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PREFACIO 

O Projeto RADAMBRASIL, no cumprimento de seus objetivos de proceder ao levantamento in
tegrado dos recursos naturais renováveis e não renováveis do território nacional, a partir da in
terpretação de imagens de radar e de outros sensores, apoiada em trabalhos de campo, conclui 
mais uma etapa de seu trabalho, com a divulgação dos resultados obtidos na Folha SH .22 Porto 
Alegre e nas porções brasileiras das Folhas SH .21 Uruguaiana e Sl.22 Lagoa Mirim. A área ma
peada abrange cerca de 271.070 km2, correspondendo à parte mais meridional do território bra
sileiro, estando limitada a norte pelo paralelo 28° de latitude Sul, a leste pelo oceano Atlântico, 
a noroeste pela República Argentina e a sudoeste pela República Oriental do Uruguai. 

Os dados geológicos levantados permitiram estabelecer uma certa "vocação" metalogené
tica com destaque para as rochas que compõem o Bloco São Gabriel passíveis de serem minera
lizadas a ouro, cromo, platinóides, antimônio, sulfetos "maciços" de metais-base vulcanogêni
cos, além de talco, asbestos e mármores. As rochas do Complexo Canguçu, além de mármores, 
podem encerrar mineralizações pegmáticas e greisens de elementos litófilos de grande raio isô
nico, como estanho, tungstênio e berilo, juntamente com terras-raras. No Supergrupo Poron
gos são detectáveis jazimentos de metais-base vulcanossedimentares, fosfatos, cobre sedimentar 
metamorfizado e pequenos corpos de cromita, asbestos e talco, além de mármores. As cober
turas paraplataformais do sudeste são prospectáveis para mineralizações sedimentares estrati
formes de cobre, chumbo, zinco e urânio, com seus remobilizados filonianos. As rochas graníti
cas anorogênicas têm vocação para conterem mineralizações notadamente de estanho, tungs
tênio, molibdênio e columbita-tantalita. 

Relativamente aos estudos geomorfológicos, foram enfocadas as características geomorfo
lógicas da área, a geomorfogênese, e, nas aplicações desta pesquisa, o relevo foi considerado 
como uma variável importante para o planejamento criterioso do espaço físico, estabelecendo
se quatorze categorias de avaliação. Os setores de maior ou menor fragilidade geodinâmica são 
apresentados, alertando-se para os problemas decorrentes da interferência antrópica. São fo
calizados problemas específicos relacionados ao assoreamento de barragens, lagos e canais flu
viais, bem como são analisados problemas morfodinâmicos nos sítios urbanos e nas áreas de 
recobrimento eólico e erosão acelerada. 

O estudo da vegetação original levou à identificação de ambientes de sete regiões fitoecoló
gicas e de duas áreas ecológicas especiais. Aproximadamente 51,84% da área era ocupada, ori
ginalmente, por uma vegetação campestre, de estrutura gramíneo-lenhosa, constituindo as Re
giões Fitoecológicas da Savana, Estepe e Savana Estépica. A vegetação florestal, ocorrente nas 
regiões fitoecológicas da Floresta Ombrófila Densa, Floresta Estacionai Semidecidual, Floresta 
Estacionai Decidual e Floresta Ombrófila Mista, possuía uma superfície de 22,63% da área to
tal, sendo que os 16,78% restantes eram revestidos por um misto de agrupamentos vegetais her
báceos, arbustivos e arbóreos, típicos das Áreas das Formações Pioneiras e das Áreas de Ten
são Ecológica. 

Os estudos pedológicos permitiram a identificação de solos em 50.673 km 2, com elevada 
fertilidade natural sem restrições ao uso. Também férteis, mas com pouca profundidade, foram 
mapeados 41.603 km2, necessitando de práticas conservacionistas para o seu uso. 

Praticamente a metade da área, aproximadamente 124.660 km2, é constituída de solos na 
sua maioria com deficiência em fertilidade natural, sendo que alguns, inclusive, apresentam sus
cetibilidade à erosão devido ao relevo acentuado. Esses solos são importantes, tendo em vista 
a extensão que abrangem e o potencial agrícola que possuem, necessitando pois serem criterio
sa mente utilizados. 

Finalmente 157.054 km2, cerca de 58% da área, têm boas condições à mecanização agrícola, 
e 34.957 km2, ou seja, 13% possuem restrição à drenagem, mas excelente potencial à cultura 
de arroz irrigado. 

No que concerne à capacidade de uso das terras, considerando a interação dos fatores clima
relevo- solo, a distribuição ocorre em aproximadamente 70% para agricultura, 20% para pecuária 
e/ou reflorestamento e o restante para preservação da flora e fauna. O solo foi o elemento mais 
determinante no mapeamento da capacidade natural, excluindo-se as áreas com declividade maior 
que 55%, que foram delegadas à conservação do ambiente natural. De modo geral, verificam
se excedentes de mãos-de-obra e subutilização dos recursos naturais renováveis, sendo que em 
determinadas microrregiões, mantida a atual estrutura tecnológica, a plena utilização potencial 
não absorveria os excedentes, denotando saturação. 

,, 
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FOREWORD 

RADAMBRASIL Project is now publishing its results, obtained from the survey of the Brazilian 
renewable and nonrenewable natural resources, related to the Sheet SH .22 Porto Alegre and the 
Brazilian portion of SH.21 Uruguaiana and 51.22 Lagoa Mirim Sheets. 

The mapped area, of 271,070 km2, covers the extreme south of Brazil, limited by the 28°S 
parallel, Argentina, Uruguai and the Atlantic ocean. 

The available geological data allowed to establish the metallogenic potentiality of the rocks 
of the São Gabriel Block, which may host gold, chromium, platinoids, antimony, volcanogenic 
massive sulfides, as well as talc, asbesto and marbles. Rocks of the Canguru Complex, besides 
marbles, may host pegmatitic and greisen mineralizations of high-ionic lithophile elements as 
for example tin, wolfram, beryllium and rare-earth elements. In the Porongos Supergroup, ore 
bodies of volcano-sedimentary basic metais, phosphates, metamorphosed sedimentary copper, 
chromite, asbesto and talc, as well as marbles, are detectable. Furthermore, the platform-covers 
situated on the southeast portion of the area are prospectable for stratiform sedimentary miner
alizations of copper, lead, zinc, uranium and their correspondent vein mobilizates. Finally, the 
anorogenic granitic rocks are potentially fit for tin, wolfram, molybdenum and columbite-tantalite 
mineralizations. 

In view of the geomorphological characteristics of the studied area, the relief was considered 
an important variable for a criterious regional planning. This analysis enables the recognition of 
14 categories of relief evaluation. The geodynamic fragility degree ofthe areas brings to light the 
problems due to the anthropic interference. 

Specific problems are analyzed related to the filling and sedimentation of dams, lakes and 
fluvial canais, as well as to the morphodynamics of urban sites and of areas of eolic coverage 
and accelerated erosion. 

The study of the original vegetation led to the environment's identification of seven phytoeco
logical regions and of two special ecological areas. Approximately 51,84% of the area was origi
nally occupied with a grassland vegetation, encompassing the phytoecological regions of the 
Savanna, Steppeand Steppic Savanna. The forestal v~getation, occurring in the phytoecologi
cal regions of the Dense Ombrophilous Forest, Stational Deciduous and Semideciduous Forest 
and Mixed Ombrophi!ous Forest, had a surface of 22,63% of the total area. The remaining 16,78% 
were covered by herbaceous, shrubby and arboreous vegetal groups, typical of the Pioneer For
mations and the Ecological Tension Areas. 

The pedological studies identified soils with high natural fertility, over an area of 50,673 km2, 

with no restriction to its use. The soils covering 41,603 km2 are also fertile, but with little deep
ness and requiring conservation for its usage. 

Over approximately half of the area, about 124,660 km2, the soils are deficient of natural fer
tility, some of which are susceptible to erosion dueto the accentuated relief. 

Thesesoilsare important, considering theirextension and agricultura! potential, and require 
a criterious utilization. 

Finally, 58% ofthe area, about 157,054 km2, have physical conditions for mechanization and 
13%, about 34,957 km2, are restricted to drainage, but with a high potential for irrigated rice 
cultura. 

The land use capacity, considering the interaction of climate-relief-soil factors, is distributed 
approximately70% for agricultura, 20% for cattle breeding anó/or reforestation and the remain
ing land for the preservation of the flora and the fauna. The soil was the most determinant ele
ment for the natural capacíty mapping, excluding the areas with declivity higher than 55%, preserv
ed as a natural environment. On the whole, there is a manpower surplus and the renewable natural 
resources are underutilized. In some microregions, with the present technological structure, the 
full potential of utilization would not absorb this excess, denoting saturation. 
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RESUMO 

Este relatório exprime os resultados obtidos no mapeamento geológico da 
Folha SH .22 Porto Alegre e parte das Folhas SH .21 Uruguaiana e Sl.22 Lagoa 
Mirim, realizado através da utilização de imagens de radar (SLAR). Envol
ve uma área de cerca de 271.070 km2 encerrando grande parte do Estado 
do Rio Grande do Sul e uma fração do sudeste do Estado de Santa Catari
na. Limitada a norte pelo paralelo 28° de latitude sul, a área abrange a por
ção mais meridional do território brasileiro, limitando-se a leste com o oceano 
Atlântico, a noroeste com a República Argentina e, a sudoeste, com a Re
pública Oriental do Uruguai. 

