos neste tipo de associação de 
rochas. O banco de dados inclui ainda uma minoria de amostras de rochas 
de corpos do tipo sill e dique, que não se enquadram na categoria de rochas 
vulcânicas, mas que mostram afinidades litoquímicas com os derrames 
basálticos. O trabalho propõe o uso de um diagrama (Fig. 2) com passos 
sequenciais para a análise de dados litoquímicos, onde estão discriminados 
os campos de rochas ácidas e básicas. 
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Figura 1. Distribuição das amostras ao longo da Formação Serra Geral no 
Brasil. Para o Rio Grande do Sul encontram-se discriminados 
vários fácies entre vulcânicas básicas e ácidas, para os demais 
estados discrimina-se básicas e ácidas (cor mais clara).

Compartimentação litoquímica maior das rochas da 
Formação Serra Geral e fatores petrográficos que podem 
influenciar na disponibilização de nutrientes

A Formação Serra Geral compreende rochas vulcânicas e hipoabissais 
de caráter básico (predominam basaltos e basaltos andesíticos) subdivididas 
em vários fácies de acordo com sua afinidade química e posição 
litoestratigráfica; e rochas ácidas, entre as quais predominam dacitos e 
riolitos, compartimentados entre os Membros Palmas e Chapecó (Nardy et 
al., 2008). As rochas básicas, que perfazem a maior parte da província ígnea, 
apresentam teores de sílica médios entre 50 e 53% e teores relativamente 
mais elevados de Mg, Ca e P. Os dacitos e riolitos, que correspondem a 



195

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

2,5% em volume do vulcanismo Serra Geral (Nardy et al., 2008) têm teores 
médios de sílica entre 65 e 72% e quantidades geralmente menores de Mg, 
Ca e P, embora portem teores de K que podem ser até 9 vezes maiores que 
aqueles dos basaltos.

Entre os basaltos predominam como mineralogia essencial 
plagioclásios cálcicos (labradorita e andesina) e piroxênios, minerais 
suscetíveis ao intemperismo e que podem liberar óxidos de Mg e Ca. A 
apatita, mineral do grupo dos fosfatos, ocorre como acessório (<3%), em 
agulhas micrométricas ocas e septadas, incluídas nos demais minerais da 
rocha ou em domínios devitrificados (Bergmann et al., 2009), fatores que 
podem contribuir para sua desagregação e incremento de solubilidade 
no meio exógeno. Acresce que a silica dos basaltos é em grande parte 
disponível, já que possuem teores de quartzo pouco significativos, mesmo 
sendo toleiítos. 

Figura 2. Diagrama para tratamento de dados litoquímicos das rochas da 
Formação Serra Geral da Bacia do Paraná. As setas indicam 
os trends desejados, no sentido de acréscimo/decréscimo.
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Os dacitos e riolitos diferem dos basaltos essencialmente pelo 
conteúdo maior de sílica e dos álcalis K e Na, tendo como minerais 
constituintes de rocha mais comuns os feldspatos potássicos, plagioclásios 
sódicos (oligoclásio e andesina), piroxênios e quartzo, e entre os minerais 
acessórios encontram-se igualmente as apatitas. As principais diferenças 
consistem no maior teor em álcalis das rochas ácidas, além de teores de P2O5 
um pouco inferiores em relação aos basaltos. As características estruturas 
de resfriamento rápido e texturas semi-vítreas e granofíricas dos dacitos 
(Nardi et al. 2008, entre outros), apontam para um potencial razoável de 
liberação de nutrientes. 

Além disso, evidências de processos hidrotermais do tipo argilização, 
albitização e zeolitização são comuns nos basaltos (Gomes, 1996; Duarte, 
2008; Hartmann et al., 2011 entre outros), e menos citadas, mas também 
presentes nos dacitos. Estes processos introduzem importantes modificações 
na mineralogia primária das rochas e podem provocar a abertura das fases 
minerais, facilitando a liberação de nutrientes. Nas análises litoquímicas 
o grau de alteração hidrotermal pode ser estimado preliminarmente pelos 
valores de perda ao fogo (LOI, loss by ignition). Rochas ígneas com valores 
de perda ao fogo maiores que 3% passaram por alteração hidrotermal ou 
intempérica.

