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RESUMO

Sao apresentados alguns dados relativos a ocorrenca de diques de arenito
em SaIto Grande. Rio Peranapanema. E feita uma apreciacao petrol6gica das
diversas formacoes geol6gicas locais e em particular a do basalto relacionado dire
tamente com os diques de arenito. Estuda-se a sua genese e procura-se demons
trar que respectiva origem e de carater intrusivo e nao proven'ente de um enchi
mento das fend as com areia trazida por aqua ou vento. Constitue esta ocorrencia.
sem ruvida, exemplo interessante de anomalia petroloqica,

ABSTRACT

The paper presents some data concerning an interesting occurrence of Sands
tone dikes at SaIto Grande. Paranapanema, Sao Paulo. A short petrological
appreciation of the different local formatoris in particular of the basalts directly
related with those dikes is offered. Their genesis in studied and an attempt is
made to show the difference between them and other sandstone dikes resulting from
the filling of crevices and open joints by sand through the action of water and wind.

ASPECTO GEOL6GICO GERAL DA REGIAO DO SALTO

A reqiao da cachoeira de Salto Grande, no Rio Paranapanema
e area irnediatarnente vizinha apresenta urn aspecto interessante tanto
sob 0 ponto de vista geologico como petroqrafico.

Como se pode observar no mapa. e a regiao constituida essencial
mente por derames basalticos que ora se apresentam sob forma de
basaltitos ora sob a de melafiros. Assocrados a estes acham-se alguns
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afloramentos de arenite "inter trapp, tipo Botucatu" (*) pertencentes,
como as Iormacoes basalticas, a Serle de Sao Bento do sistema de
Santa Catarina. De modo subordinado e reqistrada a presenca de
uma camada de argila dura, Iriavel e de estrato quaternario que cobre,
em parte, a ilha formada pelos dois braces do rio Paranapanema.
Conquanto toda a reqiao apresente sinais de perturbacoes tectonrcas,
estas foram, sem duvidas, maximas ao longo de uma faixa aproximada-
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mente paralela a linha do Salto. Nesta faixa e que se acham locali
zados os diques de arenite que constituem 0 objetivo principal destas
notas. Conquanto os dados existentes nao permitam a apresentacao
de urn perfil estratiqrafico exato estes dados sao suficientes para a
construcao da coluna da figura 2.

(*) Designacao sugerida por R. Maack, Parana.
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Fig. 2

1) Basaltos c rnclU lr os; 2) argila durn , fri :lv~1 com "slickensi des." , mosqueada ;
3) arenite " jnt er-t rapp " tipo Dotucatu,t Kra.nu1.Hi;3.0 { ina e u nifcrme, amarelado,
cor de rosa c cinzn, parcialmente hiper.silicifi cado; 4) basal los e rnel afiros rnais
ott menos alterados com diques de areni te de grnnuln~o £ina ; 5) areia fina,

sa lta com materia orgnnica qunte n larja..

APRECIACJl..O PETROL6GICA DAS DIVERSAS FORMA<;L>ES

A - CAM ADA QUARTENARIA - Esta camada que cobre a grande
parte da ilha, formada pelos dois braces do rio Paranapanema, e
constituida por uma areia de granulal;ao fina uniforme, muito pouco
argilosa. Contem, como camada superficial. apreciavel teor em mate
ria orqanica. Provem dos depositos do rio nas epocas das enchentes.
A sua espessura njio passa de 3 metros sendo, geralmente. inferior
a dois.

B - DERRAME BASALTICO - 0 derrame basaltico cobre pratica
mente toda regiao. E' do tipo comum dos trapps da Serle de Sao
Bento e, nessa reqifio, deu lugar a formacao de melafiros e basaltos.
Os melafiros apresentam, quando nao alterados, uma coloracao verde
e inumeras vesiculas cheias, geralmente. de calcitas ou, em menor
proporcao, de zeolitas. 0 basalto e do tipo comum e apresentaa
figura 3 um aspecto da composicao e textura dessa rocha. Notam-se
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cristars de plaqioclasio bastante desenvolvidos ao lado de piroxenio
e certo teor em materia vitrea, Esta rocha sofreu apreciavel Iratura
c;;ao. 0 sistema principal de fendas que resultou, tern direcao, aproxi
madamente, norte-sul, a direcao do canal do Inferno, e urn mergulho
de mais de 80Q para a jusante do rio. Na faixa paralela ao Salto
principal do Paranapanema observa-se, como ja foi men cion ado, a
ocorrencia dos ..diques de arenite" com maior Irequencia, Serao estes:
arenites estudados com maior detalhe em capitulo proprio.

