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ABSTRACT

The trace elements Zx, Y, Sr, U, Rb, Th, Ca, Pb, Zn, Cu, í»i, Co, cr, Ce,
Ba and La were determined by X-ray fluorescence spectroscopy on samples
fro» shales, carbonaceous shales, coal and fine-grained groundmass of a
paraconglomerate ("pedra-areia") collected fro» the Papaléo and Faxinai
outcrops and fro» the Faxinai Coal Mine, Guaiba, RS.
The analysis pointed out an association of Zirconium, Copper, Uranium
and Thorium with coal and carbonaceous rocks, whereas Bariun and Galiu»
are related to inorganic rocks. The other elements showed neither prefe
rential relationships with organic nor inorganic natter.
The extremely high contents of Uranium, Cerium and Lanthanum in the
up;<*r coal layers in both Papaléo and Faxinai outcrops suggest an
association with the top of the Rio Bonito Formation in this area.

INTRODUÇÃO

Trabalhos geológicos visando a caracterização estratigráfica da área
tem sido efetuados na região de Mariana Pi isentei - Faxinai desde a déca
da de 40. ~
Os mais recentes (CORRÊA DA SILVA, 1978; PAIM et ai., 1983 e PICCOLI et
ai., 1983) apresentam uma detalhada analise estratigráfica e paisogeo -
gráfica das unidades gonduânicas basais - Itararé e Rio Bonito - aflo-
rantes em um paleovale de direção aproximadamente NW-SS, limitado pelo
embasamento cristalino de natureza granttica.
O presente trabalho tem como objetivo estabelecer o padrão d« variação
dos elementos menores, associando-os à estratigraei<* e ã sediatentològia
em três afloramentos de rochas do Grupo Itararé (afloranwntos 1 e 2, fi
guca 1) e da Pormação Rio Bonito, do Grupo Guatâ (afloramento* 1 e 3,fi
gura 1) do Supergrupo Tubarão, de acordo com a coluna estratigráfica d»
SCHNEIDER at al. (1974).
Conform- dados paleobotânicos e palinológicos, esta seqüência possui,
respectivamente, a idade dos andares Saxmariano-Artinskiano e Artin»kl-
ano-K>mguriano, do Permiano Inferior (CORRÊA DA SILVA * ARRONDO, 1977 e
BURJACK, 1978).
Os afloramentos situam-se na porção central N-NW do paleovale localiza-
do na Folha Barão do Triunfo (SH-22-0-I-2), próxiiro as vila* d» Maria-
na Pimeneel e Faxinai • 3 aproximadamente 40 km a SW da cidade de Guaí-
ba, limitados pela* coordenadas S19 45' e 519 40' W d* Greenwich • 309
15' e 309 20' S (Figura 1).
O afloramento n9 1 - Morro do Papaléo - apresenta ura perfil continuo da
base da seqüência Itararé, que neste local é es»encialiw»nt«s pelítica,
sem os conglomerados basais, ao topo da formação Rio Bonito (Figura 2),
enquanto os pontos 2 e 3 foram superpostos formando um perfil cc-nposto
com f.feriim-»ntitpg político» do Itararé, na baas - Afloramento Faxinai -
e carvões e ei1titos do Rio Bonito no topo - Mina do íaxínal (Figura 3).
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METODOLOGIA

As amostras foram coletadas nos estratos de granulometria mais fina es
níveis consecutivos da seqüência sedimentar Itararé-Rio Bonito, bem co
ao em camadas de carvão e pelitos carbonosos, onde a amostragem foi pun
tual, retirando-se amostras no topo, meio e base de cada camada.
As amostras foram noídas a 250 mesh em noinho de bolas de ágata e após
comprimidas para a formação de pastilhas.
Foram determinados os elementos Zircônio, Ytrio, Estrondo, Urânio, Ru
bldio, Tõrio, Chumbo, Gãllo, Zinco, Cobre, Níquel, Cobalto, Cromo, Cê^
rio, Bário e Lantãnio, em um espectrõnetro Philips de fluorescência de
raios-x, automático, do Departamento de Geologia da Universidade de
Glasgow, Escócia.