Para basaltos e dacitos a presença de vidro (material não cristalino, 
muito suscetível ao intemperismo) e cavidades diktitaxíticas preenchidas por 
filossilicatos são indicativas de rochas com maior potencial de liberação de 
nutrientes. Também nos dois conjuntos de rochas a mineralogia essencial é 
constituída por fases com abertura facilitada em condição exógena, o que 
inclui o feldspato potássico nos dacitos, dado às texturas vítreas  peculiares 
destas rochas. 

Discussão dos Resultados

Dentre as 666 amostras que apresentaram dados suficientes 
para a análise dos elementos traços, 37 resultaram impróprias para uso 
como fertilizante pela Instrução Normativa Nº27/2006 do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, sendo 35 excluídas pelos teores de 
Cr, 3 pelo As, e 1 pelo Pb.

Os campos de plotagem em diagrama triangular para os óxidos 
maiores CaO, Na2O, MgO, para a grande maioria das rochas basálticas, 
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indica razões favoráveis de CaO/MgO sob o ponto de vista agronômico, 
sendo considerada a razão ideal de Ca/Mg como de 3/1 a 4/1 como adequada 
em solos equilibrados (Figura 3). Os teores de K2O ficam abaixo de 3% 
para 95% das amostras, e 63% delas têm entre 1 e 2% de K2O. Quanto ao 
teor do álcali Na2O, indesejado pela possibilidade de salinização do solo 
ou limitante para culturas sensíveis ao sódio, aproximadamente 85% das 
amostras mostra Na2O < 3,0.

Para os dacitos, foi escolhida a representação no diagrama K2O, Na2O, 
CaO+MgO, onde fica evidente a importância do óxido de K, em boa parte 
das amostras superior à soma dos óxidos de Ca e Mg (Fig. 3). Dentre as 
rochas consideradas, 62% apresentam valores de K2O>4,0, sendo o valor 
máximo 5,18% de K2O. Um total de 60% das amostras acusa Na2O>3,0, 
com valores que não ultrapassam 3,88% de Na2O. 

Entre as rochas vulcânicas ácidas, as do tipo Chapecó (Nardy et 
al., 2008) apresentam maiores teores de álcalis e de P2O5. Quanto aos 
micronutrientes, os dados de Nakamura et al. (2003) e Bergmann e 
Provenzano (no prelo) apontam para teores de MnO entre 0,2 e 0,3% nos 
basaltos, enquanto nas ácidas os teores são inferiores a 0,14%. Teores de 
Cu acima de 150 ppm caracterizam a maioria dos basaltos destes bancos 
de dados, sendo comuns valores entre 200 e 300 ppm. Para o Zn foram 
constatados teores acima de 100 ppm para a grande maioria das amostras, e 
o para o Ni 28% delas  mostram teores entre 50 e 950 ppm, o que possibilita 
considerar tais rochas como fontes destes  nutrientes para a maioria das 
espécies agrícolas.

 
Figura 3. Diagramas ternários para os óxidos mais importantes de rochas 

básicas e ácidas da Formação Serra Geral.
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Conclusões e recomendações

O estudo petrográfico detalhado das rochas vulcânicas deve ser 
complementado com técnicas e instrumentos como o Microscópio Eletrônico 
de Varredura (MEV), para investigar feições de dissolução em faces de 
minerais, podendo estabelecer correlações entre estes fatores e o desempenho 
agronômico de pós de rocha em experimentos de casa de vegetação e de 
campo, além de testes em colunas de lixiviação (para extração e avaliação 
de elementos traços e nutrientes solúveis em água, Bamberg et al. 2011).

Fatores implícitos à litoquímica, mineralogia e textura das rochas 
vulcânicas da Formação Serra Geral, tanto básicas como ácidas, são 
fortemente indicativos do potencial que apresentam os finos de britagem 
destas rochas no uso como remineralizadores de solos empobrecidos em 
nutrientes. As normas para regularização dos produtos oriundos destas rochas 
devem considerar todos estes fatores.
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