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ABSTRACT

This paper deals with aspects of the great lava flows that occupy
large areas of Couthern Brazil, Northern Uruguay and Argentina and a
small part of Eastern Paraguay.

Data obtained from oil drillings of Petrobras and the A.N .C .A ,P .,
reveal great thicknesses of the basaltic rocks in the region of Parana
basin, The isopach map of the trapp, designed with basis on these
data, suggests a bulk of lavas of the order of at least 650.000 krn». The
greatest thicknesses, almost reaching 1.800 m are observed in the
zone of Presidente Epitacio to the south, partly coincident with the
central region of the basin. The eletrical log of the Presidente Epita
cia well, indicates the existence of 32 lava flows, with individual
thicknesses averaging 50 m . In the region of the Br-2 highway situa
ted between the Pelotas and Cai rivers (Rio Grande do Sul), the be
havor of structures such as joints, vesicles, "vulcanic" breccias, etc.,
has been observed. The features of these breccias induced us to con
sider them as aglomeratic lavas, ocurring at the top of some flows .
It has been also verified, through the evaluation of properties as den
sity, refraction index and percentage of glasses, that the lavas are
quite heterogenious, opposingly to what is generally supposed. The
mean refraction index values of 1,54 to 1,59 for the glasses of the
"Lauro MUller - Sao Joaquim" section, seem to indicate a strongly
basaltic composition, while in the "Tainhas - Faxinal" section, these
values decrease to 1,51 - 1,52, indicating a reasonably acid compo
sition. There is also a general tendence of the lavas with high den
sities to occupy lower stratigrafic positions than those with smaller
weight. In the "Rio Turvo" section, it can be distinguished a neat
relation between density of the lavas and their glass content, 1. e.,
to an increase of the glass content, corresponds a diminution of den
sity values.
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RESUMO

fo ram fe itas pes quisas geocrono16gicas par
(1) e MELFI (5 ) , que atribuem aos basaltos

Hit muito tempo (LEINZ-1949) tern side

J!;ste trabalho trata de alguns aspectos sobre os enormes derra
mes de lava qu e ocupam grandes areas do Brasil meridional, no rte
do Uruguai e Argentina, e pequena parte do Paraguai ori en tal. Dados
obtidos de pecos da Pet robras e da A.N .C .A .P., revelam grandes
espessuras de rochas basal ticas na regiac da Bacia do Parana. 0
mapa de is6pacas do trapp, desenhado com base nesses dados, su
gere urn volume de lavas da ordern de no minimo 650.000 km -. As
maiores espessuras, quase alcancando 1.800 m, sao observadas na
zona de Presidente Epitlicio para 0 suI, parcialmente coincidentes
com a regiao central da bacia. 0 perfil eletrico do poco de Presi
dente Epitacio, indica a extstencia de 32 corridas de lava, com espes
suras individuais ao redor de 50 m. Na regiao da rodovia Br-2 si tua
da entre os rios Pelotas e Cai (Rio Grande do SuI) , 0 comporta
mento de estruturas tais como diaclases, vesiculas, brechas "vulca
nicas", etc., tern sido observado. As feil(oes dessas brechas induzem
-nos a considera-las como lavas aglomeraticas, que ocorrem no topo
de alguns derrames. Foi tambern verificado, atraves da avaliacao
de propriedades como densidade, indice de rerracao e porcentagem
dos vidros, que as lavas sao bastante heterogeneas, ao contrario do
que geralm ente se supoe, Os indices de refracao de 1,54 a 1,59 para
os vidros do pe rfil "Lauro MUller -Sao J oaqu im ", parecem indicar
uma composicao fortemente basaltica, enquanto que no perfil "Tai
nhas-Faxinal", esses valores dec rescem para 1,51-1 ,52, indicando uma
cornposicao razoavelmente acida. Ha tambern uma tendencia ger al
das lavas com altas densidades, em ocupar posteoes estratignificas
mais baixas das de menor densidade. No perfil do "Rio Turvo", pode
ser distinguida urna nitida relacao entre a densidade das lavas e 0

seu con teudo em vidro, ou seja, a urn aumento do conteudo em
vidro, corresponde uma dirninuicao da densidade.

INTRODUVAO

As manifestacoes do vulcanismo neomesoz6ico da Ba cia
do Parana sao coloss ais, como ja varies autores ressaltaram.

Mesmo assim poucos pesquisadores dedicaram sua aten
l$ao a esse fenom eno, como par exemplo GUIMARAES (3),

LEINZ (4), SCHNEIDER (8), SANFORD e LANGE (7) e RUEGG e
DUTRA (6).

Ultimamente
AMARAL e outros
idade eocre tacea.
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dedicada atencao rna is ao estudo dos problemas geologicos li
gados a esse vulcanismo. Alguns novos aspectos gerais sao
descritos neste trabalho, e outros resultados serao comunica
dos futuramente.

