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Este trabalho apìica o método de BRiNKMANN
(ì957) no estudo de direçòes de corrìda de lavas e de fl uxos
de intrusões do tipo sill aos basaltos e diabãs.i os do Estado
de São Paul o, atravãs das di sjunções col unares.
Foram es tudadas vãri as expos i ções de rochas bãsicas que exjbem taìs estruturas no Estado de São pag
I o. 0utras estruturas que pudessem auxi I j ar no objetj vo prin
cì pal deste trabal ho foram apreci adas, bem como suas j nterre
ì ações, ori gem e si gni fi cado.
Fonam executadas 56 medi çoes de d'is junções
colunares de rochas básicas no Estado de são paulo e os resul tados mostraram boa concordânci a entre os val ores obt'i dos
e a si tuação geo'l õgi ca exami nada.

0?

II
de lava e de
da Geoìogia:

i

INTRODUCAO

0 estaberecimento das di reções de corridas

ntrusões apresenta i nteresses em di versos

I -

campos

Em eEOf0GIA GERAL:

- poderá permitir a determinação das di
reções pri nci pa i s de di acl asamento ,
quer reais r gu€r potenciais;
- o estudo da gônese de formações corre
latas às disjunções colunares oferece
ídi os para uma mel hor compreensão
de condì ções ex.i stentes na época dos
s

ubs

derrames:

- a presença de basal tos ,grayata-bor
boleta" traz informações a respeito
das pressões exjstentes no centro
dos derrames;

-"grutas basáìticas,', como as de 0r_
I ândi a , i nformam a respei to de pequenos movimentos crustais na ãpoca
ou pos terj ormente aos derrames ;
- dìsjunções coìunares inclinadas indicam o sentido do fluxo de lava;
- tubos de lava indicam o sentido da
corrente;
- a regularidade, a posição e o tamanho
das col unas traduzem as condi ções de

-

resf ri amento;
a presença de espirãcu'los e vesículas
cachi mbo fornece i nformações a respei
to do piso por onde a lava caminhou.

EM GEOTECTOI{ I CA

o

di acl asamento permi te a ìocalização
dos esforços pri nci pa i s associados a-

cristalizaçã0.
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3-

Em GE0L0GIA ApLICADA:

a determi naçáo das di reções pri nci pai s
de di acl asamento 6 de grande vaì i a na
cons trução de trJneì s , barragens , estradas

, etc.
t

ARID e LANDIM ( I 967 ) , na gônese das cachoei
ras do Rjo Grande (SP), informam que "o s'i stema de diaclasamento 'i ntervem marcadamente no desenvol vimento de suas quedas. 0

estudo do sistema princìpal de diáclases vertjcajs na região
das quedas revel ou que hã geral co'i ncì dênc'i a entre as di reções
predominantes das quedas, sejam prìncipais ou subordinadas, e
corredeiras e direções dos cursos afluentes do Rio Grande com
as direções do sistema de d'iaclasamento."
CHI0SSI ( 1 971 ) , ao anal i sar, na geol ogi a de
barragens, os probìemas correlatos ao estudo geo'lógico, assinal a, a respe i to dos basaì tos e outras rochas vul câni cas: "os ba-

tos

ser ol hados sempre como suspei tos, quando ocorrem
na ãrea do'reservatõrio. A parte central de um derrame de grande espessura pode ser bastante densa e não fraturada, nas tanto
na superfície quanto no contato com a formação subjacente'e nas
zonas de contato entre derrames sucessivos, a rocha serã provavelmente fraturada e permeãvel."
M0LER e CABRERA (1976) descrevem diversas
sal

devem

fei ções estruturai s do basal to nas obras das barragens de São
Si mão e I tai pu , tai s como juntas , brechas , cavi dades, espì rãculos, etc., e dìscutem a. importâncìa das mesmas, do ponto de vis

ta da Engenhari

a.

SILVA e GUIDICINI (1976), além
das características das rochas, somam, ãs mesmas, as interações
daqueì as característi cas com os condi ci onamentos c'l imãt'i cos na
i nfì uênci a do comportamento hi drogeotectõni co dos basal tos em
fundações das barragens
Poucos são os dados, na I i teratura nacional
OLIVEIRA

a respeito da direção de corrìdas de lavas. Tal se deve ã peque
na exi s tãnci a , em nossos derrames , de i ndíci os seguros para essas determinações, isto porque os derrames se encontram, 8n sua
mai or parte , ou parci almente recobertos por espesso manto de
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ou por sedimentos mai s modernos , mascarando assim
mui tas fe'ições que poderi am contri bui r para a el uci dação do pro
ì ntemperi smo

blema.

ata as segu i ntes características (encontrad'iças no planalto do R'io Colúmb'i a e nos derra
mes de 0regon cascades, usA) är. se classificam como valiosas
porque são abundantes, faci lmente i nterpretáveì s e fornecem rel,lATERS ( ì 960

)

reì

sul tados sem ambi gtli dades:

DI INTTRIOR DE FLUXOS:
j
coì unas ncl i nadas ;

ESTRUTURAS

- tubos de lavas preenchidos;
- fi ssuras I ongì tudi nai s I e
- juntas colunares.
ESTRUTURAS DE TOPO DE FLUXOS:

- superfície de "pahoehoe" (cristas, ves ícul as orìéntadas , fi I amentos de vi dro di stendi das,

boì

TSTRUÏURAS DT BASE

DI

has quebradas e
distorcidas, caneluras de lava, etc).
FLUXOS:

-

espi rãcuì os.
LEINZ ( I 949 ) , em trabal ho real i zado em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, utilizou-se de observações sobre os desnívejs das solei ras e sobre amígdal as preenchidas por
ãgatas hori zontai s para concì ui r que os derrames se real i zaram

sobre planos praticamente horizonta'is. Para a determinação da
di reção de corri das de I avas , utj I i zou-se de texturas fl ui dai s
representadas peìas vesículas e amígdalas.
.
Nesses doi s Estados c'i tados , as I avas af I o
ram, podendo, portanto, tai s estruturas serem faci lmente obser
vãveis, o que não ocorre no Estado de São Paulo
ALMEIDA (.l956) informa-nos que,,o vulcanis
mo basãl ti co processou-se sobretudo através de i mensas geócl ases de traçado sub-retilíneo QU€, no suì de são Paulo, no para
ná e em Santa Catarina, têm direções vizinhas de 459 Nll.u
F0LFAR0 e SUGUI0 (.l967) apresentam, no Estado de são Paulo, duas regiões onde ocorrem concentrações anormais de diques, onde também a possança é superior ã m6dia:
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FARTURA

(sul do Estado)

7 km, da cidade de Fartura em direção a Piraju, pela estrada de rodag€o, a rodovia corta cinco di
ques ate a Serra da Fartura. Esses diques pertencem a um sistema orientado para N 40-459 l.l, com espessuras entre 60-.l00m e
são acentuadamente vertj cai s. Doi s desses dì ques cortam os aren i tos da Formação Botucatu, i ntrometendo-se n'i t'i damente sob os
derrames da Serra da Fartura, mostrando a sua condição de possí
veis condutos de alimentaçã0. Nessa região (su'l do Estado de
São Paulo), os dìques formam sistemas paralelos, orientados pre
Em

ferencì almente para Nl'J, embora ocorram al guns orientados para
NE.
TAMBAÛ- SANTA

R0SA D0

V

ITERB0

(

norte

do

Estado)

Entre essas duas cì dades, os autores
local izaram um s'i stema paralelo de d'i ques di rigido para
\
j
N 60-709 E, também vert'i ca s, com espessuras ao redor de 200 m,
com ocorrências subs'i diárias de alinhamentos d'i rigidas para
N 40-459 l.l.
A respe'i to dessas co ncentrações de di ques,
os autores concluiram, baseados em LEINZ ( I 949 ) que tai s ãreas
seriam antigas regìões de al imentação.
0LMIRA e LEOi{ARD0S (in LEINZ, 1949) apontam, para o Estado de São Paulo, duas direções de fluxos de lava:

- para os

de rrames

s'i

tuados na margem direi

ta do Ri o T'ietô , a dì reção e NE-Stl e o sentidoéS659t.J.
- para os der rames na margem esquerda do
Rio Tietô, a direção e E-þJ e o se ntido e para oeste.
}lERNICK et al . (1e 74), utìlizando-se da metodol ogi a de BRINKMANN ( I 957 ) efetuaram medi ções de di reções
de corridas de lava e de jntrusões nas cidades paulistas de:
- LEME:
as medições foram efetuadas em uma pedreira localizada a oeste da cidade, situada num sill. 0s resul
e
tados revelaram esforços preferenciais entre 1509-170ç
330-3509, sugerindo que no local examinado a penetração do siìl

06

tenha ocorri do ao ì ongo da di reção Nl,l-SE, mai s proyavelmente de
NtJ para SE, o que coincide com as observações de S0ARES.(1973),
de que mujtos sills desaparecem para dentro da Bacia do Paranã.
- BRODOSQU i :
as medi ções foram real i zadas em um derame situado a SE da cidade.0s resultados obtidos indicam fìuxo
magmático de Sl{ para SE.
0 ob jeti vo prì nc'ipal do presente trabal ho é
a determinação de corridas de lavas e de intrusões de rochas bá
s'i cas no Estado de São Paulo, ôpFoveitando-se das disjunções co
lunares e outras estruturas associadas exibidas por tais rochas
As disjunções são as estruturas que melhor
se prestam para tais objetivos, uma vez que as outras estruturas utilizadas por I,IATERS (1960) e LEINZ (1949), por motivos vã
ri os , são raras em nosso Es tado.
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III

OCORRTNCIA DE BASALTO

T DIABÃSIO

NO

ESTADO DE SAO PAULO

(r96 4 ) , os basal tos e
os diabãsios do Estado de São Paulo co nsti tuem a Formação Serra
Gera'l , pertencente ao Grupo Sãå Bento, de i dad e Triãssica (figu
De

a

co

rdo

com

ALME I DA

ra ì).
RUEGG ( I 975

) apresenta as segui ntes caracte-

rísticas m'ineralógicas para os basaltos e diabãsios da Bacia

do

Paranã:

- quanti tati vamente, tai s rochas são essenci
almente constituídas por FELDSPAT0S Ãt-CRl-I-CÃLCIC0S e PIR0XtllI0S. 0s prì mei ros representam o componente quanti tati vamente ma'i s i mportante e ocorrem com compos i ção mu i to vari ada , cobri ndo
quase todos os termos da série isomõrfica dos plag'ioclãsios;
- os PIR0XtNI0S são de vãrios tipos. 0correm
os tipos ricos em cãlcì0, que formam a sãrie isomõrfica das augìtas e ferroaugìtas, os pobres em cálcio, da série isonõrfica
das pigeonitas, e CLIN0PIR0Xttt¡OS subcálcicos de composição yariãvel;
- o principal mineral acessõrio 6 constituído pe'lo conjunto de 0PAC0S em quantidades relativamente grandes
Dentre os opacos, as pr'incipais fases são 0XID0S PRIttÃRI0S, l,lAG
NETITA

e

ILtlEl{ITA¡

- a OLMNA não ã inconum, Porém, quando
ocorre , não tem expressão quanti tati va;
- a APATITA é, em geral, presente;
- os demais minerais registrados entre essas
rochas são de estrutura secundãria. Preenchem vesículas e outras estruturas da rocha. Entre eles, os mais comuns são o QUA!
TZ0 e variedades

microcristalinas ou hidratadas da SILICA'

CAL-

CITA, CL0RITAS e grande núnero de ZE0LITAS.
A distinção entre basalto e diabãsio ã feita
com base na textura: o primeiro exibe textura afanítica e a tex
tura do segundo ã faneríti ca.
I'lodernamente, tem-se observado, de acordo
com SARTORI e I,lACIEL FILH0 (1978) que os derranes, na Bacia do
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Paranã, possuem dj ferenci açao ãci da , ocorrendo, entre outros I ugares da referjda Bacia, na zona iimítrofe dos Estados do paranã
Pauì0, junto
e S5a0
a 0 Paulo,
as barragens de Xavantes e Jurumìrìm, nos muJunto às
nl c l pi os pauìjstas de Xavantes e Pìraju que sao, ate o presente
momento, as ocorrãncias mais setentrionaìs de GRAN0FIR0s, em con
tato com arenito intercaìar derivado da Formação Botucatu, êm al

tjtude superior a 350 metros.
Ta i s GRAN0FI R0S apresentam cor ci nza-cì aro
e
textura mì crogranul ar, compostos fundamentalmente por uma trama
de intercrescimento microgrãfìco de quartzo e feldspato alcalino
envol vendo cri sta'i s de pl agi ocl ás i os e pi roxêni os. Estes úl t jmos

partjcularmente, são mais abundantes e majores nas amostras dos
dois municípìos paul'i stas.
Ainda, segundo ALMtIDA (1964), o basaìto, no
Estado de São Paul o, raramente apresenta estruturas fl u'i dai s. A
base, mas part'i cul armente o topo, apresenta-se com estruturas ve
sìculares e amigdaloìda'is em espessuras que, no alto de grandes
derrames, pode ul trapassar 3 metros.
0 basal to consti tui possantes derrames superpostos uns aos outros ou separados por espessuras v,ariadas de arenitos eól'i cos. 0s derrames individuais tôm espessura variível
entre menos de I metro até 50 metros.
Quando

o derrame repousa sobre uma camada de'l

gada de aren'i to ou quando os derrames se sobrepõem di retamente
sem sedimentos entre eles, a base costuma ser uniforme e relativamente pìana. Quando os derrames recobrem espessuras grandes de
arenito, a base ã irreguìar, por se acomodar ã topografia dunar
original. Muitas vezes a superfície da duna foi sensivelmente mo
d'i f i cada, como se houvesse sì do erod'i da pel a I ava, f ormando as-

sim jnclusões de blocos de arenitos na parte'inferior do derrame
(fotografia ng I).
Em um derrame de basaì to, as estruturas princì pai s , de bai xo para cima, são as segui ntes:
- zona de basaito. vítreo, guê passa gradativa

-

mente para
basal to com predominãncia de diác'lases hori
zontai s;

09

- basalto com djácìases vert'i cajs;
- basalto novamente com diãclases horizontais;
- basal to com vesículas e amígdalas (figura 2).
As espessuras das lavas são muito variáveis.
Em Presidente Epitãcio (SP), .sondagens feitas peìa PETR0BRÃS atravessaram 1.5?9 metros de espessura das lavas. t de se notar
que a espessura da I ava va'i dim'i nui ndo à medi da que se af asta do
Rio Paraná (fì9ura 3).
As i dades dos basal tos e di abãsios, no Estado
de São Paul o, f oram cal cu'l adas por AMARAL et ôl . , (l966 )
e
MTLFI (196i) e situam-se entre 120 e 140 milhões de anos.
0s diabãsjos apresentam-se na forma de sills,
lacõlitos e diques.0s dois primeiros af'l oram comumente na Depressão Peri f 6ri ca ou ne I a são reconheci dos por me'io de sondagens. 0s di ques de di abási o ocorrem com freqüônci a mui to vari á-

vel em toda a Depressão Perjférica e nas faixas das Cuestas Basálticas, Fêpresentando o preenchimento de geõclases e menores
fi ssuras que al imentaram os derrames e si I I s.
Geomorfologi camente, de acordo com ALMEIDA (
1964), o Estado de São Paulo foi dividido em PR0VfNCIAS GE0M0RFI CAS que , aproxi madamente , correspondem ãs grandes di vi sões ge
o'lõgicas de sua geologìa e se estendem aos Estados vizinhos. Ta
js províncjas foram subdivid'idas em Z0NAS, tão naturais quanto
possívei s , servi ndo-se de fei ções I ocai s do rel evo: al ti tude,
ampì i tude, orientação das formas topogrãfi cas, extensão de supe rfícies de erosão anti 9ôS , processos de erosão e sedimentação,
etc. Aìgumas zonas são subd'i vid'idas ajnda em SUBZ0NAS, quando

diversidades estruturais ou morfológicas o recomendaram.
Resumi damente, as Provínci as Geomõrfi cas cor
respondem ao seguinte:
a

)

PLANALT0 ATLANTT

C0

ti tuído pri nci palmente por rochas do
ti po de biotita-gnaisses, gnaisses granít'i cos, micax'i stosr guôFtzitos, grani tos e pegmati tos.
b ) PR0vfNcIA C0STETRA
Cons

Suas rochas prì nci pa'is sao os grani tos

quartzi tos,

mãrmores

e rochas gnãìssicas.