No que concerne à estratigrafia, o Complexo Cambaí, composto por 
metamorfitos de alto a médio grau, e o Complexo Vacacaf, constituído por 
associações de rochas do tipo greenstone belt, são em grande parte coe
vos e, referíveis no mínimo ao Evento Transamazônico, constituem as ro
chas mais antigas do Escudo Sul-Rio-Grandense (Bloco São Gabriel). No 
Proterozóico Superior, na borda leste do Bloco São Gabriel, desenvolveram
se o Cinturão Móvel Dom Feliciano, referível ao Evento Geodinâmico Bra
siliano e composto por rochas do Complexo Canguçu, uma associação de 
gnaisses, migmatitos e granitóides calcoalcalinos e litologias do Supergrupo 
Porongos, constituído por epimetamorfitos de origem metassedimentar e 
metavulcânica. O anortosito Capivarita e rochas remobilizadas do Complexo 
Cambaí parecem ter servido, em grande parte, como substrato do cintu
rão móvel. Relacionados às fases compressivas do desenvolvimento da faixa 
móvel individualizaram-se o Quartzo Monzonito Campinas, estanífero, e os 
granitóides do Complexo Granítico Encruzilhada do Sul e da Suíte Intrusi
va Valsungana. Marcando a transição para regimes tectônicos distensivos, 
após a intrusão do Sienito Piquiri, em calhas sinclinais e numa antefossa 
implantada sobre os limites do Bloco São Gabriel com o Cinturão Móvel 
Dom Feliciano, depositaram-se as unidades basais do Grupo Maricá, as For
mações Arroio dos Nobres e Mangueirão, esta interdigitada com andesi
tos da Formação Hilário. Em ambiente tectônico distensivo, do tipo rift in
tracontinental, deu-se a intrusão epizonal dos granitos anorogênicos das 
Suítes Intrusivas Tabuleiro, Arroio dos Ladrões e Ramada, acompanhados 
da efusão dos vulcanitos ácidos da Formação Acampamento Velho. Atu
lhando a antefossa, no Cambroordoviciano houve a deposição dos sedi-

mentos continentais do Grupo Camaquã englobando, em sua porção in
ferior, discreto vulcanismo andesítico. 

Após longo período erosivo, no Permiano teve início a deposição das 
rochas sedimentares da Bacia do Paraná, representadas pela Formação Rio 
do Sul (fluvíoglacial a marinha), do Grupo Itararé, rochas da Formação Rio 
Bonito (fluviodeltaicas, com carvão) e da Formação Palermo (marinha epi
nerítica), do Grupo Guatá. O Grupo Passa-Dois, também permiano, está 
representado por sedimentos da Formação lrati (marinho restrito, com fo
lhelhos pirobetuminosos), do Subgrupo Estrada Nova (marinho transicio
nal, com planícies de marés) e da Formação Rio do Rasto, continental flu
vial. No Mesozóico, já influenciados pelos eventos que antecederam a aber
tura do Atlântico Sul, depositaram-se os sedimentos triássicos fluviais da 
Formação Rosário do Sul e os arenitos eólicos, desérticos, da Formação 
Botucatu (Jurássico), a região tornando-se, então, palco de um evento vul· 
cânico fissura!, continenta.l, relacionado à Formação Serra Geral, composta 
por basaltos com vulcanitos ácidos em seu topo. No Cretáceo, em fraturas 
noroeste vinculadas ao Arco do Rio Grande, intrometeram-se as rochas da 
Suíte Alcalina Passo da Capela e, no Terciário, como fruto da denudação 
desse arco, acumularam-se os sedimentos continentais das Formações San
ta Tecla e Tupanciretã. Na Planfcie Costeira, recobrindo totalmente sedi
mentos terciários da Bacia de Pelotas, no Pleistoceno deu-se a deposição 
dos sedimentos continentais, lacustres, marinhos e eólicos do Grupo Pa
tos, parcialmente recobertos por sedimentos recentes da mesma natureza. 

Com fundamento nas imagens de radar e nos trabalhos de campo, 
definiram-se as principais feições estruturais da área. Além de megafeições 
estruturais, como o Arco do Rio Grande e a Sinclinal de Torres, delinearam-se 
estruturas dobradas e feições lineagênicas diversas procurando relacioná
las à evolução geológica da região. 

Além de grandes jazimentos de carvão mineral, são ainda importantes, 
entre os recursos minerais da área, jazidas e ocorrências de cobre, fluorita, 
chumbo, zinco, estanho, tungstênio, ouro, molibdênio, titânio, cromo, már· 
more, calcários, feldspatos, talco, argilas e caulins. Folhelhos pirobetumi· 
nosos e turfas poderão ser utilizados como fontes energéticas alternativas. 
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ABSTRACT 

This report deals with the results of geological mapping activities done in 
the SH .22 Porto Alegre Sheet and part of SH .21 Uruguaiana and Sl.22l.agoa 
Mirim Sheets using radar (SLAR) imagery. The mapped area coversa large 
part of the Rio Grande do Sul State anda portion os southeastern Santa 
Catarina State. Covering a surface of about 271,070 km2 the area's limits, 
in the north, are marked by the 28°S parallel while its eastern limits coin
cide with the A tlantic ocean. The northwestern and southwestern mapp
ing limits are marked, respectively, by the borders of Brazil with the Republic 
of Argentina and the Oriental Republic of Uruguai. 

Regarding the stratigraphy, the Cambaí Complex, chiefly composed of 
high to medium grade metamorphics, and the Vac,acaí Complex, a 
greenstone belt-type rocks assemblage, are partly coeva! and, at least, 
referable to the Transamazonic Event ( ± 2,000 m.y.), are the oldest rock
units in the Sul-Rio-Grandense Shield (São Gabriel Block). In the Upper 
Proterozoic, during the Braziliano Event ( ± 1,000-650 m.y.), along the orien
tal margin of the São Gabriel Block took place the development of the Dom 
Feliciano Mobile Belt, whose rocks belong to the Canguçu Complex, com
posed of gneisses, migmatites and calc-alkaline granitoids, and the Porongos 
Supergroup, made-up of epimetamorphic metasedimentary and 
metavolcanic rocks. The massive Capivarita Anorthosite and reworked rocks 
of the Cambaí Complex seem to h ave served partially as basement to the 
development of the belt. The stanniferous Campinas Quartz-Monzonite, 
the granitoid-rocks ofthe Encruzilhada do Sul Granitic Complex and ofthe 
Valsungana lntrusive Suíte are related to the compressional phases of 
development of the belt. Marking the transition to distensive regimes, after 
the positioning of the Piquiri Syenite, in the Upper Precambrian sedimen
tary rocks of the Arroio dos Nobres and Mangueirão Formations (Maricá 
Group) were deposited togetherwith andesites ofthe Hilário Formation in 
synclinal troughs and in a foredeep established along the limits of the São 
Gabriel and the Dom Feliciano Mobile Belt. In an intracontinental-rift en
vironment, anorogenic granites of the Tabuleiro, Arroio dos ladrões and 
Ramada lntrusive Suítes intruded the rocks followed by the acid effusives 
o f the Acampamento Velho Formation. In the Cambro-Ordovician the tec
tonic troughs were filled by the continental sedimentary rocks of the Cama-

32/GEOLOGIA 

quã Group which shows a discrete andesitic volcanism in its lower 
sequences. 

After a long period of erosion, in the Permian began the deposition of 
the sedimentary units of the Paraná Basin represented by the Rio do Sul 
Formation (fluvio-gracial to marine) of the Itararé Group, and the rocks of 
the Rio Bonito (fluvio-deltaic, with coai) and Palermo (marine) formations 
of the Guatá Group. Also permian, the Passa-Dois Group is composed by 
sediments assigned to the lrati (restrict marine, with oilshales) Formation, 
to the Estrada Nova Subgroup (shallow marine, transitional) and continental 
fluviatile sediments of the Rio do Rasto Formation. During the Mesozoic, 
in part influenced by the events that antecedent the opening of the South 
Atlantic, took place the deposition of the Triassic fluviatile sediments of the 
Rosário do Sul Formation and the desertic, aeolian, sandstones of the 
Botucatu Formation followed by the widespread effusion of continental 
tholeitic basalts which, capped by acid volcanics, constitute the Serra Geral 
Formation (Juro-Cretaceous). In the Cretaceous, alkaline rocks ofthe Passo 
da Capela Alkaline Suíte intruded along northwesttrending faults related 
to the uplift of the Rio Grande Arch whose denudation, in the Tertiary, allow
ed the accumulation of the continental sediments of the Santa Tecla and 
Tupanciretã Formations. In the Coastal Plain, recovering tertiary sediments 
of the already-formed Pelotas Basin, during the Pleistocene took place the 
deposition of continental, lacustrine, marine and eolic sediments of the Patos 
Group which were partially overlain by recent deposits of the same nature. 

Based on radar images and field-check, the principal structural features 
of the area were outlined. Besides large-scale features like the Rio Grande 
Arch and the Torres Syncline, the folded-structures and the area's fault pat
terns were outlined with anattempt to relate them to the region's geological 
evolution. 