SEDIMENTOLOGIA

A seqüência sedimentar do Grupo Itararé na área de Mariana Pimente1 -
Faxinai (considerado indiviso na área) é composta de orto e paraconglo
merados na base e ritmitos sobrepostos. Ne topo ocorrem arenitos finoi
e siltitos.
Segundo PAIM et ai. -1983) e PICCOLI et ai. (1933) os conglomerados ba-
sais são atribuídos a depósitos de leques aluviais, enquanto que os rit
mitos com camadas tabulares e eventuais dobras convolutas representam ~
sedimentação em ambiente lacustre. A associação deste lago a um ambien-
te periglacial é baseada na presença de clastos pin>,ado3.
Na porção NW da área (Afloramento Faxinai, figura 3) estes ritmitos po-
deriam ser originados por correntes de turbidez aportando ã borda do Ia
go sucessivamente. No entanto, em direção SE (Afloramento Papalêo, figü
ra 2) os ritmitos representam deposição lacustre típica. ~
A seqüência conposta de níveis centimétricos de turhiditos sucessivos
foi reconhecida através das marcas de sola e grande numero de peque, os
clastos que aparecem nas bases das camadas, além do acanadairento grada-
cional e a variação de textura e espessura entre as canadas. A ocorrên-
cia deste tipo de rochas à NW vem reforçar a hipótese que identifica nes
ta área a borda do lago, que predominava como ambiente deposicional ã~
época da sedimentação do Itararé. Um sistema de deposição semelhante a
este c identificado por TAVENER-SMITH t MASON (19S3) para a seqüência
varvltica de Dwyka (Bacia do Karroo) na Africa do Sul, que é correlata
con o Itararé da Bacia do Paraná.
Estratigraficamente acima dos ritmitos ocorrem estratos de siltitos escu
ros preáorainantenwnte maciços e, sobre estes, siltitos e arenitos finos
com estruturas lenticular*»;», ondulada», "climbtrvj-ripples" e outras es-
truturas sedisientares de corrente. PAIM et ai. (op. cit.) identificam
estes níveis respectivamente como facies de prõ-delta e frente deltáica
de um sistema deltáico que se implantou nesta fase de deposição da se-
gOência Itararé-Rio Bonito.
Através de contato concordante e transicional, sobrepõem-se os ortoconglo
merados, arenitos e pelitos que pertencem à Femação Rio Bonito o repre-
sentam ciclos fluviais meandrantes da planície deltãicn.
Segundo PAIM et ai. (op. cit.) e PICCOLI et ai. (op. cít.) os estratos de
conglonerados que ocorrem na base das camadas de carvão e pelitos cerbo-
nosos mostram que, circundando a bacia de deposição, existiam ultos topo
gráficos que atuavam como área fonte para estes depósitos. Estes lequesT
com correntes de alta densidade, condicionavam o assoriatnento da bacia
com o estabelecimento de um ambiente palustre propício ao desenvolvimen
to da vegetação que veio formar as camadas de carvão e peltto» carbono-
sos.
A NW (Figura 3) encontrava-se a borda da bacia com una lâmina d*água pou
co espessa e melhores condições de crescimento de vegetação formadora de
carvão, composta predominatemente de PTERIDOPHYTA herbáceas e arbustivas
e escassas gimnospermas arborescentes (MARQUES-T0IGO * CORRÊA DA SILVA,
1984).
Os pelitos carbonosos no afloramento Papaléo (Afloramento 1, figura 2)
parecen ter sido formados,ao menos er> parte, em condições subaquáticas,
com aporto de grande quantidade de matéria inorgânica associada a detri-
tos vegetais e algas (PICCOLI et ai. (op. cit.).
Na p.nrte superior da Formação Rio Bonito voltara a ocorrer arenitos inter



calados coin ortoconglomerados e raros pelitos. interpretados por aque
les autores como de origem fluvial de alta energia, provavelmente uã
sistema de rios entrelaçados.