,

ì0
c

)

DEPRESSA0 PER I FtRI

CA

E uma área sensivelmente abaixada pela ero
são, entre as terras a I tas do Pl ana I to Atl enti co e as cri stas ,
ìgua'lmente elevadas, das Cuestas Basálticas.
E consti tuída de sedìmentos, derrames e
i ntrusões de rochas basál ti cas.
d ) cutsTAS BASÃLT r CAS
A borda dos derrames basã1 ti cos no Estado
de 5ão Paul o apresenta-se como el evadas e mui to festonadas cuel
tas, devidas a pequeno mergulho regional das camadas para noroeste e ã resistência e grande espessura dos derrames (não raro
superi ores a 50 metros ).
Tai s derrames preencheram depressões de
um relevo dunar, cujos desníveis locai s podiam ul trapassar uma
centena de metros, tal como se observa atualmente no deserto do
Saara.

Sucederam-se os derrames uns aos outros ,
Sem que fossem cobertos de sedìmentos, ou separam-nos camadas
de arenìto eólico, espessas, ãs vezes, de muitas deZenas de me

tros.
e

)

PLANALT0

0C

I DENTAL

Estende-se à noroeste das Cuestas Basãl ticas. Geol ogì camente ã quase i ntei ramente representada pel a Formação Bauru, tendo a erosão, em aì9uns locais, descoberto o

substrato basãltico.
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COLUNARTS

As corunas das rochas bãsicas são devidas
às contraçoes motivadas peìo resfriamento do materjal
magmãtico.
Durante o res fri amento, a rocha tende a se contra
i r, mas todos
os sõli¿os tôm o poder de se expandir sob tensão.
Quando a ten_
sã0, dev'ida à contração do resfriamento, e capa z de vencer
este
poder de extensã0, a rocha se parte.
A pos i cão, tamanho, f orma e regu.l.ari dade
das juntas co'r unares dependem dos seguintes fatores:
- vjscosidade da lava;

- tempe ra tu ra da I ava ;
- velocidade do resfriamento;
- regu ì a ri dade do resfri amento;
- homogenei dade da I ava.

e

Derrames de pequena espessura são muito
mais facilmente perturbãveis por movimentos diversos,
fazendo
com que se pe rca a homogenei dade da I ava acarretando
,
, conse_
qtlentemente, um resf riamento i rregu.lar, não permit jndo,
portanto, a formação de col unas regul ares.
A possança das co'l unas depende pri nci paì _
mente da verocidade do resfriamento. Quanto mais rapidamente
um
fluxo se esfriar, menos espessas serão as corunas. Tar fato po_
de ser evidenciado pelas co'l unas encontradas em bas.altos
e diabásios, pois as col unas dos segundos sã0, em sua maior parte
,
mais espessas que as dos primeiros. (fotografias ng z
e 3).
As formas geomãtricas exibjdas peìas colu
nas podem ser explicadas se levarmos em conta que, quando
uma
rocha homogônea quente se esfri a un.i formemente em toda
a extensão de uma superfícje pl ana , a contração se desenvol ve por
igual em qua'lquer dì reçào de tal superf ície. Esta cond.ição
seria
a mesma se a contração se efetuasse sobre cada um de uma
série
de centros ì gualmente espaçados.
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centros ( por exempl o: C, I , Z, 3, etc
-figura-5) formam os vértices de uma rede de triãngulos eqüilãteros, sendo esta a única disposìção teoricamente possível para
os centros fi carem i guaìmente espaçados. No momento da ruptura,
a distãncia entre um dado centro ! e os mais prõximos a ele ( ì
a 6) ã tal que a contração ao longo da 'l inha c-l é suficiente
para vencer a resi tênci a da tração da rocha.
Ta

A tensão exerci da produz então um fendi I ha
mento na metade do caminho entre C e l, e perpendicular ã reta
c-1. como cada centro estã rodeado de outros seis, o sistema de
fendas resul tantes é hexagonaì .
Enquanto se produz uma fenda em qualquer
ponto da superfície de resfriamento, os centros se localizam
proxjmamente e vai se repetindo um mosãico de fendas hexagonais
estendendo-se quase s'imuì taneamente por toda a superficie.
Devido ã presença de gases inclusos, correntes de convecção dentro da massa , vari ação da composi ção quí
mica, fragmentos inclusos, etc., as massas de lavas raranente
são homogêneas e assim não se formam somente pri smas hexagonais.
Por este motivo, encontramos tambám prismas triangulares, QUðdrilaterais, pentagonais, heptagonaìs, octogonais, etc. Quanto
maior a homogeneidade da lava e ð regu'laridade do r.esfriamento,
maior a quantidade de prismas hexagonais sobre os outros tipos.
Tal fato é confirmado nas coìunas basãlticas encontradas na Serra do Córrego Fundo, entre Tambaú e Santa
Rita do Passa Quatro. As coìunas da porção superior da exposição são mal formadas, exibindo prismas trianguìares e quadrilaterais(fotografia ng 4). Abaixo destas, encontramos predonínio
de prismas pentagonais (fotografia ng 5) e, abaixo destas, predomínio de prismas hexagonais (fotografia ng 6).
0 fendi'lhamento da rocha não se processa
antes da solidificação. E difíciì imaginar lava líquida ou mesmo plãstica se rachando. Pelas razões abaixo, e de se supor ser
o'lento resfriamento a causa das estruturas colunares em rochas
bãsicas:
a ) - a conduti bi I i dade térmi ca do basal to
ã pequena , e , então, uma massa de I ava deve , necessari anente ,
esfriar-se mu'i to lentamente. Aìem da heterogeneidade da lava,
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Fi gura
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ras geométri
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nas dìsjunçoes colunares das ro
chas básicas.(H0LMtS - 1960) -
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iotograf ia 4
. TAMBAO
Porc¡o superior da exposição
SERRA DO CORRTGO FUNDO

Fotografìa
SERRA DO

5

CÕRRTGO

-

TAMBAÚ

FUNDO.

TAMBAÚ

FUNDO

Porcao 'i ntermedi ári a da expos'ição

Fotografia
SERRA DO

Porçao

\
.