Together with large coai deposits, the mineral wealth of the area com
prises a series of mines and indexes of copper, fluorspar, lead, zinc, tin, 
tungsten, gold, molybdenum, titanium, chromium, marbles, limestones, 
feldspars, talc and clays. Pirobituminous shales and peat deposits could be 
used as alternative energetic sources. 



1.1- INTRODUÇÃO 

1.1.1 - Localização-

A área objeto do presente estudo situa-se a sul do paralelo 28• Sul, limitando
se a leste com o oceano Atlântico, a noroeste com a República Argentina 
e a sudoeste com a República Oriental do Uruguai. Com uma superfície 
total da ordem de271.070 km2, a área abrange, assim, no corte cartográfi
co internacional ao milionésimo, toda a área da Folha SH .22 Porto Alegre 
e as porções brasileiras das F.Qihas SH .21 Uruguaiana e Sl.22 Lagoa Mirim. 

As bacias hidrográficas dos rios Uruguai, lbicuí, Camaquã, Taquari, Jacuí 
e Araranguá compõem, juntamente com as lagunas costeiras Mirim, dos 
Patos, dos Quadros e dos Barros, o panorama hidrográfico da região, a maio
ria destas bacias hidrográficas apresentando condições de navegabilida
de em seus cursos médio e inferior. 

Um grande número de rodovias federais e estaduais, asfaltadas, con
jugadas a uma densa malha de estradas intermunicipais e vicinais, define 
uma rede rodoviária que permite, em todas as épocas do ano, fácil acesso 
a todos os quadrantes da região em foco. 

Porto Alegre, capital do Estado do Rio Grande do Sul, desponta como 
a mais populosa e importante cidade da região. Por constituírem-se em cen
tros populacionais expressivos, dotados de pujantes comércio e indústria, 
além dos municípios que compõem a Grande Porto Alegre merecem des
taque, ainda,as cidades de Pelotas, Caxias do Sul, Santa Maria, Rio Gran
de, Nóvo Hamburgo, Passo Fundo, São Leopoldo, Uruguaiana, Bagé, San
tana do Livramento, Santo Ângelo e Alegrete, no Rio Grande do Sul. Em 
Santa Catarina, nos domínios da área cartografada, destacam-se as cida
des de Criciúma, Tubarão, Laguna e Araranguá. Pela sua importância no 
panorama da mineração de carvão, destacam-se as cidades de Criciúma, 
Siderópolis e Lauro Müller, em Santa Catarina, e as cidades de Butiá, São 
Jerônimo, Triunfo, Arroio dos Ratos, General Câmara e Bagé, no Rio Gran
de do Sul. As cidades de São Gabriel, Lavras, Caçapava e Encruzilhada do 
Sul, por encerrarem em seus municípios grande parte das jazidas e ocor
rências de cobre, ouro e estanho conhecidas na área, são também dignas 
de menção, constituindo, desde longa data, pontos de apoio à atividade 
mineira e às pesquisas geológicas desenvolvidas no Rio Grande do Sul. 

1.1.2- Objetivos do trabalho 

A meta primordial do Projeto RADAMBRASIL é o levantamento integra
do e regional dos recursos naturais do País a curto prazo, obtendo-se, as
sim, a definição de áreas de características mais promissoras e passíveis, 
portanto, de estudos de maior detalhe. 

Dentro deste enfoque, especialmente no que tange ao tema ora abor
dado, buscaram-se a integração e a reavaliação dos dados acerca da geo
logia da região, homogeneizando-os e procurando, através de crítica aná
lise baseada em informações de campo e bibliográficas, estabelecer um do
cumento que se preste, como base regional confiável, de estribo para a exe
cução de estudos de maior detalhe, com fins específicos. 

1.1.3- Método de trabalho 

A metodologia aqui adotada praticamente em nada difere daquela utiliza
da pelo Projeto RADAMBRASILem outras regiões. A maior densidade da 
rede viária propiciou acesso a todos os pontos de interesse da área, dispen
sando, deste modo, a utilização de helicópteros e barcos, largamente em
pregados durante o levantamento da região Amazônica. 

Por outro lado, devido ao elevado grau de detalhamento geológico de 
algumas áreas, optou-se por uma avaliação destes conhecimentos à luz das 
imagens de radar, selecionando-se, então, apenas pontos de teste para pro
blemas estratigráficos ou estruturais específicos. 

Assim sendo, o trabalho aqui apresentado seguiu o seguinte roteiro: 
- consulta bibliográfica para análise e seleção da documentação geológi
ca e das ciências correlatas, com informações acerca da área e suas vizi
nhanças. Ênfase especial foi dada aos mapas geológicos e de amostragem 
preexistentes, discriminando-se, também, análises químicas e descricões 
de lâminas delgadas contidas em trabalhos anteriores; · 
- interpretação preliminar, com base na pesquisa bibliográfica, de imagens 
de radar na escala 1:250.000, utilizando, também, imagens obtidas pelo sa
télite Landsat e fotografias aéreas convencionais, quando disponív,eis; 
- seleção de perfis e alvos específicos para verificação em campo; 
- trabalhos de campo com utilização de viaturas, nas áreas passíveis de 
alcance, e com deslocamento, a pé, em áreas ínvias; 

- avaliação dos mapas geológicos preliminares e execução de mapas de 
amostragem em escala 1:250.000; 
- execução de análises petrográficas, químicas, geocronológicas e paleon
tológicas; 
- interpretação final da geologia da área, em escala 1:250.000, com pos
terior redução à escala ao milionésimo; 
- compilação do mapa final, sobre base cartográfica elaborada pelo Pro
jeto RADAMBRASIL; e 
- redação do relatório final. 

Enquanto as análises petrográficas, totalizando pouco mais de 600 des
crições de lâminas delgadas, foram executadas pela equipe de petrografia 
da Divisão de Geologia (DIGEO), da Base de Apoio de Santa Catarina
BASCA, do Projeto RADAMBRASIL, os serviços de análises químicas de 
rochas foram contratados à Paulo Abib EngenhariaS/A e à GEOSOL- Geo
logia e Sondagens Ltda., cabendo à primeira empresa a dosagem de ele
mentos maiores e óxidos e, à segunda, a determinação de elementos me
nores e traços das rochas pesquisadas. 

Dos elementos e óxidos estudados, Si02, Al20 3, Fe20 3, MnO, Ti02, 

CaO, MgO, P20 5 e Rb foram quantitativa mente dosados por fluorescên
cia de raios X, Na20 e K20 foram determinados por absorção atômica, FeO 
por via úmida, F através de eletrodo específico e os demais elementos fo
ram determinados por espectrografia ótica de emissão. 

No Centro de Pesquisas Geocronológicas- CPGeo, da Universidade 
de São Paulo (USP), através de convênio celebrado entre o Instituto de Geo
ciências desta Universidade e o Projeto RADAM BRAS I L, foram realizadas 
52 determinações radiométricas sobre rochas da área em foco, utilizando 
os métodos Rb-Sr em rocha total e K-Ar em rocha total e em minerais. Além 
destas datações, para as diversas unidades que compõem a coluna litoes
tratigráfica da área, são disponíveis ainda outras 189 datações, as quais, 
utilizando quer o método Rb-Sr quer o método K-Ar, foram obtidas da 
bibliografia. 

No laboratório do CPGeo, as dosagens dos elementos Rb e Sr foram 
feitas por fluorescência de raios X, cujo erro médio (utilizando tubo de Mo) 
é de 2% para os valores entre 500 e 50 ppm. Amostras cujos teores fogem 
deste intervalo foram dosadas, com maior precisão, por diluição isotópi
ca, segundo técnicas descritas em Kawashita (1972) e em Deutsch, Ledent 
e Pasteels (1965). 

As análises espectrométricas Rb-Sr foram realizadas em aparelho Va
rian Mat, tipo TH-5, de fonte sólida, cujas características encontram-se dis
cutidas em Torquato (1974). Os valores obtidos para a relação Sr87 /Sr86 fo
ram normalizados tendo-se considerado a constante Sr86 /Sr88 = 0,1194. 

Além deste parâmetro, utilizaram-se nos cálculos de idades, inclusive 
na reavaliação das datações coligidas da bibliografia, as demais constan
tes atualmente sob consenso (Steiger & Jãeger, 1977), quais sejam: 
À Rb = 1.42 x 10·11 anos·1; 
Rb85fRb87 = 2,6076 ± 0,0037. 

Nas datações pelo método K-Ar, seguiu-se, corn pequenas modifica
ções, a metodologia contida em Amaral et a/ii (1966). A tua I mente, no CPGeo, 
o potássio é dosado porfotometria de chama em aparelho Baird Atômico, 
de contagem digital e com padrão interno de lítio. A espectrometria é exe
cutada em aparelho Nuclide, tipo Reynolds, de fonte gasosa. 

Admite-se um erro médio de 3% para o método K-Ar, tendo-se utiliza
do, para o cálculo das idades, as seguintes constantes: 
À(3 = 4,962 x 10 ·10 anos· 1; 
Àk total = 0,581 x 10 ·10 anos·1; 
% atômica de K40 em Ktotal = 0,01167; 
Ar40 I Ar36 = 295,5. 

