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TNTRODUçÃo

Antecedentes e objetl vos

Em trabalho anterior demonstrou-se que as ro
chas basálticas da Bacia do Paranã, quando consideradas
em conjunto, exi bem grande variedade de t ipos quÍmlcos
cuJas caracterÍsticas pecul îares dificul tam sua clara
corre I ação aos magma s t i pos consagrados na I i teratura
(ntif CC, 1969). Tai s dif iculdades derivam, pâFricularmen
t€, da ambigUidade que se observa,entre suas feições qui
micas e mineral6gicas as quais, em grande parte, se anta
gonizam quando consideradas em relação aos modelos clás
sicos erigidos parå a petrogênese das roçhas basálticas.

Essa situação decorre do fato de gu€, sêr por
um lado, a mlneralogia dessas rochas (caracterízada pr¡g
c ípalmente pela ocorrência general í sada em sua composi

ção modal de dois t¡pos de clinopiroxênios - augitas e

pigeonitas - e em sua composição mineralõgica normativa
de quartzo e hiperstênio - Figura l.l - ) constitui cla
ra evídência de que elas se cri stal izaram a part¡ r de

magma de natureza toleÍtica, saturado ou supersaturado
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Figura l. I - composíção mineralógica normativa de rochas
basál ticas da Bacia do Paraná, resumida para fins de
classlficação, projetadas no sistema basåltlco simples
de Y0DER e T I LLEY, 1962, cujo tetraedro foi desmembrado,
simpl i fícado e reduzido ao plano. plagroclásios, não re-
presentados, fase mineralógica presente em quantidades
variáveis em todas as amostras. composição normatlva cog
forme dados em nüEcg, lg|g. o diagrama evidencia a natu-
reza predomlnantemente toleÍtica supersaturada das ro-
chas nâ provÍncia.
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como tem sido, direta ou indiretamente, admitido em dife
rentes áreas da provÍncia onde essas rochas foram estuda
das (ver, por exemplo, UTALTHER, 1927; GU IMARÃES , 1933;
GUTTlANS, t943; ALl.tE t0A, tg46; scHNE tDER, t g64; RUEGG,

1969; Rtiecc, 1970; G0HES e BERENHoLc, tglSl , por ourro
lado suas caracterÍsti cas quÍmi cas (entre as qua i s se sa
I i entam, entre outras, os a I tos va I ores pa ra a rel ação
álcalis/síllcarFigura 4.l,ou os baixos valores para a rg
lação potãssio/rubfdio, conforme relações i lustradas na

Figura 1.2) situam essas rochas em sua maioria, entre o

quimismo próprio dos mâgmas alcal inos.

0 antagoni smo quÍmico-mlneralógico que persi s

te para grande número - provavelmente a maior parte -das
rochas basál t¡cas da Bacia do Paraná para as quai s dados
são disponíveis, torna logo de inÍcio, o estudo dessa
provÍncia assunto de extremo interesse. As feições p19
prias dessas rochas const¡ tuem, naturalmente, o resul ta
do de condições e processos existentes durante sua gêng
se e evolução cuJos pormenores, e mesmo ainda, os traços
mal s gerai s, permanecem insuficientemente esclarecidos.
Nessas cl rcunstâncias, o espaço encontra-se aberto para
exploração em maior profundidade da petrologia clos basal
tos da Serra Geral, sobretudo porque na sua condição de
exemplo extraordìnário no gênero, consti tui, conforme já
foi considerado (mcOONRL0, 19721 , o mel hor laboratório
para o estudo da or i gem dos grandes derrames cont ¡ nen

tais - basal tos de platô - problema entre outros ainda



em aberto em face dos recentes conceitos que cercam a Geg

logia moderna.

Neste trabal ho, essa exploração foi tentada ruti
I lzando como método de abordagem as vantagens ofereci das

pelo estudò de grandes séries de anál ¡ses quÍmicas. Por

isso, ele se desenvolve, inicialmente, (l) pela caracte
rização dos dados uti I izados. Segue com (2) a reaval ia

ção da composição química das rochas da provÍncîa no que

dlz respel to aos seus elementos preponderantes, ã I uz de

apreci ãvel quant i dade de novos dados. Estes perml tem

i gualmente, tratamento semel hante com rel ação ao conteúdo

de elementos traços presentes nas mesmas rochas. Com ba

se nesses resu I tados, e em n lvel de reconhec i mento, (3)

verifica-se a possibilidade, fundamentada em algumas evi

dênc i as, de que as var i ações observadas na comPos i ção qui
mica das rochas basál ticas da Bacia do Paraná,resul tem de

p rocessos de d i ferenc i ação de ca rã ter reg î ona I ao I ongo

da sua área de ocorrência no Brasi I meridional. Finalmen

têr por meio de parâmetros petrogenéticos, (4) procura-se

estabelecer uma tipologia química para as variedades de

rochas presentes na ProvÍncia, visando esclarecer as co!
dîções de ori gem e evol ução dessas rochas e os mecani smos

operantes durante o processo de gânese'



Dados ora ut i I i zados e, procedênc i a

0 presente estudo foi desenvolvido com

três conJ untos de dados quÍmi cos, obt i dos a pa rt ¡

lise de amostras de rochas basálticas da Bacia do
procedentes da área de sua ocorrênc i a, conforme
tlzado na Figura 1.3.

base em

r da aná

Pa ranã
esquema

0 primeí ro dos conjuntos mencionados, õ const¡
tufdo por anál ¡ ses quÍmicas referentes a 68 exemplares
de rochas, coletadas tendo em vista este estudo com algg
mas exceções. Estas amostras podem ser identificadas na

Figura 1.3, pela letra N aposta antes dos respectivos
números de referência. 0 segundo conjunto, õ formado
por dados anal Ít i cos referentes a exempl ares col etados
com a finalidade de pesquisas geocronológicas. Tais
amostrasr €rrì número de 67, foram cedidas pelo Centro de
Estudos Geocronológícos da Universidade de São Paulo.São
todas geocronologicamente controladas e foram uti I izadas
em vårios estudos conduzidos naquele Centro ( nllRnnl
et al., 1966; MELFl,l967a; MtNt0Lt et at., t97t). Essas
amostras são referidas na Figura 1.3 com a letra !. (sim
plificação da sigla SPK utilizada como referência nos
trabalhos mencionadosrseguida de números que foram aqui
mant idos) . 0 terce I ro conj unto de dados ut i I i zado neste
estudo á const¡ tuído pela coleção de anãl i ses quimicas de

rochas basálticas da Bacia do Paraná reunidas em traba
lho anterior. Consi ste de I 0l anál i ses quÍmicas de elg
mentos pri ncipai s, selecionadas de um total de I 04 reuni



Flgura 1.3 - Mapa esquemático das áreas de ocorrênciadas
rochas basált¡cas da Bacia do paraná. No mapa estão as
sinalados os locais de coleta das amostras utilizadas
neste estudo. Quadrados preenchidos, amostras anal i sa
das parâ elementos princlpai s e traços com exceção das
amostras N42l a N43l nas quai s foram dosados apenas ele
mentos traços. Pormenores quanto a procedência das amos
tras no Apêndice l.
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das por Rtjecc, 1969.
t ra I co I ocada ante s

cias adicionais ãs da
cia das amostras dos
das no Apêndice l.

São refer i das na Fi gura I .3 pe I a I e
de seus respect i vos números. Referên

F í gura I .3, com re I ação a procedên
três conj untos r podem ser encontra

0s conjuntos acima referidos com as retras N es consti tuem os dados novos reracionados âs rochas da prgvÍncia' Totarizam l3s amostrâs anarisadas. somados aos
dados iá di sponÍvei s (conjunro f) obtãm-se uma amosrra
gem cqnst¡tuída de 236 anár ¡ ses químicas de eremenros
princípa i s. os novos exemprares foram também anar í sados
vi sando a determinação de teor de ar guns erementos traços.
Posteriormente, foram adicionados ã coreção de resur tados
ref erentes aos traÇosr mai s 20 anãl ¡ ses de amostras cle ro
chas da província. const ¡tuiu-se dessa forma uma amostra
gem de 155 anál i ses de elementos traços.

s anal Íticos

0s novos dados quÍmicos foram obtidos por meto
dologias diversasrno transcorrer de dois programas dife
rentes de cooperação e t reí namento conduz i dos per o Autor;
o primeiro no centro de Estudos Geocronológicos da univer
sidade de são pauro e, o segundo, no rcentre de Recherches
Pétrograph i ques et Géoch Í mi ques,, - CRpG, em Nancy, França.



No Centro de Estudos Geocronol óg i cos, onde o
Autor traba I hou em col aboração com o Doutor Marcos
Berenholc, foram dosados, por meio de técnica de fruores
cência de raios X, apenaselementos traços, a saber: Bâ,
Cu, Ní, Rb, Sr, Zn e Zr. No CRpG, onde o Autor traba
lhou com os Doutores Hubert de le Roche e K. GovindaraJu,
foram desenvolvidas anål i ses por técnicas combinadas de
espectrografia fotoelétrica de emí ssão, espectroscopia
de absorção atômi ca e fotomet r i a de chama. por me i o des
ses métodos, foram analisados os seguintes e I emen,ol
príncipais de rochas Ígneas, aqui expressos na sua forma
usual de óxidos: Si02, Al203, Fer03 (fe-total), Mn0,
il90, Ca0, Nar0, K20. A ãgua e outros elementos volãteis
compõem o dado numðrico de perdâ ao fogo (p.F.). Ut¡ I ¡

zando-se das mesmas técnicas empregadas para a anál ¡ se
de elementos principais, foram também determinados nas
amostras o teor de co, cr € v, e ainda redeterminados os
teores em Ba, Cu, Ni e Sr, anal i sados anteriormente por
fluorescência de raio X.

0s métodos anarÍticos utîrizados são os corren
tes nos t ra ba I hos de rot ¡ na conduz i dos em ambos os I abo
ratórios. Alguns pormenores técnicos no andamento anali
tîco, porém, merecem destaque por i novações recentes ne
les introduzidos. E o caso das tãcnicas combinadas uti
lizadas no cRPG. Esse andamento, por isso, da mesma for
ma que o instrumental e condições de medidas adotadas nas
análises por fluorescêniia, é descrito no Apêndice z.



l0

!g!q sobre a nomenclatura utilizada

Rocha basãr tisar ñâ forma empregada neste estu
do, ê termo genórico que reune quer basartosr guêr diabá-
sios' Estesrseguindo uso corrente, serão de inÍcio, uti
I izados sem qualquer conotação petrográf ica, porém, derÊi
nidos com base em critérios estritamente geolõgicos. o
termo basalto ê reservado exclusívamente ãs rochas ex-
trusivas, formadas na superfÍcie pera consor idação dos
derrames de lavas; podem exibir texturas e grânurações
variadas'rdesde t ipos total ou parcialmente afanÍticosras
fanerÍticas de granulação fina e atã mesmo tipos fanerÍ
ticos de granulação grossâ. 0 termo diabásior âo contrá
rio, quai squer que sejam suas texturas e granuração, são
os correspondentes i ntrusivos, consol idados a meio cami
nho entre a fonte de ori gem e a superfície ; @ntremeados
ãs formações mais velhas, principalmente sob a forma de
diques ou lençoi s concordantes ou di scordantes (,'s¡l I s e
sheets") . Assim definidos, os termos basalto e dia-
Þás io são empregados, por exemplo, no Apênd l;" ¡ .s"r;
tos e diabãsios são admi tidos como possuindo composição
química e míneralogia essencial equívalentes entre si, e

ambas equivalentes ao do gabro-, rocha plutônica-tipo. D¡
ferem apenas no modo de ocorrência e, por issor rì€rs tex
turas e ou estruturas que apresentam, e ainda no estado
estrutura I dos mi nera i s componentes que testemunham os
di ferentes ambientes em que se consol idaram. Quer ba-
saltos, quer diabásios se apresentam na provÍncia la rga



tt

mente d i f erenc í ados.
oportuno denomi nações
te neste texto.

Neste caso receberão no
apropriadas, tratadas em

momen to
outra Par

l,lineraloqia d_as rochas basálticas da Bacia do Paranå

Neste trabar ho não serão tratados pormenores
mlneralógicos ou petrográf¡cos das rochas em estudo. Ên
fase será dada'as suas respectivas caracterÍsticas gui
mlcas, exploradas com base em grandes séries de anál i ses.
Numerosos exempl ares ora estudados qulmi camente forqm,
porém, obJeto de descrições petrogrãfícas e mi nerar6gi
cas de ampl itude variável, real izadas em outro contexto.
Este é o caso, por exempro, de várias amostras anarisa
das do conjunto N, cuJa petrograf ia e minerarogia foram
tratadas por RüEGG, l969. É também o caso das amosrras
anal isadas que constituem o conjunto !r descritas no âm
bito de estudos geocronorógicos já mencíonados, parâ as
quais foram coletadas. É ainda o caso de grande número
de exemplares do conjunto T em cujos trabalhos originais,
nos qua i s foram col hidas 

"; respect ivas anál i ses quÍmi
cas, podem ser encontradas descrições petrogrãficas dos
exempl ares ana I i sados. Esse conj unto de í nformações ( a
maioria reunidas sobretudo nos trabalhos de trALTER,lgzT,
GUf ttARÃES, 1g33, GUTMANS, 1g43, ALl,tEtDA, t9\6, LEINZ,
l9\9, SCHNETDER, 1964, AMARAL et at, l966,MELF|, 1g67a,

Um resumo
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quâ¡s o plagioclásio encontrava-se albitizado por altera
ção. Praticamente os mesmos r imi tes de composição , fg
ram estabelecidos por GUTMANs, rg\3r ê'r exemprares core
tados exclusivamente na região do Estado de são paulo.
ScHNEIDERT 196\, por outro lador €rr rochas que ocorrem rþ
Rio Grancle do Sul, constatou variação entre On3n e An69,
ut i I i zando também, da mesma fo rma que GUTMANS, I gh3r oS
recursos oferecidos pela plarina universal. RügGo, l969
e 1972, estudando a minerarogia cle diabãsios que ocorrem
no Estado de são pauro, determi nou em grãos homogêneos de
plagioclásios intervalos médios mais restritos de varia
Ção, OlU, a An65, ut i I i zando i gua I menre de mêtodos ópti
cos e da plati na universal. Constatou também que nas
rochas intrusivas estudadas, os pragiocrásios possuem or
denamento estrutural variável, encontrando-se
cias nas quais eles são do tipo plutônico

ocorrên
( " low

os

tipo

temperature"), ocorrôncias nas guais eles são do tipo vulcânico
("high temperaturer) e, ainda ocorrências nas quai s
plagioclãsios são de ambos os tipos e também do
transícional. Do ponto de vi sta numéricor âs várias de
terminaçoes real izadas sugerem um predominio,entre as ro
chas basãl ticas da Bacia do paranã,de pragiocrásios com
composições que variam no intervalo das labradoritas,
on5o 

" on7o. 0s dados guÍmicos já di sponÍvei s, enrre
tanto, sugerem o contrário. o cãlculo da composição nor
mativa a pârtir das anãr ises quÍmicas reunidas por niiEeg,
1969 e 1970, (conjunto T) , demonstra gue r cerca de 601:.
das anãl ises, produzem pragiocrásios normativos com teor
menor qu" onuo, s i tuando-os pr i nc i pa r mente no i nterva ro
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de composrção das andesinas. Esta é também a composição
gue prevarece nos pragiocrásios do dique de Toninhas, eåtudados quimicamente, em pormenor, por GOl.,lES, 1973. Esse confrito parece indicar que as determinações efetua
das opt icamente, tendem a se concentrar em grãos. ma i scálcicos, em gerar mai s desenvorvidosrnegr i genc iando, por
d ificuldades técnicas de medigão, as fases de borda pr9sentes no mesmo grãor ou as fases presentes nos resfduos
de crístal ízagão, ãs vezes em grande vorume entre as rochas da provÍnciar Dos quaís os pragiocrãsíos são só¿îcos' Este fato, bem conhecido segundo a literâtura 

"rOlcial izada, foi também enfatizado por SCHNETDER, 1964 entre as ocorrênc ias estudadas por esse autor no Rio Grande do sul . Nessas c i rcunstânc ias sugere-se guer genera
I i sadamente, entre as rochas da provÍncia o teor médiode An dos plagioclásios seja inferíor ao indicado pelas
determi nações ópt icas.

0s piroxêniosr segundo minerar quant¡tativa
mente importante entre as rochas basártícas cIa Bacia do
Paranã,são de váríos tipos. .correm os tipos ricos emcálcio, que formam a sêrie isomõrfica das augitas e ferroâugitas, os pobres em cálcio, da série i somórfica daspigeonitas, e crinopiroxênios subcárcicos de composição
variável, fase instãver de mistura a arta temperaturados
anteriores. 0s doi s prrmei ros, são os mai s comuns em rochas intrusivas, enquanto gue os úrt¡mos ocorrem genera
I i sadamente nos basal tos. Augi tas e pí geon i tas formam
vãrios t i pos de i ntercresc imentos que resul tam de fenôme
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nos de exsol ução durante o resfr ¡ amento. Determi nações
de ortopi roxênios nessas rochas estão regi stradas na I ¡

teratura, porém, são de ocorrência restri ta e local lzada.
De acôrdo com med idas õpt i cas rear i zadas por nügcc, l969,
utilizando a platína universar e diagramas especiais, e
ainda de medidas do mesmo gênero gue se encontram nos tra
lhos de GUIMARÃEs, l933 re de ALtIE tDA, I gh6,acresc idas rag
bém de esrimativas realizadas por SCHNEIDER, 1g64, _foipossfvel estaberecer o intervaro de variação na composi
ção quÍmica das augi tas. Segundo esses dados regi stra
dos em RuEec, l969r V€rifica-se que a composição quÍmica
desse minerar cobre grande secção da série isomõrfica
das augitas ferroaugitas. concentra-serprincíparmente,
nas porções íntermediãrias dessa sõrie e em nÍveis mais
ricos em cáIcio do que os estabeIecidos por gROI/N, I967,
Para as rochas toreÍtícas. Não hã ainda reg¡stro subs
tanclal da composrção dos demais tipos de piroxênios.

0 princ ipal mineral acessório é constitufdo
pelo conjunto de opacos em quantidades modais ou norma
t i vas re lat i vamente grandes quando comparadas com concen
tragões correspondentes que ocorrem em outras prov ínc ias
basált¡cas (Rueoc, l96g). Denrre os opacos, as princi
pais fases são óxidos primáriosr mêgnetita e irmeníta,
em geral formando entre si soruções sõr¡das (titanomagne
tita) ou intercrescimentos (ilmenomagnetita). ELLERT
(¡né¿i to),em trabarho recente,no quar estuda por micros
copia de reflexão os minerais opâcos presentes em vá
rios exeqplares de basaltos. e diabásios, constatou tam-
bém, embora em quantidades muito restritas, a. ocorrência
do míneral ulvoespinõr io, e de arguns sur fetos do t ipo
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da pirita, calcopirita, pírrotita, cubanita, esfarerita,
marcassita e violarita.

Plagioclãsiosrpi roxênios e opacos encontram-
-se merqul hados em matr i z ou mater ¡ a I intersti
cial sempre presentes embora em quantidades e com 

""r"iterÍst¡cas variáveis de acordo com a natureza da rocha.
Podem formar uma mesõstasis consti tuÍda de materlal vÍ
treo¡ sêmivÍtreo ou devi tri ficado. podem ser formados
ainda por malha de microminerai s coloridos que consti
tuem misturas de numerosas fases cristar inas, entre as
quai s mineraí s do grupo das crori tas e serpent¡ nas. É

frequente também matriz micropegmatÍticârpârticularmente
vi sívei s nos diabãsios de granuração desenvorvida. Nesre
caso, i formada por resÍduo ácrdo incolor, resur tado do
rntercrescimento de quartzo com feldspato potássico. A
não ser nos casos de texturas micropegmâtit¡cas ou de
concentração excepc íonal (caso do d ique de Ton i nhas,
GOMEs, 1973 a e b), o quartzo e o ferdsparo potássicosão
difici lmente visÍveis ao exame microscópico de rotina en
tre as rochas da provÍncia. Mesmo esses casos, entre
tanto, a presença dessas fases minerarógicas, particurar
mente dos feldspatos potãssicos, foi constatada em grag
des quantidades relatívas, quando uti I izados os recursos
da microaná I i se em estudo de ocorrênc ia loca I izada (n¡ln
RAL et åI. , I 966) . Nesse caso a compos i ção do fer dspato
potássico variava de anortoclãsio a sanidino sód¡co. No
dique de Toninhas, G0l'tES, lg73 3 e !, a composição do
feldspato potássico é a do ortoclásio. A julgar pelas



17

composições normativas calculadas para as rochas
cas da Eacla do Paranã, nijeCC, l969r €htretanro,
zo e o feldspato potãssico ocorrem nessas rochas,
llsadamente, em grandes quantidades relativas. A

tidade de quartzo, de acôrdo com esses dados, ati
quentemente a mais de l0U o mesmo ocorrendo com o

pato potãss i co.

basãltí
o guart

gene ra
q uag

nge frg
felds

A olivina não 'e incomum entre essas rochas,
porém, quando ocorre, não tem expressão quant ¡ tat i va e se
encontra quase sempre alteradar €Ír geral formando núcleos
ou alojadas no interior dos pl roxêníos mai s desenvolvi
dc¡s. A apâtìta é mineral em geral presente e facilmente
diagnost'¡cada quando associada aos resfduos micropegmatl
ticos cla matriz. 0s demals minerals registrados entre
essas rochas são de natureza secundãr ia; resul tam fre
quentemente de fenômenos de a I teraçãor ou são de nature
za hídrotermal. Estes preenchem vesÍculas e outras es
truturas da rocha. Entre elesr os mais comuns são o

guartzo e variedades microcristal inas ou hidratadas de

sÍl ica, calcita, cloritas e grande ntimero de zeol itas.
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c0l4P0s tçÃ0 quf H I cA DAS ROCHAS BASALT I CAS

CIA DO PARANA

DA BA

Genera I i dades

0 quad ro gera I da compos í ção qu ími ca da s ro
chas basãlticas da Bacia do paraná, foí esboçado em estu
do anterior (nijeee, r969), baseado em 104 anãlises quÍmi
cas de elementos principai s, cujas caracterÍstlcas serão
revi stas ad i ante. No pre sente t raba I ho este quad ro ó
aperfe i çoado com ba se em ma i or número de aná I i ses qu Ími
cas de elementos principai s seguido de tratamento seme
lhante, apresentado pela primei ra vez, referente aos ele
mentos traços.

0s dados re I at i vos aos el ementos pr i nc i pa i s,
encontram-se reunidos no Apêndice 3. Totalízam 236 anÁ
llses qufmicas, amostragem esta formada por dois grupos
de resultados. 0 primeiro, identif ícado no apêndlce aci
ma referído pelas letras t " N, consiste de novas anál¡
ses real ízadas tendo em vi sta, particularmente, este es
tudo. 0 segundo, identificado pela letra l, consr¡tú¡-
-se de anál ¡ ses já uti I izadas em estudo anterlor (nijEeo,
1969 e 1970)' ora reaproveitadas com o objetivo de reu
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nir o maior número possÍvel de dados quÍmicos relativos
ãs rochas da províncía. conforme descri to anteriormente,
es amostras anal isadas dlstribuem-se, geograficamenterao
I ongo de quase toda a á rea de ocorrênc i a das rochas em

estudo; os respect ¡ vos I oca i s de col eta podem ser, esque
mat¡camente, si tuados por meio de seus números de refe
rência na Fígura 1.3.

As anãlises agrupadas, quer as de elementos
principai s quer as de elementos traços, consti tuem docu
mentário singular e reune o essenciar rerativo aos conhe
c¡ mentos quÍmicos de caráter regiona r, referentes ãs ro
chas basálticas da Bacia clo paraná. Embora possívelmen
te modesto em termos relativos e numérlcos, este conjun
to constitui considerãvel documentário quÍmico quando com

parado ã quantidade de dados de mesma natureza disponÍ
veis na literatura e utilizados, em bloco, no estudo de
provfncias equi va lentes de outras partes do mundo. Ma i s
importante que seu número, porãm, tal vez seja o fato de
guê, entre esses resul tados, predominem um conjunto de
dados quÍmicos (conjunto S e $) obtidos segundo igual an
damento anal Ítico, sempre pelos mesmos métodos, no mesmo

laboratórío e uti I izando o mesmo instrumental (npêndíce
2), Esse conjunto possui, por i sso, considerável homoge
neldade interna e não está sujei to ãs incertezas da deri
va natural que se observa entre os resul tados obtidos em

diferentes laboratórios, por diferentes anal istas, fato
res gue caracter izavam, por exemplo, a amostragem (con
j unto t) reun i da em Rijeoe , lgGg,
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Di sponívei s como sáo agora, para as rochas ba

sáltícas da Bacia do Paranã, conjunto de análises quanti
tat¡va e qualitativamente mais representativo que o utf
I izado anteriormente cumpre, inicialmente, rever os parÂ
metros estatfsticos da nova amostragem formada ro que se
rá feito a seguir.

D¡str¡bu¡çfu estatÍst¡ca dos elqmen,rog pr¡ncipais

A di stri buição estatÍstica referente aos elg
mentos principais cuJas anál ¡ses estão reunidas no Apên

dice 3, ó 
"presentada na Tabela 2.1 e îlustrada nas F¡gg

râs 2.1 e 2,2, por meio de histogramas de frequência. As

principais caracterÍsticas das distribuições de cada elg
mento podem ser rap i damente i nfer i das da s i mp I es observa

ção desses histogramas. Assim sendor rìota-se guê, com

exceção doq dados relativos aos teores de Alr0, e Nar0,
com distribuições pratícamente unimodais, as demais d¡å
tribuições exibem, bem pronunciadas, duas (mg0, KZO e

T¡02) ou mais modas (SiOr, Fe-total e Ca0). As classes
modais mais importantes encontram-se arroladas na Tabela
2,2. 0s hi stogramas mostram também que são aparentemen
te simétricas as di stribuições do Alr0, e do Nar0,enquan
to gue as demais exibem vãrios graus de assimetria. As

ma i s acentuadas referem-se ao S ¡ O2 e Kr0 e têm caráter
posltivo. As outras, exibem assimetr¡as fracas de carã
ter negativo.



TABELA 2.1 - Dtstrlbulção de frequência dos óxldos prlnclpals (porcentagem em

peso) en 236 análises qufmlcas de rochas basáltlcas da Bacia do pa

raná. Anál lses reunidas no APÊtlO¡CE 3. H¡stogramas i lustrados nas
FIGURAS 2.1 e 2.2

6xi do

Tamanho
da classe
Z em peso
inicial

N9
da classe

s¡02

| 
'0

4& 
'5

A1203

| 
'0

8 r5

I

2

3

4

5

6

7

I
9

t0
ll

Tí02

015

0 r25

2to

t0
t4
34

43

28

25

13

9

6

9

Fer03 ou

Fe0+ Fe r 0,

| 
'0

0 
'5

7

I
9

32

77

6t

3

28

27

r9

38

50

4t

Hn'0

0r02

0'07

20

12

6

3

0

Hgo

| '0

0 r5

1

I

t

0

3

It
4

5

2

6

9

Ca0

I 
'0

0,5

20

2

I

t

4

7

9

It
23

29

t9
3z

24

tl
5

Nar0

0 
'5

0 r25

r8

14

25

57

58

44

16

2

Keo

0 r5

0,25

2

I

t4
7

4

3

I

lt

12

38

4g

42

45

l8

t8

73

65

36

t3
I

I

0

0

30

93

75

17

9

2

:

t0
6

3
l9



TABELA 2,1

0xl do

Tamanho rro rro or5 r,o oroz rro r,o 0,5 0,5da cl asse

*,ii"?lit 4r,5 8,5 0,25 0,5 0,07 0,5 0,5 0,25 0,25

N?
da classe

l2 6 ¡ - l4 6 1 2:l -
13 q - ' 37 z -
t& I - - 46

15 | - - 46

16 I - - 40

t7 2 - - t0 -
18 I - - 4

rg2--l
202--l
?t7--l
225--t
232
244-

N
25 1--N

z ;i"3it" Gg,j z0,s s,rs zz,5 0,33 12,5 tz,s 5,zs 4,7s
*A classe inclul observações de valo¡'es mais altos ou mais baixos.

(con t i nuação)

sr02 At203 T¡02
Fer0, ou

Fe0+ Fe,0, Mn0 l4gC CaO Nar0 KZO
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Flgura 2.1 - Dlstribuição de frequência de S102, Al 203,
T¡02 e Fe - total na amostra geral de dados qufmlcos re-
ferentes ãs rochas basál t i cas da Bacl a do Paraná.Nos hlg
togramas estão ass I na I ados, em branco, a parte corresPon
dente ãs novas anállses, e em pretor as freouências rela
t I vas a dados anter i ores. Nas abcl ssas, ÞoFcentagem em

peso. Nas ordenadas, frequêncla absoluta.

Fe-total

Al2o3



CaO

Fi gura 2,2 - Dl str I bul ção de frequêncl a de M90 
'CaO ' Nat0

e K^0 na amostra c¡eral de dados qufmlcos referentes ãs
¿

.o"i". basálticas da Bacia do Paraná. Nos hlstogremas eg

tão asslnaladas, em branco, a parte correspondente ãs no

vas anãt lses e' em Preto' as frequênclas relatlvas a da-

dos anteriores. Nas abci ssas, porcentagem em peso.Nas or

denadas, frequência absoluta'

2\



TA BE LA 2,2 - Classes modals (porcentagens em peso)
dos vários elementos preponderantes em

sl02

4g

ß2')

A1203

4g

(5r)

t3

T¡02

215
(3,5)

4g

(55 )

rochas básicas da Bacla dc paraná*

(e
l3
e

3r0
1o) (1,0 e

Conjunto T (Rüegg, 1969 e lg70)
t4 4 I

(tt¡ (3 e

Conjunto S e N (Oados. novos)

t6 5 7

t,5) (¡3) (r) (9e
Amostra Geral Final

14 e t5 5 8

(6) (t) (ro)

Fe0+Fea0,

tNúmeros entre parânteses constítuem modas substdiárias Importantes.

r3

nas dlstribuições de teores
diferentes amostragens de

Hgo

3'0
(l,o)

Ca0 Nar0

2,5 e 3,0
tr)

2r5
r0)

Keo

| 
'0(3,0)

| 
'0(3,5)

215 l r0
(3,5)

'\'r.'l
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As caracterÍsticas das vãrias di stríbuições
foram estudadas por meio de curvas de frequência acumula

da em papel de probabi I idade de escala aritmêtica e lo
garÍtmica. 0s melhores ajustes foram obtidos em escala
aritmética, e os resultados encontram-se ilustrados na

Figura 2.3. Analisando-se essas curvas, verifica-seque
as distribulções dos elementos principai s nas amostras
estðtÍsticas ora reunîdas, não são simples. Na maioria
delas, é possÍvel acomodar os pontos correspondentes à

frequência de cada classe com segmentos de reta. Estes
exl bem porém, número var i ado de truncamentos. Entre as
distribuições anal isadas, as configurações mai s simples
são as do ilgO, cuja distribuição se resolveria com um

ún i co truncamento rd i scr iminanclo doi s segmentos de reta.
Neste caso, por aproximação, poderíamos inclui r também

a curva de frequência acumulada de KZO. As di stri bul

ções do Alr0, e Nar0 di ferem das anteriores, poi s, suas
respectivas curvas de frequência acumulada exibem dois
truncamentos, que i solariam três segmentos de reta. Por
aproximação,é deste tipo também a distribuição do TiO2.
As demais distribuições envolvem maior número de ajuå
tes. A curva de frequênc i a acumu I ada do S i 0Z se aj usta
ría apenas por intermédio de quâtro segmentosr €nguanto
que a do Fe-total e clo Ca0 exi bem a inda outros tipos de

fe ições com i rregul ar i dades e t runcamentos ma i s compl e

xos, conforme pode ser observado nâs suas respect i vas
dlstribuições na Figura 2.3,

Conforme jã mencionado, os mel hores ajustes



Figura 2.3 - Distribuição de frequêncía acumuladar €m pg
pel de probabllldade de escala arltmética, dos elementos
principals na amostra eeral de dados qufmicos relaciona
dos ås rochas basáltícas da Bacia do paraná. Na flgura
encontram-se também del ineadas para comparações (l inhas
traceJadas), as respectivas curvas de frequêncla acumula
da correspondente a dados analÍticos anteriores (conjun-
to T), conforme levantadas por nÜECC , 1969, y - popula-
ção mals frequente; X e Z populações subsidiãrias. Na or
denada classes de teor em porcentagem em peso.
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para as curvas de frequência acumulada correspondentes a

cada elemento principal foram obtidos em paPel de proba
bi I idade de esca I a ar i tmêt i ca. Em todas as curvas ' en

tretanto, os aJustes não se resolveriam com apenas um

segmento de reta, o que indicaria distribulção gaussiana
ou normal, mas apresentam número varlado de truncamentos
que di scriminam vãrios segmentos de reta. Tal ci rcuns
tâncla indica a presença na amostra geral de vãrlas popg
lações de dados que constl tuem partes de d i stri bui ções
normais. Este fato pode ser melhor entendido se rever
termos para curvas de distribuição de frequência, as cug
vas de frequêngia acumulada ajustadas em papel de probabi
I ldade. Este arti ffcio, a tftulo de exemplo, ê uti I i

zado na Fi gura 2,\, na qual acha-se i I ustrada a d i str I

bulção do MgO - a mais simples - e a do S¡02 - uma das

mais complexas estudadas. Do exame das Figuras 2,3 e

2.\ verifica-se Qu€, em todas as distribulções uma das
populações ê a mais frequente e envolve aproximadamente,

7OZ dos dados da amostra estatÍstica. Essa população es

tá identificada nas i lustrações pela letra Y; as demals
populações perfazem os 3Ol restantes de dados e são refe
rldos quando presentes por X ou Z du acordo com a sua pg

s i ção na s curvas de frequênc i a acumu I ada .