\

\

6

CORREGO

ìnferior da expos ì ção
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devemos apontar também o rãpido resfriamento para a não formação de colunas em fluxos pouco espessos.
b ) - 0s fend'i I hamentos vão ocorrer na ro-

cha sõlida quente quando a contração se tornar maior que a expansão sob tensão. A rocha é, capaz de res'i sti r ã parti ção por
um período maior quando a tensão aumenta vagarosamente por um
resfriamento lento. Se a tensão aumenta rapìdamente, a massa se
rompe em fragmentos ou em finas colunas. A velocidade de resfri
amento da porção superficìal do fluxo é maior que no interior I
i sto porque correntes de convecção do ar atmos fãrj co transferem
o calor da superfície; mas o pìso onde se assenta a base do flu
Xo, sendo solo ou uma rocha quaìquer (portanto um mau condutor
de caìor), oferece muita resistência ã transferênc.ia do calor ,
portanto o interior e a base do fluxo resfriam-se'lentamente.
Em um fl uxo espesso, pode-se veri fi car, mui tas vezes, a parte
superi or com col unas mai s fi nas que as ì nferi ores , dando a impressão de doi s derrames di sti ntos superpostos. Tambãm ã comum
o derrame apresentar maior quantidade de diacìasamento horizontal na porção superior e colunas na porção centraì, dando a mes
ma impressão do descrito acima (fotografia de ng 7).
r,¡19i1¡. 3.-¡-1rç:t

Fotografìa 7 -

PEDREIRA CAIUÃ
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) -. A camada superior do basalto ó rara_

mente colunar, nas sìm fragmentar, "pahoehoe" ou ,,aa,. A canada
superi or dos di abãs i os pode apresentar col unas em vi rtüde de a
velocidade de resfriamento de sua parte superior ser bastante

ìnferior à velocidade de resfriamento da parte superior do ba-

saìto.

d) - A anãlise do basaìto colunar nostra

muito pouco vidro (JAl{ES, .l920), enquanto que na porção superfi
ciaì dos derrames a quantidade õ maior. A natureza holocristati
na do basaìto colunar sugere resfriamento ìento, pois um resfri
anento rãpido traria como conseqtlência a formação de maior quan
ti dade de vi dro.

2.

JUNTAS COLUÌ{ARES INCLINADAS

As juntas coìunares inclinadas vão aparecer quando, por un motivo qualquer, o resfriamento em una direção é mais rãpido do que em outra e as colunas se incrina¡ na
direção do resfrianento mais rãpido
As causas para as mudanças na direção do
resfrìanento e, conseqüentemente, para a inclinação nas juntas
colunðres, são as seguintes:
- inclusões de ãguar gôSês¡ etc., nô lava;
- irregularidade no piso por onde se estã
mov imen tando a ì ava ;
- inclusões de materiais englobados pela
ì ava;
- correntes de convecção na lava;
- movinento da lava ìíquida ou plãstica e,
portanto, das i soternas ;
- yari ação quirni ca na ì ava cotr a rudança
correspondente na condutibilidade térri
ca-

E luito pouco provãvel que as colunas se
dobren depois de forrnadas, porque se a pressão laterat fosse sg
ficienterente forte, ela fraturaria as colunas, ras não as dobraria.0 estado plãstico, a cuja pressão lateral a Iava iria
subreter-se, perdeu-se no lorento e! que a lava cristalizou-se.
Pelos rotivos acira expostos, verifica-se

?3

que as juntas colunares inc'l 'i nadas podem ser bastante c0muns,
v.i sto que seus fatores produtores são nunerosos. Tais iuntas in
clinadas são encontradìças no Estado de são Paulo:
- Serra da Fartura;
- Boa Espe rança do Sul ( km I 1 9 da rodovi a
J

-

aú- Rra raqua ra ) ;

Pedrei

ra

Douradão (km 340 da rodovia

0u

rinhos-Piraiu);

- Serra de São Pedro;
- Pedre ì ra Li me'i rense
Anhangüera

(km I40 da rodovi

);

- Pedrejra Cavinato

(km

a

l4l da rodovia A-

nhangüera ).

' em a'l guns I ocai s ' as
em posìção horizontal (fotografias nQ 8,9,
Na Serra da Fartura

coìunas mostram-Se

10, ll e ì2).
3-

"DUTCH-CHEESE" ( "QUEIJ0S H0LAllDEsES',l

Tajs estruturas (fotografia ng 13) tên o
segui nte processo de formação: os esferõì des parecem estar eOpi
I h ados um sobre o outro, e são oblatos pela seguinte razão: a
que ao loncon tração ao longo de ax (figura 6) ã mais fãcjl do
go de ôb, porque nenhuma separação dos cri stai s 6 necessãri a ao
ì

ongo

de

ax.

a tensão em todas as direçoes
aproxi madamen te 'i gua 1 , am deve ser ma i s curto que ax.
Para que

p0ssa ser
Ass'im, as formas dos esferõi des dependem da rel ação da tensão
entre ax e am. A forma dos esferóides depende também da pressão
vertical ao ìongo daS co'lunas. Esta pressão tende a resistir ao
fend'i lhamento hori zontal e, desta forma, quanto maior a pressão'
mai s obl ato serã o esferõì de.

4-

J
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s estruturas são secundãri as ' porque
nunca contìnuam através de uma coluna a outra (fotografìa ng l4).
Apõs formadas , as col unas verti ca'i s podem contì nuar a encol herSe , por resfri amento. A contração horì Zontal causarã um al argamento das juntas verticais, mas a tensão em outras direções so:
mente pode ser al i vi ada pel o rachamento.
Tai
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Fotografi a I
Colunas inclinadas em diabãslo
Rodovi a Jaú-Araraguara kn I l9

Fotografi a 9
Colunas incìinadas em diabã¡lo

ra Cavinato
Rodovia Anhangüera, kn
Pedrei

l4l

Fotografi a I 0
Colunas inclinadas em basal to
Serra de São Pedro
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Fotografia Il
Colunas ìnclìnadas
SIRRA DA

em basalto

FARTURA

Fotografi a l2
Colunas inclinadas en basaltr
SERRA DA FARTURA
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Fotografi a

I3
ESTRUTURA'DUTCH CHIISE'

lodovia Rio Claro-São Carlos'
km I 96.

Figura 6 -
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Fotografì a I 4
Juntas esférìcas em basalto, aì go 'i ntemperì zadas.
Rodovia Pres'idente Castelo
Branco, km ì 8B
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Figura I

centros de contração ao ì ongo das cor unas causam pl anos
concêntricos de fraqueza, oi guais,_pelo
intenperismo,

a "estrutura ceboiã"".'o!-ánguï;;-;õii;ä;
a e b são devjdos a estes centros, e tenã.r ã iãp.rãi-r..
desenvolvem

f;nmEs

- ìezo).
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Fotografia l5
"Decompos i çao cebol ar" em basalto
Rodov'i a Presidente Castelo Branco,
km I 88.

Fotografi a I 6
0 fraturamento de veios
de quartzo pode de'i xar
ma rcas no basa I to .
Mesma exposição da foto-

grafia anterior.
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a I ava é homogênea, exi sti rão necessariamente centros de contração d'i stribuídos igualmente ao longo
de cada coluna e as partículas serão atraídas em direção a este
ponto (figuras 7 e 8) resul tanco enfraquecimentos concêntricos
e rachaduras, e também uma jynta horìzontal mediana entre quais
quer dois centros de contração" Tais estruturas podem restringi r-se a algumas colunas sem continuidade para as demais, diferenciado-as de uma origem ìigada a um sistema de diaclasan¡ento
geral do corpo. Expostas ao ìntemperismo, elas propiciarão mais
facilmente o aparecìmento da "decomposição cebolar" (fotografia
nQ l5). Juntamente com a "decomposição cebolar", nota-se nõ fotografi a ng ì 6 uma estrutura epi genéti ca no basal to, proyeniente de veios de quartzo QU€, apõs quebrarem-se en reticulado, de
ì xaram impressas no basal to suas marcas de fraturas.
5. TUBOS DE LAVA
Durante a corrida, a lava pode esfriar-se
rapìdamente na superfÍcie e na base, solidificando-se nestas dg
as regiões e formando desta maneira um tubo ou túnel consoìidado em volta da ìava aìnda em fusão e em movimento" Se o suprimento de ìava for cortado, o ìiquìdo pode drenar-se, deixando o
tubo vazio ou parcialmente preenchido, mas em outros tubos a la
va pode permanecer neìes e aÍ se soìidificar, originando tubos
Se

preenchi dos.

0s tubos preenchidos

podem ser reconhecipodem mostrar bandas

dos por sua estrutura circuìar ou ovóide e
coniêntricas de lavas que podem ser ou não vesiculares.
mensões dos tubos são variãveis (fotografias nQ 17, ì8,

As dil9 e 20)

l0

roi,ograf ìa l7
Tubo de Iava preenchido,

local izado em umô pedrel ra abandonada,
próxima ã cidade de
Barra Bonita.