Cabe-nos ressaltar os esf'orcos do saudoso Dr. Henry Mau
quando Professor Assistente do Deptv de Geol. e Paleontologia
da FFCL da USP, que deixou inurneras informacoes em parte
aqui aproveitadas. Usaram-se neste trabalho dados de campo,
de laboratorio e informacoes obtidas das sondagens da Petro
bras. Queremos agradecer it Petrobras por ter fornecido suas
valiosas informacoes de sub-superficie, aos colegas U. COR
DANI e A. MELFI pela ajuda prestada na coleta de dados, it
Fundacao de Amparo it Pesquisa do Estado de Sao Paulo e
ao Conselho Nacional de Pesquisas pelos auxilios concedidos,
facilitando estes estudos.

ESPESSURA E VOLUME DAS LAVAS BASALTICAS

A fig. 1 representa uma tentativa de construcao do mapa
de isopacas dos derrames basalticos na Bacia do Parana. As
espessuras acham-se de acordo com os dados de sondagem
da Petrobras, da A. N. C. A. P. (Uruguai) e de afloramentos.
Em relacao ao mapa de isopacas de SANFORD e LANGE (7),
observam-se varias diferencas consideraveis, ocasionadas na
turalmente pelo numero bern maior de dados a nos acessiveis.
Queremos porem salientar que 0 mapa apresentado e apenas
uma aproximacao, e podera sofrer alteracoes em algumas
areas, em f'uncao de urn maior numero de dados.

o mapa sugere 0 seguinte:

1 - Grandes espessuras com mais de 1.000 metros cons
tituem uma zona com direcao N-NE, aproximadamente para
lela it costa e paralela, mas nao totalmente coincidente, a
grandes trechos dos rios Uruguai e Parana. 0 numero de
dados, todavia, nao e suficiente para uma interpretacao mais
pormenorizada, principalmente relativa it localizacao da zona
ou zonas de maior espessura e da eventual existencia de com
partimentacao.
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2 - A maior espessura aflorante manifesta-se nas es
carpas de Torres-Aparados, como alias ja foi citado por
LEINZ (4).

\
\

,
I

'- , --. ..... ,

F'ig'. 1 - Mapa de is6pacas do trapp basaltico da bacia do Parana. A inexistt'!ncla
de sondagens levou-nos a omitir 0 extrema setentrlonal da bacia, nao
estando, portanto, representada a area total ocupada pelos basaltos. As
linhas de is6pacas estao sujeitas a modtncacoes, principalmente nas
partes tracejadas.
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3 t-- 0 mapa de is6pacas leva-nos ainda a reconsiderar 0

volume total de lava indicada por LEINZ (4). Este autor admi
tiu para os basaltos uma espessura media de 350 m, consideran
do porem apenas os afloramentos das bordas, pois na epoca
nao havia nenhum dado de sondagem no centro da Bacia.
Hoje pode-se estimar urn volume da seginte ordem de gran
deza: 0 conjunto dos derrames possuem cerca de 350 m de
espessura media na borda e cerca de 1.000 m na parte central
da bacia. Obtem-se assim, como primeira aproximacao, perto
de 650 m de espessura media para toda a bacia. A area ocupa
da e estimada por LEINZ em aproximadamente urn milhao de
km-. Calcula-se deste modo, urn volume de lava basaltica de
650.000 km-, isto e, quase 0 dobro do que fOra estimado an
teriormente.

As espessuras maximas observadas localizam-se, como ja
vimos, no interior da bacia, atingindo quase 1.800 metros em
seu conjunto, e ultrapassando de longs as espessuras maximas
observaveis em afloramento os da regiao de Torres-Aparados.
As possancas do trapp do Decann (India) sao no entanto
superiores, atingindo perto de 3.000 metros.

A distribuicao geografica dos espessamentos e adelga
camentos dos derrames no seu conjunto, permitira juntamente
com outras observacoes, ter uma ideia das regioes de ascen
sao do magma na bacia e seu geotectonismo. Este assunto
sera tratado em futuro trabalho.

ESTRUTURAS DOS DERRAMES BASALTICOS

(Perfil entre os rios Cai e Pelotas - figura 2)

Procurou-se saber 0 numero das camadas de lava e a pos
sibilidade de correlacao dos diferentes derrames a maiores dis
tancias, usando-se a persistencia ou nao de certos caracteres
estruturais.

