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Utilizar a petrografia em fragmentos de amostras de calha na
investigação dos vulcanitos da Formação Serra Geral na região do
Paraná.
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LOCALIZAÇÃO E METODOLOGIA
Em um perfil com cerca de 500 km entre Foz do Iguaçu e
Bandeirantes no estado do Paraná (Fig.1) foram amostrados 33
intervalos (4 a 20 m), divididos em sete poços tabulares (profundidade
de 620 m até 1567 m).

Figura 1 – Mapa de localização da área de estudo com os sete poços amostrados.

As amostras selecionadas foram divididas geoquimicamente por
Licht et al, 2014 – 47ºCBG* (Fig.2): 1 inferior (LSi-LZr-LTi-LP), 2 (LSiLZr-LTi-HP), 3 (LSi-LZr-HTi-LP), 4 médio (LSi-LZr-HTi-HP), 1 superior
(LSi-LZr-LTi-LP).

Figura 4 – Mgt – Magnetita, Cpx- Augita, Pl – Plagioclásio; a) e b). Fotomicrografias (2,5x /
Nicóis cruzados) de núcleos de derrames do tipo pahoehoe. Textura fanerítica fina, subofítica
e intergranular.

Domínio Central: minerais com hábito alongado a acicular.
Apresenta uma população elevada de micrólitos de plagioclásio na
matriz envolvendo fenocristais de plagioclásio e de máficos. Estes
últimos estão fortemente transformados em oxidados de ferro.
Principais texturas observadas são: afanítica, intersertal, porfirítica,
glomeroporfirítica (Fig.5b). A textura dikititaxítica é menos frequente.
Os padrões petrográficos descritos neste domínio são
característicos de derrames tipo rubbly e/ou `a`a que indicam
variações e aumento na taxa de efusão. Considerando-se que
derrames pahoehoe geram topografias planas, nas porções
intermediárias devem predominar morfologias do tipo rubbly (nãocanalizadas);
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Figura 5 – Fotomicrografias: Ol – olivina, Cpx- augita, Pl – plagioclásio a) (aumento de 6.3x / nicóis
cruzados) basalto vesicular na porção de topo de derrame do tipo rubbly/`a`a; b) (aumento de 2.5x /
nicóis paralelos) porção de núcleo de derrame mostrando textura intersertal e elevada população de
micrólitos de plagioclásio.

Figura 2 – Divisão geoquímica da área de estudo. (Licht et al.,2014).

Para cada intervalo foi elaborada uma lâmina petrográfica. A partir
de cada uma delas, foram descritos as principais características
morfológicas dos fragmentos de calha.

RESULTADOS
Os resultados petrográficos obtidos permitiram dividir a área três
domínios (Fig.3): INFERIOR, CENTRAL e SUPERIOR. A mineralogia
primária destes é constituída por plagioclásio, augita, magnetita e olivina
(com exceção do domínio inferior onde a olivina é rara).

Domínio Superior: minerais possuem hábitos tabulares e estão
bem preservados , com exceção de oxidações posteriores. As
principais texturas são: fanerítica fina (Fig.6a), subofítica (Fig.6b),
intergranular, glomeroporfirítica e dikititaxítica.
Os derrames superiores possuem padrões petrográficos típicos de
pahoehoe sugerindo um declínio nas taxas de efusão nos estágios
finais do vulcanismo da Formação Serra Geral na região estudada.
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Figura 6 – Fotomicrografias: Cpx- augita, Pl – plagioclásio a) (aumento de 2.5x / nicóis cruzados) núcleo
de derrame pahoehoe mostrando textura fanerítica e glomeroporfirítica b) (aumento de 6.3x / nicóis
cruzados) Detalhe da textura subofítica, cristais de plagioclásio parcialmente incluídos em augita.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Figura 3 – Divisão da área de estudo com base nos dados petrográficos descritos.

Domínio Inferior: minerais com hábito tabular e bem preservados,
com exceção de oxidações posteriores. As principais texturas são:
fanerítica fina, subofítica, intergranular (Fig. 5), glomeroporfirítica e
dikititaxítica.
Os padrões petrográficos dos derrames neste domínio indicam que
as primeiras manifestações são do tipo pahoehoe. Esta morfologia é
gerada sob baixas taxas de efusão colocada sobre uma topografia
plana (<5 º);

A sucessão das diferentes morfologias marcam mudanças físicas
na colocação dos derrames especialmente a variação nas taxas de
efusão. Os limites entre as
diferentes morfologias não estão
vinculados a mudanças químicas, que refletem variações nas fontes
e/ou nos processos magmáticos.
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