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A aplicação de técnicas estatísticas (tabelas de frequência, histogramas e gráficos de 
probabilidade) em um banco de dados com 5.974 amostras de afloramento e de poços em toda 
a Província Ígnea do Paraná (PIP) revela a existência de gaps naturais para elementos como o 
SiO2 (62,02%), Zr (522,15 µg/g), TiO2 (2,85%) e P2O5 (0,413%). A combinação de populações 
de baixos (L) e altos (H) teores desses três óxidos e do Zr permite a criação de uma nova 
classificação para as rochas da PIP. Desse modo, pode-se reconhecer que três tipos 
geoquímicos básicos predominam em toda a província, cada um com uma característica 
particular: 1) Tipo 1 Sul (LSi-LZr-LTi-LP), relativamente enriquecido em SiO2, Al2O3, Na2O, Rb, 
Cs, Th e U; 2) Tipo 4 (LSi-LZr-HTi-HP), enriquecido em K2O, Ba, F, Nb, Sr, Ta, Y, Zr e ETR; e 
3) Tipo 1 Centro-Norte (LSi-LZr-LTi-LP), com altos teores de MgO, CaO, Cr, Cu, Ni, Pd e Pt. 
Visando detalhar as características geoquímicas de cada um desses tipos, foi utilizado um 
banco de dados que conta com a quantificação dos óxidos, elementos traço e ultra-traço de 
876 amostras de calha provenientes da perfuração de sete poços profundos na área central da 
PIP, no Estado do Paraná. Com o intuito de melhorar a qualidade dos resultados, foram 
consideradas somente as 604 amostras com LOI <2%. Para a confecção das matrizes de 
correlação, foi calculado o índice de correlação de Pearson (r) entre todos os pares de 
variáveis analíticas possíveis de serem formados para cada tipo geoquímico. A significância 
estatística desses índices foi testada em tabelas de contingência. Os diagramas de correlação 
(DC) sintetizam e representam graficamente as matrizes de correlação, sendo possível 
caracterizar assinaturas geoquímicas ao combinar, em um ambiente homogêneo (como um 
determinado tipo geoquímico), pares de elementos químicos com correlação positiva. Os 
resultados indicam que as rochas do Tipo 4 são as que mais se distinguem, pois apresentam 
aspectos contrastantes em relação aos outros dois tipos. Com relação aos elementos 
compatíveis, pode-se reconhecer a associação MgO-CaO-Ni-Cr-Sc para as rochas do Tipo 1 
Sul, a associação MgO-CaO-V para as rochas do Tipo 4 e a associação MgO-CaO-Al2O3-Ni-Cr 
para as rochas do Tipo 1 Centro-Norte. Com relação aos incompatíveis, pode-se reconhecer, 
por exemplo, as associações P2O5-TiO2-F-Hf-Nb-Ta-La-Ce-Pr-Nd-Sm-Eu-Gd-Dy e Fe2O3(total)-
Ta-Ho-Er para as rochas do Tipo 1 Sul, as associações P2O5-Ta-Y-La-Ce-Pr-Nd-Sm-Eu-Gd-Ho 
e Ta-Y-La-Ce-Pr-Nd-Sm-Eu-Gd-Dy-Ho-Er-Tm-Yb-Lu para as rochas do Tipo 4 e as 
associações P2O5-TiO2-Hf-Nb-Sn-Ta-Th-Zr-La-Ce-Pr-Nd-Sm-Eu-Gd-Dy e Fe2O3(total)-Tm-Yb-Lu 
para as rochas do Tipo 1 Centro-Norte. A aplicação de matrizes e diagramas de correlação a 
bancos de dados geoquímicos multielementares mostra-se uma ferramenta eficaz, capaz de 
distinguir características entre diferentes tipos geoquímicos e de revelar padrões de distribuição 
e associação dos elementos traço e ultra-traço, contribuindo para a petrogênese das rochas e 
indicando potencialidade econômica. 
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