Embora mapa e relatório ora apresentados tenham sido frutos de tra
balho de equipe, cabe aqui ressaltar que as principais atividades foram de
senvolvidas por: Horbach na coordenação; Kuck, R.G. Marimon, Fuck, H.L. 
Moreira, Marinho e Vivian na interpretação das imagens de radar; R.G. Ma
rimon, H. L. Moreira, Kuck, Fuck e Horbach na compilação do mapa final; 
Pires, M. L. O. Moreira eM. P.C. Marimon nas descrições petrográficas e ca
racterização litoquímica; Teixeira no tratamento das informações geocro
nológicas. Durante as etapas de campo, Fuck, Kuck, R.G. Marimon e Hor
bach, com a colaboração de Vivian, dedicaram-se às rochas do Pré
Cambriano e do Eopaleozóico; H. L. Moreira, com a colaboração de Frei
tas, dedicou-se aos sedimentos fanerozóicos, e Marinho e Vivian, com a 
colaboração de Garcia, ocuparam-se das efusivas básicas e ácidas da Ba
cia do Paraná. Na elaboração do relatório final, Marinho e Vivian redigiram 
a porção relativa às efusivas da Bacia do Paraná, Pires, M.L.O. Moreira e 
M.P.C. Marimon colaboraram na petrografia e caracterização litoquímica 
das unidades litoestratigráficas abordadas, e H. L. Moreira, além de redigir 
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a parte da estratigrafia do Fanerozóico, ocupou-se, juntamente com Hor
bach, Kuck, Fuck e R. G. Marimon, da redação das demais seções deste 
relatório. 

1.1.4- Provincias geológicas 

A conceituação corrente de província geológica designa como tal (Gary; 
Mcafee Junior; Wolf, 1972) extensas regiões cujas porções constituintes 
se caracterizam por apresentarem história geológica similar ou aspectos 
estruturais, petrográficos ou fisiogrâficos semelhantes. 

Tal conceito apresenta, como se verifica, bastante semelhança com 
aquele adotado por Almeida et alii (1981) para a definição das provincias es
truturais em que estes autores dividiram o território brasileiro, identifica
das como constituindo ... "large areas which show features of stratigraphic, 
tectonic, metamorphic and magmatic evolution different from those 
presented by the bordening provinces". 

Visto a semelhança de conceitos e tendo em mente a grande superpo
sição entre os qualificativos "geológica" e "estrutural", o arcabouço geo· 
lógico da área estudada abrange três grandes domínios de idades, carac
teristicas petrogrâficas, estruturais, metamórficas, magmáticas, evolutivas 
e, em parte, fisiogrâficas diversas, denominados, conforme as designações 
de Almeida et alii (op. cit. l, Provlncias Costeira, Paraná e Mantiqueira (vide 
Fig. 1.1). 

Situada na porção leste da área estudada, compondo uma faixa alon
gada que acompanha a costa, a Província Costeira é constituida predomi
nantemente por depósitos arenosos, síltico-argilosos, argilosos e ocasio
nalmente conglomerâticos, que fracamente consolidados ou inconsolidados 
constituem acumulações coluviais, fluviais, lacustres, eólicas e marinhas, 
de idades variáveis desde o limite entre o Terciário e o Quaternário até o Ho
loceno. Fisiograficamente, a Provincia Costeira confunde-se, na área em 
estudo, com o Dominio Morfoestrutural dos Depósitos Sedimentares, sub
dividido, com base nas acumulações que o compõem, nas regiões geomor
fológicas da Planície Costeira Interna e da Planlcie Costeira Externa (vide 
2 - Geomorfologial. Em subsuperflcie, com sua borda coincidindo, apro· 
ximadamente, com a área ocupada pela Planície Costeira Externa e 
desenvolvendo-se para a plataforma continental, encontra-se a Bacia de 
Pelotas, aí estabelecida desde o Cretáceo. Não abordada neste relatório, 

esta bacia tem suas características principais discutidas nos trabalhos de 
Closs (197~). Ponte & Asmus (19751 e Asmus (1975), entre outros. 

A maior parte da área, cuja cartografia geológica é aqui discutida, com
preende a porção meridional da Província Paraná (Almeida et alii, op. cit.), 
a qual coincide com a Bacia Sedimentar do Paraná, de dimensões conti
nentais e de história evolutiva que se estende desde o Devoniano Inferior 
até o Cretáceo. Em sua primeira fase evolutiva, caracterizada por subsidência 
relativamente calma e acumulação sedimentar, que perdurou até o Jurás
sico Superior, a Bacia do Paraná portou-se, segundo Almeida (1981), co
mo uma sinéclise (Shatskiy, 1940, apud Almeida, 1981) e, a partir daí, com 
o extravasamento dos colossais volumes de lavas predominantemente ba
sálticas que capeiam os sedimentos acumulados na primeira fase, a bacia 
adquiriu (Almeida, op. cit. l as características de uma anfíclise, conforme 
a conceituação de Muratov (1974). 

A porção sedimentar da Província Paraná, na área em foco, represen
tada por rochas pertencentes ao Supergrupo Tubarão e aos Grupos Passa
Dois e São Bento, abrangendo um intervalo temporal que se estende do 
Permiano ao Jurássico, no Rio Grande do Sul, aflora constituindo uma fai
xa arqueada, de direção este-oeste infletida para sul, na porção central deste 
estado, coincidindo com a região geomorfológica da Depressão Central Gaú
cha, a qual, subdividida nas Depressões do Rio Jacu! e dos Rios lbicuí e 
Negro, constitui parte do Domínio Morfoestrutural das Bacias e Cobertu· 
ras Sedimentares (vide 2- Geomorfologia). 

Parcialmente recoberta, no leste do Rio Grande do Sul, por depósitos 
sedimentares da Província Costeira e por lavas basálticas, a seqüência se
dimentar da Bacia do Paraná volta a aflorar completamente, no extremo 
nordeste da área mapeada, já quase totalmente em território catarinense, 
constituindo, aí, a 'Depressão da Zona Carbonifera Catarinense da região 
geomorfológica da Depressão do Sudeste Catarinense, também do Domínio 
Morfoestrutural das Bacias e Coberturas Sedimentares (vide 2 -
Geomorfologia). 

Abrangendo grande parte da área cartografada, as efusivas básicas, lo· 
calmante ácidas, do Juracretáceo da Bacia do Paraná (Formação Serra Ge
ral), em alguns sitias recobertas por rochas sedimentares atribuídas ao Ter· 
ciário (Formação Tupanciretã), constituem as regiões geomorfológicas de
nominadas Planaltos das Araucárias, das Missões, da Campanha e Centro· 
Oriental de Santa Catarina, com suas subdivisões locais, todas pertencentes, 

PROVÍNCIA COSTEIRA 

PROVÍNCIA PARANÁ 

PROVÍNCIA MANTIQUEIRA 

SISTEMA DOBRADO APIAÍ 

MACIÇO MEDIANO JOINVILE 

SISTEMA DOBRADO TIJUCAS 

MACIÇO MEDIANO PELOTAS 

CRATON DO RIO DE LA PLATA 
400km 

Fig. 1.1 - Provindas geológicas da região Sul do Brasil e subdivisão da Província Mantiqueira na área do Escudo Sul-Rio-Grandense (modificado de Hasui, Carneiro e Coimbra, 1975). 
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também, ao Domínio Morfoestrutural das Bacias e Coberturas 

Sedimentares. 
Tal como definida por Almeida et alii (1981), a Província Mantiqueira situa

se ao longo da costa atlântica, desde a sul do paralelo 15°S até a fronteira 
com o Uruguai. Limita-se, em seu todo, com a Província Costeira, a leste, 
e com as Províncias São Francisco, Tocantins e Paraná. Englobando o Cin
turão Dobrado Ribeira, de Almeida et alii (1973), ou a Região Orogênica do 
Sudeste, de Sartori (1978), a Província Mantiqueira, em sua porção sul, na 
área do presente mapeamento, abarca rochas sedimentares, ígneas e me
tamórficas tradicionalmente referidas como constituindo o Escudo Sul-Rio
Grandense (Carvalho, 1932), e, junto ao limite nordeste da área cartogra
fada (SH.22-X-Bl, rochas da porção meridional do Escudo Catarinense 
(Hartmann; Silva; Orlandi Filho, 1979). 

Constituindo o Domínio Morfoestrutural dos Embasamentos em Esti
los Complexos, a porção sul da Província Mantiqueira, correspondente ao 
Escudo Sul-Rio-Grandense, encontra-se na região geomorfológica do Pla
nalto Sul-Rio-Grandense, composto pelas unidades geomorfológicas de
nominadas de Planaltos Residuais Canguçu-Caçapava do Sul e Planalto 
Rebaixado Marginal (vide 2 - Geomorfologial. 

A porção da Província Mantiqueira em Santa Catarina, na Folha 
SH .22-X-B, é também parte do Domínio Morfoestrutural dos Embasamentos 
em Estilos Complexos, aí constituído pela região geomorfológica das Ser
ras do Leste Catarinense, representadas pela unidade geomorfológica das 
Serras do Tabuleiro-ltajaí. 

Recortada por grandes falhamentos, a porção meridional da Província 
Mantiqueira mostra uma estruturação em blocos geralmente por estas fa
lhas delimitados, guardando, cada bloco, um estilo deformacional, grau me
tamórfico, idades e significado geotectônico próprios. 

