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RESUMO: Na região nordeste do estado do Rio Grande do Sul, na região da cidade de Caxias 
do Sul, há uma extensa ocorrência de rochas vulcânicas ácidas da Formação Serra Geral. 
Essas rochas, de cores mais claras que os basaltos que recobrem, são denominadas de riolitos 
e constituem a fácies Caxias do Sul. Representam os estágios finais do vulcanismo juro-
cretássico da Bacia do Paraná e são derrames de grande porte, atingindo 80 metros de 
espessura. Geomorfologicamente constituem altiplanos delimitados por escarpas com dezenas 
de metros de altura, correspondendo às espessuras dos derrames individuais. Os 
argilominerais que se desenvolvem nessas rochas geralmente são de cores claras, 
progressivamente mais escuras devido à matéria orgânica que se incorpora. Nesse contexto 
destaca-se uma ocorrência volumosa de argilominerais de cor verde intensa, encontrada 
durante trabalho de campo no município de Flores da Cunha (29°06’51.14”S, 51°20’01.73”W), 
a uma altitude de 581 m. Situa-se numa escavação localizada ao lado de uma estrada 
secundária, com um talude medindo de 6 a 7 m de altura e com aproximadamente 15 m de 
comprimento. O material, de cor verde forte que lembra a cor da malaquita, é bastante 
homogêneo e friável. Não há afloramentos nas imediações que possam fornecer elementos 
sobre a posição dessa ocorrência em relação a determinado derrame específico. Ao 
estereomicroscópio observa-se uma regular quantidade de vesículas com até 3 mm de eixo 
maior, que podem estar (i) vazias, apenas com as paredes revestidas por argilominerais 
esbranquiçados, (ii) preenchidas por argilominerais esbranquiçados ou (iii) preenchidas por 
quartzo. Há grande quantidade de fraturas submilimétricas, revestidas por argilominerais 
brancos e películas vermelhas. A rocha foi analisada por difratometria de raios X, obtendo-se 
os difratogramas de rocha total e da porção menor que 4 µm em estado natural, glicolado e 
calcinado. Inicialmente foi identificado o quartzo através de seus picos típicos. O segundo 
constituinte identificado foi caulinita, que gerou um pico de 7,2 Å nas amostras natural e 
glicolada e que desapareceu na amostra calcinada. Essa caulinita mostrou picos pouco 
definidos, representativos de baixa cristalinidade e indicando origem intempérica. O terceiro 
constituinte apresentou um pico com 9,9 Å na amostra natural, que se manteve nas amostras 
glicolada e calcinada, com uma morfologia bem desenvolvida, não característica de um 
argilomineral de origem intempérica. Considerando o contexto geológico, a análise 
macroscópica e os difratogramas, trata-se de celadonita. A celadonita é um argilomineral verde 
relativamente frequente nas rochas da Formação Serra Geral, mas sempre apenas como fino 
revestimento nas paredes das vesículas, coberto ou não por minerais secundários mais jovens 
(ágata, quartzo, zeolitas, calcita, etc.). As maiores concentrações encontradas até então são 
crostas com 3 a 4 cm de espessura em paredes de vesículas de maior porte. Na ocorrência 
aqui apresentada, o expressivo volume de celadonita e suas características permitem 
interpretar o depósito como de origem tardi-magmática, pela cristalização a partir do magma 
residual enriquecido em voláteis, sílica e álcalis, ou hidrotermal, com a formação do 
argilomineral relacionada à interação de fluidos com minerais e/ou porções vítreas do protólito.  
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