Do que foi visto, conclul-se que as amostras
de dados qufmicos dos elementos princîpais dosados em ro
chas basãl ti cas da Baci a do Paraná, possuem distribui
ções com vãrios graus de assimetri a resul tantes d¿ Presen

ça de vár i os truncamentos. Estes d i scr i mí nam em cada
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Figura 2.\ - Curvas de distribuição de frequência do
s¡02 e Mg0 na ämostra geral de dados quÍmicos referentes
ås rochas basál ticas da Bacia do Paraná, construÍdas â

Part í r das respect ¡ vas curvas de frequênc i a acumu I ada
(Figura 2.3r. As curvas ilustram os vários tipos de

truncamentos exi stentes na d i str i bu i ção dos
estudados. Y - população principal; X e Z -
subsidiárias.

elementos
popu I ações
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distribuição vãrlas populações que constituem partes de
distribuições do ripo normal. Em cada distribuição prg
valece uma dessas populações (y), que envolve cerca de
702 dos dados. Embora a maior parte cas distribuições
seJam assimêtricas, devido a presença dos truncamentos
que isolam diferentes populações de dados, essas populg
ções aparentemente se compensam entre si . Di sto decorre
que medidas de tendência central - méd¡a aritmét¡ca e me

diana - possuem valores coincidentes ou muito próximos
como se observa na Tabela 2.3, onde esses valores estão
reunidos Juntamente com outros parâmetros estatÍsticos
relativos ãs di stri buições dos elementos estudados.

Compa rac õe s com estatística anterior referente ãs mesmas

0 estudo do teor dos vários elementos pri nci
pai s nas rochas basál ticas da Bacia do paraná, baseado
no conjunto de anãl lses quÍmicas aqui denominado de I(npêndice 3), foi rearizado por Rliecc, r969, e divurgado
em RijeeC, l97O. Nesse estudo foram levantadas as carac
terÍsticas de distribuição estatÍstica de teor dos ele
mentos principais nas rochas da provÍncia. Recorda -se
que o conjunto T- de anãl ises é constituÍdo por dados de
origem diversarcoletados da riteratura em vários traba
I hos rel ac ionados ãs rochas em estudo (pnulo oL I vE I RA,
l88g; vJALTHER, tg27; cutMARÃES, tg33; ALttEtDA, t946; cuR

roc ha s



TABELA 2.3 - Composições médtas (porcentâgem em peso) ¿os teores em elementos
principais nes rochas basálticas da Bacia do paraná ou a elas
sincronicamente associadas no Brasi I meridlonal e reglões adja-
centes. Na tabela estão discrimínadas para comparações, as mé-
dias aritméticas do conjunto T de anSlises, das méd¡as referen-
tes ao con junto l+J.|. Di scussão no texto.

Elementos t{éd¡a aritmética 
Geral

Conjunto T Conjunto S+N

s¡02

A1203

1¡ 02

Fe-total

Hn0

Hgo

Ca0

Nar0

Keo

5o ,7 51 ,7

13,8 l3,rl

2,5 2,6

t3,8 t3,t
0 ,l5* 0, I g

4,5 s,q

7,9 8,0

2,6 2,9

1,6 1,8
*t'téd¡a rebaixada pela existância
foi determinado.Di stribuíção do
prováve I , í gua I ao da l,led iana.

51 ,3

13,4

216

l3 ,t+

0 r17'

5,0

8ro

217

117

de análises
Mn0 -norma I .

Mediana Dispersão o";:to

49,6

13,'+

2r4

13,4

0rl9

4rl

7r8

2,\
l rl

43,1-69, t -3,s

8,6-tg,g -l,o
0 ,25-5 ,30 - I ,0

5,1-22,1 -2,2

0-0,49 -0,04

0,9-13,2 -!,4
0,9- 12,4 -1 ,7

0,2- 4,9 -014

0,4- 4,5 -0,7

padrão
médta

no Conjunto T nas quais o ilnO nãoValor da méã'ia ari'tmétlca, mais
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vELLo, t946; LEtNZ, t94g; ttELFt e GtRARDt, tg62;
scHNE IDER, t96t+t RÜEe e e vANDoRos , t965; niire e e DUTRA,
1965; MELFt, t967b) e em parte, de dados então inéditos.
com esse repertõrio de anãl¡ses foram def inidas na ocg
sião, as principais caracterÍsticas de distribuição e

teor em elementos principai s das rochas basál ticas da
Bacia do Paraná. verif icou-se guer nas anãlises do cog
junto T, a distribuição de teores dos elementos princi
pais, quando estudados pcrr meio de curva de frequêncía
em papel de probabi I idade comportavam, na sua maiorla,
mais de uma população. Era o caso das distribuições do
S¡02, Al2O3, Nar0 e Ti0Z em cujas curvas de frequên
cia acumulada se distinguiam três poputaçõesre tambêm
do F"203 e FeO + FIZO3, CaO e KrO que exíbiam pelo me

nos duas. As d istri bu ições do FeO e do Mg0 consti
tuiam-se exceções e podiam ser interpretadasrcomo o fo
ram, por apenas uma população. Nas vãrias curvas de
frequência acumulada, entretantor gualquer que fosse o

elemento anali sado, uma populaçãor €rrì gerar situada na
parte central da distribuição¡ êrìvolvia mais de l5y" das
análises reunidas. Essa populaçãot r@ferida como yrfoi
considerada mais representativa das rochas reunidas na
amostragem e, a partir delas, estabelecidos os parâme
tros numêricos de tendência central (médias, medianas,
desvios padrões, etc.). As outras populações, quando
apareciamrforam negligenciadas na ocasiãore admitidas
como defeitos de cauda da distribuição dos respectivos
elementos. Não lhes foramr por isso, consignados qual
quer signif icado geoquÍmico.
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com ba se exc r u s i vamen te nos dado s propo rc i ona
dos pela populacão I, concluiu-se que as rochas bar;ltî
cas da Bacia do paraná, possuram acentuadas caracturÍl
ticas de conteúdo e distribuição de seus erementos pr¡l'
cipais, quando comparadas com dados equivarentes de .¡
tras provÍncias basãrticas de natureza continentar (niiEcã,
t969 e 1970).

Em que extensão d i ferem os dados novos agora
reunidos (conjuntos 1e N) dos anteriores (conjunto r)e de que forma se mod î fî cam as concr usões eraboradas em
RÚeee, l969 e 1970, com reração a disrribuição e conteú
do dos elementos principaîs das rochas basãrticas da
Bacia do Paraná ? Nos histogramas das Figuras Z.l e
2'2, nas curvâs de frequência acumurada da Figura 2,3,
e nas Tabelas 2.2 e 2.3 encontram-se discriminados os
dados referentes ao conjunto r. pera simpres inspeção
dos hí stogramas gerais, nota-se que, ambas as amostras se equiva
lem' Alguns pormenores de semerhanças e diferenças, me
recem, entretanto, ser sal íentados. A ampl i tude das
dispersões na distribuição de cada eremento, por exem
Plo, quer no conjunto I quer no novo conjunto s + N, ó
essencialmente a mesma; na maioria das distribr¡içõesros
novos dados não aumentaram signi ficati vamente as respec
tivas ampl itudes. são também, essencialmente as mesmas
as classes mai s frequentes, sendo guêr nas várias di s.

tribuiçõesr âs classes modais do SiOZ, do Al2O3,do Nar0
e do KZ0 são coincidentes (Tabela Z.Zl , As modas cjos
elementos restantes encontram-se desrocadas apenas de
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uma classe, com exceção do Fe-total deslocado duas clas
ses nos novos dados. Deve também ser acrescentado co
mo díferença, a presença no conjunto S + ! de classes sub
sidiårias não desenvo lv ìda s no conj unto T. É caso¡ por
exemplo, das distribuições do Sl0r, Hg0 e Ca0, onde se
encontram modas subsidiárlas desenvolvidas. Tais seme
lhanças e diferenças podem tambêm ser acompanhadas na Ta
be I a 2, 3.

Na prãtica, as principai s d i ferença s apontadas
entre os conjuntos T e S+N desaparecem ao compararmos
as distribuições do conjunto T com a amostra composta ge
ral. lsto pode ser veriflcado pe.l a observação dos histo
grË¡mas das Figuras 2,l e 2.2 sendo que const ituem as úni
cas exceções as classes modals correspondentes ãs dí stri
buições do I'lg0 e Tl0r. Não só a amostre geral T + S + N

recompõem muito aproxlmadamente os padrões dos histogra
mas do conJunto T mas também são mantidas as princípais
caracterÍsticas de ambas as dlstribuições. lsto pode ser
verificêdo por meio das curvas de frequênc ia acumu I ada
reunidas na Figura 2.J. Nessa f igura encon t ram- se llus
tradas es curvês de frequênc ia acumu I ada dos vários "lgmentos pr¡nc¡pals da amostra geral, e as respectivas cur
vas de frequência acumulada correspondentes aos dados do

conjunto T. Do exame da Figura 2,3 evidenciam-se as se
ñel hanças que existem entre as duas amostragens, Estas
semelhanças são ac en tuada s pa r t icu la rmen te ao que se re
fere å popu I ação !r a ma i s frequen te em amba s as amos

tras. Quer no conJunto Ir guer nô amostra gerð1, a popu
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lação L possul essenclalmcnte a mesma dlspersãorconforme
pode scr verlflcada pela lncl lnação do segmento de rete
quê es defllem. As amplltudes dessa população, a Julgar
pclos truncamentos que å dellmltamr pFêsentes em ambas
as amostres em poslção multo próxlmas, tambåm na práttca
se equlvalen.

Ume vez que não ocorrem d I f erertças su bs tan
clals entre es carâcterfstlcas de dlstrlbulção estatfs
tlca da amostragem geral, N. + g * I, com a anþstragem ante-
rlormente estudada, conJunto I, permänecem como se verlfl
ca (tabela 2.3), nos mesmos nfvelsr os valorcs representa
tlvos da¡ mãdlas gerals de teor dos elementos prlnclpals
pera å provf ncla basãl tlca da Bacla do Paranã. Asslm sen

do contlnuam vál ldas €e comparaçõcs reel lzadas por
nij¡ee, 1969 e l9Zo, entrê as caracterfstlcas qufmlcas
das rochas da provfncla e dos vårlos tlpos de rochas .bg

sál tlcas dcf lnldos em levantemèntos amplos de a.lcance
mundlal. Permanecêm lgualmente válldas ås comparações
reallzadas no mssmo estudo do qulmlsmo carecterfetlcodas
rochas basål tlcas do Brasl I Herldlonal e das demal s prg
vfnclas basãltlcas gonduãnlcås, a do Karroo, a do Deccan,
a da Antãrtlca e da Tasmânla.
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Compa racões ad ic igla i s

As conìparaÇões real izadas entre o quimi smo das
rochas basálticas da Bacia do paranã e dados de referên
c i a, rev i stos na seção anter i or, foram conduz i dos ent re
as distri buições de _g!g elemento, i soladamente, nas ro
chas da provÍncia, e as respectivas distríbuições do me:
mo elementorem amostras de referência. Arti fÍcio mai s
poderoso para comparações entre caracterÍstícas quÍmicas
de determi nada provÍnc i a com daclos de ref erênc i a, cons is
t€, entretanto, na confrontação simul tânea e em broco,
de todas as var iávei s exi stentes nas aná I i ses quÍmicas
com dados equivalentes de referência. lsto se torna pog
sÍvel, lançando mão da técnica c!a anãl ise fatorial empre
gada por I4ANS0N, 1967 , e PR tNZ, l96l , no esrudo das ca
racterísticas geoquÍmicas de rochas basãl ticas de ocor
rência mundial. lmportantes trabalhos de referência, o
primeiro trata dos elementos principais que compõem es
sas rochas, e o segundo, dos elementos traços.

Nos t raba I hos ac í ma menc i onados, por me I o da
anál i se fatorial , foram representados em termos de var iá
vei s derivadas (fatores) em número menor que as origi
nai s (teores dos elementos), as caracterfsticas do total
das observações reunidas (anãl i ses químicas) . Mantive
ram-se, porém, por meío dos recursos propiciados pela anã

I ise fatorial, todas as caracterÍsticas de variabi r idade
qulmica eventualmente exi stente no conjunto reunido de
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observações. Críaram desta forma arcabouços de referên
c i a mu i to útei s quando se trata de, Pof comParação, trg

çar em bt oco as caracterfst i cas quÍmi cas de determi nada

província basãltica. No trabalho de MANSON, 1967, refe
rente ã distribulção de elementos principai s' esse arcâ

bouço estå baseado em 1996 anál i ses consideradas rePre

sentat¡vas de todos os tipos de rochas basálticas, eI
cluindo-se tipos diferenciados. Const¡tu¡, dessa forma,

elenco anal Ítico que corresponde essencialmente a carac

teres geoquÍmlcos de ori gem¡ suPostamente não afetados

por variedades que representam estãgios n¡ai s avançados

de evolução magmãtica. Uti I izando a técnica da anãl ise

fatorlal revista em pormenor no mesmo estudor reduziu e-s-

se conjunto de observações multivariávei s a quatro fatg
res, de acordo com a matr¡z fatorial reproduzida na Tabe

la 2.\, Esses quatro fatores são sufic¡entes para expl i

car ggf da variabilidade existente na amostra estatÍsti
ca e, como se observa na matr¡z fatorial, cada um deles

ê dominado principalmente e subsidiariamente pelas se-

guintes varlãveis: (l) Al203 (si02), (2) Mg0 (cao), (3)

F"?03, (s¡02) e (4) s¡oz (Éero' Ca0). A representação

gtãfi"" dos resul tados obtidos para as rochas basál ticas
<!e distribuição mundial, está reProduzido na Figura 2.5

por meio de diagramas ternários nos quais foram projeta
dos os resPect i vos fatores de três dos quatro fatores de

terminados. A Flgura 2.5 ê auto expl icativa e não deman

da comentãr i os especi a i s. Ma i s pormenores com rel ação ã

amostragem reunida, ã têcnica da anãl¡se fatorial e re



38

TABELA 2.\ - Hatr iz de est ¡mação de fatores para rochas
basáltlcas de dlstribulção mundial rsegundo
tlANS0N, 1967, apIIcada também ao conJunto
de anállses das rochas basáltlcas da Bacia
do Paranã.0s valores correspondentes aos
várlos óxldos representam o slgnificado pro
porc I ona I de cada um de I es na determi nação
da compos i ção dos respect I vos fatores.

sl02

T¡02

A1203

Fe rO,
ltln 0

l'lgo

Ca0

Nar0

Keo

I

o ,471

-0,086

0 ,771

-0,235

-0,001

'0 rZl+6

0,118

0,076

0,017

FATOR
23

0,379 0,459

0,059 0,t85

-0,035 -0,077

0 ,275 0 ,793

0,002 0,008

a,735 -0,373

01518 -0,016

-0,018 0,035

-0,007 0,003

4
-0 1627

0,1t5

0,373

0 
'550

0,004

-0,142

0,521

0r014

-0 , o3l



Flgura 2,5 - Em clma: ProJeção em dlagrama ternárlo das
prlnctpals varlações qufmlcas de rochas basáltlcas. A

área focal lzada corresponde a detalhe de trlângulo malor
ao qual pode ser referido pelos parâmetros apostos na

fl gura, corre3pondente a face de um tetraedro em cuJos
vértlces se locallzam os valores méxlmos de cada um dos
fatores, conforme dellneado por l.lANS0N, 1967 - Flgura l.
0s pontos proJetados correspondem ã composlção de 1996

anállses de rochas basáltlcas expressas em termos das
proporções dos três pr I me I ros fatores, dos quatro e gue

foram reduzldas as varlávels analftlcas. Dlagramâ segun
do MANS0N, 1967.

Em balxo: ProJeção em dlagrama ternárlo das prlnclpals
varlações gufmlcas de rochas basálticas. Corresponde ã

mesma área detalhada na fi gura superlor, poróm, são ln-
dlcadas as áreas de dlstrlbulção máxlma para os . dlyer-
sos tipos de rochas basálticas conforme indlcado. A l¡-
nha traceJada represente a tendêncla princlpal de va-
r I ação qufml ca ent re rochas basál t I cas. D I agrama segun
do tlANSON, 1967.
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sultados obtidos, encontram-se em MANS0N, 1967,

A técnica estatÍstica de análise fatorial foî
apl icada na forma proposta pelo autor acima referido,
ao estudo do conJunto de anãl ises quÍmicas das rochas bg

sált¡cas da Bacia do Paraná, reunldas no Apêndice 3 e

os resultados prel iminares divulgados Por MACEOO e ntiEGG,

1974rem cujo estudo encontram-se revi stos os pri ncipios
e têcnicas da anãl ¡ se fatoríal. I sto foi fei to apl ican
do-se aos dados qufmicos referentes ãs rochas basãl t¡
cas da Bacia do Paraná, a matriz de est¡mação de fato
res determinada por MANSON, l967 (Tabela 2.4). 0s cál
culos necessários foram conduzldos por meio de pequeno

programa (COefnf ¡ para computador lBl'1 360/\4. 0s resul
tados obtidos encontram-se i lustrados na Figura 2,6

que consiste em diagrama ternãrio dos três primeiros coe

ficientes fatorial s. São assim di retamente comParáveis

aos dados de referênc i a.

Dessa comparação, sa I i entada na Fi gura 2.6, ve

rifica-se que as anál ises correspondentes ãs rochas da

Bacia do Paranã, ocupam' em conjuntor Posição distinta
no arcabouço de referênc i a el aborado para os pr i nc I pa i s

tipos de rochas basålticas. A posição ocupada por elas,
em relação aos tipos de referência, caracteriza-se Por
deslocamento para pos i ções de ma i or i mportânc i a para o

fator 3¡ dominado como se verif ica na Tabela 2.4, pelo

ferro e, subsidiariamenter pela sfl ¡ca. Confirma-se,



Flgura 2.6 - Em clma: ProJeção em dlagrama ternárlo das
pr I nc I pa I s var I ações qu fmi cas determl nadas para as ro-
chas basáltlcas da Bacla do Paraná, utl I lzando-se os
mesmos refcrenc I a I s da Fl gura 2.5, 0s pontos proJ etedog
correspondem as anál ises qufmlcas de rochas da provfncle
expressäs na flgura em termos das proporções dos três
prlmelros fatores, dos quatro a gue foram reduzldas as
varlávels anal ftlcas de acordo com os valores da matrlz
de estImação de fatores apresentada por ilANSON, l96l e

reproduzl da na Tabe I a 2.4.

Em balxo: Area ocupada pelas rochas da Bacla do paranð
em re lação aos prl nc I pal s t I pos de rochas baqál t I cas
conforme focallzado na Fiqura Z.S,
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dessa forma, mais uma vez, a jã conhecida feição das ro
chas basá I t i cas da Bac i a do Paraná que cons i ste na sua
extrema riqueza em ferro. Aos al tos teores em ferrorcor
respondem baixos teores de magnêsio e cãlcio, óridos que
dominam o fator 2. Esta ci rcunstância afasta o conjunto
das rochas basãlticas da Bacia do Paraná da I inha de teg
dência da variação principal determinada para as rochas
de dlstribuíção mundlal del ineada nas Figuras 2,5 e 2.6,
Estas ci rcunstância justi ficariam sua posição destacada
na Figura 2.6, em relação aos tipos de referência, pois
estes não incluem rochas di ferenciadas.

Embora, segundo RUEGG, 1969r âs rochas basálti
cas da provfncia constituam termos l*o.l_gil¡-g.9_g s.upersatg-
radosr ou os chamados quar-tzo-b_?sal tgå e/ou diabãsiosrna
acepção confer i da por esses termos por Y0DER e T I LLEY,
1962, elas não coicidem na Figura 2,6 com a área de refe
rência ocupada por essas rochas. Al iås, dela se di stan
ciam quase em igual medida que das rochas basál tlcas al
tamente insaturadas, os leuci ta-basaltos. Em contrapar
tida considerável superposição se observa com as ãreas
correspondentes aos þl-9.'' Ll!år €tos ¡-Lp-eJstên ¡ o: basLl ros
e ainda as correspondentes aos ne.f el j nq-basal to_å (basal
tos alcalinos). Se a superposição com os Cgl_er,jSos é

normal, uma vez que a amostra estatÍstica analisada ig
clui mui tos exemplares do gênero, o mesmo não ocorre com

os demais tipos. A mineralogia, quer modal, quer normâ

tlva das rochas da provÍncia, não mantém qualquer afini



estËtt elementos

dade com esses t i pos de rochas. Ver i
mentero confl ito qufmico-mineralõgico
rochas basãlticas da Bacia do paraná
camos desl indar neste trabalho.

\3

flca-se assim, nova
que caracter ¡ za as

cuJo significado bus

Elementos tracos

-

As anãrises de erementos traços rearízadas no
novo conJunto de amostras ora em estudo, encontram-se reu
nidas no Apêndtce 4. Somam um total de 155 análises referentes aos elementos Ba, Cu, Ni, Rb, Sr, Zn e Zr e 109
anál ¡ ses de cr, co e v. 0 prrmei ro grupo de erementos,
foi anal í sado por fr uorescênc ia de Ra ios x e o segundo,
por espectrografia fotoelËtrica de emí ssão segundo condl
ções de técn i ca e andamen to descr i tos no Apênd i ce z. 0s
locais de coleta das amostras anar isadas encontram-se as
slnalados, esquematicamente, na Fígura r.3 e outras refe
rênc i as reun i das no Apênd i ce I .

As disrribulções
são apresentadas de vãrlas
guras 2.7, 2,8 e 2.9 esrão

estatfsticas
manei ras di
i lustradas

dos dados
ferentes.
sob a forma

obtldos
Nas FI
de his
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togramas de frequência, enguanto que
a part i r dos qua i s foram el aborados
contram-se reunldos na Tabela 2.5,

os dados numérlcos,
os histogramas, en

0bservando-se os h¡ stagramas i lustrados nâs F¡
guras 2.7, 2.8 e 2.gr v€rif ica-se que as distrrburções
de todos os el ementos traços ana I i sados apresentam ma i s
de uma moda. Embora murtimodais, arguns apresentam ap9
nas uma classe modal mui to desenvolvida que domina deci
didamente a dístribuição. Este ê o caso do Rb, co, cr e
zn. As respectivas modas subsidiãrias nestes casos, en
volvem número relat ivamente pequeno de dados. As dema i s
distribuições mostram, arém de uma moda principal, signi
ficativas modas subsidiárras que envolvem número relatt
vamente grande de anãl ises. Este é o caso do sr, Ni, v
e cu. 0s hl stogramas sugerem também graus var iados de
assimetrias para diversas distribuições ilustradas. As
mais acentuadas, de caråter positivo, referem-se ao Ba,
Rb e cu. As demai s dí stri buições são i rregulares o sufí
cfente para tornar difíci r o exame superficiar, e a de
terminação do caráter de suas assimetrias.

As di stribuições de frequência dos elementos
traços ora em estudo foram anal isadas por meio de curvas
acumulativas em papeis de probabi I idade de escala aritmé
tíca ou logarÍtmica. Esses ensaios estão i lustrados nas
Figuras 2,10 e 2. I l. 0bservando-se essas i lustraçõesrve
ri fica-se que todas as d i stri bui ções estudadas compo r



TABELA 2,5 - Distribuição de frequêncla de teores em

ços
ses

E I emen to Ba

ol":ï:::" r 00

Z em peso
inicial

N?
da c I asse

I

em 155 anál I ses de rochas basál t icas
reun i das no APÊND I CE 4.

Co

t0

0

2

3

4

5

6

7

I
9

t0

Cr

2A

20

I

r0

17

39

27

20

I
r4

Cu

25

0

6

6

5

27

30

t6
lt

2

N¡

7

I
I
6

t4

ppm de alguns elementos trg
da Bacia do paraná. Anãl l-

20

Rb

20

0

4

tl
25

17

l6
t5
15

l6
t4
It

3

3

Sr

r00

r 00

l6
23

9
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3\
22

4
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Zn
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0
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3

0

0
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0

I

I
4

I

8

llr
9
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t3
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TABELA 2.5

E lemento 8a

o]"lilll" I oo

(continuação)

Z em peso
lniclal

N9
da cl asse

t¡
12

t3
Itt
l5
r6

Co

t0

0

Cr

20

20

2

0

2

2

I

5n

ã :T ??'o l,cocr ¡ nâ I

LU

?5

0

3*

t10

+lnclui vclor ou valo¡.es

N¡

20

Rb

20

It

3

2

0

0

2*

5r

100

100

22s

0

2

V

correspondentes

50

390

Zn

25

0

?.\ 0

1

Zr

50

0

200

4

2

2

a teo¡'3s

1200

2

0

0

I

ma í s e I evados.

650

1

2

0

I

I

35s 750

c
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Fi gura 2.7 - Di str í bur ção de frequênci a de teor referente
ao bãrior âo rubÍdio e ao estrôncio nâs rochas basáltlcas
da Bacia do Paraná. Nas abci ssas, crasses formadas por
teores em ppm. Nas ordenadas, frequênc i a absor uta. Dados
numérícos relativos as frequências focallzadas reunldos
na Tabela Z.S.
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Figura 2.8 - Distrlbuição de frequência de teor referente
ao crômio, ao nfquel e ao cobalto nas rochas basãltlcas
da Bacla do Paranã. Nas abcrssas, classes formadas por
teores em ppm. Nas ordenadas, frequência absol uta. Dados
numãricos relatlvos as frequências focalizadas reunldos
na Tabela 2,5,
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Figura 2.9 - Dlstribuição de frequêncla de teor referenre
ao vanãdio, ao zinco, ao cobre e ao zircônlo nas rochas
basålticas da Bacia do paraná. Nas abcissas, classes for-
madas por teores em ppm. Nas ordenadas, frequência absolu
ta. Dados numérlcos relativos as frequênclas focal lzadas
reun I dos na Tabe I a Z.S,
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tam mals de uma população de dados. Podem ser interprg
tadas como constl tuÍdas por duas populações, as dl strl
buições do Cr, Ni, V, Zn, Cu, Sr, Ba e Zr, enquanto que
a distribulção do co acomoda-se melhor por melo de três
segmentos de reta. Este também pode ser o caso do Rb,
aJ ustado por me i o de apena s doi s segmentos de reta r por
aproximação, com o f ito de compatibilizar a sua distri
bulção com a do *rO. 0s vários segmentos aJustados em

papel de probabi I idade de escala arltmética, indicam gue

as vãrias populações truncadas e justepostâs presentes
nas emostras, distr¡buem-se segundo modelo norma.l .

Entre as populações presentes nas várias di s

tribuições de cada elemento uma delas prevarece, numeri
camente, com relação as demais. Envolvem cerca de 7oz
das observações ou ma i s. Essas popul ações, em cada uma

das distri buições, são referidas nas i lustrações pela
letra Y. As demai s populações compreendem o restante
dos dados, e são identi ficadas pelas letras X ou Z de
acordo com sua posição na distribuição. -[ ref ere-se
aos baixos teores dos respect¡vos elementos e z aos teo
res altos. Assim sendo, além da população !, exibem,
uma população X as distribuições do Co, V, Cu e uma

população L "s distribuições do Cr, Ni, Co, Zn, Rb, Ba

e Zr,

A hipótese de que as i rregularidades observa
das nas vãrlas di stri buições resul tassem do fato de que

elas na real idade se distríbuem segundo modelo lognor
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mal, modelo de distrlbuição estatÍstica que segundo

AHRENS, 1966, prevaleceria para a maiorla dos comPonen

tes de rochas fgneas, não se confi rma neste estudo. 0s

dados ora reunidos com relação ao conteúdo dos elementos
traços na amostra em estudo, foram anal ï sadas em papel
de probabi I ldade de escala logarltmica, não se verlfican
do qualquer melhora no ajuste das curvas de frequêncla
acumulada. Nesse sentido, talvez pudessem ser considera
das exceções, as distribuições do Ba, Rb e Sr que se re

solvem em papel de probabi I ldade logarÍtmicar êffi dol s

segmentos que muito se aproximam ã I inearidade, sugerln
do para esses elementos distribulções duplas-logarÍtmlcas.
Tal complicação, entretanto, é desnecessãria para flns
de conferl r malor signi ficado aos parâmetros estatfstl
cos a serem extrafdos das curvas de dí strt bulção. Quer

para o estrôncior guer para o Ba e Rb, todos lnterPreta
dos como tendo d i stri buições ,duplas-normais. os parâmetros

estatÍstícos deduzldos não se al teram substanclalmente 5et

em vez desses modelos, fossem considerados modelos logg
rÍtmicos.

Asslm caracterizadas as dlstribuições dos dados

analÍticos na amostra ora em estudo, e tendo em mente as

suas i rregularldades, são fornecidas na Tabela 2,6, as

medldas de tendêncla central levantadas a part¡ r dessas
distrlbuições.



TABELA 2.6 - composlções médias, em ppm, e outros parâmetros dos

E lemento Hed i ana

guns elementos traços
elas slncronlcamente
jacentes.