Tal estruturação, já observada e pioneiramente definida, na área doEs
cudo Sul-Rio-Grandense, por Picada (1971 ), foi, nos domínios do Cinturão 
Dobrado Ribeira, primeiramente observada por Carneiro, Coimbra e Tho
maz Filho (1974) e, em seguida, melhor definida e nomeada por Hasui, Car
neiro e Coimbra (1975). 

Na Figura 1.2 encontram-se listadas as diversas subdivisões propostas 
por vários autores ao conjunto de blocos ou subprovíncias que constituem 
a Província Mantiqueira na sua porção sul, na Figura 1.1 observando-se a 
subdivisão original de Hasui, Carneiro e Coimbra (op. cit.), ao passo que, 
na Figura 1.3, encontram-se as designações adotadas neste relatório, adiante 
discutidas. 

Salientando os tipos de fronteiras entre estes blocos, ora abruptos e bem 
marcados, ora arbitrários, mal definidos e superpostos, sem a preocupa
ção da caracterização geotectônica destes segmentos, a ser discutida na 
evolução histórica da área, com fins descritivos e para melhor compreen
são do que será adiante tratado, de oeste para leste a porção sul da Provín
cia Mantiqueira encontra-se subdividida nos seguintes compartimentos: 
- Bloco São Gabriel (Maciço Joinvile): compreende as associações pe
trotectônicas aflorantes no extremo ocidental do Escudo Sul-Rio-Gran
dense. Provavelmente constitui a borda (Fragoso-César, 1980; Fragoso-Cé
sar; Wernick; Soliani Junior, 1982 a e b; e lssler, 1982) da projeção para norte-

Hosui,Carnefro e Ribeiro 8 Frogoso-Cesar 
Coimbra (i97G) Fontinel ( 1978) ( 1980) 

noroeste do Craton do Rio de la Plata (Almeida et ali i, 1973). Corresponde, 
grosso modo, à porção gaúcha do Maciço MedianoJoinvile, de Hasui, Car
neiro e Coimbra (op. cit.), ou do MaciçoJoinvile deJost & Hartmann (co
municação escrita, 1981), dos quais também a denominação "bloco" foi 
tomada e-escolhida no sentido de manter mais elástica a correlação desta 
região com aquela típica do Maciço Joinvile, situada nos domínios da Fo
lha SG.22 Curitiba. De idade mínima transamazônica, parcialmente reju
venescidas por fenômenos reflexos ao Evento Geodinâmico Brasiliano, as 
rochas do bloco em questão encontram-se circundadas, junto a seus limi
tes sul, oeste e norte, por rochas sedimentares da Bacia do Paraná e, ales
te, encontram-se recobertas pelos vulcanitos e rochas sedimentares das 
Coberturas Paraplataformais do Sudeste, avançando, sob este domínio, até 
a Faixa de Dobramentos Tijucas, da qual, pelo menos na serra das Encan
tadas (Gnaisses Encantadas), constituem o embasamento siálico. Pene
tradas por granitóides atribuíveis ao Pré-Cambriano Superior e ao Eopa
leozóico e recobertas por seqüências sedimentares e vulcanossedimenta
res referíveis às Coberturas Paraplataformais do Sudeste, constituem o bloco 
rochas gnáissicas, de fácies metamórfica variável desde granulito a xistos 
verdes, com a fácies anfibolito dominante, as quais, intrincadamente ar
ranjadas, foram aqui agrupadas no Complexo Cambaí. Já as diversas as
sociações de metassedimentos, metaultrabasitos com deferenciados bá
sicos e ácidos e complexos básico-ultrabásicos metamorfizados, que ao 
Complexo Cambaí se justapõem constituindo seqüências do tipo greens
tone belt, foram, neste trabalho, englobadas no Complexo Vacacaí. Final
mente, desmembrada da Formação Vacacaí (Ribeiro et a/ii, 1966) e da For
mação (Ribeiro etalii, op. cit.) ou Grupo (Santoseta/ii, 1978) Maricá, cons
titui ainda parte integrante, do bloco em questão, uma seqüência de rochas 
fracamente metamórficas, metagrauvacas, metassiltitos e metaconglome
rados, ritmicamente intercaladas que, encerrando níveis de rochas piroclás
ticas e derrames de basaltos, foram aqui agrupadas como constituindo a 
Formação Arroio das Ilhas; 
- Coberturas Paraplataformais do Sudeste: este domínio é definido pe
las áreas de ocorrência das rochas ditas como constituindo a "Zona Me
diana", de Ribeiro & Fantinel (1978), as "seqüências molássicas e cobertu
ras plataformais brasilianas", de Fragoso-César (1980), as "coberturas mo
lássicas autóctonas e alóctonas", de Jost (1981 l, as "associações molássi
cas sedimentar e plutonovulcanossedimentar", juntamente com a "cobe"' 
tura cratônica brasiliana", de Fragoso-César, Wernick e Soliani Junior (op. 
cit.)e a "Faixa Molássica Sudeste" e as "coberturas cratônicas", de Jost 
& Hartmann (comunicação escrita, 1981). Constituem, essa associação, 
rochas sedimentares elásticas, conglomerados, arenitos, siltitos e lamitos, 
geralmente ritmicamente intercalados, predominantemente continentais, 
de origem fluviolacustre, de cores oxidantes, que, com intercalações locais 
de derrames e piroclásticas de caráter essencialmente subaéreo e nature
za andesítica, encontram-se afetadas por falhamentos transcorrentes e in
versos, exibindo um padrão deformacional ainda não bem definido. Capea
das por derrames riolíticos, estas rochas constituem o aqui denominado 
Grupo Maricá e, ainda compondo este domínio, em sua maior área de ocor
rência, na "fossa do Camaquã", entre o Bloco São Gabriel e a Faixa de Do-
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Fig. 1.2 - Sinopse das diversas subdivisões propostas para a Provincia Mantiqueira na área do Escudo Sul-Rio-Grandense. 
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Fig. 1.3 - Estruturação da Província Mantiqueira. Subprovincias tectonoestruturais componentes da Província Mantiqueira na área do Escudo Sul-Rio-Grandense (baseado em Jost & Hartmann, 
com. escrita, 1981). 

bramentos Tijucas, ocorrem rochas sedimentares, conglomerados, areni
tos e lutitos, não deformadas, de origem predominantemente fluvial e de 
cores avermelhadas, as quais constituem o Grupo Camaquã ( Robertson, 
1961 e 1966). Aflorando dominantemente na "Zona Mediana", de Ribeiro 
& Fantinel (1978), as rochas desta assembléia encontram-se também trans
gredindo estes limites, ocorrendo depositadas, ainda, sobre rochas do Bloco 
São Gabriel, da Faixa de Dobramentos Tijucas e do Maciço Pelotas. Em
bora se admita, neste relatório, a individualização destas coberturas ime
diatamente após o término do metamorfismo e regimes compressivos atri
buídos ao Evento Geodinâmico Brasiliano, é possível que, no Bloco São 
Gabriel, rochas aqui consideradas como pertencentes ao Grupo Maricá 
constituam, na verdade, coberturas cratônicas pré-brasilianas, conforme 
o aventado por Fragoso-César (op. cit.), Fragoso-César, Wernick e Soliani 
Junior (1982a e b) e Jost & Hartmann (comunicação escrita, 1981); 
- Faixa de Dobramentos Tijucas: definida originalmente por Hasui, Car
neiro e Coimbra (1975) como "Sistema Dobrado Tijucas", como aqui pro
posta esta faixa abrange apenas uma fina banda alongada e situada junto 
aos limites orientais do domínio original, sendo constituída, predominan
temente, por rochas xistosas, para e ortometamórficas, com fácies meta
mórfica variável desde xistos verdes até anfibolito. Com foliação predomi
nantemente nordeste, estas litologias têm sido tradicionalmente conside
radas como formadas durante o Evento Geodinâmico Brasiliano, engloban
do-as, aqui, como constituindo parte do Cinturão Móvel Dom Feliciano ou 
Cinturão Dom Feliciano (Fragoso-César, 1980; Fragoso-César; Wernick; So
liani Junior, 1982a e b), o termo cinturão móvel sendo empregado confor
me o sentido que lhe foi atribuído por Kriiner (1977). Em contato por falha 
ou através de discordância com as rochas pertencentes às Coberturas Pa
raplataformais do Sudeste, as rochas xistosas deste domínio encontram
se limitadas, a leste, com as litologias do Maciço Pelotas, através de gran
des falhas de caráter transcorrente, e foram, neste trabalho, agrupadas em 
uma unidade litoestratigráfica, o Supergrupo Porongos; e 
- Maciço Pelotas: corresponde ao Maciço Mediano Pelotas ( Hasui; Car
neiro; Coimbra, 1975) ou Maciço Pelotas, de Jost (1981) e Jost & Hartmann 
(comunicação escrita, 1981) dos quais esta denominação é tomada, ado
tando-se, também dos últimos autores, os limites deste domínio e a sua sub
divisão nos Blocos Encruzilhada e Dom Feliciano. O Bloco Encruzilhada, 
de formato grosseiramente triangular e separado da Faixa de Dobramen-
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tos Tijucas e do Bloco Dom Feliciano, respectivamente, pelas Falhas Pas
so do Marinheiro e da Dorsal de Canguçu (Picada, 1971), tem este nome 
em virtude de abrigar a cidade de Encruzilhada do Sul, sendo composto 
por rochas provavelmente pré-brasilianas, como o Anortosito Capivarita, 
e por rochas tidas como eminentemente brasilianas, granitóides do Com
plexo Granítico Encruzilhada do Sul e gnaisses e migmatitos aqui atribuí
dos ao Complexo Canguçu. O Sienito Piquiri, aqui considerado como ta r
di a pós-tectônico em relação ao Evento Geodinâmico Brasiliano, encon
tra-se intrometido junto ao limite do bloco com a Faixa de Dobramentos 
Tijucas. O Bloco Dom Feliciano compreende as rochas metamórficas, gnais
ses, migmatitos e granitóides, com fácies anfibolito dominante, ocorren
tes a leste da Dorsal de Canguçu e que são recobertas, em seu flanco leste, 
pelos sedimentos da Província Costeira. De quimismo calcoalcalino e ida
des em grande parte referíveis à fase sintectônica ( ± 670 MA) do Evento 
Geodinâmico Brasiliano, estas rochas, a partir do extremo leste do Escudo 
Sul-Rio-Grandense, são, em direção a nordeste, recobertas por sedimen
tos recentes e rochas da Província Paraná, voltando a aflorar junto ao limi
te nordeste da área cartografada (Folha SH.22-X-B), aí constituindo já o 
Bloco Florianópolis, de Jost & Hartmann (comunicação escrita, 1981), aqui 
considerado em tudo semelhante ao bloco em questão. Aqui considerada 
como constituindo parte do Cinturão Móvel Dom Feliciano e referida por 
Ribeiro & Fantinel (1978), Fragoso-César (1980), Jost (1981), Fragoso-César, 
Wernick e Soliani Junior (1982b), lssler (1982) Jost e Hartmann (comuni
cação escrita, 1981) como gerada em ambiente de arco magmático, a as
sembléia de rochas que compõe este bloco foi, neste trabalho, agrupada 
no Complexo Canguçu, uma entidade estratigráfica complexa, de inteiro 
desenvolvimento temporal ainda pouco conhecido, porém com importantes 
metamorfismo, migmatização e granitogênese ativos durante o Evento Geo
dinâmico Brasiliano. 