GEOQUlMICA

Histórico

Estudos geoqulmicos. envolvendo determinação de elementos traços, ca
rochas dos Grupos Itararé e Guati no Rio Grande do Sul têm sido fei-
tos, «a especial com carvões e pelitos carbonosos da Formação Rio Bo
nito.
URDININEA * PINTAODE (1972) estudaram uma série de elementos traços
nas cinzas de carvões das jazidas de Candiota e Butiã; AZAMBUJA. (1978)
pesquisou as relações entre alguns cetais e as frações orgânicas e i-
norgânicas do carvão do Leão; SILVA FILHO (1980) determinou Zr. Cu,V,
Ni, Ge, Ga, Cr, Sr, Co e B en carvões e sedinentitos associados na Ba
Cia de Gravatal-Norungava, e, en 1982 estudou a Bacia de Santa Rita"
objetivando uma caracterização paleoambiental e estratigráfica das ca
Radas de carvão e rochas associadas. SANCHEZ et ai. (1972) mostraram'
0 teor médio cm elementos renores dos carvões das várias camadas da
região de Candiota, suas variações e interrelações. LIMA (1984) anali
sou, sob o ponto de vista petrográfico e geoquíoico, testemunhos de
sondagem da Jazida de Chico Lomã, abrangendo as unidades Itararé e
Rio Fsmito, visando estabelecer una relação não só entre o teor de na
té~ i orgânica das rochas e deterninados elementos traços, como tanbén
tf f r a existência de uma associação preferencial de alguns destes e
1 .- tf: os com os litotipos áo carvão.
í ' r ste trabalho foram determinados os elementos Zircônio, Ytrio,Es
/' C-LO. Urânio, Rubídio, Tório, Chumbo, Gálio, Zinco, Cobre, Niqueú
t- V to, Cromo, Cério, Bário e Lantãnio, em anostras ce siltitos, car
*è rs e da matriz do pararonglorierado "pedra-areia", nos perfis dos a-
f lamentos Papaléo e Faxinai e, na mina do Faxinai (Figuras 2 e 3, e
v t-la I).

-multados obtidos

' .<n resultados das análises estão expressos em partes por mi lhão(ppm)
>a Tabela I, que apresenta, também, os resultados de análises seme-
lhantes realizadas com carvões da3 camadas MB, IjF e IjB, nas sonda-
lens S 34 e S 41, na Jazida de Charqueadas.
A partir destes dados foram construídos os gráficos das figuras 2 e 3
••ara os elementos Zr, Pb, U, Ce, La e Ba, que mostraram relações nlti
as com as rochas orgânicas ou inorgânicas. ~~
i avaliação e integração dos dados da Tabela I e dos gráficos das fi-
jMras 2 e 3 mostraram a existência de grupos êe elementos que apresen
tan afinidades especificas com um ou outro tipo de rocha, e outros que
não mostram preferência nenhuma. Estes dados estão expressos na Tabe-
la II.
Con relação aos elementos estudados pode se verificar o seguinte:

Zircônio - apresenta uma relação positiva com a matéria orgânica, ou
seja, quanto naior o teor em matéria orgânica maior o te-
or em Zr. Este r.esmo contoortamento já havia sido verifica
do nas bacia» carboníferas de Morungava (SILVA FILHO, 1980)
Candiota e Butiá (URDININEA » PINTAODE, 1972) e Chico Lo-
mã (LIMA, 1934), enbora os métodos analítico» empregados se
jam diferentes.

Cobre - apresenta, como o Zircônio, afinidade com a matéria orgânica.
Tal fato já havia sido evidenciado por SILVA FILHO (1980)
para ,-i Bncin dr> Morur.rjnva, embora, LIMA (1984) estudando
carvões corrclntos na .Jazida de Chico Lomã o tenha conside
meto como um elemento intermediário.