Ba

Co

Cr

Cu

N¡

Rb

Sr

V

Zn

Zr

385

38

125

t20
38

30

350

325
112

215

Héd¡a
aritmétlca

535
43

136

t49
48

54

429

3\3
149

254

em rochas basål t i cas da Bac i a
assocíadas no Brasil meridional

D i spersão

r I I -2099

5-99
25 -500
I 4 -999
2 -350

r0 -r95
123-1550

27- 751
I 0- 332

52- 700

Hod a
principal

300-400
40 -50

r40-160
50 -75
4o -60
2s -40

400-500

350-400
r00-125
r50-200

teores em al-
do Paraná ou a

e regiões ad-

Hodas
subsidiárias
importantes

(zoo-goo)

N9 de
amost ras

155

t 0g

t0g
155

t55
155

155

109

155

155

(o- zo)
(l6o-t8o)
(zoo-¡oo)

,(zso-3oot (l 5o-5oo)

l¡tl
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Compa rações com dados anter I ore.s

0 número de trabal hos exl stentes relaclonados
ao conteúdo de elementos traços em rochas basãl ticas é

pegueno. nüeCe e DUTRA, 1965, estudaram o conteúdo de
alguns elementos traços em oi to exemplares de rochas ig
d I ferenc I adas da provfnc i a. 0 estudo foi poster I ormen-
t€, ampllado com a dosagem dos mesmos elementos em mais
quinze exemplares que representavam todos os estáglos
de diferenclação então conhecldos para o magmatlsmo ba

sãl tlco da Bacla do Paraná. 0s resul tados desse estudo
apareceram em nijgce, 1969, e foram dlvulgados por nUgCC

e DUTRA' '1,970. Com base nos dados obtldos nesses traba
lhos foram extrapolados parâmetros estatfstlcos conslde
rados caracterÍstlcos para toda a provÍncl a.

RtiEGG e EERENH0LC, l97O, apresentaram dados
referentes ã concentração de Rb em rochas basãl t i cas da

provfncla, df scut¡ndo a coerência desse elemento com o

teor de K nas mesmas rochas. Documentãrio relativo ao

conteúdo e variação de elementos traços em um dique dl
ferenciado de diabãsio da Praia de Toninhasr rêgião de

Ubatuba, SP, foi dlvulgado recentemente por G0l,lES e

BERENH0LC, 1973.

Em face dos novos dados aqui reunldos, as geng

ral idades de conteúdo em elementos traços em rochas ba



sãl tlcas da Bacra do paraná podem ser revr stos. De gue
forma se al teram os dados obtrdos anterrormente ? Exa
mlnando-se a Tabela 2,6 0nde os novos parâmetros 

"rtãlreunldosr verifrca-se que a díspersão de conteúdo dos
elementos agora estudados aumentou para todos eles, com
exceção da dlstrrbuição do cr. A drspersão do Rb, com
base nas noves anár ises, ê fornecrda pera prrmeira vez,
asslm como seus respectivos varores para medrana e médraarltmétlca. Tendo sido aumentada generar rzadamente a
dl spersão para os vários elementos, mudaram tambêm
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os
valores atrlbufdos para a medrana na maror parte deres.
Asslm, d lmlnufram, entre os dados novos, os varores da
concentração medlana referentes ao Ba, Cu, Nl, Sr, V ezr, aumentou o do cr e permaneceu rnarterada o do co. Entre as dlmlnulções, sar renta-se â do Ba, reduzrda quase
ã metade. se os varores para a concentração medrana se
modlflcam generar izadamente, o mesmo não se passa com os
valores atrlbufdos anterlormente ãs mêdlas arltmétlcas.
Entre estas permanecem os mesmos, ou quese os mesmos, os
teores mãdlos do Cu, Nl, Sr e Zr para as rochas ba
sál t¡cas da Bacia do paraná. Dlminuem, sensivelmena"r"l
mãdtas do Ba e v' e aumentam as do co e cr, sendo notåvel o aumento do últ¡mo.
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9oqpa rações com dados de referêncía

As médlas aritméticas, medianss e dlspersãorna
qualidade de medidas de tendência central das dlstrlbul
ções dos elementos traços anal isados, reunldos na ,"0;la 2.6, podem ser repidamente comparados com dados equivâlentes exlstentes na I lteratura. Entre estesrse so
bressaem os levantados por pRlNZ, 1967, agrupados uitermos de concentrações caracterfstícas dos referrdos
elementos, em tlpos dlversos de rochas basáltlcas e engrande número de provfnclas basãltlcas de dlferentês pa:tes do mundo. Comparadas e esses dados, verlflce_se que
as rochas basãl tlcas da gacla do paranã, possuem fel
ções prõprras de teor em erementos tragos'que 

"o^a."1'tam conslderavelmente com dados equivalentes nos dif;rentes tlpos de roches basáltlcas e em diferentes p.;
vf nc ias.

Felções notável s, são, por exemplo, os teoresde.Nl e Cr, elementos que apresentam na provfncla conslderável coerência em todos os estáglos de dtferencl-a'
ção (nU¡ec e DUTRA, 1970) . Ambos apresentam os ;;;;
baixos teores conhecidos em rochas basáltlcas dos mafsvarlados t lpos, não se comparendo, por lsso, em termos
de concentração média, a nenhuma delas. 0 Ni, em partl
cular, se dlstancia das meno re s concent rações I I stada spor um fator de, aproxlmadamente, 2. Ao contrárlo das
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baixas concentrações de cr e Ni, o v e zr apresentam-se
com os maiores teores mãd¡os conhecidos em rochas basál
ticas. 0s teores méd¡os de Ba e Rb entre as rochas. da

Provlncia assemelham-se aos teores caracterf sticos para
basaltos alcal inos em geral e os nefer_ina-normativos, e!
quanto guêr as concentragões de cu e sr, são caracterfs
ticos para t_oleÍtos. o cu apresenta entre as rochas da
provÍncia a maior di spersão regi strada para rochas basál
ticas, at¡ngindo, embora raramente, concentração exceg
cional de I 000 ppm.

As concentrações dos vários elementos t raços
analisados em rochas basálticas da Bacia do paraná, cada
unìr i so ladamente, mantém a l gumas semel hanças com conhe
cidas provTncias basáltícas de outros continentes. Algg
mas dessas semelhanças se verificam com relação ã concen
tração do Ba e Rb nos complexos de Messum e 0konJeje, n€¡

Afr ¡ca do sudoeste, enquanto que as concentrações do cr
e do N¡ se assemelham aos teores caracterÍsticos pa ra
as rochas basãlticas do Karroo na mesma região continen
tal. As concentrações do cr, N¡ e sr são igualmente se
mel hantes às dos basa I tos Hakone-H, do Japãor êtlquanto
que a concentração de v é maior nas rochas do grasí I mg

ridional que os dados equivalentes para quarquer das 33
amostragens diferentes das regiões levantadas por pRlNz,
1967.
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Comparações adlcionai s

Nas seções anteriores, as distribuições dos vá
rios elementos traços foram tratadas isoladamenterna forma de
uma variável independente, e suas caracterÍsticas ava
îil,o"s em relação a dados de referência existentes na ri
teratura. como foi subl inhado anteriormente quanto trg
tou-se dos elementos princípai s, instrumento poderoso no
estudo das caracterfst¡cas de teor em determinada provfn
cia, é o tratamento em bloco clas observações anal f tlcas,
constituindo o coq¡unt_o- de elementos dosados em um exem
plar de rocharuma observação mu,r tivarlãvel. Este proce
dimento perml te levantar interrelações exi stentes entre
amostrasr consideradas como um todo, interrelações estas
que podem não aparecer quando cada elemento é tratado
i so I adamente.

com esse obJetivo uti I iza-se a técnica estatÍs
tica da anãl ¡ se fatorial ,cujas general idades e modos de
apl icação em grandes séries de dados anal fticos de ro
chas basál ticas foram descr i tos por MANSON, 1967, e l.;
v i sros por ilACED0 e niiEe e , 1914. pR tNz, l967 r po. ou.rl
lado, apl icou a têcnica no estudo da variação grobal de
elementos traços em amostra estatÍstica constitufda por
267 análises de l3 elementos traços, dosados em rochas
de diferentes provÍncías em vários continentes. 0 estu
do de PRINZ, 1967 ê complemenrar ao trabalho de MANSON,
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1967, e vlsou traçar o comportamento geoquÍmico
de elementos traços em rochas basátticas dos mai

b I oco,
d i ver

sos tipos e que ocorrem em diferentes ambientes geotógî
cos nos vár ios oceanos e cont i nentes, não i nc I u i ndo en
tre estes a América do sul por fal ta de dados. Restrin-
9er porém, o estudo, da mesma forma como faz MANsoNrr967,
a rochas basãlticas que exibem caracteres de origem. 0s
dados analÍticos reunidos foram, por issor submetidos a
forte mecanismo de selegão, com o objetivo de eliminar
exemplares com atr¡ butos de rochas diferenciadas. 0s re
sultados obtidos dessa forma, admite-ser r€fletem carac
terÍst i cas geoquÍmi cas de rochas basá I t i cas não d i feren
cíadas, constituindo importante trabalho de referência.

Na amostra de dados resultante, foi aplicada a
técnica da anál ¡ se fatoriar . por meio deste instrumento,
PRINz (1967), concluiu que goz da variabiridade exisren
te entre os dados, consti tuÍdos por anál i ses de l3 elg
mentos traÇosr podia ser expr icada por meio de ¡¡penas qug
tro fatores cuJa composiçãor €rn termos de coeficientes
fatoriai s dos vários elementos estudados, encontram-se
listados na Tabela 2.1 . Da simples inspeção dessa tabe
la, verif ica-se que os quatro fatores, em termos de cog
posição, são dominados, por número restrlto de elemen
tos - os que exi bem maiores pesos positivos ou negati
vos - a saber: (l) dominado deci sivamente pelo Sr; (2)
pelo Cr, e subsidiariamente pelo Ni; (3) pelo Ba, e sg
cundariamente pelo v e zr; (4) pelo v e subsidiariamenre

em

s
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TABELA 2.7 - Composição dos fatores em termos de pesos fa
tor I al s gue expressam a proporção da contr I -
bulção da cada elemento na composlção de ca-
da faror, segundo pRlNZ, 1967.

FATOR

Ba

Co

Cu

Cr

Ga

LI

NI

Rb

Sc

Sr

V

Y

7r

I

-0,011

-0r021

-0,072

-0,033

-0,003

-0,002

0,101

-0,021

-0,039

0 ,988

0,998

-0,008

0,040

2

or0lg

0,073

0 r o4lt

0,950

0,020

0,004

0 ,27 
'+

-0,009

o ,042

0,007

0,007

-o,003

0,007

3

-0,870

0,022

0,04t

() ,046

-0,037

-0,022

o,08o

-0,108

-0,068

-oro4o

-0,040

-0,062

-0 r2\5

4

0,43t

-0 ,085

-o ,089

0,t48

-o,oq6

-0,020

-0,126

0 ,045

-0 ,077

-o,003

-0,003

-o ,047

-0 1217
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pelo Ba e 7r.

Todas as anál¡ses reunidas por PRTNZ (1967), fo
ram recalculadas em função desses fatores e os resul ta
dos obtldos representados graficamente, por meio de duas
faces triangulares de um tetraedro desmembrado, no qual
os fatores se sl tuam nos quatro vértices. Essa i lustra
gão, na qual cada ponto representa uma anãllse de l3
elementos traços, está reproduzida na Figura 2,12.

Na Fi gura 2,12 os pontos se d I spersam cons i dera-
velmente. PRINZ, 1967 r êrìf atiza, contudo, QUê o espal ha

mento observado não signiflca a inexistência de diferen
ças signi ficativas na composição em bloco de elementos
traços para os vários t¡pos de rochas basá.lticas, do gq
nero¡por exemplo, de toleÍtos e basa ltos alcal inos. 0s

resul tados sugerem guer de fato, essas composições se su

perpõem e são gradaclonais. Assim conclu'i:r¡rpelas evidên
cias levantadas no estudo pormenorizado de resultados oÞ
tldos para grande número de provÍncias i soladas. Esses
resultados ocupam no diagrama escolhido posições def ini
das, posições essas que prat¡camente não se repetem de

provfncia para provÍncía. Descrição minuciosa dos atri
butos de di stribuição de elementos traços em vinte e uma

provfncias basãl ticas di ferentes, pode ser
no trabalho de PRINZ, 1967,

encon t ra da

Dados da mesma natureza referentes ãs rochas ba
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sãltlcas da 8acía do paraná foram submetídos a trâtamen
to eguivalente ao apl lcado por pRINZ (19671, Os dados
referidos consi stem num conJunto de I 0l anál i ses de g

dos mais lmportantes elementos traços (ga, Co, C,., CurNi,
Rb, Sr, v, zrl dosados em rochas basálticas do Brasi I me_

rídlonal. As l0l análises mencionadas foram seleclonadas
de amostragem maior (Rpêndice 4), cujas caracterfsticas
de distríbuição estatÍstica são amplamente revistas no
Presente trabalho. Embora por razóes de processamento, o
conjunto de dados reunidos, seja const¡tuído por número
menor que os das anál i ses dl sponfvei s referentes ãs ro
chas basãlticas da Bacia do paraná, ele ê igualmente rg
presentatívo e reflete as principais caracterfstlcas de
di stri buição desses elementos entre as rochas da provÍn
cla.

Comparados com os dados reunldos por pRlNZrl96T,
Para as diferentes províncias i soladamente, os dados rg
lativos ãs rochas basál ticas da Bacia do paraná consti
tuem numericamente amostragem mui to maior que qualquer
uma delas. As amostras¡ €rìtretanto, não sofrerâm qual
quer t i po de se leção. Hantendo-se c I aro este ponto em

mente, foram elaboradas comparações com os dados de re
ferência.

com esse obJ et I vo r os dados d i sponfve i s foram re
duz I dos a fatores, ap I i cando-se a técn i ca de acordo com
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o proced lmento recomendado por pR I NZ, 1967. As ená I I ses
foram reca t cu I ada s èm termos de quatro fôtores, util lzân
do-se os coef lc I en te s fatoriais I istados na Tabel a Z,ll
As operações de cálculo foram conduz ldas por melo de pg
queno programa de compùtador, denomlnado C0EFAT, e ldea
I ízado pâ ra est¡ f lnal idade.

0s resul tados obt idos são
mente nas Flguras 2,lZ e 2.1J, na
por PRINZ, 1967, e, deste modo, di
aos dados de refe rênc i a.

apresentados graflca
me sma fo rma propost,e
retemente comparãve is

Compa ra ndo- se os dado s llustrados na Figura 2.12,
veríf ica - se que os pon to s referentes ãs roc ha s basãrtr
cas da Bacla do paranã não exlbem grande di spersão. Elel
na real idade concentrem-se no diagrama em posição bem de
f lnlda o gue indrca pa ra essas roc ha s caracterfstrcas de
teor relatlvâmente homogêneas. Essa observação torna_se
lmportente ao lembrarmos que, os dados a ela relaciona
dos, não sofreram qua I quer se I eção prévia. por isso, ;relatlva homogeneidade observada deve ser entendida como
uma caracterÍst lca reg ional.

A concen t ração dos dado s em pos lção bem def inlda
no diagrama não configura tendências, como as observadas,
por exemplo, entre os dados do Karroo, focallzados na FI
gura 2.13, embora, como subl lnha pRlNZ, 1967, esse tlpo
de dlagrama seJa apropriado para enfatizar tendências que



Fi gura 2. l2 - Em cr ma: projeção em dor s di agramas tr r an-
gulares ' que representam duas faces de tetraedro cuJos
vértlces são ocupados por guatro fatores gue descrevem a
variabllidade de l3 elementos traços em 267 amostras de
rochas basálticas de distribuição mundlal,segundo pRlNz,
1967. Composição de cada fator na Tabela Z,l, De acordo
com os dados da refer i da tabe I a o fator
lo Sr; o fator 2 pelo Cr e Ni; o fator
Zri o fator 4 pelo V, Ba e Zr.

t

3

é domi nado pe-
pelo Ba, V e

Em bai xo: Projeção equi valente ã da fl gura superlor pâra
rochas basáltlcas da Bacia do Paraná, uti I izando-se os
nesmos fatorês.
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Flgura 2,13 - Poslção ocrrpadã nos dlér0râmas em estudo pe_
las rochas basál t I cas da Bacla do pa raná, comparada com
as de várlas provlnclas basálticas bem conhecldas, estudo
das por PRINZ, 1967. No estudo de pRlNZ, 1967, encontram_
se dlagramas como os focal lzados para dezessete provfn_
c I as ad i c lona I s.

A\

%
I,I "¡" ,, ,

4

Skoegoord
Groelôndio



refletem processos de diferenclação ou outros.

A posição ocupada pelos dados relativos ãs
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ro
chas da Bacia do paraná conforme irustrado na Figu ra 2.r3
não mostram semerhança pronunciada de distriburção com
quase todas as provfncias isoradas estudadas por pRrNz
(1967), Assim, comportam-se de modo diferente de rochas
tolefticas supostamente equívarentes, como é o caso daprovÍncla de skaergaard, na Groerândia, ou dos b.asartos
toleÍticos do Hawai i. Afastam-se também dos dados rera
t ivos aos öasal tos do Rio Col úmbia, I,lonte Hood e Rio
snaker ños Estados unrdos. Não mostram semerhanças p19,
nunciadas com províncias caracterizadas por basa-rtos ar-
cal inos, como é o caso do comprexo Messumr fìér Ãf rica do
sudoeste e dos basa.rtos da sêrie arcarina do Hawai i. Erl
be, porém' seme r hança cons i derãver com os dados r evanta
dos para a provfncia arcar ina da ilha de Gough, no Atrân
tico Sul.

Repete-se assim, com base no estudo de teor de
elementos traços,a mesma superposiçãorjã observada com
base no comportamento de elementos prlnclpai s, das çarac
terÍsticas qufmicas das rochas toreÍticas da Bacía do pa
ranã com as de p rov Ínc i a de natureza arcar i na. confi rmada mai s
uma vez a divergência quÍmico-minerarógica existente entre as rochas da provÍncía, somos levados a seguir a eIploração de outras feições caracterÍstlcas das rochas ba
sáltlcas no Brasil Merldional.
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vARtAçÃ0 REct0NAL DA c0MpostçÃo Quflttcn DAs
ROcHAS eRSALTIcAS DA BAcIA DO PARANA

Gene ra I i dade s

Uma vez revistas no capítulo anterior, as prig
cipais características de distribuição estatistica do
conteúdo de vårios elementos quÍmicos das rochas basál t¡
cas da Bac i a do paraná, pode ser Í nfer i do dessas caracte
rÍsticas que grande número cle tipos diferentes de rochas
basálticas devem.ocorrer na provÍncia. os vårios típos
estariam defínidos pera variação constatada do conteúdo
de elementos preponderantes e traços que compõem essas
rochas.

As causas das referidas variações, e conseqUen
tes t i pos d i ferentes de rochas, podem ser de natu reza d ¡

versa. Poderiam de um lado, ser o resul tado de fenôme
nos local izados de diferenciação, fenômenos estes que se
processaram em corpos isolados de rochas durante o re:
friamento, por issor geograficamente restritos. seria o
casor por exemplo, das di ferenciações observadas no len
çOl intrusivO concordante de di:hÃcin ¡ia I ¡¡¡¡i^r ô^..r ! ^
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que se observavem no dique da praia de Toninhas, no I ito
ral norte do Estado de São paulo, conforme descr¡to .l
centemente por cOHES e BERENH0LC , 1973. De outro I a¿ol
entretanto, tals variações poderiam resultar de fenôme
nos de maior amplitude, que operaram na provÍncia em es
cala regional. Esta hipótese ê cabfvel principalmente sl
considerarmos a extensão em ãrea e volume segundo os
quais ocorrem essas rochas. Esses valores alcançam, res
pectivamente, números da ordem de 1,2 x 106 km2 - Ou"rl

et al. , 1966), Homogeneidade regional de tal extensão e
volume de uma mesma rocha, é fenômeno improvável.

Acrescente-se aìnda que variações de carãte-r
reg iona I , entendidas estas como trânsicionais, numa me:
ma provlncla ou entre provÍncías adjacentes, têm sido ob
servadas e descritas por vários autores, particularmentl
em áreas de vulcanismo ativo do Recente, e devem ser
ma is conspÍcuas do que até agora registradâs na I iteratu
ra. São os casos, para citer apenes alguns exempìosrdos
primelrôs trabalhos a sublinhar esse aspecto: o de
HUNAHASHI, l9\3 (conforme citação de SUGIüURA, l96g) ,que
descreve va r iações reg iona i s de caráter transiclonal en
tre su ites de roc ha s que oco r rem em a I guns arquipélagos
do PacÍfico, e o de RITTHAN, lg|j, que relata com precl
são as variações regionais existentes no vulcanismo ati
vo da I ndoné s ia e sua correlação com fe ições tec tôn ica s

da área. KUNO , 1965, na mesma I i nha de pesqu i sas, co!
plementa as observações dos autores acima menclonados,
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relatando fei ções anãlogas que se observam ao longo de
toda a costa pacffica do continente asiático; subl inha
também o fato de que essas variações não ocorrem ao
acaso mas sao laterais e transicionais; na regiãorcarac
terizam-se pela ocorrência de magmas menos alcal inos e
mais silicosos (toleÍtos) ¿o rado oceânicor €rn oposição
a magmas alcal inos e menos si I icosos (ol ivLna. - basalto
alcal ino) ao lado continental; nas regiões de transição
ocorrem basaltos hiperaluminosos (,,high alumina basalts,).
KUN0, 1965, no mesmo trabalho, alinha outros exemplos
onde essa seguênc i a se ap resen ta comp I eta ou i ncomp I eta ,
que ocorrem na Nova Zelând ia e costa pacÍfica dos Esta
dos Un i dos da Amér i ca do Norre.

0s exemplos menc ionados tratam de ocorrênc ias
assocladas ao chamado cÍrculo de Fogo do pacÍfico. Exem
p los equ iva lentes, porém, t.em s ido descr itos para as
rochas basálticas que ocorrem no 0ceano Atlântico.
l'1cB IRNEY e GASS , 1967 , e AUMENTO, 1967 , por exemplo, es
tudando a evo I ução rnagmá t ica de ba sa r tos oceân í cos do
Atlântico e suas relações espaciais, constataram que as
variações quÍmicas exibidas por essas rochas, ocorrem
em fungão de suas respectivas distâncias da cr¡sta da
cadeía submarina meso-atlântíca. variações regionais de

mesma natureza, foram focal i zadas em pormenori zado trg
balho petrológico do vulcanismo basáltico moderno da
fslândia, por JAKOBSSON, 1972. A correlação geoquÍmica
e o caráter provi'ncial das suites basálticas e suas va
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riações foram rev¡stas em pormenor por SUGIMURA, I 96g,
trabalho em gue o autor correraciona, como o f izeram a
maiorla dos autores que o precederamr âs variações re
gíonais observadas ao ambiente geotectôntco no qual os
magma s foram ge rados .

No gue concerne âs rochas da provÍncia basáI
tica do Brasll Merídionarr condições equivarentes às
descr I tas podem ocorrer e j ust i f i car iam também, pelo
menos em parter a grande variação quÍmica intraprovÍn
cia exi stente conforme demonstrado no capÍtulo anterior.

A guant idade de dados quÍmicos ora d i sponÍver ,
e suas respectivas local izações, permi temr êm nÍvel de
reconhecimentor Vêríficar tal hipótese, não totalmente
desprovida de evidêncras a seu favor. 0 cuidadoso es
crutÍnio das anãr ises de erementos principais e traços,
reunidas nos Apêndices 3 e 4 e sua correlação com os
respectlvos locai s de ocorrência, esquematizados na F¡
gura 1.3, por exemplo, mostra, mesmo ao exame superfi
cial, gue a distribuição em ãrea dos elementos não ocor
rem ao acaso. Se num mapa como o da Figura 1.3, forem
lançados para cada amostra suas respectivas concentra
ções de determlnado elemento, digamos de s¡o2rverifica-
-se gue a variação geográfica da sÍl ica, entre as ro
chas da provÍncia, obedece a padrão gu€r embora não bem
definido, sugere tendências geoquÍmicas de caráter re
gional. 0 mesmo ocorre com a maioria dos demais elemen
tos quer os pr i nc i pa i s r guer os presentes no estado de
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traço. Embora as respectivas curvas de isoteoFês¡ lança
das ao longo da área de ocorrência, se ajustem segundo
grande número de poss¡b¡l¡dades, quaisquer que seJ am

essas possibi I idades, a partir delas emergem tendências
coerentes com as sugeridas pelas concentrações de s¡02.

A poss¡b¡lidade pois, de que a grande variação
obse.rvada na composição quÍmica das rochas basálticas da
Bacia do paranã não resul tem apenas de processos de di fe
renciação localizados, como são em gerar explÍcita ou ím
pl icitamente admitidos na I iteratura, configura-se de
modo a estimular penetração em maior profundidade no prg
blema, a fim de caracterizar possíveis áreas ou regiões
distíntas entre si.

Trabal ho prel iminar vi sando esse objetivo foi
realizado por AI''IARAL e nÜEeC,1!/0a e b, util izando a técnica
estatística de anãlise de tendência de superfÍcies(,'trend
surf ace ana lysistr) . Nesse traba lho foram ut i I izados os
dados quÍmicos reunidos por RtjeGG, l969, QU€ rotal izavam
cerca de I 00 aná I i ses de el emen tos pr i nc i pa i s. com base
nos padrões de variação obtidos, um dos quai s está i lus
trado na Figura 3.1, o estudo demonstrou quadro muito
uni forme de variação na composição quÍmica na ãrea de
ocorrência das rochas basál ticas da Bacia do paraná. 0

quadro quÍmico sugeria um foco menos diferenciado na pa!
te brasi leíra do vale do rio Paraná, aumentando a dife
renciaçãor gFadati vamente, a leste, em di reção å I lnha
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de costa, e ao sur, em direção ã bacîa do r¡o de pratð.
0 mesmo padrão fol obt ldo pa ra a espessura dos derrames,
var lável também estudada com base em lnformações fornec Idas pela petrobrás e"Associación Nacional del CuruntolAlcohol e petroleo, A.N.C.A.p.',,Uruguai, cujos resulta
dos foram divulgados no mesmo trabalho.

Embora sugestivo, o traba I ho de. AI,IARAL e
nÜEeC, 1970 co,ntinha várlas limitações. Entre elas valea pena subl inhar o nümero relativamen,te pequeno e a orl
gem heterogênea das anár ises quÍmicas. Deve ser 

""r"1centado ainda, ent re essas I ímitações o poder de ".roIfção do procedlmento estatístíco então empregado, ou" ioi
necia superffcies de tendência de apenas até 39 n."r,.uique o sígnif icado estatÍst lco de superf Ícles de grau mais
elevado pudesse ser verif¡cado. Esse estudo é agora am_pllado, seguindo-se o mesmo andamento, porém, superando_
-se é¡s limi tações mencíonadas, conforne veremos a segui r.

fiétodo e tratamento dos dados

0s dados ora dísponÍvels totallzam 236 análi
ses de 9 elementos principals e 155 anál lses de l0 

"l]mentos traços. Levando-se em conte anãl ises incompletaì
e outras omissões, esses dados somam, aproximadamente,
3 500 observações distribuÍdas em l9 conJ untos d¡scretos
de elementos. Com eles serão melhor deflnldas as possI
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ve¡s tendênci
de ocor rênc i a

as reg i ona i s de var i ação geogu Ími ca na ãrea
das rochas em estudo.

Cumpre notar que, com o total mencionado de
observações, é superado de duas formas gual í tativamente
diferentes, a r imitação existente no trabarho de AMARAL
e RÜecc,1970a € b,€m reração ao número de dados então uti r i
zados. De um rado, naturarmente, se situa o maior núme
ro de observações gue agora serão processadas, cerca de
3'5 vezes o número de anår ises uti r izado naquere estudo.
De outro, entretanto, surge tarvez o aperfeiçoamento ma¡s
importante, que cons¡ ste na presença, entre esses dados,
quer de el ementos pr i nc i pa i s r Quer de er ementos traços.
Estes, de certa forma, independem das interrerações pe!
centua i s que exi stem numa aná I ¡ se de el ementos pr i nc ípais. lsto significa que se uma tendência ã sugerrda
pela variação dos erementos principais, era certamente
se confi rma se a mesma tendênc i a for demonstrada por erg
mentos traços' especiarmente os que possuem fortes coe
rências geoquÍmicas com os princípais.

Além do maior número de dados apresentadosrfoi
agora também ampl iada a eflcácia do método estatÍstîco.
0 proced i mento adotado para o tratamento dos dados, como
Jâ foi mencionado, é o da anãlise de tendências de super
f Ícíes. Esta consiste na def iníção de superf Ícies mate
maticamente definidas, que melhor se ajustem å variação
de valores observadas, quando a esses varores são atr¡
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buÍdos coordenadas e ,cotasr (teores, espessura r coefi
c¡entes, etc.). As superfícies de tendência foram def!
nidas por pol inômios ortogonaís, cuJos coeficrentes são
obtldos por regressão I ínear múl tipla pelo mêtodo dos mI
nïmos quadrados. para acharmos a equação da superffcie
de mel hor ajuste para qualquer grau dador os coefic ien
tes apropriados da expressão pol ínomial necessi tam ser
determi nados por meio de sol uções de matri zes; os des
vios (resÍduos) ¿os va rores observados e os correrpona"i'
tes valores calculados, são mi nimizados pelo procedímen
to dos mÍnimos quadrados. pormenores com relação ãs ba
ses teóricas do mõtodo, e procedimentos para sua uti I iza
9ão, podem ser obtidos entre nós em FUtFARo e AMARAL,
1970 b, e FULFARo , lgTl , onde se encontra também bibr ío
grafia pertinente ao assunto.

As mencionadas operações de cárcuro, são condu
zldas em computador. 0 programa util ¡zado por Al',lARAL e

niiece,1970a e b, consistia no denomínado DTREND, modificação
de programa produzido no Departamento de ciências Geoló
gicas da Northwestern university, EUA, com adaptações pl
ra computador Burroughs 3 500, do Centro de Computação
Eletrônica da universidade de são paulo; a adaptação foi
real ízada pelo Doutor G¡ lberto Amaral,do lnstituto de
Geociências da u.s.P. Esse programa permitia o cálculo
de superffc i es de até 3g grau.

0 programa agora utirizado ê ainda trabarho do
Doutor Gi lberto Amaral, e consiste na ampl iação e adaptg
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ção do acima referido. Ele é escrito em I inguagem
F0RTRAN lV para computador Burroughs 6 7OO, 0 processa
mento para o presente trabalho foi totalmente real iza
do no centro de Pesqui sas Espac iai s de São José dos cam
Pos, SP, onde o programa tem o nome de pTREND. Fornece
matr ¡ zes até 6g grau (2S coef i c i entes) e os resu I tados
são gerados na forma de mapa de símbolos, sobre os qua i s
podem ser traçadas as I ínhas de contorno que traduzem di
retamente os valores e a distribuição em ãrea da variã
vel em estudo. 0s vãrios testes dest inados a aval ìar aI'força'r ou grau de ajuste das vãrias superfÍcies obtidas,
na f orma proposta por ALLEN e KRUI'tBE lN, 1962, e KRUMBE lN
e GRAYBILL, 1965, ou seja, a soma dos resíduos ao quadra
do, a porcentagem da soma totar dos quadrados, o coef i
ciente de determinação e o coeficiente de correlação, fo
ram incorporados ao programä de forma a serem obtidosrde
uma só vez, os mapas e os parâmet ros de ava I î ação de
suas caracterÍsticas estatÍst icas.

cumpre subrinhar que o mõtodo estatÍstico da
anál ¡se de tendências de superfÍcies apl icado ao estudo,
em nÍvel de reconhecimento, da variação regional de parÂ
met ros geoqu Ími cos e out ros, oferece ma i ores vantagens
que o contorno manua I de curvas de i soteores, a I õm do
conforto da automatização e rapidez associado ao procedi
mento. Essas vantagens resul tam do fato, bem sal i entado
por FULFAR0 e AMARAL, I 970a, de que o método, ao contrá
rio do subjetivo ajuste manual, não é susceptÍveí s a va
lores discrepantes localizados guêr dessa forma, não
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perturbam substancialmente o comportamento mais homogê

neo das superfícies. Assim sendo, const¡tu¡ instrumento
muito adequado para aval iações, em nÍvel de reconhecimen
to estratégico em escala regionalrdo comportamento de de

terminada variável, sem a interferência de valores de

importância estritamente localÌzados ou errãticos. P"!
mite tambõm extrapolações mais seguras, dentro dos limi
tes da estatÍstica, quantificanclo tais extrapolações por

me i o de parâmet ros que expr i mem graus de conf i ança.

