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ABSTRACT

During the phase of mov ement, basalt lav a
flows can present ph enomena of segregation and
reabsorption on its tops. Segregation consists in
the formation of tongues of lava that can advance
over the top of the main flow, r esulting in structu
res named "s econdary lav a-flows ". In some cases,
this overlapping may cause collapse of top of pri
mary flows and reabsorption of the material. The
me chanism of these phenomena is of g reat com
pl exity. Secondary fl ows differ from primary on es
only by dimensions and they seem to be a common
feature in basalt flows .

1 - INTRODU(}AO

A observaeao direta de extensos cortes em
rochas basalticas, efetuados para a implantacao
da barragern de Ilha Solteira, Rio Parana, tern
permitido uma analise clara e detalhada de
inurneros aspectos, relacionados a. morfogenese
de derrames basalticos, nem sempre tiio evlden
tes em escarpas naturais ou campanhas de
sondagens,

Pretendemos com estas notas chamar a
atencao sabre uma feigiio particularmente lm
portante: a existencia na porcao superior de
derrarnes basalticos, de corpos de lava bern
diferenciados do resto do derrarne, com todas
as caracteristicas de derrames independentes.
sugerindo a presenca de corridas de lava cro
nolcgicamente separadas.

Veremos que tal feigiio, que em condtcoes
menos favoraveis de observacao poderia ser con
siderada verdadeira «unidade estrattgranca».
niio passa entretanto de urn apendice do der
rame principal.

2 - DESCRI(}AO DO FENOl\IENO

Em diversos locals das escavacoes da Ilha
Solteira e possivel notal', na porcao superficial
de urn derrame de aproximadamente 45 m de
espessura, a presenca de faixas rochosas com
todas as caracteristicas de derrames unitartos.

Trata-se de faixas com espessura da ordem
de alguns metros e continuidade lateral, no
corte, da ordem de dezenas a centenas de me
tros. Dentro de cada faixa e possivel reconhe
cer diversos horizontes com direrenctacao lito
logica completa, em derrames basalticos:

a) uma zona superior de basalto vesicular,
ou vestculo-amigdaloidal, tipica do tapo de der
rame;

b) uma zona central de basalto cornpacto,
medianamente fraturado;

c) uma zona inferior de basalto cornpacto
a compacto-vesiculado altamente fendilhado e
laminado horizontalmente. Inferiormente uma
descontinuidade nitida assinala 0 contato com
o espesso derrame acima cit ado. l1:ste, por sua
vez, apresenta imediatamente uma espessa faixa
de basalto vesiculo-amigdaloidal, que gradual
mente cede lugar ao compacto.

Tudo levaria a crer consistir a faixa acima
descrita num verdadeiro derrame, cronologica
mente separado do inferior, nao fasse 0 fato
que, lateralmente, esta faixa perde seu carater
unitario e desaparece, integrando-se no derrame

(1) Ge6lo go da Divisao de Minas e Geol ogia Apli
cad a do Instituto de Pesquisas Tecnol6gicas.
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principal que hi ocorre (ver figura 1, fase 3).
Dai a denominacao de «derrame secundario»
por consistir sua fonte de abastecimento nao
mats no reservat6rio magmatlco, mas sim no
proprio corpo de lava do derrame principal.

Observou-se no local de irnplantacao da
barragem de Promissiio, no Rio Tiete, 0 que
supomos ser urn caso analogo ao de Ilha 801

teira, desta vez atraves de uma campanha de
sondagens feitas para detalhamento das condi
!;Oes de fundagiio da barragem de terra da
margem esquerda. As sondagens obedeceram
a urn reticulado que cobre uma area de apro
ximadamente 90.000 me, estando espacadas de
csrca de 70 m entre si. Observou-se em cerca
de 45% das sondagens urn «contacto» entre
derrames que silbitamente desaparece em dire
!;ao a margem esquerda do rio, integrando-se
por sua vez no derrame tide como inferior. Urn
cuidadoso levantamento de superffcie, a ausen
cia de qualquer anomalia tectontca e a analise
das condlcoes estrattgraflcas locals permitem
afastar a hip6tese de que tenha havido uma
brusca mudanca de atitude da base do «der-
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DtRIltiM[ SECUNDARIO, 0 ·F.ASE EVENTUAL: eOLAPSO E REAe.SOR~AO DO MATERIAl..