Chumbo - nos afloramentos aqui estudados apre3enta-se associado ã nate
ria orgânica. Não foi determinado en outras regiõea do E.*ta
do.

Rubídio - relaciona-se con as rochas inorgânica», da nesma forma que
cm Chico Lomã (LIMA, 1984).
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de «nostra Xx Y Sr O Rb Th Pb

1 192 34 78 5 237 13 15

2 226 113 28 9 106 22 37

3 212 119 44 24 122 39 32

4 319 76 16 33 57 29 24

5 313 116 20 29 47 33 31

6 308 164 30 172 79 40 185

7 242 75 28 12 80 35 29

8 545 430 58 451 71 46 236

» 278 58 63 7 144 25 31

10 116 7 308 1 28 3 4

11 684 158 79 18 92 24 72

12 385 178 91 16 72 15 45

13 247 63 70 6 124 24 29

14 326 159 86 12 114 22 52

15 273 99 129 8 119 21 98

16 317 101 124 9 112 27 103

17 410 155 133 9 83 26 131

18 266 91 134 8 109 22 118

19 297 94 120 10 107 23 76

20 444 167 134 8 60 25 106

Ga ín Cu Ni Co Cr Ce Ba La Observações

21 75 10 33 8 100 98 721 55 Stlt.ar9.cs.oi.

30 11 3 6 — 51 261 137 129 Silt.arg.cx.es.

27 21 10 7 — 28 169 166 71 Pedra-areia

33 78 8 19 16 55 109 146 51 Silt.carbonoso

27 32 19 25 34 57 195 110 89 Siltito einsa

42 101 51 151 240 80 223 133 88 Carvão inferior

28 100 6 23 18 57 127 969 58 P«dra-ar«ia

37 25 338 32 2 98 915 — 349 Carvío superior

27 91 6 24 8 54 168 396 75 Siltito einsa

16 27 8 43 5 132 23 595 10 Siltito cinza

25 413 49 52 22 99 129 164 62 Carvão ca». 3

20 601 37 103 82 88 117 189 89 Carvão ca».Int.

25 122 26 30 20 58 111 169 58 Carvão can. 2

27 200 26 58 33 53 218 148 119 Carvão cam. 1

28 735 198 44 23 75 117 189 57 Ca». ZjB-S 41

30 56 120 42 12 77 13C 208 64 Ca». IjJT-S 41

32 52 152 53 18 115 273 144 130 Ca». MD-S 41

29 387 40 34 15 71 72 175 31 Ca». 12B-S 34

26 54 39 18 13 73 134 200 64 Ca». ZjT-S 34

34 1103 63 47 14 110 114 196 53 Ca». MB-S 34

TABELA I. Elementos traços (en ppm) em carvões e siltitos dos afloramentos PapalSo e Faxinai e das camadas de

carvão M3, ijF e i2o nas sondagens S 41 e S 34 da Jazida Carbonífera de Charqueadas, RS.



Ccbalto e Níquel - nao mostra» associação nítida nas costuaan ter pre-
ferencia pelas rochas ricas em matéria orgânica (Chico Loü
LIMA 1984» Morungava, SILVA FILHO 196OJ . ^ ^ '

Ctoao - embora associe-se com carvão em Morungava e Santa Rita (S^'-VA
PILHO 1980 e 1982, respectivamente) no Faxinai está relacio-
nado com siltitos e no Papaléo não stostra nenhuma preferên -
cia.

Estrondo - sem afinidades nítidas, nas ocorre nais freqüentementeem ro
chás inorgânicas. ~

Cêrio e Lantânlo - nao apresentam, na base dos perfis, qualquer prefetm
cia, no entanto, no topo da seqüência, ocorrem em quantidade*
•levadas (cerca de 1000 ppm), quer na camada superior d* car
vão na mina do Faxinai, quer no nível superior de siltitocãr
bonoso no Papaléo, o que parece indicar una relação estratl-
gráfica com o topo da seqüência sedimentar na área.