Variação reJional !!S teol -clos g!ementos pr.!jrcippig

0s resul tados obt iclos com o processamento de

dados analÍticos relativos aos elementos principais das

rochas basál t icas da Bac ia do Paranã, encontram-se i I us

trados na forma de mapas de i soteores nas Fi guras 3.2 a

3,9, Essas figuras representam a variação dos elementos
principais das rochas basãlticas na provÍnciar s€gundo

superfÍcies de tendência de 6? grau, com exceção da d¡:
tribuição do Ti02r Fepresentada por suPerfÍcie de 49

grau. As superfÍcies selecionadas foram escolhidas com

base nos respectivos Parâmetros estatÍsticos, reunidos no

Apêndice 5, que indicaram para elas maior grau de ajuå
t€, dentre as seis alternativas geradas Para cada elemen

to. Esse grau de ajuste, a julgar, Por exemplo' pelo
coefi c iente de correl ação (ver Apênd ice 5) é gtande Para
a distribuição do S¡02r Ti0Z e Fe-total poisr rllostram p-a



Figura 3,2 - SuperfÍcies de tendência (69 grau) que

presentam a variação regional da concentração de

nas rochas basálticas da Bacia do Paranã, åo longo

da a ãrea de ocorrência no Brasil Meridional' 0s

ros expressam porcentagem em Peso. ¡'ted¡a aritmética
Si02 para as rochas da provÍncia igual a 51,3%'
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Flgura 3.3 - Superilcles de tendêncla (69 grau) que re

presentam a varlação regional da concentração de 41203

nas rochas basáltlcas da Bacla do Paranå, ao longo de to
da å área de ocorrãncla no Brasl I ilerldlonal. 0s núme

roS express.m porçentagem em Peso. llêdia ar¡ tmêtlca de

Al203 para t3 rochas da Provfncla igual e l3'qt.
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Flgura 3,4 - Superfícies de rendência (l? grau) que re
Presentam a våriação regional da concentração de T¡02
nas rochas basãlt¡cas da Bacia do Paranå, âo longo de to
da a área de ocorrência. 0s números expressam porcenta
gem em peso. Hédia aritmética de Ti02 para as rochas da
provfncía lgual a Z16Z.
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Flgura 3.5 - SuperfÍcies de tendência (69 grau) que rg
Presentam a variação regional da concentração de Fe-to
tal nas rochas basálticas da Bacia do Paranã, ao longo
de toda a årea de ocorrência no Brasíl Heridional. 0s

números expressam porcentagem em peso. mé¿¡a ar¡ tmêtíca
de Fe-total para as rochas da provfncia igual a l3r4l.
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Figura 3.6 - Superffcies de tendêncla (6e grau)
Presentam a var iação regiona I da concentração de
rochas basál tlcas da Bacia do Paraná, ao longo de

ãrea de ocorrência 'no Brasil I'leridional. 0s
expressam porcentagem em peso. tté¿la ar¡tmética
para as rochas da provÍncia iguaI a 5r0?.

que re
l'1g 0 na s

toda a

números

de l,lg0



:r".:.:,:,:::.

', . ,.:.;,:.;.;.:
::,ii,i,:.1,:::
: t. .:,ii:.:

: 
; 

: j 
; 

: 
. 

: 
: 

: j 
:j: 

¡ 
: j

i 
: 

. : : 
: 

. 
: j j 

: 
: 

. 

. 

: 
. i

'i:.:,:.: ,:t :j:

/. -_/./

opoullxordo ol03s3

r.rJ)t oo¿



Figura 3.7 - Superffcies de tendência ( ge grau) que rg
presentam a variação regional da concentração de Ca0 nas

rochas basálticas da Bacia do Paraná, ao longo de toda a

ãrea de ocorrência no Brasil !'leridional. 0s números ex

pressam porcentagem em peso. l4édia aritmêtica de Ca0 pa

re as rochas da provfncia lgual a 8r0%.
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F i gura 3.8 - Superf ic i es de tendênc í a ( 6g grau) que re
presentam a variação regional da concentração de Nar0 nas

rochas basálticas da Bacia do Paranã, ao longo de toda a

área de ocorrência no Brasil Meridional. Os números ex
pressam porcentagem em peso. méA ¡a ar i tmét ¡ ca de tlar) Rg.

ra as rochas da provÍncia igual a 2r7%.
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Figura 3.9 - SuperfÍcies de tendência ( 6? grau) que re
presentam a variação regional de KZ0 nas rochas basãlt¡
cas da Bacia do Paranã, ao longo de toda a área de ocor

rênc ia no Bras i I l'ler id i ona I . 0s números exPressam po!
centagem em Peso. l.,lê¿¡a ari tmåtica de KZO Para as ro

chas da província igual a l r7%.
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ra esse parâmetro, respect ívamente, valores de 0r64,
0163 e 0r61, numa escala que varia no intervalo de 0 a I
São de'rforçarr intermediãria, jurgando ainda pero índice
de correlação' catarogado no Apêndice 5, as superfÍcies
correspondentes ao Hg0 (0,53), Ca0 (0,54) e KZ0 (Or5O),
sendo as superfÍcies de menor grau de ajuste as do Ar
(o,tt) e do Nar0) (0,4q). 

rvr ercu ue aJusre as oo 
^1203

selecionadas as superfÍcies de tendência mais
sígnificatívas, eras foram transportadas para mapa base
no qual. estão del íneadas as ãreas de ocorrência das ro
chas basãl ticas da gacia do paranå e alguns acldentes
geográficos. Este procedimento permi te correracionar, ra
pídamente'as superfícies de tendência e as respectivas rg
giões na Bacia às quai s eras se referem. Nos mapas das
Figuras 3.2 a 3,9, encontram-se assinalados também os
pontos de coleta de amostrasr ârtifÍcio que permite avg
liar a densidade da amostragem em quarquer região da Ba
cia e conferir ãs superfÍcies de tendência que a eras se
referem, maior ou menor significado. para a identifica
ção das amostras é necessário recorrer ã r¡gura ¡.3.

Exami nando-se comparat ¡ vamente
tendência de superfÍcies assim elaborado,

os mapas de
Figuras 3,2

a 3.9 - notam-se feições de considerável semel hança em
suas configurações gerais. Essas feições se sar ientam
particularmente, se compârarmos entre si mapas de ten
dência de superffcies rerativos ã distribuição do s¡02;
MgO, Ca0, Nar0 e Kr0. A semelhança resul ta da di sposi
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ção de conjuntos de superfÍcies de tendência ao longo da
Bac ia do Paraná, segundo conf i gurações que obedecem a
padrões equivalentes nos diversos mapas mencionados.

se tomarmos por referência as superfÍcies de
tendência correspondentes aos teores méd¡os calculados
para cada um desses elementos no capítulo 2 (Tabela 2.2
e transcritos nos respectivos mapas das Figuras 3.2a ).9)
os afastamentos da mðdia das demai s superfÍcies de te!
dência são de tal ordem que constituem em conjunto, ver
dadeiras anomal ias regionais em relação ã média. A equi
valãncia de forma e locar ização dessas anomal ias, é notá
ve I conforme se ve rá a segu i r:

l. Anomal ia do centro-leste riograndense. Na
região sul do Brasi I todos os mapâs de variagão, com ex
ceção do correspondente ã di stri bui ção do Tio2,exi bem um

conj unto de superfÍc i es de tendênc i a, gue em pl anta têm
forma semi-clrcular, de extensão variável conforme o ele
mento, porém, com a mesma I oca I i zação em todos os mapas.
Em três dimensões, as superfÍcies de tendência del ineiam
um'raltot" com a forma de uma concha emborcada, ou seja,
nessa região desenvolvem-se superfÍcies de tendência co!
respondente a isoteores mais altos que a média, nos ca
sos do Si02, K20 e Nar0. Ao contráriornos casos dos mg
pas correspondentes ã ¿¡stribuição do Fe-total, Mgo e cao,
as superfícies de tendência determinam um'rbaixo,rcom a
mesma forma, ou seja, de uma concha voltada para cima.No
mapa de tendência do Ti0? essa feição também está presen
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tê, porém, sendo superfÍc i e de ordem menor (4g
anomalla tem forma mais ampla que as anteriores e
pondem a teores ma i s ba i xos que a méd ¡ a.

grau) a

corres

Vale a pena notar a coerência em oposição navaríaÇão, de um lado, da sÍl ica e dos álcal is¡ € de ogtro, do ferror mâgnésio e cãrcio. A variação assim registrada corresponde a tipos multo diferenciados de ro
chas basãlticas nessa regíão,cuja extensão mãxima poa]ser estlmada utirizando-ser poF exempro, os mapas de vg
r i ação do s ¡ 02, Fe-tota r e ca0. para esses componentes,
a anomalia ora traçada arcança a sua maior expressão. cg
bre geograf icamente guase todo o terrltórfo do Rio Gran
de do sul, sobretudo a região centro e reste, avançando
ainda ao norte rem fração considerãver do Estado de santa
Catarina.

lt. _ Es
ta anomal ia se der ineia ampramente na parte centrar da
Bacia do Paraná, atravessando-a em diagonar com d i reção
aproxlmada Nt/-sE. Aparece nos mapas com a forma de uma
I Íngua, muito larga, por exempror ño caso do s¡02 (Figs
ra 3.21 , e apenas sugerídarno mapa de variação d; KZ0(Figura 3.9). Em três dimensões, a anomar ía consiste em
uma depressão rasar ou seja, formada por superfÍcies de
tendências correspondentes a teores situados r igei ramen-
te abaixo da méd¡ar rìos casos do Si02, KZO e NarOi no
caso do Mgo (Figura 3,6) e Ca0 (rigur" llll, " 

-"nomatia
ê rormada por superfÍcies de tendência que conf iguram um
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'raltotrde teor. As superf ícies correspondentes ao
ta I não co inci dem perfe ¡ tamente com o padrão descr
rém, com ele não colide. Diferem das demais por
tu i rem superf íc i es de tendênc i a de grad ¡ ente mu í to
acentuado e correspondentes 6 teores ma i s el evados.

Fe-tg
i to, po

consti
mais

amos

de

A julgar pelo mapa de tendência de superfÍ
cies referente ä variação de s¡02, esta anomar ia ê a guer
isoladamente, cobre a maior área da Bacia do paranã. rn
teressa toda região centrar e ocidentar do Estado do pa
rana ' es tendendo-se rumo noroeste pe l o E stado de Ma to
Grosso. cobre também pequeno segmento da regi ão norte
do Estado de Santa catarina e do extremo oeste do Estado
de São Paulo.

ilt. _ Es-
ta anomaria situa-se a nordeste da Bacia. cobre princi
palmente a região leste do Estado de são pauro, estenden
do-se porêmr sêgundo díreção aproximada Nt/-sE ao Estado
de Minas Gerai s e Goiãs. A feição aparece particurarmen
te desenvolvida nos mapas de variação do s¡02, Fe-totar e
Ca' (Figuras 3,2, 3,i e 3.7) . Nos demai s, com exceção
do Ti02, ela se encontra também presente, porém de forma
menos acentuada. Esta anomaria surge na região mais d"!
samente amostrada em toda área de ocorrência das rochas
em estudo. Engloba em seu núcleo quase todas as
tras proven ientes de grande número de aflorâmentos
corpos basálticos intrusivos de caráter hipoabi ssal que
ocorrem entremeados aos sed ¡mentos da chamada depressão
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Paleozóica do Estado
somam- se amo s t ra s de
ram na borda norte e

de São Pau I o. A

rochas efusivas de
no rdeste da Bac i a .

esses exemplares
derrame que af lo

lV. Anomalia do litoral norte do Estado de
São Paulo - Nos mapas de tendência de superfÍcies é pos
sÍvel isolar ainda uma guarta área na quar se desenuotrl
for te anoma I i a em re I ação ao teor méd ¡ o dos el ementos
principais. Trata-se da região ritorânea situada ao nor
te do Estado de são pauro,onde ocorre grande número de
íntrusões basárticas, intraembasamento, na forma de d¡
ques, I evantados por DAMASCENO, 1966 e ampl amente amos
tradas para f ins de estudos geocronorógicos ( AMARAL et
âf ., 1966, MtNt0Lt 9! al., tgTt). Nessa ãrea os ¿adll
acusam grandes afastamentos dos correspondentes teores mé

dios, circunstãncia que configura a anomaria, aparente
mente uma das mai s fortes entre as descri tas.

Duas anomarias adicionais estão ainda presen
tes na maioria dos mapas de tendênciar €f.borarcufipr€ no
tar, resul tem de intervenção de número mui to restri to de
anãlises. 0bservando-se o mapa de variação do r,1g0 (Figu
ra 3,6), por exemplo, no qual se encontram bem del inea
das, elas podem ser referidas da seguinte maneira. uma
delasrde forma er Íptica com eixo norte-sur, rocar iza-se
na região oeste do Rio Grande do sur, penetrando, porém,
em díreção sul, em parte considerável de território urg
guaio. sal ienta-se particularmente, nos mapas de varia
ção relat ivos ao Ca0, Nar0 " KZO (Fi guras 3.7 , 3.g e
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3'9)' além do Mg0 já mencionado. Encontra-se apenas in
dlcada no mapa do S¡02 (Figura 3.2). A segunda dessas
anomal ias, observando-se ainda o mapa do Mg0 (Figura
3.6), situa-se ao norte da gacia do paranã cobrindo ãrea
consÍderável, situada a oeste do rio paranaÍba. Sua con
f i guração apa rece bem de r i neada também no mapa do s ¡ o2(Figura 3.2), e menos acentuada nos demais.

As reg iões que se d i st i nguem geoqu i mi camente
entre si, conforme indicam os mapas de tendência de superfÍcies dos vários elementos principai s jã del inea
das rpodem ser resumidas esquemat icamente na forma ¡ I ul
trada pela Figura 3.10. Esta figura resulta: (a) da ,;
Perposição de padrões semelhantes nos mapas de ten¿êl'
cias de superfÍcies dos vãrios erementos: (b) do aJuste
das superfÍcies de tendêncía correspondentes ao teor mê
dîo de cada um dos erementos, com exceção do Taoz, super
fÍcies estas utirizadas como referência e que serviram
para discriminar as várias regiões anômaras em reração a
mãd i a. ut ¡ I i zando-se estes do i s proced imentos para com
binar os mapas de superfÍcies de tendência, a área d;
ocorrência das rochas basárticas do Brasi r Meridionar di
vide-se em quatro regiões principai s e duas subsidiãrias,
conforme i lustrado na Figura 3. r0. Essas regíões estão
separadas uma das outras por I argas fa i xas de frontei ras
que acomodam as varíações de posição dos padrões em cada
mapa das superf ícies de tendência, correspondentes aos
respect i vos teores méd ¡os ut i I i zados como referenc ia. As
faixas I imÍtrofes acomodam as variações na extensão das



Flgura 3.10 - As quatro regiões Principais que se dlstin
guem entre si na área de ocorrência das rochas basãlt¡
cas da Bac í a do Paranã conforme i nd i cado pelos padrões

fornecidos pelos mapas de tendências de suPerffcies (6?

grau) ¿e elementos prlnclpal s. As faixas traçadas cog
tém as superfÍcies de tendênci a correspondentes ã comPo

sição mêd¡a de quase todos elementos principais. Areas

del imi tadas por traço-ponto consti tuem Possfvel s anoma

lias subsidiãrias. Linhas traceJadas rePresentam I lml

tes aproximados de extrapolação dos dadQs.
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ãreas anômalas conforme o comportamento de cada um dos
elementos, e' consequentemente, determinam a extensão mÍ
nima de cada uma das anomal ias isoladamente. Assim irg
ladas, é possível caracterizá-las geoquimicamente com ba
se nos dados analÍticos de elementos princlpais, obtidos
em exemplares que ocorrem exclusivamente no interior de
cada uma das ãreas anômalas. Esses dados estão catalogg
dos no Apêndice 6 e seus respectivos valores médios es
tão listados na Tabela 3.1.

comparando-se os teores mêdios correspondentes
a cada uma das anoma I i as conforme os va lores apostos na
Tabela 3.1, verifica-serde lmediatoro forte contraste
existente entre a composição qufmica caracterfstica das
rochas que ocorrem de um lador rìo centro-leste riogran
dense (Anomal ia l) e no li toral. norte paul ista (Anomal ia
lv) quando comparadas, de outro lado, com as Anomal las
ll e lll. As regiões I e lv, caracterizam-se por altos
teores de sÍl¡ca e álcal is e por balxas concentrações de
Fe-total, magnésio e cal. Distinguem-se entre si por d¡
ferenças cons I derãvei s no teor méd ío de Fe-tota I e t i tâ
nia, e ainda pela natureza do teor em álcalis. As ro
chas basál ticas da Anomal ia I possuem tendência potássi
ca enquanto que as da Anomal ia lv são mais sód¡cas.

As caracterÍstlcas guÍmlcas
lV refletem, naturalmente, composições
rochas basål tícas mul to d i ferentes das

das Anomalîas I e

e variedades de
que ocorrem nas



Compos i ção
tras gue se

N

TABELA 3

méd¡a, elementos prlncipais, ca
sl tuam excluslvamente no inter

ra 3' l0

25

s¡02

54,94

il

ilt

25 48,96

54 49,t8

T¡02

l,q4

2,78

3,17

2,9t+IV r3

A1203

13 ,06

l3,lg

13,3\

13,9153,76

I

cu I ada

or das

F"zo 
3

9,22

t5,38

t4,61

12,15

a partlr de anãlises das amos-
anoma I i as i I ustradas na Fi gu-

Hn0

0rl5

0,20

0 r22

0r18

Mgo

2 ,88

5 r\7

\,63

3,31

Ca0

5,60

8,29

8,1+7

6,36

Nar0

2,89

2,32

2,70

3,25

Keo

2 169

I ,26

l r4o

2,53

\o
vr
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Anomalias I I e I I l. De fator âs rochas basárticas que
aparecem na parte central da Baci a do paraná (Anomal i a
It) e no centro leste do Estado de são paulo (Anomaila
I I l), caracterizam-se quimicamente por teores de sfl ¡ca
e álcal is, lguais ou inferiores a' média da provf ncia;os
demais elementos variam coerentemente em oposição, ex!
bindo teores mais elevados, com exceção do teor méd¡o
de magnõsia nas rochas da Anomalia lll, ligeiramente in
ferior ã mé¿ia geral da provÍncia (Tabela 3.1). As ro
chas das anomal ias I I e I I l, em termos de teores médios,
di ferem pouco entre si . Entretanto, al ém da d i ferença
na concentração de magnõsia, já mencionada, vale a pena
ainda asslnalar que as rochas da parte central da Bacia,
quando comparadas com a do centro-leste paulista, exl
bem teores consideravelmente mais baixos de álcalis,
acrescidas de outras di ferenças, porém, pouco signi fica
tivas.

As médias correspondentes ãs anomal ias subsi
dlárlas anteriormente mencionadas não foram I i stadas na

Tabela 3. I e serão negl i genciadas por terem surgido nos
mapas de tendênc i a de superffci es com base em n ume ro
muito restrito de dados. Apenas para registro, entre
tanto, observa-se que suas caracterÍsticas quÍmicas são
contrastantes. As vari ações que se veri fi cam na anoma

I ia subsidiária sul rno oeste riograndenserassemel ham-se
ãs caracterfsticas das Anomalias ll e lllr €ñguanto que
a anomal ia subsidlária, situada ao norte da Bacia do Pa

raná, ó ao contrário, pârticularmente rica em S¡02 e



97

Nat0. Apresenta entretanto incoerentemente, teores mal s
baixos de Ko0 do que a mêd¡a da provÍncla; é pobre em¿

MgO e as concentrações de Fe-total e do ca0 variam ao re
dor da mãdia.

Variação regiona I de teor dos el ementos traços

0 me smo proced i men to u t i I i zado no es tudo re
gional dos elementos principais descrito anteriormente,
foi adotado para o estudo, em nÍvel de reconhecimentorda
variação regional de teor dos elementos traços das rg
chas basãlticas da Bacia do Paraná. Dessa forma, com ba
se nos dados anal Íticos I istados no Apêndice 4, e nas
respectivas local izações das amostras anal i sadas, i lus
tradas na Figura 1.3, foram obtidos os mapas de tendê!
cia de superf Ícies reproduzidos nas Figuras 3.¡ I a 3.20,
Estes mapas foram escolhidos com base nos parâmetros es
tatÍst¡cos das sei s superfÍcies geradas pelo p ro 9,. "rl'
PTREND para cada elemento (epênaice l). Adotou-se, para
cada elemento, respectlvamente, o mapa que possuia o

maior grau de ajuste para as superf Ícies de tendência.As
i lustrações constltu€mrpoF issor superfÍcies de 6? grau,
no caso da maior parte dos elementos traços analisados,
ou seJa, B€¡, Ni, Rb, Sr, Zn e Zr, sendo os demais elemen
tos, Co, Cr, Cu ê V, representados por superfÍcles de

52 grau.



Figura 3.1 I - Superfícies de tendência ( 6e grau) que re

presentam a variação regional da concentração de b.ã'I¡o

nas rochas basãltlcas da Bacia do Paranã, ao longo de to

da a ãrea de ocorrência no Brasi I Merldlonal. 0s núme

ro5 expressam ppm. t4éd ¡a ar i tmãt ica do teor de Ba para

as rochas da provfncia lgual a 535 PPm. iledlana =385PPm
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Figura 3.12 - SuperfÍcies de tendência (Sg grau) que rg
Presentam a va r i ação reg iona I da concentração de coba I to
nas rochas basålticas da Bacia do Paraná, ao longo de to
da ãrea de ocorrência no Brasl I I'teridional. 0s números
expressam ppm. t'téd¡a aritmética do teor de Co para as
rochas da provÍncia igual a \3 ppm. Mediana = 38 ppm.
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Fl gura 3,13 - Superffc I es de tendênc i a ( Se grau) que re
presentam a varlação regional da concentração de cfômio
nas rochas basãlt¡cas da Bacia do Paraná, ao longo de to
da ãrea de ocorrêncla no Brasl I Merldlonal. 0s números

expressam ppm. l.léd ¡ a ar ¡ tmét i ca do teor de Cr nas

chas da províncla r 136 pPm. Hedlana r 125 PPm.

ro
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Figura 3.14 - Superffcies de tendência ( 59 grau)

representam a var iação reg ional da concentração de

na s rochas basá I t i cas da Bac i a do Pa ranã, ao longo
da a ãrea de ocorrência no Brasi I Meridional. 0s

ros expressam ppm. Héd ¡a ar i tmét I ca do teor de Cu

rochas da provfnci a E I 49 pPm. Hed I ana = I 20 Ppm.
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Figura 3.15 - SuperfÍcies de tendência ( 69 grau)

presentam a variação regional da concentração de

nas rochas basãl tlcas da Bacia do Paraná, ao longo

da a ãrea de ocorrência no Brasil ltlerldlonal. 0s

ros expressam ppm. }'lê¿¡a arltmétlca do teor de Nl

rochas da provfncla. q8 PPm. lledlana B 38 PPm.
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Fl gura 3. l6 - SuperfÍcl es de tendênc ia ( 6g grau) gue re
presentam a variação regional da concentração de rubfdlo
nas rochas basãlticas da Eacia do Paranã, ao longo de tg
da área de ocorrêncla no Brasil tleridlonal. 0s números
expressam teores em ppm. Hédia aritmêtlca do teor de

Rb nas rochas da provfncla r' 54 ppm. l{ediana E 3O ppm.
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Fi gura 3.17 - Superfíci es de tendência ( 69 grau) que re
presentam â vâriação reglonal da concentração de estrôn-
gjg nus rochas basálticas da Bacia do Paraná, ao longode
toda ãrea de ocorrância no Brasi I Meridional. 0s núme

ros expressam teores em ppm. ilõd i a ar I tmãt i ca do teor
de Sr nas rochas da pnovÍncia a \29 ppnì. Hediana = 350ppm.
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Flgura 3. l8 - SuperfÍcies de tendência (Sg grau)
presentam a var i ação reg iona I da concentração de

dlo nas rochas basãlt¡cas da Bacia do Paraná, ao

de toda a área de ocorrência no Brasl I Meridlonal.
números expressam teores em ppm. l{é¿¡a aritmðtica
teor em V nas rochas da provfncla E 3\3 ppm.

325 ppm.

que re
vâna-
longo

0s

do

Med i ana E
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Fi gura 3,lg - Superfíc i es de tendênc i a (69 grau) que re
presentam a variagão regional da concentração de zinco
nas rochas basál ti cas da Bacia do Paranã, ao longo de

toda a área de ocorrência no Brasil Heridional. 0s núfng

ros expressam teores em ppm. l'ted ¡a a r i tmêt ica do teor
em Zn nas rochas da provÍncla E 149 PPm. Mediana B ll2
PPM.
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Figur¡ l'20 - Superffcles de tendência (6e grau) que rg
Prespntqm F variação regionat da concentração de zi rcô-
nlo ¡¡¡ roçhaa basãl ticas da Bacia do Paranã, ao longo

Co tgda s {rea de ocorrência no Brasîl l,'ler îdional. 0s

¡ümo¡or oxpressam teores ern ppm. Mðdia aritmêtica do

tQor Fm lr nas rochas da provÍncia B 25\ ppm. Mecliana -
2l 5 pprn.
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vale a pena rembrar que o número de anárises
referentes aos elementos traços é menor que o número
utllizado para o estudo da variação dos elementos princi
pai s; por i sso, era de se esperar guer as supeficies de
tendência para eles obtidas, fossem menos representatl
vas. contudo, examinando-se o Apêndíce 7 veri fica-seque,
de modo geral, os coef icientes de correlação obtidos
são maiores para os traços do que para os elementos prig
cipai s. Assim, são relativamente artos os valores desse
coeficiente no caso do Ba, Co, Cr, Rb, Sr e V, salientan
do-se os três últimos com coefic¡entes de correlaçãorreå
pectivamente, de 0r69, 0rlZ e 0rll, numa escala que va
ria de 0 a l. 0 N¡, zn e zr apresentam varores mais bai
xos para esses coeficientes, porém, comparávei s aos obti
dos para os el ementos pr i nc i pa i s.

Exami nando-se os mapas de tendênc i a de super
fícies i lustrados nas Fìguras 3. I ¡ a J,20, veri fica-se
gue,em comparagão com ås confi gurações al cançadas para
os elementos principaisr os elementos traços oferecem
maior variedade de padrões de distribuição regionar. En

tretanto, embora var iando segundo esquemas d i ferentes
dos obtidos anteriormente, algumas das feições notáveis
da distribuição dos elementos princlpals reproduzem-se
nos mapas de distribuição dos elementos traços. Este é

o caso por exemplo, da Anomalia l, do centro leste rig
grandense, que aparece com extensão variãvel, der íneada
em todos os díagramas de variação regional dos elementos
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traços. sal ienta-se particurarmente, com considerãvel
afastamento do teor mêd io ca rcu r ada para o el emento (Ts
bela 2,31, nos mapas de tendência de superfÍcles relati
vos ao Cr, Cu, Rb e V (Figuras 3.13, 3.14, 3. l6 e 3. lg).
No mapa do Rb (Figura 3.16) que, al iãs, å, entre os elg
mentos traços o que melhor reproduz as configurações d":
crltas para os elementos prlncipais, a anomalia do ceg
tro- I este r i ograndense aparece como anter íormente descr i
ta. 0 mapa de tendência de superfÍcles do Rb, juntamen-
te com os referentes a Cr, Cu € V, reproduzem t ambém,
com cons i derável semel hança, os padrões da Anoma I ia I | ,
referida como a do centro-oeste paranaense, indicando da
mesma forma Anomal ia I I I, a do centro leste paul ista. As
anomal ias antes referidas como subsidiárias, da mesma ma

nel ra¡ êflt grau varlável, estão presentes nos mapas de
tendência dos elementos traços. A subsidiãria sul, na
região do oeste ríograndense, está regi strada prat¡camen
te em todos os måpas. A subsidiãria norte, situada ao
oeste do rio Paranafbar âpârece fracamente nos mapas do
Co, Nl, Rb, Zn e Zr (Figuras 3.12, 3,15, 3.16, 3.19 e

3,201 , A varlação de Zn e Zr, Juntamente com a do Co, é

a que mostra a menor discriminação entre as Anomal ias I I

e lll. Exibem mesmo relativa homogeneidade de teor ao
longo de toda a Bacia do paraná. A variação de Sr é a

que resulta em mapâ de tendêncîa de superfÍcies com cog
figuração dlferente, quer em relação aos demais elemen
tos traços, quer em relação aos elementos principais (F!
gura 3.17). Mesmo a Anomal ia l, notável em todos os ma

pas de variagão, no caso do Sr não encontra feição cor
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area PAra
a Para Prg

Dos elementos traços analisados, apenas o Rbpossui forte coerência especÍfica com um dos elementos
principais, o K, o quar ere substitui, diadoquicamente,
príncipalmente nos ferdspatos potássicos. por i sso, êsignifícativo o fato de que o mapa de tendêncía de super
fÍcie do Rb, Figura 3.r6r r€produza com consideráver eqqi
valêncla os padrões e anomar ias em reração a méd¡a obti
dos para a distribuição e varíação dos erementos princi
pais já descritos e resumidos na Figura 3.r0. Apenas as
tendências do Rb seriam suficientes para confirmar os
padrões de di stribuição geogrãfica sugeridos para os
elementos principals. Nas rochas basãlticasr os demais
elementos traços anarisados possuem coerência mais fraca
e variãvel com os erementos principais ou determinadas
fases minerarógicas. Mesmo assimr €htretantor âs enoma
I i as descr í tas reproduzem-se nos mapas de var i ação, em
conjuntor ou pelo menos, uma ou outra i soladamente.

Uma vez gu€rem linhas geraisras variações o!
servadas para os elementos traços são equivalentes aos
padrões descri tos para os erementos princi pai s, a mesma
divisão de área elaborada na Figura 3.10 será adotada
para a caracterização quÍmica das vårias anomal ias com
base nos elementos em estado de traços. Essa caracteri
zação será real i zada com base em composições médias, car

respondente, embora os
esse elemento, estejam
vfncia.

teores reg i st rados na
bem abaixo dos da mé¿¡
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culadas a part¡ r dos dados ânal Íticos obtidos em exempla
res contidos exclusivamente no interíor das anomal ias,
conforme del lneadas na Figura 3. lO. Essas anãl ises en
con'tram-se arroladas no Apêndice g e os respect¡vos teo
res mêd¡os calculados a parti r delas estão reunidos na
Tabela 3.2.

Da inspeção das aná¡ises catalogadas no Apêg
díce I e de acordo com a Tabela 3.2 verif ica-se que o
comportamento dos elementos traços nas vãrias anomal ias
é semel hante ¿¡o dos elementos principais. Assimr de modo
geral, de um lado, as Anomal ias r e rv, e de outror ås
Anomal ias I I e I I l, caracterizam-se por teores guer em
retaçao a media geral da provfncia, (Tabela 2.31 varlam
em oposição. As prímei ras caracterizam-se por teores se
melhantes ou inferiores a méd¡a geral de co, cr, cu, v e
zn, e por teores semelhantes ou mais elevados de Ba e Rb.
0 oposto ocorre com as Anomalias ll e lll.