Fotograf ì a l8

Ìubo de lava preen-

rnido, ovóide.

Serra de Bctucatu

3l

Fo.-ograira l9

TuDo :1e

iava preenchjdo.

EARRA B'.1\ITA

:otograf i a 2A
-ubo de lava preenchido
>erra de Botucatu, em ìocal
próximo ao da fotografia
18.
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6.

JUIITAS CURVIPLAIIARES

a base de uD derrane possui características semelhantes ãs do topo, pode originar-se un fraturamento colunar simultãneo de baixo para cima e de cima para baiXo, até se encontrarem numa ¡ona central. llesta ocorre[ fratura
mentos violentos, ãs yezes atã explosivos.
0 aspecto desse fraturanento 6 de estrutu
ras curvipìanares que lenbram ainda a disposição hexagonal (figuras n9 9 e l0).
Na Serra do Cõrrego Fundo forao encontradas juntas verticais e curviplanares associadas¡ con seus focos
espaçados de 57 cm (fotografìas de nQ 21,22 e ?3), e consisteo,
num pìano de vista, em fendas espaçadas irradiando de seus focos. 0s traços superficiais das juntas curyiplanares forman padrões d'iversos (radì ai s, ngravata-borboleta', festões ).
Quando

Fi gura

9

Padrões formados pe'las juntas

curYiplanares. (l{lll,

1965)

Figura l0
Padrões formados pelas juntas
curvi pl anares (Hill, 1965)
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Fotograf

i

a 21

Juntas curvipìanares no basalto
SERRA DO CORRTGO

FUNDO. TAMBAO

Fotograf ia 22
Juntas curv'i pìanares no basalto
SERRA DO CÚRREGO FUNDO

-

TAI.tBAO

Fotograf ia 23
Juntas curvi p'l anares no basaì to
SERRA DO CORREGO FUNDO. TAMBAII
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A gruta basãl ti ca encontrada', no Parque llg
GRUTAS BASÃLT I

nicìpal de 0rlãndia possui 8 m de comprimento,5 m de profundidade e 2 n de altura. llo teto da gruta são visiveis as figuras
geométricas das disjunções,Que, apesar de não seriln muito beo
fornadas, são unidas, não exìstindo separação entre elas. As
figuras são principalnente pentagonais e hexagonais, con diâne-

trode3a4cD,apenas
6 a seguinte: na ra:
sa basãltìca houve corpartirentação em blocos devido a disjunções colunares e partição horizontaì; em seguida o local foi
palco de movimentações, con deslocamento de alguns blocos, for
A origem dessa gruta

nando dessa naneira una gruta.
São visiveis, na frente da gruta, alguns
blocos destacados e outros seni-submersos no pequeno rio que
corre em f rente ã nesna . llo Parque l{unì ci pal são vi sívei s vãri as outras pequenis grutas, de ori gem i dênti ca.
llotan-se, en di versos ì ugares do Parque '
blocos destacados e o ìocaì de onde se originara¡. A fotografia
de nQ 24 nostra a separação de dois blocos.

Fotografia

24

Separação de bìocos

dì Uas¡lto

PARQUE r,tur{ICIPAL DE ORLINSIA
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ESTUDS DA5 DIRECOTS

-

METODOLOGI

ra

DI

FLUXO DE LAVA

A

cao da di reçào dos derrames
ou das i ntrusoes de rochas básicas que apresentam dìsiunçao coìunar, utillzamos o método de BRINKMANN (1957), que se baseia
no fato de as formas ostentadas pe'las colunas parecerem estar
I i gadas tanto ao ti po de mani fes tacao magmáti ca (derrame, si ì ì ,
t opól 'i to, d'ique ) quanto aos esf orços tectõni cos rei nantes por
ocasiao da cristaìizacão magmãtica. A figura 12 (a,b e c) mos
tra os sucessivos está9ìos de modificaçao na forma de coìunas
de sills e derrames sob a açao de esforços crescentes. t{a ausãn
ci a de di reçoes pref erenc'i ai s dos es f orços , as coì unas tendem a
assum'i r formas hexagonaj s regulares. Hexãgonos deformados são I
bti dos sob o ef e'i to de esforços pref erenci ai s moderados - Formas retanguì ares serão obti das sob a açao de esforços preferenciais. Tais eSf orços, no caso de corpos h'ipo-abissais, estão di
retamente ì i gadOS ao mecani smo da i ntruSäo, enquantO que no caso de derrames, os esf orços sao desenvol v'idos peì o desl ocamento
da ì ava durante sua corri da.
Pa

b

Fi gura

12

medi

c

ficação na forma das col unas de sil l s e derrames,
sob a ação de esforços crescentes. (BRINKl.,lANN, ì957)

Mod'i
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0 método de
mente

, no segu'i nte:

BRINKMANN

consiste, basica

Escol ha , em afl oramentos , de um
conjunto de col unas agì uti nadas;
29)
,- Enumeração dos lados das diversas col unas, em ordem crescente, sempre num mesmo sentido (figg
ra I 3 ) .
39 ) - l*led'ição dos compri mentos dos I aI

A

)-

e anotação em fi cha prõpri a ( tabeì a I )
49 ) - Med'i ção dos rumos dos I ados com
a bussola. Tal medìçã0, com a bússola, deve ser feita a uma cer
ta Oistãncia do solo, para evjtar a infìuência dos minerais ricos em ferro exjstentes nas rochas bãsicas sobre a agulha da
bússol a. Para tal exped'iente, uti l'i zamos uma tãbua de madei ra
de um metro de altura que possui, na porção superior, um Suporte transversal também de madei ra, onde é f i xada a bússol a para
do
as medìções. 0s dados obtidos são lançados na mesma ficha
dos

.

i tem 39.

59) - 0s dados obtidos são lançados em
outra fj cha prõpri a ( tabel a 2) , ordenados em val ores crescentes
dos rumos.

69) - Constrói-se uma poì igonal somató
ri a resultante (figura 13, c). A loca'l ização dos esforços prefe
renci a'i s por ocasi ão da sol i d'if i cação e perpendi cul ar ao di âmetro mãximo no caso de pol ì gonai s somatõri as el ípti cas , e perpe!
dì cular ao lado maior no caSo de po1ìgona'is retangulares.
A localìzação dos e'sforços em função
das formas das poì i gonaj s resul tantes iã foi provada em estudos
de derrames recentes onde a direção do fluxo magmãtico é perfei
mente conhecj da.
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Seqüência das fases par¡ o estudo das
col una res :
a - conjunto de colunas
b - enuneração dos lados das coluaas

c - construção da poligonal sor¡tõrla
( BRI

ilKilA]ril

,

t 957

)

(rERil ¡ CK, 1974 )
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Ficha de Campo
Alloramento:

DIABÃSIO

LocalizaÇào:

PIDREIRA

ObservaÇão:

COLUNAS DO PARTDÃO LESTE DA

''LINCI'"

SITUADA

A
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DE

P

OUTUBRO

Executor:

llanderley 0rsalli
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TABELA I

Ccmprimento

Rumo

Ficha de Gabinete
Alloramento:

DIABÁSIO

Localizaçåo:

PTDREIRA ULENCI"

dbservaçào:

COLUNAS DO PAREDÃO

Data:

I9

Executor: lTa¡dell
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0
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TE D

PEDREIRA

DE OUTUBRO DE 1977
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Ficha n.o:
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Com;rirnento

Rumo
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LOCAIS VISITADOS
Foram pe rcorri dos

ma

i

s de I 0. 000 km de

estradas de rodag€ffi, asfaltadas ou nã0, do Estado de São Paulo,
que cortam as rOchaS básj cas, com VistaS de Se encontrarem aS
di sj unções col unares para as respecti vas medi ções.
Infel i zmente não f oi possível a uti l'i zacão de fotografi as aãreas para escol ha dos I ocai s , em vi sta de
muj tas estruturas colunares ou correlatas apresentarem pequena
possança. De acordo com RICCl_SlEl3! (1965), os basaltos com
disjunção colunar po dem, pelo intemperjsmo, produz'i r nas fotos
a6reas, aparênci a se rri I hada, pel a queda de col unas.
A escol ha das estradas e dos I ocai s foi
baseada no Ma pa Ge o I õgi co do Estado de São Paul o ( Secretarj a da
.l967) e tamIn st i t uto de Geolog'i a e Geografia Agri cul tura
bém na consul ta de r ev'i stas especial'i zadas (Boletins e Revistas
da Soc'iedade B ra si I e jra de Geologia, Anais dos Congressos Brasi
I e i ros de Geol o9 ia ) t l'i vros nacionais, teses, etc., valendo-se
tambóm de i nfo rm aç õ e s pessoa'is (RUtGG, t,JTRNICK).
Muitos dos loca'i s vis'i tados não apresenta
ram estruturas necessãri aS aos obiet'i vos, motì vo pel o qua'l não
aparecerão neste trabal ho.

