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Província Basáltica Continental do 
Paraná

Espessura média de 650 
metros de derrames do tipo 
layercake

131,5 - 133,6 Ma: parte norte e 
131,6 - 134,6 Ma: parte sul

LIP (Large Igneous Province) –
Ernst (2014)

1.500.000 Km2 de área

800.000 Km3 de volume, para 
Courtillot et al. (2003) o valor original 
deve ser superior a 2.3 Mkm³

Machado et al. (2017) - BJG

Província Basáltica Continental do 
Paraná

• Também denominada de Província Magmática do 
Paraná (-Etendeka) ou ainda Formação Serra Geral 
(estratigrafia da Bacia do Paraná)

Rocha Jr. et al. (2013) - ESPL
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É a sexta maior LIP meso-cenozóica, em área do planeta, precedida por: Madagascar
(1.6 Mkm² - Ernst and Buchan 2001), Deccan (1.8 Mkm² - Subbarao et al. 1994), Afro-
Arabian (2 Mkm² - Avni et al., 2012), Siberian Trap (7 Mkm² - Ivanoy et al. 2013) e
CAMP (10 Mkm² - Bertrand et al. 2014).

Ernst(2014) - Livro

A Fm. Serra Geral exibe 
contato concordante com a 
F. Botucatu, sendo no sul 
com os sedimentos 
lacustres da Fm. Santa 
Maria (discordante) e ao 
NE diretamente com o 
embasamento cristalino.

Milani et al. (2003), modificado no cretáceo por Machado 
(2010)

O paleodeserto Botucatu, pode ser
comparado em dimensão, aspectos
climáticos e forma das dunas ao
deserto do Saara

Lee sideStoss 
side

Sequência esquemática 
mostrando o preenchimento dos 
campos interdunas 
(Paleodeserto Botucatu) pelos 
primeiros derrames de lava da 
Formação Serra Geral.

Machado et al. (2017) - Terrae

O contato marca a 
topografia do topo da Fm. 
Botucatu no início do 
Cretáceo.....
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Disjunções colunares

Com o resfriamento....

Machado et al. (2017) - Terrae

Rochas básicas – intermediárias (97%)

� Os derrames de lava são na maioria constituídos por 
basaltos, andesi-basaltos e andesitos de afinidade 
toleítica, tendo como mineralogia principal 
plagioclásio (43% em média), augita (24% em 
média), pigeonita (11% em média), olivina (1% em 
média), quartzo (0,5% em média), opacos (7% em 
média) e apatita (0,5% em média), além da própria 
matriz com aspecto vítreo ou microgranular. 

� A coloração é cinza-escura a negra, maciço ou 
vesicular, subfanerítico, com granulação variando de 
média a vítrea.

http://fabiobrazmachado.
com.br/

Predominantemente cinza, com tons esverdeados e 
avermelhados, mesocráticas, granulação fina – fina 
média. A variação da coloração está relacionada 
principalmente com a quantidade e tipo de matriz 
(vítrea, microgranular, micrográfica), além dos 
diferentes graus de alteração da rocha. Tons mais 
esverdeados são denotativos da presença de argilo-
minerais, provenientes da alteração sobretudo de 
piroxênios e plagioclásios. 

Já a coloração mais vermelhada se deve a óxido de 
ferro, na forma cristalina próxima a do mineral 
goetita, como resultado da alteração sobre os 
minerais opacos e piroxênios.
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Texturas comuns

Textura Intergranular, onde cristais ripiformes de 
plagioclásio apresentam grãos intersticiais de 
clinopiroxênio, além de minerais opacos subhedrais. 

Textura Subofítica, onde cristais ripiformes de 
plagioclásio encontram-se parcialmente engolfados por 
cristais de piroxênio (cor acastanhada). Amostra 
coletada em Campo Grande (MS). Nicóis paralelos. 
Nicóis paralelos.

Texturas comuns

Textura ofítica em diabásio coletado em sill próximo de 
Alto Araguaia (MT)

Textura granofírica, com material de composição félsica 
microgranular, com forma vermicular, conferindo 
aspecto gráfico. Amostra Caipolândia (GO)

Texturas comuns

Textura intersertal em amostra coletada próximo a 
cidade de Sidrolândia (MS). O material vítreo, rico em 
cristalitos, ocupa os interstícios dos cristais ripiformes 
de plagioclásio. Nicóis paralelos.

Textura pilotaxítica em amostra coletada em topo de 
derrame, próximo a cidade de Dourados (MS), com 
ocorrência de textura pilotaxítica, onde cristais 
ripiformes de plagioclásio estão orientados segundo 
direção de fluxo da lava. Nicóis cruzados

Texturas comuns

Textura hialofítica em amostra coletada em topo de 
derrame, em Maracaju (MS), onde cristais ripiformes de 
plagioclásio encontram-se dispersos em mesóstase 
vítrea. Nicóis cruzados.
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Sills e diques

• Não foi 
verificado os 
enxames de 
diques (da 
literatura de 

80s e começo 
de 90s) nem 
em MS e nem 
no sul de MT.