Urânio e Tõrio - estes elementos não apresentam relações nítidas com um
ou outro tipo de rochas no Faxinai, enbora neste perfil ocor
ram com as menores quantidades no siltito da base da seqüên-
cia. No entanto, no perfil do Papaléo o Urânio apresenta teor
muito elevado, de cerca de 500 ppm, no nível carbonoso do to
po da seqüência. ~

Ytrio - é um elemento intermediário, como o Sr e o Cr.
Gálio - tem uma leve tendência a relacionar-se com a matéria orgânica

nos dois perfis estudados. Em outras áreas (Chico Loroã,Morun
gava e Santa Rita) apresenta-se associado com rochas inorgâ-
nicas.

PTSCUSSAO DOS RESULTADOS

Os asi>eotos mais importantes a serem discutidos STO 03 relacionados (a)
â afinidade dos elementos estudados com rochas o micas e inorgânicas
e (b) os teores anômalos de Urânio, Cério e Lânt. -.o no topo da seqüên-
cia, em especial na camada superior de carvão.
A íntima associação do Zircônio com a matéria 07 ;~<níca concorda plenan^i
te com dados de SILVA FILHO (1980) e LIMA (19841 para Morungava e Chico
Lomã, respectivamente, além de Candiota e Butiá (URDININEA t PINTACDE ,
1372). Também nas camadas de carvão de Charqueadas o Zircônio encontra-
se em teores mais elevados que as médias dos folhelhos e da crosta ter-
restre (Tabela III), sugerindo uma associação com rochas orgânicas, em-
bora SWAINE (1983) afirrae que este elemento tende a apresentar teores
mais baixos em carvões do que na crosta terrestre.
Chumbo e Cobre também se associam a rochas orgânicas no Faxinai, Papaia)
e Morungava (Oi), onde ocorrem com teores bem mais elevados do que as
médias obtidas na crosta e nos folhelhos (SILVA FILHO, 1080).
Em Santa Rita (5ILVA FILHO, 1982) o cobre tem um comportamento irregular
não mostrando afinidades nítidas com um ou outro tipo de rocha.
O Bario é o elemento que mostra maior afinidade com rochas inorgânicas
confinrando dados de LIMA (on.cit.) para as rochas de Chico Lomá. Nesta
área 0 autora sugere a associação do Bário com as ilitas dos argilo-rai-
nera?» da c imada mista, substituindo o Potássio.
Já o Gálio, qcti em Santa Rita e Korungava aparece associado às rochas i
norgânicas, noa afloramentos Papaléo e Faxinai parece aumentar co» o au
mento eir matei-Ia orgânica nas rochas.
Em Chic< Lomã, LIMA (op.cit.)concluiu, a partir da análise da variação
vertical 4os teores em função da litologia, que o Cálio associa-se a fra
ção inorgâni'"! do carvão. No entanto, no gráfico era relação às cinzas a
situação ê b .3tante caótica e tende a indicar que o elemento esteja as-
sociado â fração orgânica.
Pato que cha.sa a atenção é o pico de Urânio nos carvões do Afloramento
Papaléo (pomos 6 e 8, figura 2). Este elemento, que ocorre com teores
entre 1 e 33 ppm nas diversas amostras estudadas, alcança 451 pp» na a-
mostra 6, teor extremamente elevado, ee consideramos os valores médios
para & crosta, carvões da Australia, Europa e Estados Unidos (SWAIN2,
1983) e carvões de Charqueadas (Tabela III).
Sabe-ce «jue o Urânio tend« a relacionar-ee con a matéria orgânica
(KREJC. -ORAr, ^983) mas, mesmo assin, teores nor na is não ultrapassam du
as df-2«?nJB de ppm.
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E.associados E.internediã E.associados E.relacionados E. con relações
con carvão rios com rochas ao nível suoe- variadas

inorgânicas rior de carvão

Jtr, Cu, Pb, Sr. I, Cr e
U e TH Ca B a Ce e La Co e Ni

TABELA II. Relações dos elenencos traços com o teor de tra teria orgânica
das rochas e sua posição estratigrãfica.