1.2- ESTRATIGRAFIA 

1.2.1 - Complexo Cambaí 

1.2.1.1 - Generalid-ades 

No Estado do Rio Grande do Sul, as rochas metamórficas gnaisses, mig
matitos, xistos e granitos associados, constituintes do "embasamento cris-



talino", foram pela primeira vez subdivididas por Carvalho (1932) que, cu
nhando o térmo Escudo Sui"Rio-Grandense, agrupou-as, quer no Arqueano, 
quer no Algonquiano, baseado nas diferenças de fácies metamórficas en
tre gnaisses e xistos. 

Leinz, Barbosa e Teixeira (1941), no mapa geológico da região de 
Caçapava- Lavras do Sul, mantiveram basicamente os conceitos de Car
valho (op. cit.). Contudo, consideraram apenas, como pertencentes ao Ar
queano, as ocorrências de granitos gnaissificados e leptinitos a granada, 
salientando que nem todas as rochas gnáissicas, necessariamente, seriam 
desta idade. Segundo estes autores, o simples grau de metamorfismo não 
constituiria um critério absoluto para inferir a idade das rochas, podendo, 
no caso dos gnaisses, tratar-se simplesmente de "xistos algonquianos me
tamorfizados e feldspatizados pelas intrusões graníticas posteriores". 

O termo Formação Cambaí foi proposto por Gof\i (1962) e adotado por 
Gof\i, Goso e lssler (1962) que consagraram esta denominação como alu
siva às rochas anfibolíticas (hornblêndicas e hornblêndico-pargasíticas), 
anfibólio-piroxênicas, ortognaisses albíticos a andaluzita,. gnaisses a mi
croclínio e albita, leptinitos a almandina, anortositos etc., todas elas forte
mente migmatizadas, cuja seção-tipo situar-se-ia no arroio Cambai, próxi
mo a Vila Nova, no município de São Sepé (RS). 

Esta unidade foi considerada, na ocasião, como do Pré-Cambriano In
ferior, jazendo em contato discordante com os maciços peridotíticos da For
mação Cerro Mantiqueiras, de Gof\i (1962). Neste mesmo trabalho, com 
base em estudos de petrofábrica, estes autores mencionaram evidências 
da atuação de três fases deformacionais sobre a Formação Cambai, em parte 
mascaradas por uma forte milonitização de direção nordeste. 

lssler, Jost e Villwock (1965 apud Picada, 1971), em esboço preliminar 
da geotectônica sul-rio-grandense, reconheceram duas províncias tectô
nicas de história geológica distinta. A primeira, que incluiria a porção leste 
e sudeste do escudo, acompanhando, grosseiramente, a direção da costa 
atlântica, seria constituída por um complexo granítico-migmático muito 
antigo, do Pré-Cambriano Inferior ou Médio, integrado ao Grupo Cambai. 
A segunda província tectônica, que corresponderia à parte central e oeste 
do escudo, seria constituída pela seqüência dobrada do Grupo Porongos, 
com janelas do substrato mais antigo e corpos graníticos, além de espes
sas coberturas vulcanossedimentares, com características de depósitos mo
lássicos. Estes autores consideraram a segunda província como palco da 
Orogênese Porongos, do Pré-Cambriano Superior. 

Tessari & Picada (1966) e Ribeiro et ali i (1966) mapeando, respectivamen
te, as quadrículas de Encruzilhada e de Caçapava do Sul, endossaram as 
idéias expostas por Tessari em conferência ao núcleo do Rio Grande do Sul 
da Sociedade Brasileira de Geologia, em 1965, e consideraram as rochas 
gnáissicas ocorrentes na serra das Encantadas, próximo à cidade de San
tana da Boa Vista e aflorantes no núcleo de anticlinais, como pertencen
tes a um embasamento antigo, discordantemente recoberto por xistos de 
baixo grau metamórfico, considerados como pertencentes à Formação Va
cacaí conforme o conceito destes autores. 

Segundo Ribeiro et alii {op. cit.i, já mais a oeste, a maioria dos gnaisses 
observados na quadrícula de Caçapava do Sul faria contato perfeitamen
te concordante com os xistos, o que representaria, pois, um grau mais alto 
de metamorfismo progressivo atuante sobre uma mesma pilha de rochas. 
Desta maneira, gnaisses e xistos resultariam de um mesmo evento dias
trófico, tendo sido todos englobados no Grupo Porongos que, de idade pré
cambriana superior, foi dividido nas Formações Vacacaí, englobando os epi
metamorfitos, e Cambaí, utilizada para agrupar os gnaisses e migmatitos. 

Por sua vez, Jost & Villwock (1966), ao mapearem as cabeceiras do rio 
Vacacaí, no município de São Gabriel, registraram a existência de uma dis
cordância entre os gnaisses e migmatitos da Formação Cambaí e os xistos 
do Grupo Porongos, destacando as excelentes exposições nas proximida
des da Estação Von Bock, da estrada de ferro. Por este motivo, passaram 
a denominar de Grupo Cambaí, em lugar de formação, os migmatitos do 
embasamento mais antigo sobrepostos, discordantemente, pelas rochas 
xistosas do Grupo Porongos. Estes dois grupos foram, nesta ocasião, rela
cionados a dois ciclos orogênicos distintos, denominados Orogênese Cam
baí e Orogênese Porongos, relacionados, respectivamente, ao Pré
Cambriano Inferior a Médio e ao Pré-Cambriano Superior. 

Tessari & Giffoni (1970) sugeriram uma possível correlação entre a For
mação Encantadas e as rochas metamórficas aflorantes a oeste e noroes
te de Bagé, mapeadas por estes como pertencentes à Formação Cambaí. 
Tal consideração baseou-se numa provável continuidade física destàs ro
chas com aquelas aflorantes mais a noroeste, na região onde Jost & Vill
wock (1966) haviam observado a discordância acima referida. Tessari & Gif
foni (op. cit.) admitiram, ainda, a possibilidade da ocorrência de rochas cor-

relacionáveis à Formação Encantadas, principalmente hornblenda gnais
ses, a sudoeste da vila de Torrinhas. 

Ribeiro (1970b) distinguiu rochas graníticas de um embasamento pré
Porongos, que denominou Grupo Cambaí, entre Torrinhas e o Cerro da Pe
dreira. Tais rochas ocorreriam conformando longas faixas de direção 
nordeste-sudoeste, que, intercaladas em xistos do Grupo Porongos, repre
sentariam núcleos do embasamento soerguidos sob as anticlinais forma
das pelas litologias dessa unidade. 

Nas áreas cristalinas da República Oriental do Uruguai foram reconhe
cidas, por Bossi, Ferrando e Albanell (1967, apud Ferrando & Fernandez, 
1971), e redefinidas por Ferrando & Fernandez (1971), em bases geocrono
lógicas, duas grandes unidades: a) o embasamento correspondente à Ba
cia do Rio de La Plata, que constituiria uma unidade tectonoéstratigráfica 
de idade Limpopo-Kibali; e b) o embasamento de leste e sudeste, resul
tante de ciclo orogênico de idade baikaliana, ambas correlacionadas por 
Ferrando & Fernandez (op. cit.), respectivamente, com os Ciclos Orogêni
cos Transamazônicos e o Cinturão Orogênico Paraíba (Ebert, 1962). O li
mite entre as duas províncias, no Uruguai, possuiria direção NNE-SSO, atin
gindo o Estado do Rio Grande do Sul nas proximidades do meridiano 
54°WGr. Ferrando & Fernandez (op. cit.) admitiram, ainda, que, durante 
as fases da Orogênese Baikaliana, foram afetadas as áreas cratônicas 
Limpopo-Kibali, incluindo, neste caso, as "janelas de Aceguá". 