Algumas interessantes exceções entre os dados
acima di stinguem entre si as Anomal ias I e lv. Trata-se
do caso do Ni, sr e 7r que exibem teores inferiores a

méd¡a geral na Anomalia l, enguanto que na lv esses teo
res são mais elevados do que a média de referência. No
caso das Anomalias ll e lll, elas se distinguem entre si
apenas no que diz respeito aos teores de cu, mais eleva
das do que a mêd¡a geral na primeira, e mais baîxos na se
gunda.
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N
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17

Ba

518

,75

400
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24

r3

TABELA 3.2
treços, calculada a part¡r de análises
no lnterior das ânomal i as, i lustradas

Co

28

50

\3

36

LT

79

r54

r50

r 18

Cu

79

t9z

I t5

70

NI

3\

8z

82

66

Rb

tt7

37

33

7\

Sr

240

328

4t0

657

das amostras
na Flgura 3.10.

V

2t5

\33

427

268

Zn

92

t42

r37

l5o

Zr

213

26t

248

383

l\'
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T I p0L0c I A Qu fH I cA DAs RocHAs BAsÃLT r cAs

CIA DO PARANA

DA BA

Genera I i dades

Estudadas como foram nos capÍturos anteríores,
as principais caracterÍsticas de distribuição geográf¡ca
e estatÍstica de elementos principais e traços dosados
em rochas baså I t icas da Bac ia do paraná, torna-se agora
necessår io tentar a c I ass i f i cação desses dados, tendo em
vista seu significado petrolõgíco. para esse trabalho,
cumpre lembrar, de inÍcio, que o método de abordagem es
colhido para este estudo, baseia-se essencialmente em da
dos quÍmicos, com rimitadc controre petrogråfico. prg
vavelmente nen poderia ser o contrãrio. As amostras eå
tudadas em sua maioria, e entre estas particularmente as
extrus i vas, apresentam-se no todo ou em parte, afan Ít i
ca s ou com granu I ação f i na e com texturas onde se deno
tam volumes consideráveis de material vítreo, devítrifi
cado ou de fases mineralógicas com cristal ização inci
piente. 0bviamente tar ci rcunstância torna penoso u d!
fÍci I - senão impossíver - estaberecer por meío do mi



tl4

croscõpio' com segurança' e generar i sadamente, os porme
nores de suas feições petrográficas e mínerarõgicas. por
outro lado, deve-se acrescentar também QU€, em rochas vu]
cånicas, interpretações baseadas apenas na determinacão
ópt ica de fenocri stai s ou de assembléias de minerai s de
granulação compatíver ao exame microscópico, negr igen
ciando no mesmo exemplar, a ma triz microcri stal ina ou
vltrea, pode levar a concrusões muito simprificadas ou
mesmo a erros grossei ros. Freguentemente, a composição
da matriz contrasta consideravelmente com as das fases
mais desenvolvidas, o suficiente para modificar classifi
cações baseadas apenas em fenocr i sta i s da mesma rocha.
Tal situação foi perfeitamente i rustrada por RrrrMAN,
1963, Por issor Quando se estudam rochas vurcânicasr ou
rochas com texturas equ i va I entes, a abordagem quÍmica
torna-se indispensáver e assume importãncta decisiva pg
ra se elaborar crassificações e raciocÍnios petrogenéti
cos.

subl inhado este fato, cumpre notar em seguida,
que os novos resur tados ana I Ít i cos, embora cons i deravel
mente deta I hados, não são comp r etos. Exami nando-se o
Apãndice 3, verifica-se que se encontram indiscriminadas,
nas novas anãl i ses, os teores de Fe0 e F

cia que impõe várias I imitações ä manirri:i3; ::::::tt::
dos. Entre essas r imitações situa-se a impossib¡r ¡dad]
do cálculo da composição minerarógica normativa e a reå
pectíva classificação das amostras anal i sadas por meio
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desse art¡ficio, um dos mais uti I ¡zados na I iteratura mo
derna especializada.

sem acesso aos pormenores da minerarogia e sem
a possibi I idade de, com os novos dados disponíveisr câlcular a

composição mineralógica normativa, torna-se essencial a
apl icação de outros parâmetros quÍmicos que permi tamrde!
tro de um esquema coerente e prausÍver, crassificar as
rochas em estudo. vários desses esquemas jã foram teg
tados em trabalhos anteriores. A maior parte deles lg
vam a classificações incompatÍveis, incoerentes e confll
tantes com dados paralelos, de natureza di ferente, refe
rentes ãs mesmas rochas. Sabe-se, por exemplo, que en
tre esses esquemasro diagrama ãrcalis x sílicar urì dos
ma is ut i l i zados desde que T l LLEy, 1950, o aclotou PAra
distinguir as sêries toleÍticas das sêries alcalinas, é
inadequado.para o estudo das rochas basãlt¡cas da Bacia
do Paraná. segundo nUEec, l969, esses parâmetros condu
zem a conclusões incoerentes com a composição normativa
das mesmas rochas. De fato, a relação álcal is X síl ica,
utilízada em lmportantes trabalhos mais recentes, como
por exemplo, no pormenorizado estudo das séries basál t¡
cas da i lha vulcânica do HawaÍ (mncD0NALD e KATsuRA,l964)
ou aindar ño trabalho mais extenso sobre diferenciação
de rochas basãlt¡cas em diferentes provÍncias (ru¡¡0, l96g),
quando apl icado ås rochas basã I t i cas da Bac ia do paraná,
nos conduz a ambigt.liclade de uma tipologia alcal ina ( ri
gurâ 4. | ) para grande número cle exemp I ares cuja compos i
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ção normativa (Figura l.l) indica narureza toleítica
persaturada.

As mesmas cr)ncl usõesr corr relação ã provÍncla
basãltica do Brasit Hericlional, nos levam outros parâ
metros. É o caso da correlação entre o teor em K nas rg
chas da provÍncia e a razão K/Rb, conforme i lustrado na

Figura 1 .2. Ê o car;o a inda clos resul tados igua I mente
contrad i tór ios obt i dos por I SSLER, 1 970a, com o d iagrama
proposto por ENGEL, EIIGEL e HAVENS, 1965 ,qr.re rel ac i ona
os teores de S¡02 com os de KZ0 da rrÌesma anãl ise, para a

definição da natureza do mêqma basãl tico. Esse diagrama
aplicado pelo referldo arrtor a parte clas análi ses aqui
denominadas de con.iunro T (Rpêndice 3) para as quais,
conforme J'a metìcionado. a composição ncrmativa lhes cog
fere indubitãvel naturezâ toleÍtica supersaturada, cog
duz a maioria das anãl ises uti I izadas ao campo das rg
chas alcal inas. ISSLER, 1970a, experimentou ainda og
tros parâmetros quÍmicos, na tentat iva de estabelecer a

natureza do magma a partir do qual se consol idaram as rg
chas vulcânicas cla Bacía do Paraná. 0s referidos parâ
met ros são os propostos por SHEYHANN, I 968, e os de
TILLEY e MUIR, 1967. 0 primeiro consiste na correlação
do Índice 93, segundo NIGGLI, e o teor de Si02 da mesma

anãlise. 0s resultados não sublinham as diferenças el
tre rochas alcal lnas e toleÍticas, porém, indicaram, ao

contrár io do que ê comumente admi t idor guê as rochas ba

sål ticas da Bacia do Paraná se assemel ham mai s ãs séries

su
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caracterÍsticas dos chamados arcos de i I has do que aos
derrames conti nenta i s de platô. Como se sabe (ver, por
exemplo, HAMILT0N,1965) os toleitos são raros nesses ag
bientes geológicos, neles predominando andesitos, daci
tos e basaltos hiperaìuminosos, tipos de rochas relacio
nadas ãs chamadas séries calco-alcal inas. Ao contrário,
as mesmas anãl i ses, no d iagrama proposto por Tl LLEY e

MUIR, 1967, que correlaciona o teor de ferro-total ao
teor de magnês ia, embora exi bam espal hamento considerá
vel, destacam-se nitidamente da linha correspondente ã

série calco-alcalina. Melhor ainda, coincidem com a li
nha de evolução das séries toìeÍticas, com exceção dos
dados correspondentes ãs amostras mais diferenciadas gue
se superpõem ã l¡nha correspondente ãs séries alcalinas.
Em trabalho diferente, mais uma vez, ISSLER, 1970b, uti
I izando as mesmas anãl ises e os parâmetros de JUNG, lgSS,
que correlacionam com a mesma final idade, os coeficien
tes resultantes das razões:

I 00 x Ca0/Ca0 + KZO + Nar0

e

l00xK/Kr0+Nar0
com o teor de s¡02, concluiu que as rochas basãlticas da

Bacia do Paranå consti tuem uma provÍncia vulcânica álca
lí-cålcica. 0utro ensaio do mesmo gênero ó ainda conhe
cido. SCHNEIDER, 1964, baseado em I I anál ises quÍmicas
de exemplares de rochas basãl t icas que ocorrem sobretudo
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no Rio Grande do Sul, concluiu, baseado nas
necidas pelos conhecidos números de N¡GGLl,
que deu origem ãs rochas basálticas da Baci
possui caráter medianamente ilpacÍf¡co', com
ferida a esse termo pelos pesquisadores <Ja

relações foI
que o ma gma

a do Pa ranã,
a acepção cog
escola alemã.

segundo Rlrrt'lAN, 1963, esse magma-tipo é caracterÍstico
para os ambientes orogênicos da crosta terrestre, part¡
cularmente nos que resultam em cadeias dobradas.

Pode-se ainda ar inhar aqui outras tentativas
de estabel ecer a natureza do magma que deu or i gem ãs ro
chas basãlticas da Bacia do paraná. Tratam-se de traba
lhos não divulgados nos quais foram utirizados parâme
tros diferentes dos mencionados. um deles, foi conduzi
do por SARTORI (comunicação verbal). 0 referido auror
tratando parte das anãl¡ses reunidas por RUEGG, 1969 e
1970, principalmente ãs referentes a ocorrências do Rio
Grande do Su I , na forma proposta por p0LDERVAART, 196\,

i:i:':: i,;,.1i"-.::::,i":r,;"::': l"lr;,,;"0.,?;,""''::
magma basáltico, concluiu que todas elas índicavam natu
reza alcal ina parô os basaltos da região.

0utro trabarho a regi strar foi desenvorvido pe
lo Autor do presente estudo, já há argum tempo, uti r izan
do o conjunto I de anár ises e os artif Ícios propostos por
HURATA' I 960. cons i stem na d i scrimi nação dos magmas-ti
Pos correspondentes ås séries basál ticas, por meio da
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correlação de alguns óxirJos, em particurar do Mg0, com os
respectívos coeficientes da razão Al^o 3/sio2. os resul
tados então obt¡dos, encontram-se ¡ ruÍtrados na Figura
\'2 que reproduz o esquereto do diagrama de r'ruRATA,r960,
conforme apresentado por BARTH, r962, sobre o quar encon
tram-se lançados os pontos correspondentes às anál i ses
quÍmicas uti I izadas. como se observa na Figura 4.2, os
dados lançados não se superpõem a qua rguer rras r inhas
que i lustram o curso de diferenciaçãor gu€r da série to
leÍtica, quer da sêrie arcar ina, mas se espaìham em posi
ção ¡ntermediãria o sufic¡ente para permi ti r clara corre
lação com urna ou ortra série. sugere dessa forma que as
rochas vulcânicas da Bacia do paraná possuem natureza ín
termediãria ou transicíonal entre as duas séries.

À v¡sta do exposto, verifica-se qrje as
várias tentâtivas já rear izadas para caract erizar geoqui
micamente as rochas basálticas da Bacia do paraná, condu
zem ã nÍveis de informações incons¡stentes. uti r izando,
no todo ou em parte, o mesmo docunrentãrio anar Ítíco, mg
nipulador €rìtretanto, por meio de diferentes critérios,
todos demonstrados eficazes quando apl icados em outras
províncias basálticasr conclusões diferentes podem ser
tiradas sobre a natureza do magma-tipo caracterÍstico pg
ra as rochas vu lcân i cas da provÍnc i a em estudo. Dessa
forma ficam sugeridos di ferentes ambientes crustai s onde
as rochas da Bac ia do paraná teriam s ido geradas e posi
cionadas em virtude das impr icações geológicas envorvi



t2l

otlo

Mqo

A l2 0 3/Si 02

Figura 4.2 - Diagrama de MURATA, r960, para a crassifica
ção das sér I es basá I t r cas. Esquema reproduz i do de BARTH,
1962; A-B-c-D, I inha de varração das séries roreÍticas;
F-Jr-J-G.H-1, I inha de variação das séries arcar inas. Da
dos anal íticos rançados no dÍagrâma , referentes ãs ro
chas basálticas da Bacia do paraná, segundo niircc, r96;
e 1970 

t(Conjunto T, Apêndice 3). De acordo com o esque
ñâ r essas rochas possuem natu reza predomí nantemente tran
sicional.
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das pelos di ferentes tratamentos e classi ficações. Assim
sendo outros ensaios tornam-se ainda necessários, e se
rão adiante conduzidos. serão adotados porémr partidos
diferentes dos já ut¡¡¡zados no tratamento dos novos da
dos, em conJunto com os jã di sponÍvei s. Nesse sentido,
os parâmetros quÍmicos e esguemas gráf ¡cos idealizados
por de LA R0CHE, lg68 e LETERRIER e de LA ROCHE, 1g72,
mostraram-se de grande utilidade, mais coerentes e
grande poder de discriminação.

Compor_tamento diferencial de Na. K e Al

Resultados ínteressantes para uma definição
preliminar da natureza arcarina ou não das rochas basál
ticas da Bacia do Paranã, f.oram obtidos estudando-se as
interrelações existentes na variação do sódior potãssio
e alumínio, de acordo com o procedimento proposto
de LA R0CHE, 1968. O referido auror demonsrrou,

com

Por

Por
meio de diagrama relativamente simples, que o comporta
mento diferencial de Na, K e Al põe em evidência diferen
ças fundamentais entre as formações sedimentares e vulcâ
nicas, constituindo assim guia de estudo para os produ
tos de metamorfi smo dessas formações. Ao por em evidên
cia as caracterÍsticas das formações vulcânicas com essa
flnal idade, demonstrou também que o esquema gráfico idea
lizado distinguia igualmente tendências das principais
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séries Ígneasr graÇas a aptidão do diagrama em reverar o
caráter sódico ou potássico de determinada rocha. Taì ca
pacidade do diagrama permite discriminar, entre as sé
ries basål ticas, de um rado, as séries carco-arcar inas,
"pacÍf ¡cas'rou toreÍticas, e, de outro as séries arcar i
nas sódicas ou 'ratrânticasr. Essas generalizações coinci
dem exatamente com os nossos propós i tos de estabe r ecer
clara definição quÍmica para a natureza dos magmas basár
t i cos do Bras i I tvier id iona I .

0 d iagrama em questão, conforme proposto por
de LA ROcHE' 1968, está reproduzido na Figura r.¡. cons
titui um sistema de coordenadas ortogonais em cuja abcis
sa se representâ as variações de Al/3 _ Na e na ordenada
as de Al /3 : K. 0s pontos projetados no d i agrama repre
sentam 100 g de minerar ou de rocha¡ êXpressas em mi r iå
tomos-grama de Ar, Na ou K, reracionados segundo os varo
res dos pa râme t ros Al /3 - Na e Al /3 - K. E s tes pa râme
tros possuem consideráveis vantagens para a anár ise de
d i ferenc i ação de sér i es Ígneas e mesmo as sed imentares.
Eles dispersam fortemente os ferdspatos, situados nos
vértices de um triânguro guase equ¡ rátero, conforme re
presentado na Fi gura 4.3, ass im como os mi nera i s arg i lo
sos e micáceos. Ao contrário, os minerais desprovidos de
alumÍnio e de árcar is - o guartzo em primeiro rugar, mas
também os carbonatos e numerosos s i r i catos, em part i cu
lar os. piroxênios, or ivinas e anf ¡bór ios, e ainda a maio
ria dos õxidos - são agrupados na origem dos eixos coor
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Figura 4.3 - séries basárticas discriminadas pero compor
tamento diferenciar do sódio, potássio e arumÍnio de
acordo com de LA RocHE, r 96g. 0 d iagrama coroca também,
em evidência, com base na variação desses erementos, diferenças fundamentais entre formações sedimentares e vurcânicas constituindcl guia para o estudo de rochas meta
mõrf icas delas derivadas.
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denados, ou na sua vizinhança imediata. A reração Na/K
emerge também no diagrama, porém, não está nere di reta
mente expressa; a bi ssetr¡z dos eixos ortogonai s¡ êntre
tanto' separa dois domíniosr urTr superior onde Na > K e
outro inferior onde Na < K. A soma dos pa râme t ros2Al/3 - ( Na + K ), cresce da esquerda para a direita,
paralelamente ã ¡¡ssetriz. Graduando-se esses varores
Por meio de perpendicurares ã t,¡ssetriz, é possíver obter uma primeira estímativa do carãter aluminoso ou ar
calino.

Pormenores do domÍn io das rochas vu lcân i cas de
I imi tado na Figura 4,1 serão focal i zados a segui r.
formações vulcânicas situam-se do rado dos baixos

A;
valo

res de Al/3 - Nar s€gundo largo feixe divergente 
" p";

t í r das zonas dos basa r tos. As tendênc i as própr i as daspríncipais série, IIiãiË", emergem nesse feixe, separa
das n i t i damente, ã med i da que nos afastamos da zona dos
basa I tos, correspondente a rochas não d i ferenc i adas. Gra
ças a apti dão do gráfico em reverar o desenvor vimento do
caráter sódico ou potássico, a figura subrinha notadamen
te a distinção crássica entre a série calco-arcarina ou
"Pacíf íca" e a série arcal ina ou ',atrântica,r. A tÍturo
de referência e exemplo, a Figura 4.4. i lustra como
se projetam e var i am no setor Ígneo amp r i ado do esquema
de de LA R0CHE, I 968, os dados referentes a vår i as sé
ries basãlticas de natureza arcar ina. Esse diagrama se
rá comparado adiante com figura equivarente reracionada
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Figura 4'4 - comportarnento de conhecidas séries alcalinas no díagrama de LA Ro-
CHE, 1968. 0 diagrama focaliza apenas a área da Figura 4.3 correspondente ãs sé_ríes ígneas' círculo: cheios: basaltos traquíticos do Terciário da Escócia; Qua-drados: série basãltlca traquítica da Pol tnésia; Triângulos: séríe basáltica fo-nolítica da Polinãsia. Dados segundo NocKoLDs e ALLEN,I 956,gruzes: suite alcalina doHawai, dados segundo HACDONALD e KATSURA, 1964.
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as rochas basãltlcas da Bac i a do pa raná.

Na K - AI com ortamento dlferencla I entre as roc ha sbasåt t í ca s da Bac ia do Paranã

As anárises de rochas basá¡ticas da Bacia doParanã reunidas no Apêndice 3, rançadas no diagrama prg
Posto por de LA RocHE, rg6g, apõs o cárcuro dos respect¡vos valores de Al/3 - K e Ar/3 - Na, reunidas no Apêndice 9, fornecem os resu I tados í I ustrados na Fl gura 4.5.

pode-se observâr que esta fi gura constitui a ampl iação do domÍnio das formações vurcânicas esguematizadas na Figura 4'3,a quar pode ser reracionada por meiodos valores de referência de Al /3 _ K, assi nalados nasordenadas, e de Al/3 - Na, assinalados na abcissa. lngpecionando a Figura \.5, verifica_se de relance, gue osdados correspondentes ãs rochas basár trcas da Bacia doParanã distribuem-sêr concentradamente, segundo uma f"!xa que se inicia na região correspondente aos artos varores posrtivos de Al/3 - K e aos baixos varores positivos
de Al/3 - Na gue correspondem ã composição dos magmas bgsált¡cos mais primitivos e não diferenciados. A partir
dessa reg i ão, a fa i xa desenvor ve-se segundo t raJetõr i aencurvada, def r et i ndo em d i reção aos ba i xos va rores pos itivos de Al/3 - K e aos baixos valores negativos de
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Fígura 4.s - comportamento das rochas basárt¡cas da Bacia do Paraná no diagrama proposro por LA ROCHE, 196g.0 diägrama focaliza apenas a área da Figura 4,1 corres
pondente ãs séries Ígneas. 0s pontos lançados no diagrg
ma ocupam ãrea própria das séries toleÍticas, calco-alca
linas e,,pacÍficas,' (ver Figura 4.3). fndices Al/3- K e Al/J - Na, al inhados no Apêndice 9,
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Al/3 - Na. Nessas ci rcunstâncias, tendo em mente as caracterÍsticas do diagramar V€rif ica-se que as rochas ba
sãlticas da província, evoruem quim¡camente, a partir de
composições primitivas - as mais ricas em feldspatos cálcicos - em direção ã composições maís ricas em ferdspatos
potássícos, situados no vértice inferior do triãnguro
dos feldspatos, e/ou em fases minerarógicas desprovidas
de alumÍnio a árcar is - o quartzo, magnetita e i rmenita-
situados na origem dos eixos coordenados do diagrama.

Esse desenvolvimento, coerente com o que se co
nhece da mi nerarogia das rochas basár ticas da Bacia do
Paraná, coincide decididamente, na sua maior parte, com
a zona do díagrama da Figura 4.3 correspondente ao qu¡
mismo caracterÍstico das séries calco-alcal inas, ,rpacif Í
cas'r ou toleÍticas. 0 padrão de variação i rustrado na
Figura \.s evidencía nítidamente um comportamento que se
opõe ao das séries alcar ínas com as quaís as rochas ba
sãlticas da Bacia do paraná, neste díagrama, podem se
confudir apenas na área correspondente ãs anár ises de
exemplares menos diferenciados. como se verifica no d¡g
9rama, entretanto, o número dessas análises na amostra
gem reunida é extraordinariamente pequeno. 0s resulta
dos ora reun i dos por i sso, não comportam qua r quer fe i çãoque de i xe espaço a i ncertezas quanto a natureza do cará
ter seria I não a rcal i no e esta cond i ção fi ca enfat izada
se compararmos a Figura 4.5 com a Figura 4.4. Nesta, co
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mo foi vlsto, foram projetados dados anal Íticos relati
vos a vários tipos dl ferentes de séries alcal inas com
as quais se confundiriam as rochas da Bacia do paranán
uti lizando-se outros critérios. como se verifica dessa
comparação, as séries alcal inas se situam em áreas espe
cÍf ¡cas do diagr¿¡ma, distintas das ocupadas pelas rochas
basál t I cas da Baci a do paraná que fi ca ass I m caracterí
zada como uma província magmãtica de
calina, ,'pacÍficail ou toleítica.

' dente aos basal tos na Figura l+.3, situada na

Ao contrário de outros critérios consagrados na
l i teratura, o d i agrama p roposto por de LA RocHE, 1 96g,
constitui assim critério quÍmico mais adequado para defi
ni r, em relação aos moderos já consagrados na petrogêne
sêr a natureza das rochas basål ticas da Bacia do paraná,
poi s, conduzem a i nterpretações geoquÍmicas ma i s coeren
tes com suas respectivas caracterÍsticas,míneralógicas,
quer as modais quer as normativas.

Anal i sando-se det idamente os resul tados, obt i
dos concernentes ãs rochas vurcânicas da Bacia do para
ná, lançados na Figura 4.5, em comparação com o modero
de referência, descri to por de LA RocHE, l96gr Í€produzi
do na Figura \,3, é possÍvel traçar alguns pormenores
adicionais com relação a amostragem ora em estudo. veri
fica-se por exemplo, que basal tos, senso estri tor. ,ãã'
raros entre os exemplares anal i sados. A área correspon

natureza calco-al

convergen
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c¡a das faixas representativas das várias sérres Ígneas,
encontra-se na Fi gura \.5 quase despovoada, em compar¿¡
ção com outras ãreas do d i agrama onde se concent ram amaior parre dos dados. A área de maior densidade em
número de pontos, del imi ta-se aproximadamente entre osvalores de +40 e +10 de Al/3 - K e +l! e -10 de Al/3 _Na.
Esta área se encontra a me io cami nho entre a pos ição caracterÍstica para os verdadeiros basaltos e termos seriais jâ/ bastante evoruÍdos, do tipo petrográf ¡co repre
sentado pelos daci tos. Esta si tuação sugere gu€¡ geng
ral izadamente' as rochas basá¡t¡cas da Bacia do paraná,
cristalizaram-se a partír de rÍquidos já bastante evorur
dos ,se comparados com as caracterÍst icas quÍmicas d;
magmâs primitivos, os menos di ferencrados, conforme estão reg i st rados na I í tera tura.

Embora a maior densidade de pontos encontre-
-se na área jå mencionada, é conveniente assinarar tam
bém, que grande número de dados ocupam posições seriais
ainda maís avançadas na faixa de diferenciação correspon
dente, ind i scrimi nadamente, ao magmat i smo carco-arca r ino,
"pac ff i co" ou tor e Ít i co. Ass i m, não são raras as anã r!
ses gue se aproximam aos termos petrográficos extremos
da sérier ou sejar s€gundo o díagrama da Figura 4.3, ostraqu¡tos calco-alcal inos e riól ítos. A Figura 4.5 permite ainda constatar que argumas anãr ises do conjunto em
estudo situam-se em outras áreas do diagrama. o número
mais significativo desses pontos, localiza_se na area



correspondente åo gulml smo de magmes-tlpo de natureze
trånslclonal, entre as sërles alcal lnas e as sérles cal
co-alcal lnas, ,,pacf f lcas.r ou tolef t lcas. Nessas átGäs r
alguns pontos chegam a sugerl r tendênclas, e devem¡ DUm
outro contextormerecer mals atenção. por enguanto serão
atrlbufdos e eles caráter excepclonal e negl icenclados
bem como o pequeno número de pontos francamente errátr
cos no diagrama e gue¡ provavelmente, resul tam de fenôme
nos ,loca i s e/ou lmprec r sões ana r ft icas. Neste grupo não
estão incl ufdas as anál I ses que se projetam

t3z

no
dlagråmo em ãrea de domfnlo das rochas sedlmenteres. Es
ses pontosr segundo o dlagrama de LA RocHE, l96gr Gorres
pondem a rochas rlcas em materiai s de natu reza. argl losa
e, Portantor se referem a exemplares que representam mls
tures entre materlal Ígneo e sedlmenter, ou que se encon
trevam alterados. Referem-se partlcularmente eo grupo
de anállses do conJunto T (Apêndice il e sua natureza de
ve ser levada em conta em qualquer das lnterpretações a
serem avançadas doravante.
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Comportamento diferencial de Na - K - Al
reg iona I

Por me io do estudo do comportamento d i feren
cial de Na - K - Al conduzído na seção anterior¡ ut¡ I í
zando-se os esquemas propostos por de LA R0CHE, I 96g,as rochas basãl ticas da Bacia do paraná foram definidas
geoqu i m í camen te como per tencentes, indlscriminadamente
ãs séríes calco-arcar inas,,,pacÍf icas,r ou toreÍticas. N"g
tas sériesrvariam desde uns poucos exemprares que podem
ser considerados Þasaltos verdadeíros até termos extrema
mente evolufdos do tipo de traquitos carco-arcarinos e
riólitos. A variação regionar dos dados quÍmicos ao rog
go de toda a área de ocorrência das rochas na provÍncia,
por outro I ado, conforme I evantada no Cap ftu I o 3 e resu
mida na Fígura 3.10, indica que os vários termos petro
gráfi cos das referi das sérÍes devem concentrar-se 

", áru", g"å-
grãflcas diferentes na bacia, áreas estas cuJa, 

"oroorìções qufmicas contrastam entre si de modo variáver. r;
terroga-se então de que forma rer ac ionam-se as caracte
rÍsticas geoquÍmicas revantadas por meio dos parâmetros
de de LA ROCHt' e as áreas anômaras em reração ã composr
ção mêd ¡ a, de acordo com o resumi do na Fí gura 3. I 0. Res
posta panorâmi ca a essâ questão pode ser obt ida, ut i I i
zando as anãl ¡ ses selecionadas no i nterior das várias
anomalias e admitídas como caracterÍsticas das vãrias re
giões. Essas anãl i ses estão I i stadas no Apêndice 6.Seus
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respectlvos valores de Al/3 - K e Al/j - Na, reun I dos
J untamente a todos os dema i s no Apênd i ce 9, r ançados num
dlagrama do tipo ilustrado na Figura \.5, fornece o pg
drão de varíação reproduzido na Fígura 4.6. Esta indlca
que exl ste certa correlação entre as chamadas áreas anô
malas no Capf tulo 3 e determinados lntervalos de varia
ção dos parâmerros Al /3 -. K e Al /3 - Na. Desra forma
verl fica'se QU€r por exemplo, as anál i ses corresponden
tes ãs Anomal ias I I comparadas com as da Anomaria lv
correspondentes, respectivamente, ãs amostras represen
tatlvas da região central do paranã e do Estado do ilato
Grosso, em confronto com as oriundas da região I i torânea
norte do Estado de são Paulo - ocupam posições dl st¡ntas
no d lagrama. As pr I me I ras caracter I zadas por a I tos va lo
res posltivos de Al/3 - K e baixos valores positlvos ou
nulos de Al/3 - Nar const¡tuem grupo de anãl¡ses que co!
respondem a rochas que representam estãgios os menos evg
lufdos de toda a provfncla. Ao contrárlo as anállsescor
respoñdeûtes ã Anomalia lv se caracterizam por balxos
valores posltlvos de Al/3 - K e valores negativos, rela
t¡vamente altos, de Al/3 - Na. Essas clrcunstâncias lg
dlcam, como mostra o diagrama da Figura h,3, tipos petro
grárlcos bastante evolufdos. Qual i tativamente falando a

Anomalia l - que se refere a reglão do centro-reste rig
grendense - caracterlza-se por rochas que cobrem os está
gios de evolução do magma na provfncla, desde os tlpos
mais prlmitlvos de basaltos verdadeiros até tlpos extre
mamente dlferenciados. Do ponto de v¡sta quantitativo,



Fl gura 4.6 - Var i ação no comportamento d i ferenc ia I de

Na - K - Al, de acordo com o procedimento proposto por
de LA R0CHE, I 968, dos dados correspondentes äs åreas
anômalas ( nn l, ll, I I I e lV ) conforme isoladas no Ca

pÍtulo 3. 0 diagrama focaliza apenas a parte da Flgura
\,3 correspondente ãs sér i es Ígneas. Anã I ¡ ses qu Ími cas
correspondentes ãs áreas anômalas, catalogadas no Apêndi
ce 6. fndíces Al/3 - K e Al/3 - Na correspondenres ali
nhados Junto a todos os demais no Apêndlce 9"
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entretanto, ver¡ fica-se que nesta região predominam os
tlpos mais evolufdos. Estes contrastam com as caracte
rfsticas da Anomalia lV - semelhantemente dlferencla
dos - por exiblrem tendência sód¡ca menos acentuada. As
rochas da Anomal la r r r que possuem teores mais baixos de
álcalis, particurarmente K20, quando comparadas com as
rochas da Anomal ra r, naturalmente se posicionam no dig
grama do lado dos altos valores positivos de Al/3 _ K.
Exlbem além disso, têndência mais sód¡car €voruindo em
direção as ãreas do diagrama que representam os magmas
de natureza transicionar. Não exibem tipos evorufdos cg
mo os da Anomalia I, porém ê caracterizado por rochas
mais dlferencîadas do que as da Anomal ia r r. por outro
lado são menos diferenèiadas que as rochas da Anomaria rv,
constltuindo como que um elo de I lgação entre essas e as
rochas da Anomal ia I r. 0s dados das Anomar ias il, r r r e
lv formam assim, r inha contÍnua de tendência mai s sód¡ca
quando comparadas com a rinha sugerida peros dados da
Anomal ia I r de or rgem semer hante, porém, evor uindo com
tendência menos sódica.