4l
RESULTADOS DE OBSERVAÇAO

VI

] .

BURITAMA

As di siunções col unares foram encontradas na Pedrei ra Bande'i rante, si tuada em um af I oramento de
basalto na margem dire'i ta do'Rio Tietâ, a mais ou menos 500 m
da ponte da rodovi a Bì ri gtli -Buri tama.
As di sjLnções são representadas por
colunas não muito grandes, com diãmetro maior de l0 cm. Predominam, ìocalmente, as colunas pentagonais, cujo comprjmento ra
ramen te u I trapass a 2 me tros .
Na mesma margem, apõs a ponte, o basal to ã vesj cuì ar, com notãvel arredondamento das vesícul as ,
não se notando, nas mesmas, qualquer indício de alinhamento.
Foi encontrado apenas um coniunto de
col unas passíveis de medição, cujo resul tado apontou di reção
N 379 E.
0s areni tos da Forrhação Bauru recobrem, I ocalmente, o basal to.

BIRIGIII
Fi gura

I4 -

S'i

tuação esquemãti ca do l ocal

.

4?

2.

AVANHANDAVA

As med'içóes foram feitas em derrames
de basa'lto que afloram em locais próximos à Hidroelétrica homõ
nima.

lla märgem esquerda do Rio Tietê,

€ß

col unas s i tuadas j unto ã Hi droel ãtri ca , duas med'i ções foram efetuadas, ôpontando di reções N 689 E e N 729 t.
0utro conjunto de col unas foi encontrado na mesma margem, mais ou menos ì km a montante das quedas d'ãgua, com resul tado de di reção apontando N 459 t.

F'i

gura I5 -

Si

tuação esquemãt'i ca

da

Avanhandava, mostrando

Hidroeìãtrica de
os locais das medições
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lla Serra da ia.f,ur¿, :a rOdoVja Pjraju-Fartura, a ì2 km da primeìra., vá¡^jos ierr:mes de basaltc re.
cobrem o Arenj to Botucatu, o qua I e atravessado por numerosos
dìques de diabásio.
Nesses Jerranles, as colunasr em uma
extensåo de aproxjmadamente i50 Ír, sáo pequenas, com porcentagem de formas hexagonais reduzjda, nolando-se maior densidade
das de forma pentagonaì. colunas teiragonais nào são raras.Du
zentos metros após o lccal do afrcramento das colunas, em direção a Fartura , ex'i s te outrô exios ì çao de col unas t mas em po

sìçao praticamente norizontai

.

Nc conj un to fc rmado pe ì as pr i mei ras ,
foram possívejs 4 mecjicòes, 3 das quaìs epresentaram direções
no quadrant.e Nt í4c4. 35q e 45Ç e umó nc quadrante Nl.l (609).

Fotograf i a
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Disjuncòes c:Ii:¡"a
Serra da Farfr::^:

^es

n0

rasa I tc

da
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PI

4

zôda na Rodovi a
raju e 0urinhos.

Raposo

te a um sill encaixado

DRT

I RA DOURADAO

Esta pedrei ra de diabãsio estã lscalì
Tavares, km 340, entre as cidades de pì

0 af oramento de d'i abãs'io é pertencen

da Formação Estrada Nova.
0 djabãsjo ó, em sua maior parte, nacì ço, mas em duas porçoes da pedre'i ra, o mesmo mostra di s junções horizontalizadas, aìgo cõncavas. Em ambos os locais,
o
d'i abãs'io possui amígdalas mjlimátricas, não orjentadas, preenchidas por material de cor clara (?) ou material de cor verde
(?). Raras são as anrígdalas centimétri cas.
Na parte superi or das di sjunções horizontais exjstem pequenas colunas verticais, cujas medições a
pontaram resultados de direçòes d.e N 609 14 e N 609 E.

Fotografi

a

26

V'i s

em

sedimentos

ta parci a I da Pedre'i ra

Douradão
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RODOV I

A

ANHANGUIRA

Na região nordeste do Estado de São
f rontei ra com o Estado de M.i nas Gerais, a lo-

Paulo, próxima ã
dovia Anhangüera expdem vãr'ios afloramentos de basalto.
,Em aìguns deles ex.i stem disjunções
co
lunares que possibilitaram medìções de direção do fluxo magmãtico. tsses lugares são os seguintes:
a) - afloramento localizado entre as
ci dades de Arami na e Igarapava ,
no km 441,5 da rodovia.
A medì ção i ndi cou d.i reção N Z0gE.
b) - afloramento localizado entre as
ci dades de Buri ti zal e Ituverava
A medìção ind.i cou direção N 5Sgli.
'ì
c ) - af oramento s i tuado a g km da ci
dade de São Joaquim da Barra, no
/
km 385 da rodovia.
A medìção indicou d.i reção N Z5gl.l.

46
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ORLANDIA

As

medi

toE de basalto situados em doi s
A

-

çoes foram fei tas em afl
I ocai s di sti ntos:

oramen

PARQUE MUNICIPAL

Local i zado na própri a ci dade ' con
v'i rtude da bel eza natural do I o-

derado ponto turísti co, €ffi
cal e da presença de "grutas basãlticas".
As col unas basãl ti cas são Pequenas (d'iãmetro maior entre 8 a I 0 cm ) cuios comprimentos ati ngem
atã 3 metros. 0s resul tados apontam:N359EeN6?qE.

s'i

b

PEDRE

I RA ORLANDIA

Esta pedrei ra estã sì tuada a mais
ou menos 4 km a nordeste da

c'i dade.

As colunas são bastante semelhantes ãqueì as encontradas no Parque Mun'i ci pal '
As medi ções efetuadas neste I ocal
mostram direções de N 534 E e N 759 E'

Fi

gura

I

6

i tuação esquemãt'i

ca da "9ruta basãl ti

ca "
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7.

BRODOSQU I

As medì çòes foram real i zadas em dois
'
af I oramentos de basal to, s i tuados a sudoeste da c'i dade i
a - nas proxi mi dades da es trôda muni cì pal em dì reção à fazenda'Coque i ro foram real i zadas vãri as me
e
ções, e os resultados ind'i caram: N 209 E, N 619 E, N 59 E
N 899 l'l.
b - nas prox'im'i dades da estrada muni ci pa'l , em d'i reção ã f azenda Barri nha os resul tados mostraram
as segu'i ntes djreções: N 748 E, N 369 t e N 429 E.
at
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tuação esquemãtì ca dos doi s afl oranentos
de basal to com di siunções colunares.Si
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RIBEIRAO

PRETO

feitas no basalto
exp'lorado pela Pedreira Saíd, localizada a 4 km ao sul da ciAs mediçoes foram

dade, na rodovi a para Araraqr¡ara.
Locaìmente, as col unas basãì ti cas
apresentam pequena possançar Corlt o diãmetro maior raramente
atingindo l0 cm e as colunas possuem comprimento de 2 a 3 m0s resu I tados das mefi ções i ndi caram direções do fìuxo magmãtìco N 60Q t e N 859 E.

