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RESUMO: No Uruguai, o magmatismo basáltico está principalmente relacionado à Província 
Magmática Paraná (PMP), com aproximadamente 40.000 km2 de área exposta na região NW 
do país. Está representado pelos derrames basálticos correspondentes à Formação Arapey 
(Bossi 1966), e por corpos intrusivos básicos (diques e sills) da Formação Cuaró (Preciozzi et 
al 1985), de natureza tholeítica. Estudos recentes realizados na região central da Formação 
Arapey (Soto 2016) identificaram, a leste do departamento de Salto, a ocorrência de basaltos 
em várias localidades com feições petrográficas e geomorfológicas diferentes daquelas 
reconhecidas para os basaltos típicos da PMP.  Estes basaltos ocorrem em cotas próximas ou 
superiores aos 300 metros, constituindo morros destacados e isolados de morfologia 
levemente circular a alongada e mantendo relações de contato na sua base com os derrames 
basálticos tholeíticos da Formação Arapey e/ou arenitos da Formação Tacuarembó. Com base 
nas características geomorfológicas, outros autores (Veroslavsky et al. 2012 e Soto, 2016) 
interpretaram estas ocorrências como condutos basálticos ou possíveis necks vulcânicos. No 
intuito de esclarecer a natureza deste magmatismo foram iniciados os estudos petrológicos 
correspondentes que envolvem petrografia detalhada e dados estruturais de campo, 
geoquímica e análises isotópicas. Neste trabalho são apresentados os primeiros dados 
petrográficos de três corpos vulcânicos (morros da Virgen, Bonito e Picazo), localizados 6 km à 
norte da localidade de Pepe Núñez (31º27’25.16”S; 56º22’46.89”W), no departamento de Salto 
(Uruguai). As análises incluem microscopia petrográfica tradicional e MEB - EDS, e foram 
realizadas no laboratório do Instituto de Ciências Geológicas.  Os três corpos destacam-se no 
relevo da bacia, com cotas entre 300 e 329 metros, e estão constituidos por basaltos afaníticos 
negros e massivos, ocasionalmente porfiríticos. Apresentam estruturas colunares de 
aproximadamente 4 metros de altura e espaçamento regular; observando-se no caso do morro 
da Virgen dois níveis de colunas. A textura destas rochas é hipocristalina inequigranular a 
porfirítica e subidiomórfica. As feições porfiríticas apresentam fenocristais de clinopiroxênio 
(augita), com tamanho de 0,350 mm e olivina (hortonolita/fayalita), com tamanho de 0,075 mm. 
Estes fenocristais encontram-se imersos numa matriz hipocristalina com predominio de 
clinopiroxênio e minerais opacos, principalmente ulvoespinélio e pirita. Observa-se em várias 
feições petrográficas um leve alinhamento dos minerais presentes, evidenciando uma possível 
estrutura de fluxo. A mineralogia da matriz está caracterizada pela presença de clinopiroxênio 
(augita), olivina, microlitos de plagioclásio nefelina, ulvoespinélio e vidro. Em função destes 
resultados preliminares, estes basaltos olivínicos seriam o primeiro registro de rochas 
vulcânicas de natureza alcalina na porção mais meridional da PMP e no Uruguai.  
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