Coutinho (1971) apresentou uma síntese dos conhecimentos do Pré
Cambriano Sul-Brasileiro ressaltando, como litologicamente indistinguíveis, 
os gnaisses relacionados às Formações Encantadas e Cambaí. 

Eckert (1971), no mapeamento geológico da Folha das Palmas, no mu
nicípio de Bagé, endossou a seqüência estratigráfica proposta por Ribeiro 
et ali i (1966), destacando o contato gradual concordante, quando não por· 
falha, entre os xistos e quartzitos da Formação Vacacaí e os gnaisses da 
Formação Cambai. 

Knijnik & Pozza (1971), mapeando a área entre São Gabriel e Bagé, re
definiram a coluna estratigráfica estabelecida por Ribeiro et ali i !op. cit.), uti
lizando a denominação de grupo para a Formação Cambaí visando a futu
ras individualizações das diferentes unidades litológicas a ele relacionadas. 
Estes autores caracterizaram o Grupo Cambaí, utilizando os termos estru
turais de Jung & Roques (1967), como sendo constituído por migmatitos 
homogêneos (granitos de anatexia e embrechitos) e migmatitos heterogê
neos (epibolitos e diadisitos). 

lssler et ali i (1972), no Mapa Geológico do Grau de São Gabriel, admiti
ram que o Grupo Cambaí estaria aí caracterizado por uma seqüência de mig
matitos e ectinitos, os últimos encontrados aleatoriamente distribuídos no 
conjunto migmático, para o qual graduariam lateral e verticalmente. A fá
cies metamórfica deste grupo foi considerada, na ocasião, como granulí
tica e, localmente, retrometamorfizada na fácies xistos verdes. 

lssler, Dresch e Roisenberg (1973) correlacionaram, com base em da
dos geocronológicos obtidos através de método K-Ar, as rochas básicas 
de Mata Grande com as unidades tectoestratigráficas descritas por Ferrando 
& Fernandez (1971), de idade Limpopo-Kibali, contidas no embasamento 
da Bacia do Rio de La Plata. 

Carraro et alii (1974), na elaboração do mapa geológico ao milionésimo 
do Rio Grande do Sul, apresentaram uma coluna estratigráfica incluindo, 
no Grupo Cambai, o Sienito Piquiri (Tessari & Picada, 1966), o Anortosito 
Capivarita e todas as rochas graníticas aflorantes no Escudo Sul-Rio
Grandense. Neste mesmo ano, Willig et ali i (1974), na carta geológica ao 
milionésimo das Folhas SH.22 Porto Alegre e Sl.22 Lagoa Mirim, assumi
ram a mesma conotação de Ribeiro et alii (1966) com referência à Forma
ção Encantadas e ao Grupo Porongos, se bem que redefinindo como sub
grupos as Formações Vacacaí e Cambaí. Segundo estes autores, a inexis
tência de critérios petrográficos e de campo que permitissem distinguir os 
gnaisses da Formação Encantadas daqueles pertencentes ao Subgrupo 
Cambaí, indicaria a grande possibilidade de ocorrência da mencionada for
mação na parte oeste do Esêudo Sul-Rio-Grandense. Estas conclusões fo
ram mantidas por Knijnik (1974), na carta geológica ao milionésimo da Fo
lha SH.21 Uruguaiana. 

Cordani, Halpern e Berenholc (1974), extrapolando o padrão geocro
nológico encontrado por Ferrando & Fernandez (1971) na República do Uru
guai, inferiram a existência de uma região cratônica antiga na parte ocidental 
do Escudo Sul-Rio-Grandense, adjacente à região formada no Pre
Cambriano Superior (Ciclo Brasiliano), a leste. Deste modo, os dados geo
cronológicos, obtidos através dos métodos Rb-Sr e K-Ar, das rochas da For
mação Encantadas, foram interpretados como relacionados a um emba
samento transamazônico rejuvenescido durante a fase de dobramentos do 
Ciclo Brasiliano. Ainda sugeriram que parte das rochas gnáissicas, atribui-
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das ao Grupo Cambaí e que ocorrem a sudoeste de Lavras do Sul e na re
gião de Vila Nova, representaria o embasamento da faixa de dobramentos 
brasilianos, numa posição semelhante à da Formação Encantadas. 

Lisboa (1977), no esboço geológico da região de Pedras Brancas, situada 
a nordeste de Bagé, incluiu, no Grupo Cambaí, mármores, quartzitos, lep
tinitos e migmatitos que se apresentam concordantes e dispostos em se
qüências alternadas. 

Szubertet a/ii (1977 e 1978), em trabalhos acerca da geologia da Vila da 
Palma, em São Gabriel, consubstanciando o trabalho de Ribeiro & Fanti
nel (1978), subdividiram o Grupo Cambaí em duas seqüências distintas: a 
primeira, denominada de complexo basal, seria representada por gnaisses, 
migmatitos e xistos blastomiloníticos e, a outra, seria composta pelos me
tamorfitos pertencentes à associação ofiolítica proposta por estes auto
res. Rochas xistosas, na sua maioria de origem metassedimentar, afloran
tes na área mapeada, foram, por sua vez, incluídas no Grupo Porongos por 
estes autores, tendo sido interpretadas como pertencentes a uma associação 
petrotectônica diversa e representativa de orogenia mais recente. 

Sartori (1978), considerando que os gnaisses e migmatitos pertencen
tes à Formação Encantadas e ao Grupo Cambaí são relacionáveis, tanto 
geocronológica como estruturalmente, e que a associação destas litologias 
com rochas básico-ultrabásicas na porção ocidental do escudo difere, tanto 
na petrografia quanto na idade, daquelas relacionadas à porção oriental do 
Escudo Sul-Rio-Grandense, sugeriu a utilização da denominação Cambaí 
para as rochas mais antigas, do embasamento, e a designação Porongos 
para as rochas do Pré-Cambriano Superior, aflorantes no leste. 

Ribeiro & Fantinel (1978) admitiram que as associações petrotectôni
cas do Escudo Sul-Rio-Grandense distribuir-se-iam ao longo de três zonas 
alongadas segundo a direção SE-SO, as quais foram denominadas Zonas 
Leste, Mediana e Oeste. O Grupo Cambaí representaria, segundo estes au
tores, uma associação petrotectônica na qual encontrar-se-iam freqüen
temente conjugadas litologias diferentes, possivelmente de grau de meta
morfismo ou evolução petrogenética diversa, as quais se refletiriam prin
cipalmente na Zona Oeste, mantendo sempre um mesmo estilo tectônico 
na sua justaposição. Deste modo, os fragmentos de associações ofiolíti
cas, encravados tectonicamente nos complexos gnáissico-migmatíticos uni
camente nesta posição do escudo, indicariam faixas de imbricações tec
tônicas muito acentuadas, representando uma antiga zona de subducção 
ou zonas de mélanges tectônicas consubstanciadas nas associações pe
trotectônicas do Grupo Cambaí. Na Zona Mediana, o Grupo Cambaí ocor
reria próximo ao cerro da Cruz, onde, à associação litológica constituída 
porfilitos, quartzitos e mármores do Grupo Porongos, sobrepor-se-iam ou 
intercalar-se-iam, ao longo de duas cristas paralelas e orientadas na dire
ção NE-SO, gnaisses, anfibolitos, granitos e migmatitos brecha dos do em
basamento antigo. Na zona leste, em especial nas regiões de Torrinhas, cerro 
dos Porongos e Piratini, os autores interpretaram como imbricações tec
tônicas as ocorrências de filitos, quartzitos e mármores relarionados ao 
" ... Grupo Porongos, que sobrepõem-se ou intercalam-se com massas gnáis
sicas ou graníticas, altamente deformadas (blastomilonitos) do Grupo Cam
baí". Entretanto, consideraram ainda indefinida, por falta de conhecimen
to adequado das relações de campo a real significação estratigráfica dos 
gnaisses blastomiloníticos entremeados nos xistos que se encontram pró
ximo a Santana da Boa Vista, relacionados à Formação Encantadas, de Tes
sari & Picada (1966). 

Ribeiro & Lichtenberg (1978) mantiveram os critérios de redefinição con
ceitual do Grupo Cambaí, propostos por Ribeiro & Fantinel (op cit. ). Nes
te trabalho, assinalaram que, r.a Zona Leste," ... posta de lado a questão de 
relação de contato concordante e discordante, as rochas do 'Grupo Cam
baí' servem de base ao Grupo Porongos como se representassem uma aba 
de craton retrabalhada numa faixa móvel, à semelhança do que é mencio
nado para a faixa de Limpopo no sudeste africano". 