Figura l8 - Localização esquemãtica da Pedreira Saíd.
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TAMBAÚ

feitas na Serra
do Córrego Fundo, situada na estrada municipaì que liga a
As mediçoes foram

cidade de Tambaú a Santa Rita do Passa Quatro, a mais ou me
nos ì0 km desta última.
De todos os loca'i s visitados no
Estado de Sao Paulo, este foi o local em que encontramos as
melhores disjunções no basalto. 0 afloramento ìmpressiona
pe'l a quantidade enorme de colunas. Infeìizmente, tamanha beleza geo'lõgì ca está sendo destruída por uma pedrei ra local ,
Na porÇao central e 'i nf eri or da ex
pos'içã0, as coìunas estão bem separadas umas das outras,
formando colunas ind'i v'i dual izadas, com diâmetro ma'ior de
até 30 cm. Estas colunas, em aìguns locais, jã se mostram
al go i ntemperi zadas, com a camada de i ntemperi smo ati ngi ndo
ì cm de espessura e arredondando os cantos das col unas.
A expos'i çao se pro'longa por mai s
de 400 m, com al tura ati ngì ndo 50 metros.
A porçao do lado d'i re'i to, na parte
superior, próxima ã estrada que vaì para Santa Rita do Passa Quatro, mostra o basal to "gravata-borboleta".
Vãri as med i ções executadas na expo
s'i ção mostraram os seguintes resultados: N 779 I'1, N 25ç l'l e
N 45q l.l. Uma medição executada na porção do lado esquerdo
da exposi ção indì cou d'i reção N 259 E.

5C

I

i -

B0A isPtRAr{çA D0 suL

Â .odovia de Jau a Araraquara, n0
Ka iì9, mais cu menos ì û (m da cl dade de Boa tsperança do
Sui, corta um sjìì de dì abás i o, que de acordo con! S0ARES
(.l973) é transgressivo no Areni to Botucatu.
As coì unas formadas neste si I l
na êxDos i çao, sao bem formadas , com predomi nãnc i a das forrnas hexagonai s . Foram encontradas coìunas com diâmetro or_rr cr de ate 40 cm.
0s resul tados das medi ções nes uas
co I unas mos t ram que a ì ntrusao processou-se nas di reções
iri 709 l{, N 769 l{ e N 58q þi,
:

Fotografia 27 - Disjunções coìunares

lffiË

ern

diabãsio

5l

ll

ANALÃNOIN

afl oramento de basãl to
gâ, nas alturas do km BZ.
um

As nredìçoes foram real jzadas em
s i tuado na rodovi a Jaú-p.i raçunun-

,

As colunas, no local, são pequenas' com diãmetro maior de l0 cfr, e de pequeno comprimento,
raranente ul trapassando 2 metros.

0s resultados
tam, para o local, as

d.i

reçòes N 259

!,J

d.as medições apon-

e N lgg l,l.

\
\

s2

12

-

LEME

As medições foram

feitas

em

uma

pedrejra de diabãsio a oeste da cìdade, situada num sill eilt
butido na Formação Irati. t o sjll da Mata da corda, mapeado por S0ARES ( I 973 ) . ESte corpo magmãti co corresponde ao
corpo em que efetuamos medições em Iracemãpolisr efn
L'imei ra e em Santa Bãrbara do 0este.
As colunas resultantes das disjun
'i
ções são bem nd'i vidual izadas, com diâmetro maior, em algumas deìas, atjngindo 80 cm. Alcançam mais de l0 m de altura.
são bem verti cai s , não se notando, no I ocar , j ncr i nações
das co'lunas.
0s resu'l tados das medições aponta
ram: 309 , 47q , I 49 , 3Bg e ZZQ , todos no quadrante ill.l.
mesmo

Fotografia 28 -

D'i

sjunção colunar em diabãsio.-

{

.s-
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I3 .

LIMEIRA

As medições foram efetuadas em du
as pedrei ras de di abãs i o, s i tuadas próxìmas da Rodovi a A_
nhangtlera: Pedre'i ra Limeirense (km 140) e pedreira cavinato
(km l4l)

Trata-se do mesmo corpo magmãtico
em ambas as pedrei ras, ci tado na pedrei ra de Leme. Em ambas
o diabásio apresenta gnanul ação bem desenvol vi da. l{a pedrei
ra Cavi nato c0nstatou-se a presença de cristais milimétricos esparsos de pi ri ta, na porção norte da pedrei ra.
As disjunções colunares encontram
se em uma faixa de aproximadamente Z0 m, em ambas as pedrei
ras, na região sudoeste das mesmas. 0 djâmetro maior das co
I unas g'i ra em torno de ZO-25 cm.
em ambas

as pedrei ras,

As medi ções efetuadas mostraram
di reção de N 559 I.l.

Fotografia 29 - Disjunção colunar en dlrbãsio.
Pedrei

ra

Cavi nato

.
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4.

SANTA BÃRBARA DO OESTE

A rodovia que ìiga as cidades de
Piracicaba e Americana, prõximo ã cidade de Santa Bãrbara
do 0este, deixa visuaìizar um paredão de diabãsio com aproximadanente 200 m de compl"imento e l0 m de altura.
0 corpo magmãtico, na sua porção
central, exibe coìunas cujo diâmetro máximo atinge I m e
são perfei tamente verti cai s. Este corpo magrnãti co pertence
ao mesmo

sill descrito

em Leme.

As medições das colunas indica¡r
gu€, locaJmente, a intrusão fez-se ao longo da direção
N 359

E.

Fi

gura I 9

-

Si

tuação esquemãti ca do I ocal . -
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I5 .

IRACEIIÃPOLIS

Foram encontradas disjunções colu

nares na Pedreira Dinas Ometo, prõxina a Iracenãpolis.
0 corpo nagmãtico que constitul a
pedreira 6 o nesmo sill degcrito en Lene. Localnente, ã
constituído por diabãsio maciço, que apresenta disjunções
colunares na porção norte da pedreira. As colunas, ben formadas, ôpresentam diãnetro ¡¡aior de atã t8 Grr são ber verticais, não nostrando as características encontradas er Ltmeira.

As disjunções colunares , apos
ções, i ndi cam di reção de i ntrusão 11 609 E.

"

medi

as

56
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SERRA DE SANTANA

As medições foram efetuadas eD um
corpo nagmãti co situado na Serra de Santana, no km 196 da '
rodovia que liga Rio Claro a São Carlos.
' segundo F0LFAR0, LANDIÌ,1 e ELLERT
(ì967) o corpo magmãtico ã um sill de diabãsio que apresenta-se falhado em degraus, dando margem a que fosse conside"rado:por muitos anos como do'i s derrames d'istintos. 0 sill
,¡ssenta-se sobre os areni tos da Formação Botucatu.
As colunas formadas pelo diabãsio
npresentam diãmetro maior em torno de 30 cm. A maior parte
das colunas é vertica'l , mas a'lgumas exibem inctinações. Foi
èncontrada, quase ao final da exposição, êtn direção a São
uma estrutura denominada "Dutch Cheese" (JAMESrl920)
._Carlos,
i
A med'ição das col unas , apontou no
'local, direção de intrusão N 759 E.

Fotografia 30 - Aspecto parcial das colunas.-
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17
uma pedrei

ra

de

basal

to,
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BARRA BONITA

As med'ições f oram efetuadas en
abandonada, na estrada Jaú-Barra '

Bonita, situada a 500 m antes da ponte sobre o Rio Tietã.
possanças mui to

torno de l0 cm.
atã 3 metros.

' As colunas não possuem, no local,
expressivas, com diãmetro maior girando em
São verti cai s e seu tamanho mó¿'¡o al cança

encontrado também nesta pedre
i ra, um tubo de I ava preench do, com dì reção N 409 E e cono
o mesmo pode ser visto em do s pontos di sti ntos da pedrei ra
concì ui u-se que o senti do do derrame foi de NE para Stl.
As medi ções das dj sjunções col una
res, no' locaì, apontam as di reções: 369, 389, 40Q e 459, to
das no quadrante NE.
Fo

Figura 20 - Situação esquemãtica do local.-
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SAO

PEDRO

A rodovja municipaì Elysio de P.g
la Teixeira liga a cidade de São pedro a patrimõnio. Logo ã
saída da cld¡de de são Pedro, i n'i ci a-se a serra de mesmo ne
m€, a qual ê consti tuída 'por areni tos da Formação Botucatu,
com nais ou nenos 190 m de espessurar côp€ados por 4 derrames de basal to. são encontrados tambðm areni tos i nterderranes.