V. LEINZ e H. MAD analisaram anos atras 0 perfil Rio
Cal-Rio das Antas-Rio Pelotas, no Estado do Rio Grande do
SuI, onde existem bons afloramentos naturais e artificiais
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F ig . 2 - Perfil do trecho da Br-2 entre os rios P elotas e Cal. P ara posslbilitar

a representacao detalhada das estruturas, foi necessarto 0 usa de urn
grande exagero vertical. A parte superior do perfil rnostra uma lava
extrernamente rica em alb Ita.
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nesse trecho da rodovia Br-2. A fig. 2 resume os principais
resultados, advindos das observacoes de campo, tais como:

Diaclasamento -..:. Predomina diaclasamento horizontal ou
vertical, dependendo da zona observada dentro de urn mesmo
derrame, ou seja, horizontal na base e topo, e vertical na parte
central do derrame.

Estruturas vesicuiares e amigdaloidais - Grandes faixas
de basalto contendo vesiculas alongadas horizontalmente, si
tuam-se no topo dos derrames, podendo estas faixas atingir
espessuras de ate 20 metros.

Brecha "oulc/inica" - Aflora em varias altitudes na for
ma de camadas com poucos metros de espessura. Esta roche
e constituida de fragmentos angulosos centimetricos de basal
to, quase sempre vesicular, envolvidos por uma massa de ba
salto compacto.

A origem desta brecha e ainda duvidosa ,mas parece-nos
que sua posicao dentro dos derrames e caracteristica e indi
cativa, pois os afloramentos mostram estar a ocorrencia sem
pre ligada a zonas vesiculares subjacentes. Admitindo as zo
nas vesiculares como representativas do topo de urn derrame,
poder-se-ia supor a formacao das brechas por atividades ex
plosivas, fornecedoras do material piroclastico depositado en
tre dois derrames sucessivos.

A extensao dessa brecha por quilometros, poderia su
gerir para ela uma origem piroclastica, porem 0 cimento nao
e cineritico e sim constituido de lava. Parece-nos mais pro
vavel assim, que se trate de uma lava aqlomeriiiic«. A su
perficie do derrame deveria ser quebradica, em parte cons
tituida de material ainda solto, que deve ter sido envolvido e
cimentado pel a lava subseqiiente.

NUMERO DE DERRAMES ISOLADOS E SUAS
ESPESSURAS INDIVIDUAlS

Do perfil representado na fig. 2, pode-se deduzir ainda
que os derrames isolados sao provavelmente em numero de
oito. Usando-se como criterio para distincao de derrames
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sucessivos, a alternancia repetida de estruturas macrosc6pi
cas tais como diaclasamento, zonas vesiculares, lavas aglo
meraticas, intercalacoes de arenito, etc., podem-se notar no per
fil oito, ou eventualmente nove derrames. 0 derrame de nu 
mero 2 e separado do 3 por uma intercalacao de arenito com
poucos metros de espessura. Acima, nao mais se observa
tal intercalacao.

A espessura maior, atingindo perto de 100 metros, e ob
servada no derrame nv 5 (fig. 2), enquanto as outras corri
das de lava possuem espessuras menores. E dificil a distin
~ao entre as unidades 1 e 2 da fig. 2, podendo estas repre
sentar apenas urn derrame. A menor espessura, de aproxima
damente 25 metros, ocorre na corrida designada com 0 nu
mero 7.

o criterio aqui adotado na determinacao do numero dos
derrames de lava e ainda discutivel , principalmente pelo fato
de poderem ocorrer derrames rapidos e sucessivos, que se com
portariam eventualmente em seu conjunto, como uma unica
corrida de lava.

Perfis eletricos de "Raios Gama" feitos pela Petrobras
em pecos da Bacia do Parana, podem tambem ser usados para
indicar 0 numero de derrames sucessivos. 0 perfil eletrico
do pogo de Presidente Epitacio (S.P.) por exemplo, nos seus
quase 1.800 m perfurados em basalto, acusa 32 picos que se
riam correlacionaveis com zonas vesiculares, indicando 0 mi
mero de derrames. Segundo este criterio, verificou-se que as
espessuras mais freqUentes oscilam em torno dos 50 metros,
podendo ocorrer contudo espessuras de 100 metros.

Futuramente, daremos mais pormenores sabre 0 mimero
das corridas de lava e sua importancia vulcanol6gica.

VARIA~A.o NA COMPOSI~AO DOS DERRAMES

As rochas vulcanicas com alto tear em massa vitrea sao
de dificil classlficacao pelos metodos microsc6picos comuns.
Uma classificacao real pode assim ser impossibilitada por um
tear muito alto em vidro. Esta dificuldade poderia ser con-
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tornada atraves de analises quimicas completas, sendo entre
tanto este metodo ainda inaplicavel em grande escala no nosso
meio, devido ao seu alto custo.

Os estudos petrograf'icos ate agora realizados, principal
mente em rochas holocristalinas, revelaram uma certa homo
geneidade na constituicao das lavas.