A clara di stinção entre magma arcar ino de um
lado e não alcal ino de outro, proporcionada peros parâ-
metros Al/3 - K e Al/3 - Na, embora supere alguns dos
conflitos qufmico-mineralögicos existentes entre as ro
chas basál tlcas do Brasi r ileridional , não é suficiente
para por em evidêncía a real e completa natureza das
rochas da provÍncia. I sto resul ta do fato de que o d ig
9rama proposto por de LA RoCHE, 1969, não contêm todos
os elementos necessários a umâ si stemática pormenoriza-
da das séríes basál ticas hoje reconhecidas. Não permi
te assim distlnguir na mesma tendência de evolução, co!
forme retratada pelas rochas vulcânicas da Bacia do pa

raná, se estamos em face de termos seriais essencialmen
te toleÍticos, ou de termos representativos de série
calco-alcalina (outtpacÍficar'), ou ainda, de magmas bg
sáltlcos hiperaluminosos, que segundo KUNo, rg6g,seriam
transiclonai s entre estas e as séries alcal inas. Todas
estas I inhas evolutivas situam-se no diagrama de
R0CHE na mesma faixa ,de variagão, permanecendo
indist¡ntas, se manipularmos os dados obtidos
com referêncla aos parâmetros Al/3 - K e Al/3 - Na. To!
na-se necessário, desta forma, lançar mãos de outros aI
t¡ffcios, como os propostos por LETERRIER e de LA RocHE,

l97Z ' com o mesmo ob.let ivo.
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0s diagrâmas de LETERRIER e de LA R0CHE, 1972,
foram concebidos tendo em mente que a maior parte dos

cri térios quÍmicos por meio dos quai s se dl stlnguem as

sãries basálticas fortemente diferenciadasr perdem seu
poder separador ao se aproxi mar das rochas gue possuem

compos ição seme lhante ãs dos magmas or ig i na i s, não-d I'f e
renciados. É o casor por exemplo, do próprlo diagrama
proposto por de LA R0CHE, 1968, i lustrado na Flgura 4.3.
Al ém d i sso, I eva em conta tambãm o fato de gue r frequen
temente, caracteres consi derados especÍf¡cos de determi
nado magma-t i po, encontram-se também presentes nos está
glos iniciais de diferenciação de séries dist¡ntas; esta
i ntersecção de fe i ções de or I gem e caracteres de d I feren
ciação, leva a erros de diagnósticos quando não perfelta
mente ava I i ados nos estudos pet ro I óg i cos. 0s d i agrama s

de LETERRIER e de LA R0CHE, 1972, foram, por isso, elabo
rados com vista a discríminar o mais fortemente possfvel
modelos mineralógicos de gônese e evolugão, em partlcu
lar dos magmas basãlticos, porém, extensivos ao contexto
das rocha s Ígneas em gera I .

0s diagramas em questão, estão ilustrados na

Figura 4,7, å " B. A Figura 4.7-A é estruturada a pa!
ti r de um diagrama clåssico da petrologia: o tetraedro
Q-0r-Ab-An, projetado sobre um plano def inido por dois
eixos, um passando pelo vërtice a e outro I igando o

tice 0r ao ponto AnrO. 0s feldspatóides se situam
face Q-Ab-0r sobre a aresta Ab-0r; a Ne estã figurada so

t38
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Figura \,7 - Tipologia quÍmica-mineralógica de
e seu s d i ferenc i ados, segundo LETERR I ER e de LA RocHE,
1972. 0s diagramas combinados permitem distingulr as vá
rias séries basãlticas. 0t,
andesitos calcoalcal inos -
riolitos - M, mugearitos -

ú, fonolitos.

andesi tos tolefticos
L, latitos - D, dacitos
B, basanitos - T, traqul

dc'

tos
P,

ba sa I tos
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bre o prolongamento de Q-Ab. 0 cl inopi roxênio, Cpxrmulto
próximo do vértice An, se separa claramente da ol îvina
01, e do ortopi roxênlo, 0Px, que estão si tuados na rg
glão central do tetraedro. 0s minerais opacos, I, agrg
pam-se na origem dos eixos.

Não foram del ineados o tet,rae*dro Ol -Cpx-Q-Ne
nem seurrplano crÍtico'rr 0l-CPx-Ab, esquemas sobre os
quais YODER e TILLEY, 1962, fundamentaram a distinção en
tre os basaltos tolefticos e alcalinos. pode-se notar,
entretanto, que esse plano crÍtico ¡ntersecta o plano dos

eixos segundo a linha 0l-AnrO a qual foi atribuÍda o va
lor de "função crÍticar'. Resultam em indeterminações, a

proximidade com que se projetam o CPx e An, num dos uêr.
tices do tetraedro, e a 0l e 0Px na parte central do mes
mo. E sta s são superada s no segundo d i agrama , Figura
\,7-!, derivado do primeiro, porêm, fazendo intervir o
ferro e o titânio.

Nesse arcabouço de referência, foram estudadas
de que forma se situam as composições de magmas conside
rados originais de todos os tipos e suas respectivar l!
nhas de evolução e ainda as composições méd¡as de rochas
vulcânlcas ácidas e intermediárias, uti I izando em todos
os casos amplo documentário quÍmico disponÍvel na I itera
tura internacional.

A Figura 4.7 é expl Ícita com relação aos resul
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tado s obt I dos e não demanda exp r i cações pormen or i zada s.
E conveniente, entretanto, que se enfa tize apenas argu
mas das caracterfsticas clo diagramar ou seja, a sua
grande capacidade em di scriminar ao nÍvel dos magmas-t I

pos originais, não dÍferenciados, dois domÍnios eripsoi
dais dist¡ntos. Na Figura 4,7 e, de um lado, situa_se
o domÍnio dos basal tos toleÍticos, local izado acima da
I ínha An60 - Ol e, de outro, o domÍnio dos basaltos al
cal inos, local izado abaixo dessa I inha. Esta, reveste-
-se assim, de "função crÍticar, conforme jå descrlto. A
parti r dessas ãreas el ipsoldai s que refletem caracteres
de origem, desenvorvem-se várias r inhas de diferencia
ção próprias a cada uma das sõries. Duas dessas r inhas,
se desenvolvem a partir dos basaltos alcalinos e retra
tam, uma, o comportamento das séries alcal lnas saturadas,
que culmina com a formação de traqu¡tos como tipos pg
trográficos, e, outra, âs das séries insaturadas, que
finaliza com a formação de fonólitos. A partir do do
mlnio dos basaltos toleÍticos, desenvolvem-se três t;
nhas distintas. Umat rèfere-se ås séries tolefticas
propriamente di tas, que evol uem com a formação de ande-
si tos toleÍticos, dacr tos e ríór i tos. As demai s, cor
respondem respect i vamente ãs sér i es ca I co-a I ca I i nas e
séries latÍticas, caracterÍstrcas das regiões orogêni
cas. As linhas que retratam as séries de origem toleÍ
ticas, na Figura \,7'A, se ¡ nterceccionam de várias for
mas' ci rcunstâncias que determinam vários tipos de su
Perposições de caracteres especÍficos a cada uma das
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sér i es. Deste fato resu I tam í ndetermi nações que são su
peradas, fazendo i ntervi r o d iagrama g d" Figura \,1.
Neste, o Jogo do ferro e do titânio separam âs I inhas
superpostas do diagrama !, permitindo, dessa forma, cla
ra distinção entre todas elas.

Comportamento das rochas basålticas da Bacia do paraná

No arbabouço idealizado por LETERRIER e de
LA R0CHE, 1972, e descri to na seção anterior, foram l"!
çados os dados anal Ít icos referentes ãs rochas basál ti
cas da Bacia do Paranã. 0s valores d" I e Y do sistema
de coordenadas da Figura 4.7-4, correspondentes aos pg
râmetrosK-Na/Z -CaeSl/3 -K-3Na/Z-Ca/3, e os
valores de Xre Yrdo sí stema de coordenadas da Fìgura
4.7-9, correspondentes aos parâmetros S¡/4 - K - Na -Ca
e Fe + Ti, todos eles,expressos em mi I iátomos-grama em

I 00 g de rocha, foram obt i dos em computador por proced i

mento de rotlna na unidade de cálculo do CRPGr êm Nancy,
França, e os resu I tados numér I cos encontram-se I i stados
no Apêndice 10. Uma vez lançados em diagrama, obtém-se
os resul tados i I ustrados na Fi gura 4.8, cuJas feições
gera i s jã foram comentadas em nota prel imi nar, por
LETERRIER, de LA R0GHE e RUEGG, 1972. Enrre esses co
mentãriosrsal ientou-se o fato de guer os dados lançados
na Figura 4.8-n ê B, confi rmamr s€nì margens a dúvidas,a



Figura 4.8 - Dados referentes ãs rochas
cia do Paraná, distribuidos em curvas de

e superpostas aos diagriìrnas da Figura 4.
LETERRTER, de LA R0CHE e R'tjEee, 1g72. or
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lnexi stência de I igações das rochas basál tlcas da Bacia
do Paraná, quer ao nÍvel de origemr guer ao nÍvel de evg
I ução, com magma do t i po a I ca I i no. 0s dados referentes
as rochas basál ticas da provÍnciarsi tuam-se no dîagrama
em ãreas prõprias das sêries de origem toleÍtica. Por
outro lado, a Figura 4.8-g supera as indeterminações exis
tentes no diagrama de de LA R0CHE, .|968, i lustrado na F!
gura 4.5 e, da mesma forma as presentes na Figura,+,7-A,
devído a proximidade e intersecções das I inhas que retra
tam as séries de orîgem toleÍtica. No diagrama da Figg
ra 4.8-9, as rochas da Bacia do Paraná destacam-se nitï
damente das sãries calco-alcal inas e latÍticas com as
quais confundem-se no diagrama å d" mesma figura. Flca
assim estabelecido para essas rochas indubitãuel"g!9.,!g:"
de membros representativos de sêrie toleÍticar gu€r nos

caracteres de gênese como nos de evo I ução.

As Figuras 4.8-A e B demonstram também, mais
uma vez, que lggl-lgr s€nsc) estrito ^ão são frequen
tes na provÍncia que se caracteriza, ë¡o contrário, pela
abundância de termos já evoluÍdos do tipo de basaltos an-
desÍticos a andesitos propriamente ditos. 0s últimos
dominam numericamente a amostragemr porém, não são raros
termos petrogrâf¡cos ainda mai s evoluÍdos. Exemp I a res
mu i to d i ferenc iados são, de fato r ma i s frequentes
amostra gue os !g:gllg:,propriamente ditos.

Os dados lançados nos diagramas da Figura 4.8,

144

na
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ex¡bem também excerente acordo entre a composição quími
ca dos exemplares anar isados e a minerarogia conhecida
para as rochas basãrticas da Bacia do paraná. porém, i!
dlcam também que suas caracterÍsticas se dispersam no
diagrama ao longo de áreas consideráver s, segundo confi
gurações relativamente complexas. Tal circunstância nos
leva a admi t í r que no conJunto dos dados ana I i sados, de
vem coexi sti r membros de di ferentes sérles tolefticas
presentes na área geográfica da provÍncia. A anãl isepor
menorizadôrde ponto por pontorños diagramas da Figura
4'8, fazem aparecer as bases de uma crassificação maisfina a quar somos agora conduzidos, antes de concruir
es te t raba I ho.

Classiflcacão de anãl i ses correspondentes a rochas i nd i -
felenciadas e as ossÍvei s I inhas de tendênciade

0 número tota I de pontos, correspondentes as
anãl ises ore em estudo, quando rancados nos diagramasrem
grande escala, propostos por LETERRTER e de LA RocHE,lgTz,
espalham-se por ãreas considerãvei s. 0 esparhamento en
tretanto, não õ homogêneo; os pontos concentram-se i rrg
gularmenter segundo determinadas di reções, formando um
padrão const¡tuÍdo por faixas difusas, mais ou menos pg
ralelas entre si cuJo númeror€rbora restrrto, não é cra
ror devido a superposições existentes entre elas. Embora
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as faixas não se encontrem perfeitamente individuariza
das, o padrão revela porémr Que elas coincidem em extensão varíáver e em suas r inhas geraisrcom o traçado esta-belecido para as sêries de origem toreÍtica, corìforme delineadas na Figura 4.1-n. Esta circunstância suger" O;;as faíxas representem I inhas de tendência as quais traduzem o
comportamento de diferentes séríes toreÍticas de evoru
Ção' relacionadas ou não, a diferentes rugares geográfi
cos ao longo de toda a provÍnc ia.

A fim de estabel ecer â procedência dessas supgsições, e determinar as possÍvei s s6ries decorrentesr os
dados foram esmiuçados, ponto por ponto, com o intuitode
verif icar o que cada uma representava no quadro gerar dodiagramar €rrì termos de suas possÍveis posições seriaise suas respectivas classificações, dentro de um coerente contexto geográfico. Assim sendo foram reunidos grg
pos discretos de anãlises, agrupadas entre si, uma vez
que cada uma preenchesse as segui ntes cond i ções:

a) representar rochas indiferenciadas ou pel
tencer aparentemente.ã mesma faixa de te!
dência, condigões estas aval iadas perfuncto
riamente, t'a prioriil, por observação visual
do diagrama em grande escala;
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b) ocupar a mesma pos¡ção
ma A da Figura 4,1 e,
I ores seme I han tes pa ra
metros, X e !;

aproximada no díagra
por issor possuir va
os respectivos parâ

c) uma vez i gua I mente s i tuada s, cont i vessem en
tre sí razoáveis afinidades geográficas.

resultado geral desse trabalho encontra-se
forma esquemática na Figura 4.g que del i

0

ilustrado de

neia ,preliml
as vãrias li
base nos cri

narmente, a part¡r dos toleítos de orig"rl
nhas possÍveis de tendência, levantadas com
têrios já descritos.

A Figura 4,9, que será pormenorizada mais adia!
tê, é ¡nteressante em vários aspectos. Evídencra, por
exemplo, agora com nitidez, a crara r igação das rochas da
provínc ia a magma-t i po de natu reza tor eÍt i ca r ênì opos!
ção ao alcal ino cuJa área correspondente no diagrama per
manece lsolada. l,1ostra também gue ,as anál i ses lançadas
no d i agrama rcorrespondem a t l pos pet rogrãf i cos que co
brem guase todos os esrági os de d i ferenc i ação de sér ¡l
toleÍtica propr¡amente dita, e ainda de termos correspon
dente a outras séries, porém de mesma origem. A Frgura
4.g sal ienta por meio de artlfÍcios grãficos, o padrão em
falxas descrito anteriormente e os grupos di scretos de
aná¡ ¡sesrgue possuem entre si considerávei s afinldades
geoqufmicas e geográficas, que compõem essas faixas.
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Fígura 4.9 - Possíveis llnhas de tendência (A, B, C e D) existentes entre âs ro-
chas basálticas da Bacía do Paranã, esquematÍcamente desmembradas em dl ferentes
estågios (Al, Az, etc.), gue evoluem a partlr de toleítos (Th) em direção a dlfe
rentes tipos dlferenciados.0 diagrama focallza apenas parte da Figura 4.7-A naqual se concentram as anãlises em estudo. 0s dados utilizados para a elaboração do
esguema são Pormenorizados em figuras que seguem. 0utras legendas, além das men-
clonadas conforme Flgura 4.1-A.
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As faixas isoradas por meio de cuidadoso escrutfnio e sereção da amostrâgemr podem ser ¡nterpretadas
como sendo em número de quatro. Constituem linhas detendência que traduzem possÍveis sêries dist¡ntâs de evg
I ução. Essas I i nhas serão refer i das por A, !, C e D ese di stinguem sobretudo por meio dos parâmetros:

Y = st/3 - ( K - 3Na/2 - Ca/3),

uma vez que

X=K-(

se equivale em todas elas,
nâs quais os valores desse
bem maiores.

Na/z + Ca )

com exceção das I inhas A e q
parâmetro alcançam ampl itudes

As quatro r i nhas cuJas caracterfst icas serãopormenorizadas adiante, envolvemr QUâse, gOZ das anál ¡ses reunldas para estudo. Os dados restantesr êspalham_-se indi st¡ntamente por todo o diagramar âparentemente
desl lgados entre si, e entre as principais r ínhas de te!dência' Esse grupo de anál¡ses com comportamento divergente, será tratado em separado.

As linhas A, g, 9 e D se separam uma daspor llmites dlfusos que se superpõem no diagrâma,
go de considerãveis extensões, particurarmente nas

out ras

ao lo!
áreas
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que correspondem aos estágios iniciais de diferenclação.
Por i sso, seus respect i vos der i neamentos dependeram em
larga margem de escor ha arbi trár i a. Essa escor ha foi
contudo orlentada por um ou outro part ícular, sempre no
âmblto dos cri tõrios anteriormente mencionados de afíni
dades geoguÍmicas e geográf¡cas. 0s grupos discretos de
anál ises que compõem cada faixa, foram serecionados tag
bém nas mesmas bases. As rigações desses grupos garan
tem continuidade das r ínhas, principarmente nos estágios
iniciais de diferencíação. À medida que se afastam da
or i gem¡ âs I i nhas são formadas por grupos d i scretos de
anál lses mais espaçadas entre si. Esses intervaros cog
tudo não impedem que os grupos gue correspondem a rochas
mais diferencfadas não possam ser claramente correlacio-
nados com os grupos que correspondem aos estág ios menos
evolufdos de suas respectivas I inhas.
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CaracterÍsticas das rochas menos diferencíadas

0s exemp I ares com a s ca rac ter f st i cas de ro
chas menos diferenciadas, são os que se situam na área
de convergência das possÍveis séries de diferenciação,es
quemat izadas na Fi gura l+.7-A. 0cupam área própr ia no
diagrama de LETERRIER e de LA ROCHE, 1972, e são por es
ses autores denomi nados de basa I tos tol eÍt icos. Essa de
nominaçãor Fêstritiva aos exemplares que em virtude de
suas características quÍmicas exibem feições as mais pré
ximas dos magmas primltivos de toda a provfncia, é aquí
lnadequada devido ao uso que se faz do termo basal to.por
essa razão, os exemp I a res de rochas basã I t i cas da Bac I a
do Paraná, com atr¡butos de basal tos toleíticos segundo
LETERRIER e de LA ROCHE, l97Z serão aqui referidos sim
p I esmente, por to I e f tos, segu i ndo-se uso frequente que
se faz na literatura moderna. Evita-se, portanto, neste
contexto, o termo basalto adotado por outros autores pg
ra as mesmas rochas (ver, por exemplo, R I TTMAN, I 963) re
fer i ndo-se por tol ei tos guer as rochas i ntrus i vas, guer
as extrusi vas que possuam qu imi smo compatÍvel. 0s exem

plares ora em estudo com essas caracterÍsticas estão d¡g
crlminados na Figura 4.10. Seus respectivos parâmetros
numéricos, acham-se ordenados no Apêndice ll.

Exami nando-se a procedênc
das na Figura 4.10r V€rif ica-se que

,t¡ f icados, ocorrem ind istintamente

ia das amostras lança
os toleÍtos ora iden

longo de toda a

,

ao
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Flgura 4.10 - Amostras de rochas basålticas da Bacia do Paraná cujas caracterfs
ticas qufrnicas as situåm na área correspondente a toleftos no diagrama de LETER

RIER e de LA R0cHE, 1972. 0s fndlces x e Y correspondentes a cada uma das análl
ses encontran-se alínhedos no Apêndice tl, As análíses químícas no Apêndice 12,
elementos prlncipais, no Apêndlce 13, elementos treços. As letras juntãdes aos
números de referêncla são slglas de estados brasileíros nos quals forem coleta-
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provfncia. Embora o maior número dos exemplares da F¡gg
ra 4. I 0 corresponda a amostras col etadas na região do Es

tado de São Pau lo ¡ ñotam-se também ocorrênc i as nos Esta
dos do Paraná, Santa Catar ina, RÌo Grande do Sul , I'lato
Grosso e Goiás. Encontram-se igualmenter regi stradas nâ

mesma figura, ocorrências do Uruguai e Argentlna.

0s exempl ares que correspondem a tol eÍtos

t53

so

mam 26, número este que equivale a pouco mais de l0U da

amostragem total. Esta circunstância, embora sem os de

vldos controles estatisticos, parecem indicar gue¡ entre
as rochas da provÍncia, os tipos menos diferenciados são

relativamente raros, quando comparados em número com a

ocorrência multo mais frequente de tipos mais evoluÍdos.

As característlcas geoquÍmicas dos toleÍtos da

Bacia do Paranã podem ser traçadas por meio das analÍses
ordenadas no Apênd í ce 12, no que se refere aos el ementos

principais, e no Apêndice 13, no que diz respeito aos ele

mentos traços. 0s referidos dados quÍmicos estão resumi
dos por meio de méd¡as aritméticas nas Tabelas 4.1 e 4.2,

Da inspeção simul
nhados quer nos apênd i ces,
constata-se QUer em I i nhas

do Paraná se conformam com

ra para rochas toleÍticas,
reproduz i dos nas Tabel as 4.

tânea dos dados qu Ími cos a I i
quer nas tabelas mencionadas,
gerais, os toleÍtos da Bacia
dados exi stentes na I i teratu
al guns dos qua i s encontram-se
I e \ ,2 pa ra compa rações .
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'TABELA 4. | (contlnuação)
(l) - Toleftos da provfncta basálttca da Bac

26 anållses discrimínadas no Apêndice
(2) - Composição mé¿ia geral das rochas basá

me Tabela 2.3.
(3) - Composição médla de basaltos

1967, Tabela Vl - Anal.19.
- Composlção méd¡a de toleÍtos oceânícos, admitídos como rochas basált¡-

ces as mals primltlvas, segundo ENGEL et al., 1965.

(6)

omposlção de tolefto do Hawai, segundo l4UlR, TILLEY e SC00N,

(7) - c

ado para ensaios experimentaf s por YODER e TILLEY" 1962.
a arltmétlca de toleftos contínentaisrsegundo I'lANS0N, 1967

(8) - Hédia
l{All s 0

* _ F*zo3

nlc
GEL

ão mé¿¡a de

e dolerl tos tolefti cos rse-<¡undo

a do Paraná. t{éd I

2.
tlcas da Bacia do

nes aná

n ados .

*t Feto, '

Itidos como

. ' 1965,
mética de rochas basálticas alcal lnas continentaîs segundo

basaltos alcal inos de montes marinhos e i lhas oceã-
rochas derlvadas de toleftos prlmítivos segundo EU

7, Tabela

0; FeO ' 8

vfncia ba

e ar¡tmétlca de

Paraná confor-

llses da 5

da série

v.
,99. ilédla ar
T nas quals

Fe0 - 8r02.
da Bacia

se gundo
a

T,

l{ANS0N,

tté¿ia arítmétlca geral para as rochas da pro-
do Paraná calculadas com base apenas nas aná-
RUEGG, 1969 e t97A.

¡ tmét i ca cal cu I ada apenas com base

o FerO, e o FeO se encontram dlscrfmi

1957, uti

Tabela

vt
\tt
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No gue concerne em part icur ar aos er ementos
principais, os toreÍtos da provÍncia não apresentam ca
racteres notáve i s de compos i ção, se comparados com qui
mlsmo de basartos e doreritos toreÍticos em gerar (Tabe
la 4.1, anárrse 3) ou com rochas equivarentes de nature
za exclusivamente contínentar (Tabera 4. r, anár ise 6).Dg,
ve ser conslderado como exceção o al to teor em ferro-to
tal caracterfstico das rochas da Bacia do paraná, f"!
ção já subl i nhada para as rochas da provÍnc ía em vár ios
traba lhos anteriores (scHNE I DER, l964; nljecc, 1969,1970;
LETERRTER, de LA R0CHE e nljeee , t97Zl e que as dístin
guem de rochas de provÍncias equivarentes; é o caso das
conhecìdas rochas basãr t¡cas do Karroo, da Antárt ica e
da Tasmânia, conforme demonsrrou nijeCC, l969 e l97O. Apar da riqueza em ferro vale â pena notar o teor méd¡o re
lativamente, barxo de sÍ r ica para as rochas da gac ia do
Paranã. De fato, entre as anár i ses rdent i fícadas como
toleftos no Apêndíce rz são poucas as que ur trapassam a
concentração de 5oz de s¡02r êo contrário das anãr ¡ses re
g i stradas na r i teratura para rochas equ i va r entes de ou
tras provÍncias, incruindo-se os dados já mencionados da
Tabela 4. l, onde esse varor é gerarmente franqueado. Em
bora exiba teores rerativamente baixo de si0rros toref-
tos da Bacia do paraná são general izadamente saturados e
mesmo supersaturados, a Jurgar pera composição mineraró
gica normativa disponÍver parâ argumas anár ises ora cras
sificadas como toreÍtos, dados estes reunidos no Apêndi
ce l4 e ilustrados na Figura r.r. segundo estas normas,
.todas com exceção de uma, exibem quartzo e consideráver



15'l

guantídade de hiperstênio normativo¡ condição que lhesconfere indubi táver status de toreÍtos supersaturados,
na acepção conferida a estes termos por y0DER e TrLLEy,1962. 0 mesmo status deve ser atríbuído as demaís anár ¡ses para as qua i s a compos i ção normat i va não pode ,"fcalculada, poisr correspondem pero menos, â rochas sérturadas, uma vez que se situam no diagrama de LETERRIER e deLA R0cHE, 1972, generar izadamente acima do prano crÍticode saturação.

Na cond i ção de rochas menos d i ferenc i adas gueocorrem na provÍncia basár tica da Bacia do paraná, ä composlgão quÍmica média dos toreÍtos, naturarmente contras
ta com a composição média gerar das rochas basãrticas de toda " pr;
vfncla. 0 contraste gue se caracteriza particularmente peros teg
res mais baixos de s¡02 e árcaris, em especiar o KrOr e teores maís
altos de MgO e caO, atestam sua natureza flìenos 

"roirÍda entre as rg
chas da provÍncia. comparadas, entretanto, com a composiçãomédia
de rochas basãrticas oceânicas admi tidas como as de natureza maís primitrva entre as rochas basår tícas conrru"îdas - Tabera 4.r, anã¡ íse 4 - os toreÍtos da Bacia a" ,;raná se ca racter i zam por concen t rações mu í to e r evadas emKZ' (Or8OE comparados com Orl6Z,), com a consequent€ edrástica diminuíção da relação Nar0 /R.O (17 nas primeiras
e cerca de 3 nas últimas). Acomp"tnr,"l essas diferenças
j:';;;,'ll'";: 

; ;:;"0:,ol;:::,':0":.:;:;" e, e:".:":.':j::
.de Fe-tota I nas rochas da Bac ia do pa raná. Comparadas
com rochas basãr ticas de natu reza arcar ina, seja as de
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natureza continental (rabela 4. l, anál ¡se g), seJa as de
natureza oceãnica (tabela 4.1, anãlise 7), os toleÍtos
do Brasil Meridional exrbem príncipalmente teores carac
terfsticos, multo menores, de Ke0 e Nar0r e concentrações
maiores de s¡02 e Fe-totaì. Nesta circunstância a rela
ção álcalis x sÍlica nessas rochas, é menor (0r06), quag
do comparadas ãs das rochas alcalinas (0r0g a 0rll); neg
te intervalo se situarlamrentretantoras rochas basãlticas da Bacia
do Paraná se expressas em termos de composição méd¡a
gerâl (0,08 - Tabela 4.1, análise 2),

Teores de arguns erementos traços nos toreftos
da Bac i a do Paraná encontram-se organ i zados no Apênd i ce
13. Resumo desses dados, em termos de mêdias aritméti
casr encontra-se na Tabela \,2, a par de aná I i ses de re
ferênc i a J untadas para compa rações. De acordo com os
dados reunidos na referida tabela, verífica-se gue¡ os
to I e f tos da Bac i a do pa ra ná , qua ndo compa rados com dados
equlvalentes (tabela 4,2, anál i se 3), não exibem particu
laridades notáveis de conteúdo para a maior parte dos ele
ßentos estudados. Assim, são semel hantes aos dados eQu!
va I entes de referênc i a, os teores mêd i os de Ba, c r, cu,
Nl, Rb e zr. 0 co e v exíbem concentrações razoavermen
te ma'is elevadas. o teor mõdio de sr constitui a única
I mportante exceção. Na s rochas menos d i ferenc i adas da
provfncia da Eacla do Paraná, o teor de Sr ê considera
velmente menor que os dados de referência listados e de
todos outros regl strados na I i teratura (ver, por exemplo,
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c0HP0sIçÃ0 MÉDtA, El,l ppM, DE ALcUNS ELEMENTOS TRAçOS DO

SADOS EM TOLEfToS DA BAcIA Do pRnRuÁ E ANÁLIsEs DE REFE

RÊNC rA PARA COmnRnRç0eS

Ba

Co

Cr

Cu

NI

Rb

Sr

V

Zn

Zr

(t)

(z't,

(r)
208

54

160

r58
83

27

235

378
t0g
t3t

(21

535
\3

136

t49
48

54

429

3\3
t49
254

(¡)
2,+4

39

162

123

85

30

450

25_1

r08

(4)

t4

32

297

77

97
<10

r30
2g-2

95

5)
498

25

67

36

5l
33

815

,:,

333

(6)
444

\z
t 87

r 08

l0r
51

774
236

r38

Toleftos da provfncia basáltlca da Bacla do Para-
îã:TifTå arltmétlca de l0 anállses dlscrlmlnadas
no Apênd I ce t 3.
Compostção médla geral das rochas basáltlcas da
Bacia do Paranã conforme Tabela 2,6,
Composlção.médla de toleftg, segundo PR1N2,1967,
Tabela I I (apenas ele-ñiõîTõFcorrespondentes) .

Composlção méd¡a de toleftos oceânlcos, admltldos
como roèhas basáltlãffi'als prlmltlvas, segun
do ENGEL et al. , 1965.
Composição méd¡a de basaltos alcal lnos de montes
marlnhos e i lhas oceânlcas admltldos como sendo
rochas derlvadas de toleftgt oceânlcos prlmltlvos,
segundo ENGEL et al.Jlffi.
ilédla arltmétlca de basaltos alcallnos segundo
PRINZ T-1967, Tabela I I (apenas elementos correspon
dentes).
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as dlversas estimativas mencionadas em PRINZ, 1967r. Uma

vez gue evidencias exístem de variações no teor inicial
de Sr em rochas basáltlcas de várias provfncias, confor
me sugerem os estudos de TUREKIAN e KULP, 1956, e PRINZ,
1967, os baixos teores de Sr nos toleítos da Bacia do Pa

ranãr,podem constltul r lmportante parâmetro geoquÍmico.

Comparados com a concentração mé¿¡a em elemen
tos traços nas rochas basãlticas da Bacia do Paranã, ";geral, (tabela 4.2, análise Zl,os toleÍtos ora em estudo,
exibem teores que atestam sua natureza pouca evoluÍda e!
tre as rochas da provÍncia. Apresentam caracteristlca
mente teores mais altos de Co, Cr, N¡ e mais baixos de

Ba, Rb, Sr e Zr, feições prõprias de rochas pouco dife
renc i ada s. Compa rada s, entretanto, com glgi.'11gg oceân i

cos, admitldos como as rochas basãlticas as mais prlmiti
vas entre as conhecidas (tabela 4.2, anál ¡ se 4) , os to-
leftos da Bacia do Paranã exibem teores mais altos para
quase todos os el ementos estudados, Ba , Co, Cu, Rb, Sr,
V e Zr, com exceção do Cr e do N¡. Comparadas ãs rochas
de nâtureza alcalina quer continentais, quer oceân i ca
(tabela \,2, anãl ises 5 e 6), sal ientam-se dlferenças cog
siderãveis, que é o caso por exemplo, do teor de Sr e Ba,
mu I to ma i ores nestas rocha s.