As coìunas encontradas no topo da
Serra ds São Pedro são pequenas¡ com diânetro maior de g cm
e muitas dglas ôpresentando inclinação.
As medi ções das col unas apontaram
direções dc t{ I?9 t e N tBA t.

Fotqgnefi a

^)

3l -

Aspecto parci

al

das col unas. -
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SERRA DT BOTUCATU

As

ções f oram fe.i tas em af I o_
basalto, na rodovia Botucatu-são paulo, km ?31..
Nos djversos loca.i s onde foram fg
itas as medições, veriflcou-se que as colunas não são muito
bem formadas, com diâmetro maior em torno de l0 cm.
Localmente, o basalto assenta_se
sobre a Formação Botucatu, existindo em vários lugares, os
areni tos i nterderrames e também as brechas basã'l ti cas.
Dois tubos de lava foram encontra
dos, mas ôs condições geoìógicas locais não permitiram a in
di cação segura de seus senti dos. 0s tubos mostram di reções
de N 20- 309 t,l.
As mediçoes, êfetuadas nas disjug
ções colunares, apontam as direções N 50g l{, N Zggl.l e þZ0gl{.
medi

ramentos de

a

6e'

20

te castel o

R0D0VIA PRt)tDEf¿TË CAS-iEL0

B RÂFIC O

Nos km 188 e .l89, a iìodovia presiden
Branco corta do'i s paredões de basal to, com apno*'

x'imadamente

ser v'isto

-

l0

m de

altura.
0'primeiro deles, no krn jB8,

pcde

extensão de aproximadamente A0CI m. As di s.jt¿n
ções colunares jndìcam rjìreção N 509 t. A.inda, nest; e )ipûn':
çã0, foj encontrada a estrutura, denominada por .jAMIS iiezO)
de "Junta Esfãri ca".
No segundo paredã0. no km lEi"
me
di ção das col unas 'i ndi cou di reção N 5g h,
numa

"

Fotografia
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DISCUSSAO DOs REsULTADOS

I-

0s nesu'ltados obtidos apFesentan un va
lor intrínseco local, ìigado ao conhecimento dos esforços da ãrea e seus dados poderão ser utiìrzaoos em Georogìa Ap]icada.
, 2 - 0s uasaìtos das regiões nordeste e noroeste do Estado de são Paulo apresentam um valor concordante
com um
direção NE. Esta drreção também foi obtjcta por:0r:Lvt{RA e
LEgNARDgs(in
r94u).
IEINZ,
Na região de Fartura. a maioria das rcdi_
0as efetuadas concordou também com aquela c,lireção, tendo
sido encontrâda uma o'ireção dlscordante NI{-SE.
Essas oireções oe fluxo de lava basãltica
concordam com as observações feitas por FÛLFAR0 e suGUI0(1g67).
As oi_
reções de lava NE-Sl'f partiriam de condutos atirnentadores principais
,
que se transformaram nos drques de direção N 40-45g
l{, enquanto qtæ os
fluxos Nw-sE partrriam dos condutos subsioiãrios, NE.
Em Barra Bonita e São peoro repete_se a
mesma <lireção NE-Slrl mencìonada anteriomnnte: além
oisso, foi possível,
na primeira locaridade, efetuar medioa do sentioo do fluxo, segundo
a
direção s 40 !,t.
As direções obtictas na Rodovia presidente
casteto Branco (km r89), êrn Anarânoia e Tambaú, na direção t{l{-sE, talvez tenham tioo influência da rrr€guraridaoe do suustrato, condrcig¡rando a drreção do f'luxo. No caso de Tambaú, FúLFARo e SUGUI0 encontrara¡r
um sistema de drques na direção N 60-709 E, com ocor€ncla
subs¡diãria
de atinhamentos N 40-459 H.

a ter

Confom¡e aque'les autones, esta ãrea poderi
srdo regrão de aìimentação, o que expricaria as nndidas de <tire-

ção de lavas obtrdas neste traþalho;
Com os oados dr sponíve.¡ s não puderan ser
convenlentemente explicadas as direções obtidas em duas ocomãncias da
a lta Anhangllera e do topo da Serra cte Botucatu
.

3)

os'

deve-se

distingurr

Quanto ãs drreções ooticas com ciaoãsiarguns casos especrais. pr6ximo a Ourinhos, na

Peoreira Douradão, as meoidas foram efetuadas em colunas verticais do
topo. No entanto' oDserva-se lfotografla ng 25) a rntercalação de rt{a-

1

62

clasanentos horizontais flexionados e grande quantrdaoe de zeó¡it¡s (?).
Talvez nesse t,ocal tenha havido suÞsioência concomitante con o esfriamento. Por outro lado, o slstema de dlques observados em Fartura poder!

a atingir a região de Ourinhos e,

como assinalam F0LFARo

e

SUGUIo, 1d74,

os contatos laterais dos abundantes drques da região não são simptes ,
podendo passar a pequenos s'ills ou então injetar irregulanænte a rocha
hospeoei ra, qgg_Igfng¡gs qsõg]$s.

Fotografia ng ?3 - vista parciar da pedælra lburadão,
mostrando diaclasanento horizontal fleximado.

i

0s daoos oos oiaoãsios de Boa Esperrçr
do Sul, LenE e Limira são concordantes coot a drreção ttl-SE, concgr{ando com os dados de obserryações de SOARES (]973)r segundo os qu¿is os
sills desapanecem para dentro <ta Bacia do paranã.
Três loca'lrda<tes forneceran dir.eções oe
f luxo de lava intrusiva discrepantes: Serra de Santana, Saata BãÉara
0o 0este e lracemãpolis. Vãr'ios autores oefendenr a possibillrtade dr g
corrância cle f luxos laterais con direções discrcpantes dr frcnte prf ncl
pal

.
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'ìunares

4

-

geral, as formaçoes cosào bem mals espessas em o¡aoásìo que em basalto. Tat fato é de
De uma mane.ira

vico ã mane'ira de forrnaçà0. Como etas são orìgrnadas peìas contrações
mot'ivadas pelo resfriamento do material magmãtico, são mats bem formadas e mais espessas nos cliabãs jos, vlsto que estes apresentam resf¡amento mais lento.
5 - Sao raras, no Estado de São paulo, outras formações seguras incljcadoras de correntes de fluxo, tais como esprráculos, vesículas-cachrmbo, etc., po'is as mesmas, para a sua formaçao, necessitam de o pìso, sobre o qual a lava cam'inhou, apresentar ãgua'Como o substrato basã¡t'ico do Estado de Sao Paulo é o Arenito Botu
caru, de orjgem desértrca, a probabitidade de formação oe tais estruturas é pequena.
6 - Estruturas superfic'ials de basalto indl .:adoras de correntes de f I uxo (vesícu'las orientadas , f i tanentos de vf
dro distendidos, caneluras de lava, etc.) tambêm são raras, em virtude
da jntensldacte do intemperrsmo nas nossas condições e de a maior parte
do nosso basatto estar coberta peìa Formação Bauru ou outras.
7 - 0 desenvolvìmento das jun¡as colunares
associado ô fendìlnamentos horizontais e movimentos crustais de pequena
intensidade, pode or.iginar ,'grutas basãlticas,,, como as de 0rlândia.
8 - Pela sua excepc'ionaì oeleza, quantrdade, reguìarictade e tamanho, merecem ser preservadas as coìunas encontra
das na Sema do Cõrrego Fundo (Tambaú), Que atuatmente estão sendo desmontadas por uma pedreìra.
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