Fig. 3 - Basalto x 36. Fig. 4 - Arenito intru s ive X 36.

C - ARENITO "INTER TRAPP" BOTUCATU - Ocorre 0 arenite,
con forme se pode observar no mapa, a direita e a esquerda do Salto,
Em virtude da acfio vulcanica que acompanhava as erupcoes consecuti
vas do magma basaltico. esta rocha sofreu forte Iraturacao de modo
que se apresenta, por vezes, sob forma de blocos isolados sem orienta
c;ao definrda. gstes bloc.os foram ligados em pequeno trecho do lado
de Sao Paulo, pelo magma efusivo forrnando-se uma especie de con
creto ciclopico, 0'outro lado, formando a zona de maior perturbacao,
a erosao 'ai se fez sentir com maior intensidade dando, como resultado
final, origem a cachoeira. Em afloramento do lado paranaense onde
a rocha apresentava certa continuidade observou-se uma direcao
aproximadamente norte-sul e urn mergulho de 209 para a [usante.
o arenite e de granulac;;ao fina e uniforrne e apresenta coloracao
amarelada. averrnelhada e cinza sendo a avermelhada a mais comum.
o cirnento e silicoso e nota-se por vezes, hipersiliciflcacao proveniente,
ao que parece, da substituicao de cimento calcareo por silica que, sob
forma de calcedonea, envolve quasi completamente os graDs de quartzo
como se pode observar na figura 4.

D - CAMADAS DE ARGILA - A camada de argila indicada no per
fil da Figura 2 aparece ao lado da ponte paulista. Observa...se ai 0 seu
contacto com 0 arenito de Botucatu de modo nitido. A argila e dura,
Iriavel e chela de pequenos "slikensides". A sua espessura sornente
pode ser avaliada com relacao a rocha basaltica do fundo do rio que
constitue a "substratum" das diversas Iorrnacoes referidas. Que esta
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camada de argila e mais antiga do que 0 arenite nao resta duvida,
considerando-se a nitidez e disposicao do contacto, E' esta camada
encontrada ainda na margem paulista ao longo de certo trecho do rio
mas nao se observou do lade paranaense de onde parece ter sldo
levada completamente pela erosao,

DIQUES DE lARENITO

Os diques de arenite ocorrem, como ja foi mencionado, essencial~ ·

mente na faixa de perturbacao ao longo do Salto. Trata~se de diques
de arenito de granula~ao Hna e cor quasi preta que cortam a rocha
basaltica em todos os sentidos, A espessura desses diques varia de 
uma fracao de mrlimetro a mais de 20 centimetres nao ultrapassando
em media, porem, 5 em, 0 cimento e silico-ferruqinoso e apresenta
este arenite maior resistencia ao intemperismo do que a rochaen~

caixante, no caso 0 melafiro, Devido a esta propriedade sobressaem
osesqueletos do arenite em relevo, particularmente no leito <10 rio,
onde a for~a da erosao da agua vae escavando com maior intensidade ·
o material de mais facH decomposicao. Associada a esta modalidade
anormal do arenito encontra-se .uma brecha constituida por fragmentos
angulares de basalto ou melafiro ligados por uma massa do arenite
que apresenta carater identico ao observado nos diques. A ocorrencia
desta brecha e particularmente conspicua na ponte do canal do Inferno,
onde adquire 0 aspecto de um verdadeiro .concreto cicloprco que difere
com relacao ao ja mencionado. quando se tratou do arenito inter '
trapp, tipo Botucatu. pelo fato de serem ai os fragmentos basalticos
angulares envolvidos por arenite ao passe que naquele e 0 Inverso
que se observa. A figura 5 mostra a modalidade de apresentacao
dos diques de arenito que ademais nao apresentam orientacao privile
gi'ada. Sao sernpre verticals ou quasi verticals e nao parecem diminuir
em espessu ra com a profundidade. A Figura 6 ap resenta urn aspecto
da brecha no -luqar da ponte. aspecto esse que muito se assemelha,
a urn tufo vulcanico grosseiro.

Fig. 5 - Forma da ocorrencia dos diques
de arenke na proximidade do Canal do

Inferno.

Fig. 6 - Aspecto da ocorrencia da brecha
na ponta do Canal do Inferno.
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Um aspecto da estrutura desta brecha e apresentado na figura 7.
Sao dois blocos em que os fragmentos claros, constituidos por basal
tito em estado de alteracao mais ou menos pronunciado, sao envolvi
dos por uma massa mais escura, no caso constituida por arenito. Os
fragmentos basalticos sao perfeitamente angulosos e nao sofreram,
evidentemente, nenhum transporte. 0 elemento arenitico que constitue
o cimento e de granula~ao fina e coloracao identica a dos diques.