Al guns i mportantes parâmetros geoqufml cos dg
vem a i nda ser regi strados. Tratam-se das rel ações K/Rb,
K/Ba ' Rb/Sr, Ni /Co, CrlNi e V/N ¡ , I i stados para al guns



dos exemplares estudados no Apêndice r4, e resumidos em
termos de médias aritméticas na Tabela 4,1, De acordo
com esses dados, veri frca-se gue os toreÍtos da Bac ia do
Paraná exi bem relação mêdia de K/Rb igual a 245, valor
muito próxímo ã mé¿¡a aceita como caracterÍstica para ro
chas fgneas terrestres K/Rb = Z4O, conforme postulado por
AHRENS e TAYLoR' r960. rnspecionando os dados r r srados
no Apêndlce 14, entretanto rverr ficâ-se QUer os dez varo
res dlsponfveis para esse parâmetro, dividem-se claramen
te em dol s grupos: um no quar a reração K/Rb ê mu í to
malor que a média, variando principarmente na casa dos
300, e outro, onde os varores são menores que a média. o
grupo de toleftos com os maiores valores de K/Rb exibe
tembém os menores valores para a relação Rb/Sr, que em
termos de mé¿¡a para essas rochas (Tabera 4.7) atinge va
lor multo elevado (ortz¡, quando comparado com valores
ace I tos para esse t í po de rocha (0, O6 _ segundo TAyL0R,
1965r ou PRINZ, l967r. Embora em número não iignificativor os dados ainda revelam que os altos valores de K/Rb,
e os baixos de Rb/sr, são próprios de rochas que ocorrem
principalmente no Estado de são pauror eDguanto que o
9rupo com va lores opostos, ocorrem pr i nc í pa lmente

r6r

nos
estados meridionais do Brasi r. outras considerações a
esse respeíto serão feitas adiante.
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TABELA \.3

valor módlo dos fndlces de LETERRIER e de LA ROcHE refa-
rente aos tole ftos (Th) e aos vár los grupos desmembrados
(Al, AZ, ctc.) ¿as possfvels I lnhas de dtferenclação (A,
B, C e D) cxlstentes entre es rochas basáltlcas da Bacla
do Paraná. conforme llustrado esquematlcamente na Flgura
4.9. 0s grupos são classlflcados em pormenores no Apên-
dlce ll, n número de dados de cada grupo utlllzados parâ
o cálculo da médla.

xrK-Iå-ca slT -K-Na-CaXl r

Ca3Y-+ -K-3Tå- Yr E Fe - Tl

Th

At
A2

oi
A4

Bt

Bz

B3

B4

B5

B6

ct
cz

ca

c4

Dt

92
D3

D¡

D5

n

27

4

l2
6

2

r5

t5
llr
il
l0
llr

I
t3

6

5

4

5

7

6

7

x

-201,03
-209,05
-169,78
- 122 ,57
+10,96

-194,88
-186,92
- l7 0 ,3tt
-162,26
- 142 ,39
-t24,01

- 183 ,37
-t52,08
-tt4,2g

-90 ,77
-155,29
-126,38
-t t5,44
-48 ,86
-24,88

Y

92,37
58,21
38,66
27 ,38
5t,82

7o,oo
64,40
6t,66
52,12
5l ,27
52 r29

83,98
78,52
7l ,53
77 ,22
89,40
85 , l9

I l3 ,57
125 ,64

l3l,tg

xr
-61, ,56
-90,I I

-80,06
-60,98
+19 r25

-7 5 ,22
-72,15
'71 ,42
-7 | ,36
-62,28
-53,69

-55,96
-\6,26
-33,00
-23,64
-4 0 ,83
-35,59
-4 r27

+4lrl!
+48,22

Yr

197,63
t81,28
234,33
2lg,l5
llg,74

226,86
228,42
237 ,98
2l2,lg
228,25
l 92 ,12

228,1tt
230,65
216,05
t68,46
186 ,7 |

205,87
2 03 ,94

93,90
86,4t



TABELA 4.4
composlção quÍmica médra, erementos princrpars, de torèftos (rrr) e dos vårros estãgíos das possíveis lfnhas de diferenciação (A, B, C e D) existenres entre as
rochas basáltlcas da Bacla do Paranå. Anállses referentes aos vãrios gruposrcata
logados no Apêndice l2; n número de análises ut¡lizadas para o cálculo da méd¡a.

n Sl0, T¡02 41203 F"ZO3 HnO ,{g0 CaO Naro KeO

Th 26 qg, | 2 1 ,go l4 ,57 l2,gg 0, tg * 6,02 1A ,33 2,to 0,g0

o!

Az

o3

A4

48,92

q8,31

52,35

59,65

\9,03

48,5 3

48,9 ¡

49,26

50,40

52,0,t

tt

Br t4

2

| 
'98

3,57

3 12\

o 
'65

2,86

3,20*

3,45

3 rl3

3,63

3'00

8z t4

83 llt

Br, to

15 t0

86 llr

13,75

13,54

11,00

l\ 162

l\ r24

12,75'

12,73

l3,37

t2,80

13,32

12,28

t4,66

l\ 167

I,q8

l5r0{

t5,49

l5,40

14,20

tq,t5

t3,79

0,t8

0 r22

0 r20

0,01

0r2l

0 ,21

0,22

0,22'

0 12\

0 ,21

6,39 t 0,54

4rl5 8,39

3,29 6 ,12

qr05 o,9q

5 ,84

5,38

4,72

),55
q 

r 03

3 ,61

2,72

3,08

3 ,71

3,gl

2 ,51

2,60

2 167

2 r83

2,91

3 r 04

9,85

g,qt

8,73

8,50

7 ,63

6,91

0'96

I ,48

2 r24

\ r2o

l r04

l r09

1 ,35

I ,62

| ,92

2,21
(
f{,



Tabela q.4 (continuação)

cr 7

n

cz

ca

c4

s¡02

49,51

49,12

5?,14

56,28

53,27

52,78

55 ,61

65,43

67 ,35

r3

Tl02

2,46

3,52

3 ,19

l 16l

2,34

l 160

| 
'90*

I ,05

0 r95

5

Dr 4

\

Dz

D3

D4

o5

t

Alzo3

13,51

13,40

13,27

l3,00

l3 ,06

13,26

12,89

12,61

12,75

Ir

6

Fer0,

l\ 136

1\ ,71

l4 ,05

l2 r2l

12,59

l3,58

t3,37

6,37

5,81

6

7

Por razões estetfstlcas rmódla
indlcado. Ver Apêndlce lZ,

Ì,ln 0

0 r23

0 r17

0 ,21

o,l6

0,18

0r2o

o,l4*

0,12

0,ll

Mgo

5'16

4,30

3 ,71

3 rl6

4,97

4rl9

3 r24

| ,\3
| 

'25

Ca0

9,30

I ,04

7 ,07

5,87

8r2l

7 ,47

6,51

3,65

3 r14

Nar0

2,38

2 r\0

2,82

2,82

2,58

2 r\4

2,42

3,10

calculada com

Keo

0'98

I ,42

t,83

2,76

| ,55

2 ,08

| ,97

3 '12
3,7[t

onumero menor de

3,14

anál i ses gue

o\



TAEELA 4.5
Compostção química médla, elementos traços, de

glos das possfveis I tnhas de diferenciação (4,
rochas basál tlcas da 8acía do Paraná. Anál I ses

talogadas no Apêndlce 13. n número de anállses
dia.

n Ba Co Cr Cu N¡

rh ro 208 5\ t6o t5g g3

Ar 2 }ot 68 zot t22 139

Az 2(r¡' " 4¡a \2 123 87

o3 4(r¡* 595 37 to8 tlo

A4

Br

Bz

B3

B4

t5

B6

l3 (g) r 3t6

I

t

0 (7) *

. (g).
' (9)'
-(6)*/ (6) *

5 (4)'

3 (g)'

tole f tos
B, C e D)

365

\25

47\

580

778

47

50

\7

,7

37

36

t

referentes aos vårlos grupos ca-
utilizadas para o cálculo da mé-

(Th) e dos várlos está-
exl stentes entre as

174

I tr6

t49

148

t4t

123

Rb

27

36

34

5\

25

29

36

5l

69

67

195

159

122

r43

r42

r 16

t5

SrVZnZr
235 378 r09 r3t

236 319 162 g2

469 385 | 3tr 288

506 284 t78 379

6lr

55

49

52

,5

\2

385

405

\32

503

39It

604

470

484

459

355

368

288

117

t25

r50

r28

r36

rtr

r79

197

2\8

179

262

357

o
vr



TABELA 4.5

ct

(conttnuação)

n

2

3 (0) **

4

2

4

?

3

5

3

cz

ca

cr,

Ba

325

346

587

6il

4l tt

\ge

7t0

608

\\7

Dt

Co

54

56

56

4t

39

43

52

t9

11

Dz

o3

D4

o5

Cr

rr8

r60

133

103

Cu

I t+2

193

1r0

87

Entre parênteses, número de anál i ses utl I izadas excepcionalmente para

lo da composição média do Co, Cr e V.

para o cálculo da composição média do Rb, Zn e Zr.**

N¡

56

79

40

25

47

34

63

tl
12

121 r28

63 166

r 78 122

33 80

34 67

Rb

33

48

9r

47

66

54

159

t69

5r

277

3\3

507

642

V

359

480

267

259

Zn

129

r48

r06

121

137

157

8t

6\

t+55 3 41

295 385

2t+3 291

152 98

149 97

Zr

r92

346

328

27t

t65

t88

246

270

o cál cu

o\
o\



ÎABELA T.6
Coaporlçõcs ltncrrl69lcâs norrÐtlv¡¡ nådl¡s dc tole¡tos (Îtr) e dos vãrtos estãglos de dlferenclação das pos-
sfvcls llnha¡ dc tendêncl¡ (Â,8, G c D) e¡i.a"n-*rc as rochas basåltlcas da Bacla do p¡ranã. nãd¡as
c¡lcul¡da¡ ¡ part¡r de anãllses catalogadas no Apêndlce t4. l{orrnas refcrentes åpenas ao conjunto T de anåll-
sêsr icgundo RUEGG, t969.

I ln ep

th 3,21 0,58
At 3,ot 1 ,24
A2 '{,g3 I ,05
A3 3't4 t'55
A¡ o,¡å o, l t

Bt

B2 t'86 0'77
83 4'gl l'01
8¡ å,gg 0,98
85 5'27 |,lg
86 3'56 I'gg

ct 3,87 o,g2
c2' 5'\2 o'g3
c3 5'¡¡ t'15
e¡ 2,16 0 r3g

mt or ab

{,E2 ¡ ,96 t7,gl
3,\2 t,59 26,26
6 ,08 g ,21 29 t04
7 ,76 13,\5 30 ,80
\ ,38 25,75 35,50

6 ,36 6,37 25,77
6 ,lrg I ,96 25 ,\3
7 .12 10,29 26,65

5,28 ll,8o 26,76
7,35 16,00 28,75

7,t0 5,5¡ 22,38
6,29 g,l5 22,92

5,89 8,t7 25,15
7 ,7 1 tg ,57 25 ,94

PI D¡
ån ro cn

to,98 7,78 5,02
23,06 10,49 7,ll
20,84 8,06 6,58
21,92 1,89 t ,5g
4,50

24 ,96 I ,53 7 ,02
20,89 8,22 5,76
t8,74 8,73 5,73
t9,50 7,18 4,49
17,60 \,22 2,04

2å ,61 8 ,25 5 ,66
23,63 6,21 \,75
30,0q t,82 1,27
t¡,q3 6,\6 5,22

2\,57 7,gl \,92
20,40 5,97 å,02
13,92 3,06 2,14

11,26 1,34 l,ott

Dl

Dz

D3

D¡

D,

3,t6 o,7o 6,75 t¡,0.8
2,6\ 0,85 8,00 t2,l¡
I,{8 0,29 1,07 20,\5
| ,t7 0,57 2.50 23 ,go

lly 0l Pl
fs en fs fo fa a norn.

2,76 t1,55 6108 t,8g t,8g 4,30 An63

3,38 g,g2 \,56 2,66 l,2t l,go An46

1,6{ 5,62 2,66 1,05 o,gt 3,97 An4l
0,30 t0,69 t,75 l,0t 0,&8 5,39 An40

- f l,7 l 3,35 11.30 Anll

| ,52 7 ,65 I ,'i,6 5,02 Anlrg

2,46 6,01 2,90 6,63 Anlr5

3,00 6,{9 6,98 3,78 Antl
2,68 6,69 q,3t 4,86 An42

2,18 q,44 t,8o 7,05 An3g

2,59 7,43 4,28 6 ,33 An52

I ,51 7 ,20 3 ,50 I ,0 I An48

0,55 9,80 3,62 7,07 An5lr

I ,2\ 3 ,54 I ,10 lt ,27 An3g

2,65 6.23 3 ,53 I 0,35 An42

I ,95 4 ,55 2 ,35 I t ,65 An48

0,92 2,06 0,90 2t,¡5 An34

0,32 2,16 1 ,\2 26,¡0 Anzg

,],¡o
22,37
27 ,25

27 ,50
o\\¡



TABELA \.7
Algumas relações importantes entre elementos exlstentes entre os vários
rochas basáltlcas na Bacia do Paraná. Relações referentes a ana'l ises de
grupo pormenorizadas no Apêndlce 15. Th = toteftos. A, B, C e D = linhas
veis de dlferenciação desmembradas em várros estågios.

Th

At

Az

o3

A4

t0

2

K/R b

245

r85

35\

350

3q I

333

3t5*

30t

309

3tq.

2

Br

,t

Bz

t3

B4

t5

B6

K/Ba

29

28

27

28

28

27

27

29

32

26

r3

t0

tt

Rb/Sr

0,l2*

o,l5

0,07

o:' 
'

0r07

0 ,08

o ,08*

0'13

0 
'30

0,10t

7

5

r3

Nl/Co

2 ,l*
2rA

2 19*

2 ,.1*

2 ,2*

I ,8*

1,6*

2 12*

l 16*

2r0

tlpos de

cada
poss í-

CrlN i

l,8or

| ,63

8,20r

13,50*

2,64*

3,08*

3,19*

4,35*

5 ,04*

7 ,23

V/N ¡

3,80*

2 175

3,tg

3,.59*

4,76'

5,60*

7,08*

4,49*

8,34*

4,10-
ol
æ



TAEELA 4.7

cr

cz

ca

c4

(cont I nuação)

K/R b

z6t

308

335

263

273

2\2

24\

t69

t75

n

2

3

4

Dt

Dz

D3
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Voltando à F¡gura 4.g verifica-se, como já meg
c ionado, que a part i r dos tol eÍ tos, na cond i ção de ro
chas menos diferencladas da provÍncia se desenvolvem vá
rias linhas possÍvels de evolução. com base nos crité
rlos então descritos, foram i soladas e desmembradas gua
tro dessas I lnhas, referidas pelas letras A, B, C e D,
das quais as mais importantes são a B e a D. 0s dados
dlsponÍveis permrtem caracterizå-ras da r"l'"¡r" que se
gue.

Llnhas B e D - As llnhas de tendência B e D, são as mais
lmportantes pelo número de dados que as 

"of'põu,n 
e, prg

vavelmente, pelo signiflcado petrológico que possuem. Em

vo I vemr €flì conJ un to, ce rca de I I 0 exemp I a res da amost ra
gem tota I e retratam casos bem d i st í ntos de var i ação quI
mlca. Além de se distinguirem em termos de tendênciardis
tlnguem-se igualmente em áreas geográficas de ocorrência
na provÍncia. Praticamente todas as anál i ses que com
põem a I inha grpor exemplo, ocorrem apenas na parte ,urf
dional da Bacia do Paranã, pÉ¡rtícularmente no Estado do
Rlo Grande do sul, estendendo-se tambêm ãs regiões vlzi
nhas do Estado de santa catarina e do uruguai. Envolvem
assim, a malor parte das anár ises com as quais foi der i
mi tada anter l ormente, por me i o da anã l ¡ se de tendênc i a
de superffcle, a chamada Anomar ia r. 0s dados que com
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põem a linha B, ao contrário, ocorrem predomlnantem.ente
na área geogrãf¡ca correspondente ao Estado de são paulo
e regiões adJacentes. Das 7g anál i ses I í stadas para a
I i nha'B cerca de apenas r 0r rse excruem dessa região. Allnha B envorve assim a maior parte das anãrises da chg
ma a Anomal la il r e todas as que compõem a Anomar ia rv
exiblndo como se verå¡ continuidade de caracterÍstlcas
geoqufmlcas entre essas anomal ias.

As anár i ses que compõem as r i nhas de tendênc i a
I e D estão pormenorizadas na Figura 4. r r . 0s parâme
tros numêr icos correspondentes a cada um dos pontos r an
çados na figura estão catalogados no Apêndice ll. Ol
correspondentes anãl i ses qufmicas referentes aos elemen
tos princlpais estão organizadas no Apêndice r2, e as de
t raços no Apênd i ce I 3. 0s dados I i stados nos Apênd i ces
menclonados, encontram-se resumidos por meio de médias
arl.tmêticas respectivamente nâs Taberas 4,3r 4.4 e 4.5.

Do exame da Tabela \,1 onde se encontram lista
das as méd¡as para os parâmetros de LETERRTER e de LA
R0cHEr 1972, segundo os quais foram discriminadas as aná
llses quÍmlcas que formam as rínhas de tendêncra ora em
di scussãor V€rifica-se que a r inha B di stingue-se da q
prlnclpalmente por meio dos parâmetros y(= Si/3 - K
' 3Na/2 - ca /2),x'(= s¡/4 - K - Na - ca )e y-(= Fe + T¡). 0s
valores dos parâmetros X (- K - Na/2 - Ca)das I inhas g e
g recobrem-se parcrarmente, perdendo assim seu poder dr s



Figura 4.ll - Amostras de rochas basálticas da Bacía do paranã que compõem as
llnhas I e D de tendência discrlminadas no diagrama de LETERRIER e de LA RoCHE,
1972' As I ínhas 9 e 9 "ncontram-se desmembradas arbitrariamente em vãrios está-
gios diferentes de diferenciação (Bl, BZ,.,.etc).0s Índices X e y corresponden
tes a cada uma das amostras, encontram-se alinhados no Apêndice ll. As anãli-
ses qufmicas no Apêndlce 12, elementos principais, e no Apêndice 13, elementos
traços' 0s pontos quadrados da figura representam os lugares onde se projetam
as comPosições médias referentes a cada um dos estágios. Dados numéricos corres
pondentes ãs médias nas Tabelas 4.3, q.4 e 4.S.
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cr¡mlnatõrio. Desta forma, a I inha g possui em relação
a D valores menores de Y e malores de X-e y: Nestas ci!
cunstâncias, ísto significa que a I ínha g ä general iza
damente menos saturada que a 9, e consíderavelmente mal s
rlca em ferro e titânio; possul ainda da mesma forma, n3
tureza mais sód¡ca e cãlcica enquanto QUêr a I inha D, poå
su I natureza ma í s potáss i ca r êmbora com rel ação a esse
Particular constatâ-se recobrimento parcial entre as duas
I inhas. As caracterfsticas acima menclonadas, extraÍdas
do exame da variação dos parâmetros X, y, X'e y; confi r
mam-se amplamente, na simples ínspeção das aná¡ i ses quf
micas catalogadas no Apêndíce lz ou do exame da Tabela
4.4.

Reportando-se ã p¡ gura \,7, onde se encontram
esquematizados os referenciais segundo os quais fol cons
trufdo o slstema LETERRIER e de LA ROCHE, 1972, pode-se
inferl r o slgni ficado mineralógico das variações aponta
das. Desta forma, a I inha g se caracterizâ por forte en
rlquecimento em feldspato potãssico - 0r - Justificadoso
bretudo por atlnglr baixos valores negativos de X (Tabg
la 4.3), e pelo conslderável enriquecimento em quartzo,
que se i nfere tanto do aumento s i stemát i co de y quanto
dos valores posi tivos alcançados por Xl A I inha !, embo

ra exlba tendênclas semelhanteresta se veriflca em nÍvel
mul to menos elevado no dlagrama. Ao contrário da r inha

!r na 'qual Y cresce de maneira sistemática, o comporta
mento deste parâmetro na I inha B, é lnverso. lsto signi
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fica relatlvo empobrecimento em quartzo, e provavelmente
malores quantidades de minerais opacos, guêr no caso das
rochas em estudo, como se saber cons¡stem essencialmente
em magnet ¡ ta e i I men í ta ou mi sturas de ambos. As carac
terfsticas mineralógicas acima mencionadas aparentemente
se confi rmam do exame de algumas composições míneral6gi
cas normatívas di sponÍvei s para os vários estágios de
evolução de ambas as r inhas, catârogadas no Apêndice rl,
e resumidas por meio de méd¡as aritmêticas na Tabela 4.6.
De fato¡ âs normas al i nhadas atestam as inferências mi
neralóglcas acima descritas, ãs quais podem ser adlciona
das ainda aparentemente maior rîqueza em apat¡ ta normati
va para as rochas da rinha g. É notãver nas dua, ri
nhas, a d¡ rerença na concentração de quartzo e ortoclá
sio normatlvo e ainda consrderáver a de opacos, em parti
cular a llmenita.

teores
dênc i a

re sum i

rença s

No que se relaciona aos elementos traçosrcuJos
para várias anár ises gue compõem as r inhas de ten
I e D encontram-se cata logados no Apênd i ce ¡ 3 e

dos por meio de méd¡as na Tabela 4,5, algumas dife
são notávei s.

Logo de infcio convêm assinarar os teores de
variação do Rb e sr. o teor do primeiro aumenta sistema
ticamente em ambas as r inhas, porém¡ €flr nÍveis mais ar
tos na I lnha g por um fator de 2 ou mais. o teor de sr
ao contrãrio decresce ã medida que evorui a r inha !, pg



175

rem, se comporta de manei ra I nversa na I I nha g.
a i nda d i mi nu i ção ecentuada nos teores de Co, Cr,
Vr Zn e Zr gue acompanham os várlos estágios da I

tendências estas seguidas também pela I inha B,
não tão acentuadas e em nfveis de concentração mu

ferentes.

Nota-se
Cu, Ni,
inha !r
po rém,

Ito d I

As varlações dos elementos traços nas I inhas B

.e D são coerentes com as inferências minerarógicas já
traçâdas. 0s al tos teores de Rb acompanham as roc has .
mais ricas em feldspatos potássicos da I lnha g enguanto
que o sr melhor se associa ãs rochas mais cálc¡cas da I I
nha B generalizadamente mars ricas em piroxênios e rhagne
tlta e/ou I lmeni ta, o que Justi fica coerentemente o com
portamento do Co, Cr, N¡ e V.

Algumas rerações rmportantes entre erementos,
caracterÍst icas para as I i nhas B e !r encontram-se resu
ml das na Tabel a \.1 a part i r de dados cata I ogados no
Apêndice 14. De acordo com esses dados, verifica-se d¡
ferenças notáveis entre as duas rinhas. A rinha B pog
sul em todos os estágios valores méd¡os de K/Rb ma i s al
tos que 300 enguanto que esses valores em D são bem mais
balxos, partlcularmente nos estãgios finai s de evolução.
A relação Rb/sr mostra igualmente nas duas I inhas, dife
renças acentuadas. Na linha Br.â relação mêd¡a de Rb/srr
embora generalizadamente mais elevadas que as prõprias
de rochas basãlticasr Vâriam em nÍveis muito inferiores
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aos que se observam pa ra a I i nha g. As re I ações mêd ¡ a s
de K/Ba são mai s elevadas na I inha D. Não se obseÉvam
diferenças conslderãvei s no que se relaciona as relações
Ni/Co e V/Ni¡ o mesmo não ocorre com a relação CrlHi que
aumenta sistematicamente na I inha g, generalizadamenteem
nfveis bem mais elevados dos que se observam na I inha D.

Linhas A e c - De acordo com o esguema elaborado na F¡
gura 4,9, as I inhas A e c constituem possÍvei s tendên
cias adlclonais de diferencração entr.e as rochas basál
ticas da Bacla do Paranã. Envolvem cerca de mela cente
na de exemplares anal isados e se dl stlnguem das I lnhas
I " D por ocuperem, no d i agrama de LETERR I ER e de LA
R0cHE' l97Zr posições que se destacam das demais de vã
rias maneiras.

No quadro de variação qufmlca elaborado com
base nos esquemas propostos peros autores acima menclo
nados, a linha å representa tendêncla extrema na provÍn
cla, enquanto gue a I inha c ocupa posição intermediária
entre as I inhas B e !r aquí consideradas como as prlnci
pais. 0s exemplares analisados que se sltuam na linha
!, ocorrem sobretudo na reg I ão do Estado de São pau I o.
0s da I inha 9 procedemr €ñtretanto, de vãrias regiões
que incluem a do Estado de Mato Grosso, a do Rio Grande
do sul, a do Paranã e ainda da Argent¡na e do paragual.
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De acordo com a Fi gura 4. g e Tabela \,3, " l!
nha A caracteriza-se por exi bi r no referenc ial de
LETERRIER e de LA R0CHE, lgTZ¡ os mais baixos valores de
Y (=Sl/3- K-3Na/2-Ca/31 paravalores deX(.K- Na/z-
-ca) equiva lentes aos de outras I i nhas; apresenta também
os mais altos valores de Xr ( = Si /\ - K _ Na _ Ca) para va
lores de Yr ( = Fe + T¡) eguivalentes aos de outras llnhas.
A I inha 9 no mesmo referencial caracteriza-se por valo
res de Y mais altos que os da I inha B, porém inferiores
aos da I inha D. possui igualmente posição intermediária
no que se refere a X-e y. Nestas clrcunstâncias infere-
-se gue a I lnha å e muito menos saturada que a I inha g
e mais alcalina. l.lineralogicamente isto se traduz em en
rlquec¡mento na I inha A. de feldspatos potássicos e sóoi
cos como sugere a Figura 4,7-n. por seu lado a I lnha !.
se caracterizarla por um malor enriquecimento em quartzo,
acompanhando aumento de concentração de feldspato potás
sico. Estas i nferênclas se confi rmam do exame da Tabela
\.6, onde se reunem composições normativas méd¡as de da
dos d i spon Ívei s.

As amostras gue compõem as r lnhas de tendência
å e 9, encontram-se pormenori zadas na Fi gura \,12. 0s
parâmetros numérlcos correspondentes a cada um dos pog
tos lançados encontram-se crassificados no Apêndlce I l.
As correspondentes anã I i ses quÍmi cas de el ementos pr i nc i
paisr organizados no Apêndice 12, e as de elementos trg
.Ços, no Apênd i ce I 3. 0s dados I I stados nos refer i dos
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Flgura 4.12 - Posslveís linhas de tendêncla adicionals entre as âmostras de ro-
chas basáltlcas da Bacía do paranå - A e C -
ferentes está9ios (At, AZr...etc), e os exemplares que es configurariam, díscri
minadas no diagrama de LETERRIER e de LA R0CHE, l9lZ.0s Índices X e y 

"orr",pondentes a cada uma das amostras encontram-se alinhados no Apêndice ll. As anå
lÍses qufmicas no ApêndÍce 12, elementos prínclpaís, e no Apêndice 13, elemen-
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tos traços.0s pontos quadrados da figura representam onde se projetam as compo
slções médias referentes a cada um dos eståglos. Dados numéricos corresponden
tes as médias nas Tabelas 4.3. 4.ll e tr.q-
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apêndlces são resumldos por meio
respectlvamente nas Tabelas \.3,

de méd¡as aritmõticas,
4.4 e 4.5.

está
Das

Examl nando-se em conJ unto esses dados, conf i r
mam-se as inferências acima extrafdas dos Índices de
LETERRIER e de LA RocHE, l9Tz. As prrncrpars diferenças
entre as llnhas A e C, se situam no teor de álcalis, mu!
to maior na primeira; essas diferençes se acentuam ã ,g
dlda que evoluem as l inhas de tendêncla. Entre os ãlca
I ls, em paralero ao aumento sistemãtico de potãssio, s3
I ienta-se o alto teor de Nar0 na r inha !, consideraver
mente mals elevados que na g. Esta cf rcunstãncia Just!
flca a posição intermediãrra da rinha å, no diagrama de
LETERRIER e de LA RocHE, 1972, entre as séries toleftt
cas e alcal inas.

No que se relaciona aos elementos traços, a Tg
bela 4.5 resume os dados disponÍvels. As diferençasmais
notáveis entre as tendênclas A e c são as de teor em co,
Cr, Cu e Ni, multo mais elevados na segunda para
glos equlvalentes de evorução em ambas as r inhas.
relações entre erementos I i stados na Tabera 4.7, verifl
ce-se, entretantor QUe a I lnha C exibe valores baixos
Para a relação Nl /Co quando comparadas aos da I I nha !,porénr relações mêd¡as de V/N¡ bem mais altas. A I inha A
de seu lado possue relações crlNi que aumentam drastica
mente a nfvels bem mars erevados que os da r rnha !.. 0s
valores mãdlos de K/Rb parecem mal s elevados na I lnha A
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com exceção de seus estágios inrciars e o contrário apg
rentemente ocorre com o Rb/Sr.

Dados divergentes - pouco mais de lo"¿ das ané
I i ses ora em estudo não se enguadram no arcabouço e r abo
rado na Figura 4,g e dere dívergem em extensão variada.
Afastamen tos extremos observam-se, porém, com poucas amos
tras. É o caso de três exemplares - S3gZ, Sgg2 e Sl5gl
- que não guardam quarquer relação com as séries basár ti
cas' de acordo com o referenciar utilizado. 0s demais
exempl ares podem ser d i vi d i dos em três grupos de obser
vações, cada um ocupando no d i agrama de LETERR r ER e de
LA R0Cl'lE, 1972, posições mais ou menos determinadas.

0 primei ro desses grupos é formado por se te
amostras cuja pos i ção se caracter i za por rel at i vamente
baixos valores negativos de X e positivos de I no diagra
ma da Figura 4.9; esta posição poderia, eventuarmente
ser cons i derada como o prorongamento da I i nha B de teg
dênci a, na cond ição de um poss íver estág io extremo de di
ferenciação (87) dessa I lnha. Três dos exemprares desse
grupo - NzTr ' s636 e s6B4 - arém dos parâmetros geoquÍmi
cos mantém afinidades geográficas com a I inha Br pois,
procedem da região do I itoral norte do Estado de são pau
lo, constituindo assim prorongamento naturar do estágio
referido como 86, no qual se concentram todas as anál i
ses cujos exemplares procedem dessa região. os demais
exemplares - N335, S307, 5835 e TgZ - local izam-ser ño
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sul do Estado de São Paulo, os segu¡ntes no Estado do pa

raná e o últlmo no Território das Hissões, na Argentina.