Esta homogeneidade e, porem, apenas aparente; GUIMA
RAES (3) e LEINZ (4), ja alertaram para a ocorrencia de ro
chas com uma composicao mais acida, como hialo-dacitos.
SCHNEIDER (8), ultimamente, salientou a existencia de uma
diferenciacao rna is acida do magma, na regiao nordeste do
Rio Grande do SuI.

Procuramos por isto, urn metodo que nos permitisse veri
ficar a heterogeneidade da lava, principalmente em derrames
sucessivos. Usamos para este fim, como dados significativos,
os obtidos pela medicao de propriedades fisicas tais como den
sidade, teor em vidro determinado ao microsc6pio (Platina de
Shand), e indices de refracao dos vidros contidos nos basal
tos. Estudamos atraves destes metodos, amostras dos perfis
do Rio Turvo e Lauro MUller em Santa Catarina, e Tainhas
Faxinal no Rio Grande do SuI.

Para efeito de simplificacao, exporemos os resultados de
cad a urn separadamente.

Rio Turvo - (Fig. 3) - Neste perfil observa-se urn
pacote de lava com mais de 1.000 metros de espessura. Fo
ram coletadas amostras sistematicamente, de 50 m em 50 m
de altitude. Os valores das propriedades fisicas estao repre
sentadas na fig. 3 e deles podemos tirar algumas conclus6es.

Quando a densidade, os derrames da parte inferior do
pacote mostram-se mais densos (d = 2,9), enquanto os da
parte superior, a partir da altitude de 900 metros, possuem
densidade baixa (d = 2,5 a 2,6).

Com referencia a porcentagem em vidro, nota-se que na
parte basal do pacote de lavas, a contribuicao do vidro na com
posicao da rocha e pequena e irregular, variando entre 10%
e 30%, e que aumenta a partir de 800 metros de altitude.
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Existe uma nitida relacao entre densidade e quantidade de
vidro como constituinte, ou seja, a uma densidade maior cor
responde um teor menor em vidro. Naturalmente, devemos
levar em conta tambem a variacao da propria densidade do
vidro, cujos valores oscilam entre 1,8 e 2,4; no entanto, sua
determinacao sistematica e extremamente trabalhosa e de
morada.

Os indices de refracao dos vidros oscilam, neste perfil,
em torno de 1,54 - 1,56 0 que corresponde a vidros de com
posicao basaltica, 0 valor extremamente baixo de 1,47 obti
do em uma das amostras, nfio foi explicado.

T,ainhas-Faxinal - (Fig. 4) - Este perfil ja havia sido
estudado por Leinz (4). Os dados aqui apresentados, mos
tram uma densidade das rochas bastante baixa, ao redor de
2,5 e um indice de refracao dos vidros muito baixo (1,51-1,52),
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correspondendo a uma composicao quimica razoavelmente
acida, exceto para urn unico valor rna is alto (1,55). a teor
em vidro ja havia sido determinada por Leinz (4), que en
controu para 0 mesmo altos valores,

O.n.idadl

%.4 0 2 .~O 2.60 Z.10 2 .10 t .'O

.....
'r
I
I
I

;;- J_
~o;Cd' - -. 0_"'$"O'~

"9'17".
~ , ~o~

0" •
00

::-
400

a.se
_ \ .000 -\-.....,,-'--- -'---'--,,1-0>--'-- -'--- -'--- -'-- ----'--- --'-- --'-- --'
E

&0 0

sec

.- TAiNHAS-FAXINAL (R_G.S'>

1.Ge
zoo +-- ..,--- --.--- --.--- -r-- -,-- ---r-- -,-- ----r- -,--------,

s.so
indicI d. R.fro~(jo

Fig _ 4 - Variacao das propriedades fisicas de lavas com a altitude. A po rcen
tagem em vidro nao esta reprcscnta.da (Tainhas-Faxinai, Rio Grande
do SuI).

Lauro Muller-Sao Joaquim (Fig. 5) - Aflora no local
urn pacote com cerca de 600 metros de basalto. Observa-se
neste caso, que a densidade das rochas oscila entre 2,7 e 2,9,
nao ocorrendo densidades baixas como nos perfis anterio
res. a teor em vidro e relativamente baixo, oscilando entre
20% e 40%.

as indices de refracao dos vidros variam entre 1,54 e
1,59, indicando uma composicao nitidamente basaltica. Nao
ocorre vidro com indice de refracao baixo, contrariando 0

observado nos dos perfis anteriores.
Podemos assim deduzir que a constituicao das lavas nao

e sempre tao homogenea quanto aparenta. a teor em vidro
provoca uma camuflagem na constituicao, escondendo deste
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modoo carater real das lavas. Todavia, seria demasiado cedo
atribuir essa heterogeneidade a fatores como diferenciacao
do magma basaltico, ou consolidacao vitrea de uma lava mais
ac ida pela sua maior viscosidade, etc.
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