'OR PART E DO DERRAME: PRINCIPAl.

rarne », seja em direcao a superficie, seja para
baixo. Por analogia com os aspectos observados
em Ilha Solteira supomos que se trate, aqul
tarnbem, de uma ocorrencia de derrame secun
darlo,

G1lJNESE DO FENOMENO

o aparecimento do derrame secundario re
laclona-se necessariamente a dinamica de ex
travasao e corrimento do magma. Avaneamos
assirn a seguinte hlpotese : e fato conhecldo que
uma lava basaltica ao avancar, devido ao mais
rapido resfriamento do material em contato
com 0 meio ambiente, apresenta em seu tapo
uma crosta salida ou semi-solida flutuando
sabre 0 corpo do derrame ainda no estado
fluido,

o corpo do derrame comporta-se por sua
vez como urn fluido viscoso avancando sabre
uma superficie da topografia mais ou menos
regular.

Acreditamos que as condlcoes de fluxo
sabre uma topografia irregular provoquem (ver
figura 1, fase 1) 0 aparecimento de desniveis
na superficie do derrame e ocasionem 0 desco
lamento de laminas de material (figura 1,
fase 2) verdadeiras «Ifnguas», ou «ondas» de
lava, que se projetariio por s6bre a crosta ja
consolidada, indo cons tituir-se em pequenas
unldades a que chamamos de derrames secun
dartos (figura 1, fase 3).

A descricao do renomeno nestes termos
representa evidentemente uma simplificagao
consideravel, pols, dependendo das condicoes
de viscosidade do derrame, e de sua espessura,
esta sobrecarga irnprovisa podera ocasionar
urn afundamento da propria crosta, com sub
seqUente reabsorcao da «lingua» de lava por
parte do todo (figura 1, fase 4). Quando isto
ocorrer, 0 topo de derrames basalttcos, sede de
fen6menos de separacao e reabsorcao de ma
terial do proprio derrame, apresentar-se-a num
caos litol6gico da lnterpretacao inexequivel.

o renomeno dos derrames secundarios
apresenta certa analogia, nao em sua genese
mas sim em sua forma de ocorrencia, com
aquele descrito por .Nichols (3) ao analisar
ocorrencias basalticas do Vale Sao Jose, Novo
Mexico. Ao estudar a estratigrafia de singulos
derrames Nichols verifica que, dentro de cada
derrame, e possivel dlstlngulr faixas bern Indi
vidualizadas, superpostas umas as outras, cada
qual apresentando caracteristicas de delgados
derrames unltarios. l!:ste autor classifica tais
fei~oes de «unidades de fluxo » (unit-flows) .
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Atrlbui entretanto a causa de tal diferencia!;iio
a pequenos hiatos de tempo ocorridos no abas
teclmento da lava por parte do reservat6rio
magmatteo situado nas proximldades.

4, - CONCLUS6ES

A - Durante a fase de extravasiio e
avaneo, derrames basaltdeos apresentam em seu
telpo fenOmenos de separa!;iio e reabsoreao de
material do pr6prio derrame.

B - A separacao se manlfesta pelo des
colamento de Iinguas de lava que se sobrepoem
a crosta s6lida ja existente no tOpo do der
rame, resultando naqullo que denominamos de
«derrame secundano» (desde que niio ocorra
reabsor!;8.o do material).

C -.: A reabsorcao do material Ii respon
slivel pela forma¢o no topo do derrame, de
uma falXa rochosa litolOgicamente ca6tlca.

D - Em condi!<iies pouco favoraveis de
observa!:iio a natureza do «derrame secunda
rio» podera passar despercebida e esta estrutura
ser considerada como sendo derrame principal.
de maior continuidade lateral.

E - Dependendo da finalidade do estudo
(0 case mais evidente e 0 da constru!;8.0 de
grandes uslnas hidroeletricas) 0 descobrimento
da real natureza da ocorr@~cia podera ser de
fundamental importfincia.
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