0 segundo grupo de observações d i vergentes é

formado por dez amostras que guardam afinidades com ro
chas basálticas de origem alcal ina e seus diferenciados.
Caracterizam-se assim no diagrama da Figura 4.9, de um

lador por relativamente altos valores negativos de x e,
Por outro, por baixos valores positivos ou por valores
negativos de Y. Quâtro dessas amostras - S1283, T6rTZg
e T54 - localizam-se, no referido diagrama¡ ñ€t ãrea pró
pria de rochas que exi bem quimlsmo alcal ino de origem.
As demals situam-se em posições próxrmas ãs linhas de
tendência dos diferenciados correspondentes. As amos
tras N329, N330, s793 e s1054 alinham-se segundo tendên
cia de série alcal I na saturada (vide Flgura \.7) , enguan
to que a N376 sltua-se na sêrle insaturada. A amostra
T3l ocupa poslção intermedlãria entre as duas séries men

cionadas. As amostrae acima cuJa composição qufmica in
dlca natureza alcal inar,procedem de lugares variados. Das
que possuem caracteres de ori gem, três provêm de I ugares
dlferentes no Estado de são paulo e uma de santa catari
na. 0s di ferenciados não mantém qualquer I igação geg
grãf íca com os que exi bem caracteres de or i gem. um des
ses exemplares foi coletado no urugua i e outro no para
gual. Dois localizam-se no Estado de são paulo e os dois
restantes em Santa catarl na.

0 últ¡mo grupo de dados divergentes é o mais nume
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roso. consiste em lz amostras cujas caracterfstlcas qui
micas as situam no diagrama de LETERRIER e de LA RocHE,
1972r esQuematizado na Figura \,9, em poslção determina
da por valores positivos muito altos de Y mais elevados que os da

linha D. lsto significa que possuem teores muitos altos de sfr¡ca
em relação a correspondente concentração de potåssiorsódlo e cálcio.
Das anállses pertencentes a este grupo, clnco - N37g,
N378, T3, T43 e T85 - resultam de amostras coletadas em

dlferentes locais no Estado de são paulo, três - T40rT4g
e T49 - no Estado do paranã, duas - T89 e Tg9 - no Rio
Grande do Sul, uma - Sl56O - no Estado de Mato Grosso e

uma - T93 - na Argent ina. os dados quÍmi cos de per o me
nos sete destas amostras proJetam-se no domínlo sedimen
tar da Figura 4.3.

Dos dados ac i ma desc r i tos , g ue no a rca bouço da
Figura 4.9 exlbem comportamento divergente, alguns podg
riam em grau varlado ser relacionados as linhas de te-!.
dência delineadas. outros, porémr possuem natureza mui
to di screpante com as I inhas di scrími nadas ou mesmo com
qualquer outra séri e fgnea para poderem ser .envol vi dos
nesta classiflcação de alguma forma.

Todos porém, representam no contexto da provÍn
cia casos isolados. Local izam-se em sua maioria em dife
rentes lugares e não mostram entre si, correlações signl
ficativas o suficlente para no âmbito deste trabalho me

recerem maiores atenções. serão por isso descartados.Fo
ram mencionados apenas para regl stro. Não serão alvo de
qualquer outra referência.
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RESUMO E CONSTDERAçõES FlNAts

A f im de tentar entender as razões pelas quaisas rochas basãr ticas da Bacia do paranã, em reração amodelos consagrados de crassificação¡ êXibem composiçõesquÍmicas que confr ítam com suas rerativamente merhor conhecidas composições mineralógicas (conforme subl i"n";:no contexto das Figuras r.r e r.2), foram rearizados notranscorrer deste estudorvários levantamentos baseadosna exploração de grandes séries de anár ises quÍmicas deelementos principais e tragos, de âmostras coretadas aolongo de toda a provÍncia (Figura Ð.

Decorrente desses revantamentos emergiu consíderável quantidade de dados, guase todos tabelados emApêndices no Volume 2 deste texto. A interpretação empormenor do s i gn i f i cado dessas observações, permi te entender as razões das discrepâncías quÍmico-mínerarógícas
mencíonadas. 0s dados disponÍveis possibilítam, entretanto, avançâr maísr pois fornecem erementos de evidênciapara a elaboração do perfi I de gênese e evolução das rochas basár tícas da Bacia do paranã. Traçar, porém, esse
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perfi I de manel ra completa demandará a I nda al gum tempo e
mu i tas ponderações, tendo em v ¡ sta o grande número de va
rlávei s e a tarefa de jurgar a adequação das evídôncias
surgldas a moderos propostos ou não de petrogênese das
rochas basáltlcas.

Assim sendo, a tÍturo de resumo e concrusões,
serão em seguida revistos apenas alguns dos resultados
que ressa I tam na massa de dados obt i dos, e que certamen
te orientarão outros desdobramentos relativos ao estudo
da pet ro I og i a das rochas na p rov Ínc i a.

As rochas basáltícas da Bacia çlo Paraná constituem ter-
mos de sõries toleftícas em co,nf ormidade com a sua ml -
neralooia

Tornâ-se evidente dos estudos conduzidos no cg
pftulo 4, que as rochas da província consti tuem termos
de séries basál t¡cas toreÍticas, quer em caracteres de
gônese, quer em caracteres de evol ução. Este fato emer
ge claramente, no estudo do comportamento d i ferenc ial de
Na, K e Al entre as amostras estudadas, de acordo com o
modelo proposto por de LA ROCHE, 196g, ilustrado na pigg
ra \,3, e do comportamen to dos dados gu Ímí cos das mesmas
amostras nos diagramas de LETERRTER e de LA RocHE, r9lz,
i I ustrados na Fi gura \.1 - A e B. 0 comportamento dos
dados qufmicos das rochas basál ticas da Bacia do paraná
nos esquemas mencionados, ilustrados respectivamente nas
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Figuras 4.5 e 4.8 e 4.9r supera as incertezas resul tan
tes de outros tratamentos como os descr i tos no contexto
das Figuras 4.r e \.2, Entre estes, merece destague pe
lo uso generalisado que arcangou para a definição geoquf
mica de magmas-típos em vãrias provÍncias, a reração do
teor em sÍl ica e o teor em álcal is (MacDONALD e KATSuRA,
1964; KUN0, 1968 e outros). Esquema desse tipo, apl ica
do ãs rochas da provÍncia da Bacia do paranå (rigura 4.r),
conforme demonstrou nürcc, r969, nos revaria a consrde
rar .de natureza alcal ina grande número de exemplares que
ocorrem na provÍncia.

As índefinições da natureza toreÍt¡ca ou arca
I ina gue foram constatadas nas rochas da provÍncia f¡
cam superadas pelos diagramas agora uti I izados, pois
eles, embora definidos por meio de parâmetros quÍmicos,
foram elaborados com forte base minerarógica. Assim se!
do, a lém de outras vantagens, permí tem a r cançar coerên
cla entre o quimismo de rochas de determinada provfncia
e seu significado minerarógicor ou vîce-versa, o gue não
ocorre com outros esquemas.
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As rocha s Þgtg¡ticas da Bacia do Pa raná encon t ram- se
rovÍncla enera I i sadamen te _d i ferenc i adas

Da anár¡se deùrhada, conduzida no capÍturo rt,
das características quÍmicas das amostras estudadas, sa
I lentada por meio das Figuras \,g e segu¡ntesr torna_se
também evidente queras rochas basárt¡cas da Bacia do pa
ranã 'encontram-se generar i sadamente diferenciadas.

Ev i dênc i as nesse sent i do ocorrem já nos r evan
tamentos estatÍsticos revados a efeito no capíturo 2, Entre estes, ressa I ta rem part i cul ar ro estqdo comparat i vogue lançou mão das vantagens oferecidas pera anár i se fatorlal rapl icada å amostragem quÍmíca reunída para as rg
chas do Brasi l ileridional,da mesma forma gue apl icada a
amostragem de referêncía de vários tipos de rochas basãrticas de distribuição mundiar e em provÍncias isoradas.
0s estudos de referência realizados por HANSON, 1967,
relativos aos elementos prÍncipais, e os de pRlNZ, 1967,
que trata dos elementos traços, ambos levados a efelto
em conjunto de rochas serecíonadasradm¡t¡das como trposindiferenclados, servem para por em evidênciar sob vãrias formas, a natureza evoruída das rochas basárticas
da 8acía do paranã. Estas mostram, conforme i rustrado
nas Figuras 2'6r z.lz e z.r), posíção destacada nos modglos elaborados peros referidos autores, posições e estas
determi nadas pelo papel importante desempenhado, de um
lador pelo ferr<¡, sirÍcio, bário, estrôncio, vanã¿¡o e

na



zi rcônio, e de outro pelo papel pouco importante do
cio, magnésio, crômio e níquer. sabe-se que os artos
res do prímeiro conjunto de erementos é caracterÍst
para rochas d i ferenc iadas cond i ção que se forta rece
los baixos teores do segundo.
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As Figuras \,g e seguintes enfatizam o que an
teriormente ficou sugeridorpelo comportamento diferen
cial do Na, K e Ar. Na província predominam vários tr
Pos de andesitos, dacitos e mesmo riodacitosr êrì reração
a número muito mais restrito de (basaltos) toleÍtosr ês
rochas menos evol uÍdas da provÍnc ia.

Mesmo os toleÍtos, entretanto, dificilmente po
dem ser interpretados como resurtantes da cristar iz"çaã
de I Íquídos simpres ou magma primSrio, na acepção confe
rida a esse ternìo pera crassifícação genética de rochas
f gneas propostas por MlDDLEl,l0ST, l97l . A composição quÍ
mica dessas rochasrcuja posição nos diagramas uti r izados,
,í ¡ lustrado em des taque na Fi gura 4. 10. Comparada com
dados de referência (Taberas 4. I e h.2) , demonstra teg
res mui to elevados de K20, Ti0Z, (p 

ZO5) , entre os elemen
tos princlpais, e de Ba, Rb, Sr e Zr, entre os elementos
traços. Estes elementos constituem juntamente com o u,
Th, cs e Hf a assembr é i a de el ementos denomi nados ,,i ncom
patÍveis" por RINGt.l000, 1966, com referência a habilidg
de desses elementos de substituir elementos dos minerais
do manto. A presença desses elementos em reratívamente
al tos teores nos toleÍtos, não pode ser expr icada sem a
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de processos na formação dessas rochas, prg
nda na fase I Íquida do magma.

Coexl stem na rovÍncia {ístintas séries de diferenclacão

Diferenciação ocorre na provÍnciar s€gundo, pg
lo menos duas linhas distintas de tendência. Estas li
nhas foram dlagnosticadas pelo estudo detalhado do qu!
mlsmo das rochas basálticas da Bacia do paranã nos d¡g
gr¿¡mas de LETERRIER e de LA RocHE, 1972, cujas caracre
rfsticas encontram-se i lustradas nas Figuras 4.7 å e B.
0s d iagramas referldos permi tem di sti ngui r vãrias sérles
basálticas que evoluem a partír de magmas-tipos
na I s, conforme o segu i nte esquema :

orlgl

t raqu ¡ tos

fonol i tos

Basa I tos
toiãiii"ãrt Tandesitos calcoalcal inos.,

H \O"citos_ riotitos

h r pera, nil::::/ \ 
"n¿"' 

i tos to re Í t i 
"o' --( \ r"t r to,

mugea r i tos
Basa I tos

alcalinos
basan i tos
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De acordo com esse esquema, ver i f i ca-se na Fi

gura \.9, que os dados químicos referentes ao vulcani smo

basáltico na provÍncia, delineiam várias linhas de teg
dência, sendo que as mais importantesr referidas cOmo g

e 9, pormenorizadas na Figura 4.11, se iniclam na área

correspondente aos (basal tos) toleftos evolui ndo em se

oulda Dara andesitos toleíticos (andesltos calcoalcali
J-- -- r-- - .--'--

nos, com os quais poderiam se confundi r, são descartados,
em vi rtude do papet desempenhado pelo Fe + T¡ conforme

exposto em conexão com a Figura 4.8-B); a seguir as I ¡

nhas se bifurcam. A I inha D segue o curso dos dacitos e

riol i tos, não alcançando porém o úl timo estágio; i nter
rompe-se em estágios intermediãricis entre estesrprovavel
mente correspondentes aos ri,odacitos. A linhâ B, com

tendência mais sód¡ca, evolui, aparentemente, em direçáo
aos I at i tos, não a I cançando porém na total I dade esse es

*
tágio. Poderiam ser referidos prel im¡narmente Por latl-
andes i tos. Essa denomi nação sa I i enta a pos i ção i nterme

dlária entre a série toteÍtica e série alcal ina subsatu

rada (mugearitos e traqu¡tos), que ocupa a linha B e 9u€r

por isso, com esta, frequentemente se confunderdo ponto

de vista quÍmico. As I inhas A e !r del ineadas na Figura

Classificação quÍmica de todas as amostras

acha-se em andamento com base na norma de

(1973) que leva em conta a mineralogia de

dos vãrios tipos de rochas ígneas.

estudadas
R I TTMANN

equilÍbr¡o
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4.g e detal hadas na Figura 4.12, podem ser conslderadas
variantes das anteriores. caracterÍsticas quÍmicas dos
vários estágios de diferenciação,quer das I inhas B e !,
quer da A e 9, podem ser seguidas nas Tabelas \.1 a h.7,
onde se encon t ram organ i zados os teores méd i os dos vá
rios elementos anal isados, a elas referentes.

Subprovf ncias basál ticas no Brasi I f4eridional

0s cursos distintos de diferenciação acima duå
critos, não ocorrem superimpostos na área do vulcanismo
basáltico no Brasil Meridional. Na rearidader oo todo
ou em parte, as I inhas descritas, particularmente a B e

a 9' guardam estre¡ta relação com åreas especÍflcas da
região abrangida. Assim, a linha g dulineia-se com os
dados obtidos em exemplares da parte meridional da ba
cia, lnteressando em especial o terri tório do Estado do
Rio Grande do Sul. A I i nha B ao contrãr iordesenvol ve-se
sobretudo a part i r de dados quÍmi cos de exempl ares cole
tados no Estado de São Paulo; merece destaque o fato de
gue o estágio exrremo da I inha g (Ue - Figura 4.9) ê fol
mado exclusivamente por dados provenientes da região do
I i toral norte do Estado de São paulo, dados estes
por outro lado, sõ ocorrem nesse estágio.

Esta correlação que se veri fica entre as linhas
de diferenciação e os respectivos locais de ocorrêncla,
já se evidenciava nos levantamentos levado a eferto erh

que
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capÍtulo anterior. No CapÍtulo 3 estudou-se a distrl
buição regional de erementos principais e elementos trg
gos¡ por meio da técnica estatfstica da análise de teg
dência de superfÍcies. Veri ficou-se guer em geral, os
elementos dosados em exemplares de rochas basãl ticas da
Eacia do Paranárdistribuem-se na províncra segundo pg
drões aproximadamente equivalentes, conforme i lustrado
nas Figuras 3.2 a 3.9 e Figuras 3.ll a 3,20. Esses pg
drões refletem fortes caracterÍsticas de distribuição geg
gráfica para os elementos dosados, caracterÍsticas e:
tas que se repetem, coerentemente, em quase todos os ma
pas de variação. combínando-se os padrões obtidos, que
traduzem a variação regionar ce elementos principais, og
tém-se a Figura 3.10. Ela resume e subl inha a correla
ção existente entre teor e região da provÍncia.

De acordo com a Fi gura 3. I 0, guatro compart I
mentos geoquÍmicos di ferentes emergem na área alcançada
pelo vulcanismo basãltico da Bacia do paraná e adj acê n
cias. 0s referidos compartimentos oèorrem na condiçãode
anomalias em relação ã méd¡a de teor dos vários elemen
tos, méd¡as estas determinadas no capÍtulo 2 e I i stadas
nas Tabelas 2.3 e 2.6. por isso, em conexão com a Figu
ra 3. l0ros di ferentes compartimentos foram denominados
de Anomal ias l, ll, r r r e rv. Estas distinguem-se entre
si de maneira variada, seja em termos de teor.em elemen
tos principais (tabela 3.r), seja em termos de elemenaol
traços (tabela 3.2). Embora sejam quatro os compartimen
"tos geoquÍmicos indicados pela anãlise de tendência de



superfÍcies, diferenças quÍmicas slgnificativas (Tabelas
3. I e 3,2) entre as vãrias anomal ias, entretanto, ocor
rem apenasrde unr lado, entre Anomal ia I e Anomal ia lV,
e de outro, entre estas e Anomal ia I I e Anomal ia I I l. As

sim sendo, pode-se admitir que na provÍncia coexistam pg
lo menos três regiões geoquimicamente distintas, sendo
que não fa I tam i nd i cações da exi stênc ia de número ma i or
de regiões anômalas (as próprias Anomal ia I I e Anomal la
I I l, e anomal ias subsidiárias - Figura 3. l0).

ProvÍncia petrográfica é conceito que se define
para rochas comagmáticas desde que: (l ) elas ocorram
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elas
elas

num espaço geogrãfico limitado, (2) nesse espaço,
se formem num determi nado per Íodo de tempo e ( 3)

exi bam certa comunhão de caracteres geológicos ou petro
gráficos com variações regulares e seriadas. Em vi rtude
das irregularidades e diferentes seriações que ocorrem
I igadas,a determinadas regiões na área de ocorrência das
rochas basálticas da Bacia do Paranã, o seu enquadramen
to como uma única provÍncia magmática (WRt-tHgn, 1927;
GUIMARÃES, 1933) f icar êrn certa extensão, prejudicada.

Uma vez gue, de acordo com o exposto, ocorrem
intraprovÍncia no Brasi I Meridional, regiões com fortes
caracterÍsticas geoquÍmicas específicas, é vãl ido que

ela seja tratada como sendo formada por, pelo menos, três
ÞubprovÍncias basálticas, definidas geoquimicamente, a

exemplo do que ocorrem em outras provÍncias equivalentes,
caso das rochas basã I t i cas do Karroo, conforme desc r i to



por COX et gL., ¡971. Esra
pl lcaria,as i rregularldades
ção de elementos principais
to das Figuras Z,l a 2,3 e z
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definição provavelmente ex
gue se observam na di stri bui
e traços descr i ta no contex
,7 a 2.1l.

Petrogênese das rochas basã I t i cas da Bacia do Parana

À vista do exposto, a gênese e evolução do mag
ma basáltico da Bacia do paraná,não pode ser tratada ad
mltindo-se gue a provÍncia seja uniforme ou homogênea.Se
a compartimentação em subprovÍncias geoquÍmi cas é corre
tâ, tal compartimentação naturarmente resulta de dlferen
teì regimes ou pro"essos que determinaram a gênese e po
slcionamento na superfície, ou muito próximo dela, dos
I Íquidos magmãticos que se consor idaram nestas regiões.
Numa prímei ra aproximaçãoressa evol ução pode ser i nter
pretada para cada subprovÍnciarda maneíra que segue:

Na subprovÍncia do centro reste-riograndense
(Anomalia l), as rochas basálticas constituem série que
evolue desde toleÍtos até quase riol itos (t inha g - F¡gg
ra 4.g). Uma vez que os exemplares estudados desta rg
gião constltuem, na sua maioria, rochas extrusivas, pro
cessos de diferenciação local durante o resfriamento de
I avas devem ser negl i gÍve i s; os r Íqu i dos magmát icos, par
ticularmente os que produziram os diferenciados mais áci.

- esboço prel iminar



dos, encontravam-se sufic¡entemente modlficados, quando
emergi ram na superfície e produzi ram di retamente por reg
friamento as rochas em questão. LÍquidos desse gênero,
de acordo com a s obse rvações expe r i men ta ¡ s de GREEN e

RINGt/000, 1967 ¡ s€ originam da cristal ização f racîonada
seguida de segregação da olivina, em regime de
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baixa

dife

pressão, a parti r de magma primãrio ou primitivo com cog
posição de olivina toleÍtos, gerado por fusão parclal de

rochas do manto. Assim sendo, as rochas basálticas da

subprovÍncla do centro-leste riograndense devem ser con
sideradas como consolidadas a part¡r de magmas secundá-
rios, segundo a classificação genética de MlDDLEMOST,lgTl.

Além dos fenômenos de diferenciação que exíbem
essas rochas, o I Íqui do magmãt i co que se cr i sta I i zou na

superf f c ie, encon trava-se genera I i zadamente mod i f i cado
por processo de contami nação. Essas rochas apresentâm,
por exemp lo (Tabe I a \ ,7 - I inha !,) , re lações K/Rb cons i

deravelmente baixas e Rb/Sr extraordinar¡amente altas.
lsto ocorre mesmo para os toleÍtos, rochas menos

rencladas da série na regiãor gue como já rnencionadornão
podem ser i gua I mente cons i derados, genera I i zadamente na

provfncia, resultantes da cristal ização de um I íquido pri
mário. Essas razões anômalas, como se saber superimpos
tas aos fenômenos de d i ferenc i ação, devem ocorrer ou por
composição não homogênea do manto, onde originou-se o

magma parental , caso aventado para d i versas provÍnc i as,
ou por considerável contaminação por material or i undo

.da crosta, ou ainda por variantes destas hipóteses(COmpStOH



et al., 1968). A segunda hlpórese é favorecída
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Por
HALPERN et a1.., 197\, com base em dados da razão lsotópi
ca 87rr/6f ; dosados recentemente em alguns exempl.ares
de rochas basá I t ¡ cas col etadas na área abrang i da por es
ta subprovfncia. As razóes isotóprcas determinadas para
as rochas desta regiãor conforme sublinharam os autores
acima referidos, são semelhantes âs das rochas da Tasmâ
nia e da Antártica. Para a provfncia da Tasmãnia e da
Antãrt i ca, são advogadas contami nações pel a i ntrodução sg
letiva de elementos a parti r da rocha enca¡xante antes
da consol idação do magma (xereR'er gL., r96s; coMpsroN
et al., 1968).

A subprovÍncla central que reune os dados das
chamadas Anomal ias l l e l l l, tem qulmismo conslderavel
mente diferente da subprovfncla anterlor. 0s dados qu!
mlcos del lnelam sérle de dlfqrenclação de orlgem toleftl
ca que evol u I para andes i tos, têndendo em segu I da para
composlções intermediárlas que correspondem a latlande-
,sitos, ou semelhantes. 0 tronco prlncipal dessa I lnha
de evol ução é representado pela I i nha g na Fl gura \,9i
não se lnclul na região desta subprovfncia, os dados rg
ferentes ao estágio denomínado de B6 que são excluslvos
da Anomal la lV (Figura 3. l0). As variações qufml cas
desta I lnha podem ser seguldas nas Tabelas \,3 a U.l.
Nessas tabelas, observa-se para a I lnha B curso de varla
ção compatfvel conr processos de crrstar ização fraclona
da; aumento d I screto de s í o2 acompanhado de aumento s i s
temátlco de álcalis, sendo a relação Nar0/Rr} multo
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maior para esta linha do que as mesmas relações exlsten
tes na subprovÍncia do centro-leste riograndense; é notá
vel para toda a sêrie os altos teores em tltânio e ferro
total. Em termos de elementos traçosrverif lca-se o au
mento sistemático de Ba, Rb, sr e um pouco mais irregu
lar de zr. 0s demals diminuem ã medida que evoluem a sê
rle. Apresentam razões K/Rb maior que 300, o que confi r
ma dados obtidos por ERLANK e HoFl.lEyER, 1968, pãra algg
mas rochas da regi ão; observa-se rel ati vamente constante
K/Ba, e a razão Rb/sr é muito menor que a assinalada pg
ra a subprovfncia do centro-leste riograndense, embora
ainda elevado para rocha basãltica. Razões isotóplcas de Sr,

Para rochas coletadas na região, determinadas por c0MpsTON

et al., 1968, indicaram derivação das rochas por di feren
ciação normal de magmas originadas no manto, sem contami
nação substancial por material crustal.

Embora na I i nha B ocorram numerosos exempl ares
de rochas lntrusivas, e por conseguinte suas feições qu!
micas podem ser resul tado de processos de di ferenc I ação
in situr €Xlstem igualmente, em todos os estágiosr €X€nr
pl ares de rochas extrus i vas, que resul tam portanto da
consolidação de lavas. Nestes mecanismos de diferencia
ção localizados devem ser csnsiderados negligÍveis, e

sua qufmica reflete provavelmente as caracterÍst ícas do
I íquido que chegou a superffcie. se i sto é corretorocor
rem também na subprovÍncia central, I íquidos marcados por
um ou mals estãglos de dlferenciação em profundidade (t,
e 85 - Figura 4.9). LÍquidos deste tipo já assinalados.
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Para a subprovfncia do centro-leste riograndenserde acor
do com os dados experímental s de GREEN e RINGt,/000, 1967,
resultam do fracionamento ínicial de olivina, primeira
fase a segregar do magma de compos i ção de ol i v i na tor eÍ
tosr sob pressões correspondentes ãs regiões superiores
da c rosta (menos de I 5 km de p rofund i dade; p res sões meno
res que I 5kb) . 0 frac i onamento da ol i vi na nessas con
dlções e sua extração do magma,produzem líquido que teg
dem a se diferenciar no sent¡do do enriquecimento em

Si0Z, AlZ03 e Ca0. 0 aparecímenro de plagioclásio, se
gunda fase a aparecer nessas condi.ções, de acordo com os
dados experimentai s, bloqueia o enriquecimento em Alz03
e ca0, mantendo porém a conhecida tendência toleÍtica de
aumento no teor de ferro e de álcal is. 0 processo termi
na com a formação de toleÍtos ricos em quartzo (SOZ de
Si0r) e com AlZ03 enrre lZ e l4% (GREEN e RINGì,/OOD',t967).
Estas caracterÍsticas coi ncidem com as da subprovÍncia,
que exibe adicionalmente altos teores de Ti0Z. Em te!
mos de evoluçãoro magma que deu origem as rochas da I i
nha Brse assemelharia assim, âo da subprovíncia do ceg
tro-leste riograndense. seriam tambõm, âparentementermag
mas secundários. A tendência alcal ina moderada que exi
bem, entretanto, configurando sõrie íntermediãria confor
me subl inhado no contexto das Figuras 4.g e 4. I l, ¡ntro
duz compl icação adicional que resulta ou de um efeito de
culminação na cristal ização dos minerais ricos em ferro,
conforme descrito por LETERRI ER, de LA R0CHE e nüfCe,
1972r ou por um breve estãgio de diferenclação em profun
didade, anterior ao da cristalização da olivina. A se
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gunda hipõtese estã baseada na observação experîmental
(CReEn e RINGITOOD, l967) quer €m profundidades maiores
da crosta (entre 3i e 7O km), a primeira fase a se frg
cionar a part¡r de olivina toreÍtos, são piroxêníos. Nuå
tas condições, o I Íquido magmåtico tende a se tornar grg
dativamente empobrecido em sflica, evoluindo em dlreção
aos I Íquidos alcal inos com a produção de rochas ol ivina
ou nefe I i na-norma t I vas. Tanto quanto se conhece estas
rochas são prati camente i nexi stentes entre as rochas de
toda a provÍncla. porém, a combinação de doí s estãgros
de fracionamento e segregação - o de alta pressão com ,o
de baixa pressão - poderia resurtar na I inha de diferen
ciação íntermediária que se verifica na subprovfncía.

A subprovÍncía do litoral norte do Estado deSão
Paulo (Anoma I i a I V) , aparentemente resul ta dos mesmos
processos que deram or í gem ãs rochas representat i vas das
QubprovÍncias já descritas, Desde que todos os exempla
res ana I i sados dessa reg i ão const i tuem em conj unto, o es
tãglo mais avançado de diferenciação da r inha B, ou seJa
86 (Figuras 4.9 ou 4.ll), ela apresenta feições g.uÍmlcas
extrèmas da I i nha B (Tabela 4.4) . Malor ríqueza em sft ¡

ca e álcalis e as menores concentrações dos demais elg
mentos. continua, entretanto, o al to teor de Tio2rcarac
terfstícas das rochas da subprovíncia central. Em teI
mos de elementos traços essa situação se confirma (Tabg
la 4.5). Encontram-se nessas rochas as maiores concen
trações de Ba, Rb, sr e zr, e entre as menores da I inha
de tendênclar os teores de Co, Cr, N¡ e V. As razões
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K/Rb e Rb/sr encontram-se nos mesmos nÍve¡s dos estágios
anteriores, o que fala em favor da gênese por cristal iza
ção fracionada sem a i ntervenção de processos conslderá-
veis de contaminação.

Na forma demonstradarverifica-se que as rochas
basálticas da Bacia do Paraná,encontram-se na sua nraior
parte diferenciadas. A condição diferenciada por seu la
do, é ¡nterpretada como sendo a marca de um ou mais está
g i os de cr i sta I i zação frac i onada em profund i dade, porém,
em regime de baixa pressão possívelnrente combinado com o
de pressões intermediárias no cë¡so da subprovfncia ceg
tral e da subprovÍncia rl<¡ I itorar norte paul i sta. caso
contrário ol ivína, ou no caso de magma mais alcal ino, ng
felina, se encontraria nas composições normativas dos
lfquidos díferenciados, o que não é o caso para as ro
chas da provÍncia (Tabela 4.6). As rochas do centro-les
te riograndense, apresentam ainda indÍcios de extensa con

tam¡naçãor eñQuanto nas demais subprovÍncias, se presen
ter esse processo não é tão evidente. Entretanto o conteúdo anormal
de potassior €nì todas as rochas da provincía, inclusive
nos toleÍto.s, o alto teor de T¡02 na subprovÍncia ce!
tral (Anomalias ll e lll), de altos teores de Ba, Rl¡, zr
e razões Rb/sr relativamente altas,constituem também in
dfclos de contaminação moderada. Estas caracterÍsticas
quÍmicas rresultam da assemblõia de elementos ,'lncompatf
veis'r, segundo RINGt/00D, 1966, e sugerem esse uipo de con
tam¡ nação. con tami nação genera I i zada i mp I i ca numa ascen
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ção lenta do magma, o oposto do que u g"ralmente admi ti
do para as rochas basál t¡cas da província. A ascenção
lenta - ou em vários estágíos de subida, durante os quais
a cristal ização fracionada e segregação se processa
naturalmente propiciaria as condições para a contam¡na
ção do magma por materiais da crosta. Esta contamlnação,
de grande amplitude na subprovíncia riogran.dense e limi
tada nas dema i s, ocorrer i a por mecan i smos var iados do
tipo de ref inamento zonal (rrzone ref inning',), conforre
descr i to por HARRI s, r957 r ou por reações com as enca i
xantesr nos estágios intermediários de ascenção onde o
magma se alojaria¡ ño seu caminho para superf ície ("tJall
rock reacrion, GREEN e RINGITOOD, l96l).

Nesse caso' os fatores que contror aram essa as
cenção lenta' ou em estágios, devem ser procurados no re
glme Ígneo-tectôn ico, de acordo com modelos geológi cos mo

dernos que explica, entre outros fenômenos, a ruptura do
cont í nente do Gonduana e a der i va que se segu i u, ou mais
restritamente' no tectonismo associado a Bacia do parg
ná, que a compartimental iza de vãrias manei ras, influin
do nos episódios magmáticos a era associada, a exempìo
do que descreveram RH0DEs e KRoHNE, lglz, para a provÍn
cia do Karroo.
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Seus nomes encont ram-se menc i onados no ApÊND I CE I .

A todos elesro Autor reg¡ stra os seus mai s

sínceros agradecimentos. Estes devem ser estendidos tam-
bém aos demai s colegas do Departamento de Mineralogía e

Petrologia e do I nsti tuto de Geociências da universidade
de são Paulorpela sol idariedade que sempre empenharam ao
Autor nas relações de traba I ho.

Regi stro fi nalmente reconhecimento pelos pres
timosos serviços de impressão desenvolvîdos pero grupo da
Gráfica de nosso lnsti tuto, I ¡derados pelo sr. Jaime Al-
ves da si lva, pelos desinteressados e cuidadosos serviços
de dati lografla, real izados pela sra. Naí r de campos Lou-
zada e sr. Josõ Ponchirol I i, e ainda cuidadosos serviços
de desenho,conduzidos por D. Namí Koseki e ltacy Kroehne.
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