Peate et al. (1992) - BV

Tipos de Lavas na região norte 

• Pahohoe (e variados)

• A’A’

• Lava Blocky

Fluxos pahoehoe

� Envolvem um avanço de lobos com pequenas espessuras,
a zona superior é rapidamente formada pelo contato da
lava com o meio isolando internamente o sistema. Esta
crosta é inflada pela pressão interna dos voláteis o que
facilita a passagem, o espessamento e o transporte da
lava por longas distâncias.

� Os derrames pahoehoe são gerados em um sistema
fechado mantendo uma perda de calor (por condução)
lenta, em torno de 0,5º C/km.

� A preservação dos fluxos como pahoehoe exige uma
paleotopografia horizontalizada (<5o de declividade) e
uma vazão (volumetric flow rate) baixa (< 5 m3/s).
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Diagramas exibindo a formação de fluxos pahoehoe inflados (mod. Self, 1997). 

Modelo de evolução de um derrame 
pahoehoe

Estruturação interna
- Crosta superior, núcleo e crosta basal

Frente de lobo pahoehoe com 
típica crosta superior e coluna 
de vesículas (Próximo de 
Naviraí).

Frente de lobo pahoehoe 
maciça (Ponta Porã).

Feições em corda localizadas em MS, próximo de 
Campo Grande
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http://fabiobrazmachado.
com.br/

Feição de superfície em corda

Lobos pahoehoe

Feições em lobo na região de Jataí (GO)

Pahoehoe- Açores Pahoehoe- Hawaí
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Feições de rompimento. (MS)

Lobos P, S  e Sheet flows finos• Lobos do tipo S são caracterizados pela 
distribuição homogênea das vesículas, enquanto 
os do tipo P possuem vesículas em forma de tubo 
(pipes) na base, e bordas maciças. 

• Sheet flows finos ocorrem associados aos lobos 
são vesiculados e produzidos por uma única e 
contínua efusão gerando derrames horizontais 
com pequenas espessuras.

Lobos P, S  e Sheet flows finos

Sheet-flows

Pahohoe tipo P em MS. Machado et al. (2015)

Amostra KS841 – Campo Grande (MS)
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Lava tipo a’a’

Fluxos ‘a´a

• São caracterizados por topo e base escoreáceos, vesículas 
alongadas/estiradas no topo e por acesso em reentrâncias da porção 
maciça superior de blocos em função do deslocamento do derrame.

• Maior vazão eruptiva (> 5-10 m3/s;) e maior declividade do terreno. 

• A perda de calor da ordem de 3-5o C/km aumenta a viscosidade e a 
taxa de deformação durante o escoamento impedindo que fluxos 
atinjam grandes distâncias da fonte. 

• A carapaça externa blocada/escoriácea é parcialmente misturada 
com as porções mais internas durante o avanço do fluxo acelerando 
o resfriamento da lava.

http://fabiobrazmachado.
com.br/

Lava ‘a´a

Lava pahoehoe
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Derrames a´a com brecha de topo em Caju –GO

Interações entre lava e sedimentos

• Intercalações de sedimentos, com as 
carcaterísticas petrográficas associadas com a 
Formação Botucatu, são comuns durante todo o 
processo vulcânico. Essas intercalações estão 
associadas a curtas interrupções no vulcanismo 

sem que exista tempo para diagênese.

1º Derrame – Pahoehoe Lobo tipo S

2º Derrame – Pahoehoe Lobo tipo P

3º Derrame – a’a’

Bypass surface

Single-dune

Machado et al. (2015) - SE

Bypass surface

1º Derrame – Pahoehoe Lobo tipo S

2º Derrame – Pahoehoe Lobo tipo P
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Jerram & Stollhofen (2002)

+

Lava pahoehoe Ambiente desértico

=    sand-filled craks

http://fabiobrazmachado.
com.br/

Campo Grande (MS) Machado et al. (2009)

Necessariamente pahoehoe 

Necessariamente pahoehoe 

Machado et al. (2015)
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Machado et al. (2009)

+

Lava

=    PEPERITOS

Slip surface (seco ou úmido)

Falsos peperitos (secos)

Peperitos (molhados)

http://fabiobrazmachado.
com.br/

1º Derrame – Pahoehoe Lobo tipo P

Peperite Zone

Machado et al. (2009)

pipes
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http://fabiobrazmachado.
com.br/

Peperite Zone

Clastos de basalto

Machado et al. (2009)

http://fabiobrazmachado.
com.br/

• Pillow

Dinâmica do deserto Botucatu

• Essas zonas húmidas eram possivelmente campos interdunas, 
onde três fatores principais poderiam ocorrer no ciclo 
hidrológico: 

• 1 - mudança de atmosfera;
• 2 - posição geográfica;
• 3 – relevo  (montanhas próximas). 

• Esses fatores podem provocar a elevação da lençol freática e 
consequentemente causar a exposição na superfície. Os 
lugares mais favoráveis para a existência desse ambiente 
úmido eram as bordas da bacia do Paraná. 
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Estratigrafiaquímica dos derrames

Estratigrafiaquímica dos derrames
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http://fabiobrazmachado.
com.br/
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