
INVERSÃO DE DADOS GEOQUÍMICOS E ISOTÓPICOS, COM APLICAÇÃO ÀS 

6 ^ 3 0 5 , 3 ^ ° ! ^ * VULCÂNICAS DA BACIA DO PARANÁ 

i W n r s - B R - - 5 . Í 0 4 M.S.M. Man t o van i1 e C.J. Hawkesworth2 

1 - Instituto Astronômico e Geofísico da ÜSP 
2 - Earth Sciences Department, Open University - England 

São apresentados dados geoquímicos e isotópicos de duas secções 
detalhadas da Fm. Serra Geral, localizadas entre as cidades de Muçum e 
Vespasiano Correia (MV), e de Moreira e Gramado (MG) no Espado do Rio 
Grande do Sul. 

Essas secções encontram-se na denominada por Bellieni e colabora
dores (1984) "província sul" da Bacia do Paraná, onde se concentram as 
vulcânicas características por baixos teores em P e Ti, do grupo LTP 
("Low in P and Ti" - Mantovani et ai., 1985). Uma peculiaridade des
sas duas secções é a grande espessura de rochas ácidas (riodacitos e 
riolitos) que se superpõem às rochas básicas na secção MV e se inter
calam com os últimos derrames básicos na seqüência MG. 

Devido à ampla variação na razão isotópica do Sr (.706-.720), e 
à sua correlação positiva observada em relação a SÍO2, bem como a cor
relação positiva existente entre a SÍO2 e vários elementos traços in
compatíveis (Rb, Ba, Hf, Zr, etc), o grupo LPT foi interpretado como 
produto de um processo combinado de assimilação de magmas de composi
ção granítica concomitantemente à cristalização fracionada (APC). Es
te processo, aparentemente marcante para o grupo LPT, é secundário ou 
inobservado para os grupos HPT ("High in P and Ti") e IPT (interme
diário) dominantes respectivamente na "província norte" e na "região 
de transição", de acordo com a classificação geográfica de Piccirillo 
e colaboradores (1987). Estes dois últimos grupos, além de enriqueci
dos em P, Ti, Sr e elementos incompatíveis tais como Rb, Ba, LREE, Zr, 
Nb, etc, apresentam im intervalo de variação da razão isotópica do Sr 
(.7048-.7058 e .7056-.7065) bastante restrito quando comparado àquele 
observado para o grupo LPT. 

0 processo AFC, inicialmente definido por Bowen (1928) e posterior
mente formulado por DePaolo (1981) tem sido utilizado por vários auto
res para explicar as correlações observadas em rochas vulcânicas asso
ciadas. Entretanto, as interpretações tem sido sempre feitas sob for
ma de diagramas binários: entre diferentes isótopos ou isótopo e um e-
lemento ou elemento-elemento, o que tem dificultado uma avaliação ge
ral devido às dificuldades, práticas de se considerarem vários elemen
tos e isótopos em conjunto. 

Neste trabalho, desenvolveu-se uma metodologia de cálculo de forma 
a considerar vários elementos traços e razões isotópicas simultanea
mente, e calcula-se a superfície que melhor se ajusta ao conjunto de 
dados analíticos de várias amostras correlacionadas. Obtém-se então 
as variáveis do modelo AFC dentro de um intervalo de soluções consis
tentes com a superfície de melhor ajuste. 

São apresentados dois modelos: 

(a) Modelo preliminar, onde a partir dos próprios dados, considerando 
as rochas ácidas como produto do processo AFC, é calculado o con
taminants, que resulta de composição granítica com alto valor de 
razão isotópica do Sr (.750). A partir desse contaminante e da 
composição dos derrames básicos é calculada a composição do magma 
primário. 

(b) Modelo preferido, no qual as rochas ácidas são consideradas deri
vadas de fusão crustal, e portanto contaminante em potencial. Nes
te caso, assume-se o valor médio dos riolitos e riodacitos como 



sendo a composição do contaminante (87Sr/86sr = .720) e calcula-se 
a composição do magma primário. 

Em ambos os casos, a solução não coincide com composições do tipo 
OIB (basaltos de ilhas oceânicas), associada aos magmas primários dos 
grupos HPT e IPT, diferenciando portanto o magma original das rochas 
do grupo LPT daquele das províncias mais ao norte. 
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