Cr

35

90

26,4

17

6

Cu

25

45

41

18

15

Mi

13

68

47

16

15

Pb

12,5

20

-

10

10

u
2,5

3,7

-

1.8

2

Zn

52

95

70

25

25

Zr

240

160

-

-

Tipo de Rocha

Crosta terrestre

Folhelhos1

Carvões! Europa

USA

Australia

Faxinais Carvão 55-99 26-49 30-103 29-72 6-1Ô 122-601 247-6S4

S i l t i t o s 54-132 6-S 24-43 4-31 1-7 27-51 116-278

Papaléo: Carvão 80-98 51-338 32-151 185-236172-451 25-101 308-545

S i l t i to s 28-100 3-19 6-33 15-31 5-33 11-75 192-313

Sondagem S 34: MB

J 2 B

Sondagem S 4 1 : MB

I2B

1. SWAINE, 1983. Valores médios para a crosta terrestre , folhelhos e
carvões da Europa, USA e Australia.

TABELA III. Concentrações em ppm de alguns elementos traços en carvões c
siltitos dos afloramentos Papaléo e Faxinai, comparados con
os dados da Jazida Carbonffera de Charqueadas, Sondagens 5-11
e S34, e médias para a crosta terreste e folhelhos.

110
73

71

115

77

75

63

39

40

152

120

198

47

18

34

53

42

44

106

76

118

131

103

98

8

10

8

9

9

8

1103

54

387

52

56

735

404
297

266

410

317

273
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Na região de Figueira (PR), onde existe uma mineralização ur.itú-er.i no*
sedimentos basais da Formação Rio Bonito, o Urânio singenético ~sti as-
sociado a sedimentos peliticos ricos en» matéria oryânica. e atina» JOÓ-
400 pora, segundo RAMOS & FRAENKEL (1974). Estes autores «creditam «u* o
Urânio de Figueira seja proveniente de seditnentos retrabalhados ei.» For-
mação Itararé, com fragmentos de rochas do embasamento cristalino, que
apresentara» radioatividade anornal.
Na área de Mariana Pimentel - Faxinai não se conhece dados sobre a raiío
atividade das rochas do embasamento ou do Itararé mas, a anoaalía oncon
traâa deve ser melhor pesquisada, para o estabelecimento das possíveis"
fontes de Urânio e de correlações com níveis semelhantes em outros pon-
tos do vale.
Os picos de Ce e La no carvão superior da nina do Faxinai e do per£iláo
Papaléo parecem ter uma conotação estratigráfica que levaria, talvez» a
correlacionar os dois níveis pois, embora estes elementos ocorram emmai
or abundância nos estratos carbonosos, os valores alcançados (91$ ppmd~ê
Cêrio e 349 ppra de Lantânio) caracterizam anomalias nas suas distribui-
ções.

CONCLUSÕES

O estudo de elementos traços em rochas sedinentares, incluindo catvoes.
da região de Mariana Pimentel-Faxinal, indicou o .seguinte comportamento
geoquímico para alguns destes elementos:

a) o Zr, Cu, PB, O e Th nostraran una relação positiva corn a rtstêria or
gãnica; ~

b) o Ba e, em parte, o Ga, associara-se as rochas inorgânicas;
c) os teores de U no Afloramento Papaléo (451 ppro) são anômalos para es

te elemento na região, sendo superiores aos encontrados cm Figueira,
PR, onde chega a 300-400 ppm, en sedimentos ricos cn r.iatéria orgâni-
ca da Formação Rio Bonito;

d) o Ce e o La ocorrer» com teores elevados nos estratos carbonosos cias
seqüências estudadas nas, os picos de concentração nos níveis do car
vão do topo da Formação Rio Bonito,sugerem una anomalia cor. controle
estratigráfico.
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