Fig. 7 - Aspeeto de dois f ....gmentos da brecha, mostrando fra~mentos angulares de basalto e
meIafiro de, cor clara envoIvido;s por uma massa mais escura de arenito. As manchaa brancas a

direita dos dois fragmentos sao de calcita X y...
As figuras 8 e 9 apresentam 0 aspecto de duas laminas delgadas

onde se observa nitidamente a modalidade de contacto entre as duas
especies petrograficas.

Fig. 8 - Aspecto microscopico mostrando
um f ragmento de basalto envolvido por

arenite. X 7

Fig. 9 - Aspecto microscopico da zona
de contacto entre arenite e basalto. X 20
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A origem destes diques de arenito e desta brecha constitue sem
duvida interessante problema petrolcqrco. Nao concorda 0 autor com
a hipotese de que estes diques tenham sido formados pela al,;ao da
agua e do vento, agentes que teriam pouco a pouco enchido as Iendas,
existentes na rocha, com areia.

A pergunta que, em primeiro luqar, Fe apresenta e a que diz
respeito a formacao das pr6prias Iendas, Poderao etsas ter-se for
mado por contracao durante 0 resfriamento do magma. Estas fendas
e juntas de contracao. efeti vamente, exi stem. Formam reticulados no
meio dos quais se observa aneis concentricos, de resfriamento proqres
sivo, que, durante 0 estaqio de decornposicao de rocha, adquirem uma
coloracao mais escura do que 0 resto da rocha. D'outro lado obede
cern as juntas e fendas de contracao a uma certa modalidade que
depende do tipo da rocha e das condicoes de resfriamento. Ora. as
fendas que encaixam os diques de arenito nao apresentam 0 aspecto
e carater proprio das fendas e juntas de contracao. Alern disso, em
sondagens que iam alem de 40 metros de profundidade, constatou-se
a presenca dos mesrnos diques, no caso, praticamente horrzontais e de
pequena espessura. Ao que parece nao ha, no caso, identidade com
os diques de arenito observados por Chester W. Washburne e mencio
nados em seu trabalho "Petroleum Geology" diques estes que mais
provavelmente devem a sua origem ao enchimento de cima para baixo
de fendas com areia. De qualquer forma esta hipotese do enchimento
das Iendas por areia trazida au pela agua au pelo vento, riao satisfaz
neste caso ernbora possa ser verdadeira em outros. Sugerem tanto
os diques de arenito como as brechas que no caso se trata de verda
deira modalidade "intrusiva" iqual a mencionada por J. S. Diller em
seu trabalho sabre os "Sandstone dikes" da California e Oregon.

Sup6e 0 autor que durante 0 derrame, 0 magma, bastante fluido,
tenha coberto uma depressao onde havia uma camada de areia nao
consolidada e que possivelrnente estava saturada de agua. A tempe
ratura elevada no plano de contacto entre areia e magma em estado de
consolidacao provccou a formacao de grandes pressoes que, por conse
guinte, causavam a fratura do lencol basaltico provavelmente pouco es
pesso. Com a abertura das fendas houve libertacao de pressao na carna
da de areia que imediatamente encheu, de modo sernelhante a areia' mo
vedica sob pressao em uma sondagem, todas as fendas que encontrou
abertas, E possivel ainda, que este Ienomeno tenha sido reforcado com
elementos pneumatoliticos. A cimentacao destas areias teve lugar pro
vavelmente, logo ap6s ou mesmo durante a penetracao desta areia nos
intersticios e fendas abertas. E ' possivel ainda, que elementos rnaq
maticos residuais do pr6prio magma basaltico tenham tido influencia
nesta cimentacfio. Qualquer que tenha srdo 0 meio usado para a
cimentacao, e interessante no tar que esta e muito uniforme em toda
a profundidade dos diques que nao variam nem em sua textura nem
em sua cor.
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Nao se restringe esta modalidade de diques de arenite a reqiao
estudada mas parece que e relativamente comum nos trapps da Sene
de Sao Bento, onde sao encontrados as vezes conjuntamente com
outros diques de arenito provenientes do enchimento das fendas de
cima para baixo e que se diferenciam dos primeiros por uma desaqre
gal,;aO transversal que nao se observa no caso dns diques do tipo' de
SaIto Grande.
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