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RESUMO: A abordagem na pesquisa das Províncias Basálticas Continentais (PBCs) que 
considera as arquiteturas (externas e internas) para as sucessões vulcânicas, está cada vez 
mais bem estabelecida. Com isso, houve significativo avanço na investigação da vulcanologia 
física, que passou a ser trabalhada de maneira sistemática. Diferentes técnicas são utilizadas 
para a construção de um arcabouço que visa uma melhor compreensão dos processos 
evolutivos das Províncias e as relações de taxas de efusão e mecanismos de emplacement. No 
Brasil, o vulcanismo que originou a PBC Paraná, cobriu cerca de 75% de toda a Bacia do 
Paraná e atualmente é denominado de Grupo Serra Geral. Este trabalho apresenta dados da 
estratigrafia vulcânica e geoquímica aliados à utilização de gamaespectrometria. O objetivo é 
identificar e registrar diferenças nos parâmetros de DR (taxa de dose), potássio (K), urânio (U) 
e tório (Th) em perfil com diferentes arquiteturas de fácies vulcânicas, bem como um grande 
intervalo de diferenciação geoquímica. No município de Lauro Muller – SC, as rochas 
vulcânicas afloram ao longo da Serra do Rio do Rastro, desde a cota de 760 m até cerca de 
1.500 m, totalizando 740 m de pacote vulcânico naquela região. Os derrames se apresentam 
intercalados no perfil e correspondem as seguintes morfologias: pahoehoe, que constituem 
42% do total do perfil, e rubbly pahoehoe (50%). No topo da sequência ocorrem derrames 
ácidos (8%). Foram definidas cinco associações de fácies: ponded, pahoehoe simples, 
pahoehoe composto, rubbly pahoehoe simples e tabular-ácido. O intervalo de diferenciação 
das rochas vai desde composição básica (basaltos), intermediárias (basaltos andesíticos, 
traquiandesitos e andesitos) a rochas ácidas (dacitos). As leituras gamaespectrométricas 
apontam que os valores médios para os resultados radiométricos das rochas da fácies 
pahoehoe simples (DR=53,04 nSv/h; k=1,62%; U=1,18 ppm; Th=5,86 ppm) foram similares às 
rubbly pahoehoe simples (DR=55,64 nSv/h; K=1,47%; U=1,75 ppm; Th=6,26 ppm). Na fácies 
ponded, os valores médios são (DR=62,31 sNv/h; K=1,67%; U=1,67 ppm; Th=7,70 ppm). Os 
derrames da fácies pahoehoe composto (DR=110,2 nSv/h; K=2,61%; U=3,41ppm; Th=14,16 
ppm) e as rochas ácidas (DR=113,44 sNv/h; K=2,53%; U=3,56 ppm; Th=15,32 ppm) 
apresentaram valores similares entre si, porém com variação significativamente maior em 
relação às demais faciologias. O urânio, o potássio e o tório, são elementos litófilos e são 
concentrados preferencialmente nas rochas ácidas. Contudo, ao comparar diferentes regiões 
do perfil com composições geoquímicas similares (intermediárias) e diferentes faciologias, 
percebe-se um contraste considerável no padrão radiométrico dos derrames da fácies 
pahoehoe composto. Portanto, foi possível identificar padrões diferentes de radiação gama nos 
fluxos pahoehoe compostos, que se comportam de maneira parecida com as rochas ácidas. As 
associações faciológicas com estruturação simples apresentam valores gamaespectrométricos 
aproximados nas diferentes morfologias (rubbly e pahoehoe). Na interpretação referente à 
morfologia dos derrames, pode-se concluir que houve diferentes taxas de fusão na geração 
deste pacote vulcânico, com predomínio de taxas moderadamente elevadas que formaram os 
derrames rubbly pahoehoe.  
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