Hartmann, Silva e Orlandi Filho (1979) e Hartmann & Nardi (1980a) cor
relacionaram o Complexo Granulítico de Santa Catarina e o extremo oeste 
do Escudo Sul-Rio-Grandense com o Complexo Atlântico, de Fyfe & Leo
nardos Junior (1974). Nesta ocasião, caracterizaram estas regiões como per
tencentes a um cinturão móvel de idade arqueana, que provavelmente acom
panha a borda do Craton Amazônico. 

Nardi & Hartmann (1979) caracterizaram, na porção ocidental do Es
cudo Sul-Rio-Grandense, o Complexo Granulítico Santa Maria Chico, tendo 
como local-tipo a área ao longo das cabeceiras do arroio Santa Maria Chi
co, situado próximo à cidade de Dom Pedrito. Segundo estes autores, es
te complexo incluiria gnaisses quartzo-feldspáticos (granulitos), gnaisses 
básicos, anortositos, ultramafitos, metapelitos (sillimanita gnaisses) e már
mores, podendo também conter quartzitos, formações ferríferas e gnais-
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ses calcossilicatados, comuns em outros terrenos granulíticos. O grau má
ximo de metamorfismo deste complexo seria da fácies granulito, indicada 
pela presença de hiperstênio, com dois eventos retrometamórficos poste
riores: o primeiro, da fácies anfibolito, evidenciado pela presença de coroas 
de reação de hornblenda em torno de cristais de hiperstênio e diopsídio; 
o segundo, de baixa temperatura, na fácies xistos verdes, identificado pe
la pesença de talco e actinolita que substituem parcial ou totalmente os mi
nerais máficos de alta temperatura, foi interpretado como relacionado a in
trusões de rochas graníticas. 

Jost & Bitencourt (1980) e Jost (1981) propuseram o termo "Gnaisses 
Encantadas", em substituição à Formação Encantadas de Tessari & Pica
da (1966), para as rochas quartzo-feldspáticas escuras, com quartzitos, an
fibólio gnaisses e raros muscovita xistos com intercalações lenticulares, que 
constituem a infra-estrutura do Domo de Santana da Boa Vista. Estas ro
chas apresentariam três fases de dobramentos e somente uma fase de me
tamorfismo, relacionada, esta última, à elaboração bandamento do gnáis
sico, sob condições da fácies anfibolito superior a granulito. Estas rochas 
constituem o embasamento da parte autóctone da Faixa de Dobramentos 
Tijucas, cujo pacote, parametamórfico e de tendências mioclinais, encontra
se apoiado diretamente sobre a borda do Craton do Rio de La Plata. 

Fragoso-César (1980) correlacionou ao Craton do Rio de La Plata (Al
meida et a/ii, 1973) a região situada a oeste da fossa ocupada pelo Grupo 
Camaquã no Escudo Sul-Rio-Grandense. Com base nos dados geológicos 
e geocronológicos disponíveis, reconheceu, nesta área cratônica, unida
des do Proterozóico Inferior, talvez arqueanas, constituídas por rochas gra
níticas, granulíticas e migmatíticas. 

Formoso, Hartmann e Nardi (1980) admitiram que a presença de grani
tos intrusivos posteriores, ocasionando metassomatismo alcalino, afeta
ria as datações pelo método Rb-Sr das rochas do embasamento, explicando
se, assim, datações de 2.000 MA encontradas no Cinturão Granulítico Atlân
tico (Fyfe & LeonardosJunior, 1974), as quais, para estes autores, na reali
dade representariam eventos de 2.700 MA. 

A ocorrência de rochas granulíticas, a nordeste de Lavras do Sul, foi diag
nosticada, pela primeira vez, durante mapeamento geológico realizado por 
Reischl (1980). Naquela ocasião, estas rochas foram incluídas no Comple
xo Granulítico Santa Maria Chico, de Nardi & Hartmann (op cit.) 

Garcia (1980) e Garcia & Hartmann (1981) redefiniram a "Seqüência ofio
lítica da Palma" (Szubert et alii, 1977) como "Complexo Palma", 
relacionando-o a um provável greenstone belt arqueano, encaixado em ro
chas gnáissicas e migmatíticas relacionadas ao Grupo Cambaí por Ribeiro 
& Lichtenberg (op. cit. ). 

Vieira (1981), estudando o Complexo Ultramáfico de Serrinha, em São 
Gabriel, adotando os critérios do trabalho de Ribeiro & Fantinel (op cit.), 
englobou no Grupo Cambaí, além dos serpentinitos e xistos magnesianos, 
os granitos de anatexia e os migmatitos que constituem as encaixantes deste 
maciço ultramáfico. 

De Ros & Fernandes (1981), dando prosseguimento ao trabalho de 
Reischl (op. cit.), caracterizaram as rochas granulíticas, localizadas a nor
deste de Lavras do Sul como rochas charnoquíticas, petrograficamente va
riáveis desde hiperstênio sienitos a diopsídio-biotita-hiperstênio-quartzo sie
nitos. Estas rochas foram consideradas como a expressão mais oriental do 
Complexo Granulítico Santa Maria Chico (Nardi & Hartmann, op cit.). 

Chemale Junior (1982) redefiniu, na região da Palma, em São Gabriel, 
como Metagranito Lajeado e Granito Lagoa da Meia-Lua, as litologias de
nominadas por Szubert et ali i (op cit.), respectivamente, como migmati
tos heterogêneos (epibolitos e diadisitos) e migmatitos homogêneos (em
brechitos) do Grupo Cambaí. O Metagranito Lajeado abrangeria rochas pe
trograficamente classificáveis como quartzo dioritos, quartzo monzodio
ritos, granodioritos e, subordinada mente, monzo e sienogranitos, com ní
tida foliação metamórfica, cuja seção-tipo localizar-se-ia junto ao arroio La
jeado, situado a nordeste da Vila da Palma. O Granito Lagoa da Meia-Lua, 
nome dado em alusão à região onde se encontra a unidade, compreende
ria, por sua vez, uma seqüência de hornblenditos, quartzo dioritos, quart
zo monzodioritos, tonalitos, granodioritos e monzonitos. Estas duas uni
dades, encaixadas no Complexo Palmas, de Garcia (1980) e Garcia & Hart
mann (1981), pelas suas características geológicas, foram consideradas co
mo aquelas suítes granodiorítico-tonalíticas encontradas junto aos greens
tone belts, à semelhança com outros terrenos arqueanos de baixo grau. 

Tendo em mente a prioridade da denominação Cambaí, de Gofii (1962), 
redefinida por Gofii, Goso e lssler (1962), levando em conta as considera
ções contidas em Sartori (1978), Ribeiro & Fantinel (1978), Ribeiro & Lich
tenberg (1978), Fragoso-César (1980), Jost & Hartmann (comunicação es
crita, 1981) e Fragoso-César (1982a e b), entre outros, neste relatório, aca-



tando as recomendações de Sohl (19n), é proposta a denominação Com
plexo Cambaí para a intrincada associação de rochas metamórficas cata 
a mesozonais que, aflorantes no Bloco São Gabriel do Escudo Sul-Rio
Grandense, constituem as rochas mais antigas desta região, tendo sido par
cialmente rejuvenescidas por fenômenos reflexos ao Evento Geodinâmi
co Brasiliano, particularmente atuante na área do Maciço Pelotas deste es
cudo. De história evolutiva em grande parte comum aos gnaisses e mig
matitos aqui referidos ao Complexo Cambaí, as seqüências supracrustais, 
rochas metassedimentares e básico-ultra básicas metar:norfizadas, a este 
complexo intimamente associadas, por sua significação geotectônica e mes
mo prospectiva, foram desta associação excluídas e agrupadas em outra 
unidade, o aqui proposto Complexo Vacacaí. 

No âmbito da Faixa de Dobramentos Tijucas, constituindo o embasa
mento das rochas epimetamórficasque aí afloram, pelas suas característi
cas metamórficas, estruturais e, principalmente, geocronológicas, foram 
também referidas ao Complexo Cambaí as rochas anteriormente engloba
das na Formação Encantadas {Tessari & Picada, 1966) ou nos Gnaisses En
cantadas {Jost & Bitencourt, 1980), esta última designação sendo aqui 
adotada para, informalmente, nomear estas rochas do complexo, de situação 
geográfica e geológica tão particular. 

Assim, dentro da conceituação aqui adotada, o Complexo Cambaí in
clui gnaisses básicos granulíticos, de composição norítica a gabronoríti
ca, enderbitos e, localmente, granada-sillimanita gnaisses, mármores, anor
tositos c charnoquitos isótropos ou com estrutura bandada. Estes meta
morfitos encontram-se retrometamorfizados associando-se, de modo di
fuso, na fácies anfibolito dominante no complexo, com hornblenda
plagioclásio gnaisses, microclínio-biotita-quartzo gnaisses, anfibolitos, már
mores e metagranitos. Todo este conjunto apresenta-se migmatizado em 
uma intensidade variável, apresentando neossomas quartzo-feldspáticos, 
ora conoordantes, ora discordantes com a foliação metamórfica. 

Com características polimetamórficas e policíclicas, o Complexo Cam
baí, a partir das determinações radiométricas obtidas por Cordani, Halpern 
e Berenholc {1974) e Soliani Junior {1979), bem como aquelas executadas 
pelo Projeto RADAMBRASIL, apresenta evolução principal em torno de 
2.000 MA, observando-se, entretanto, a existência de indícios de núcleos 
arqueanos e a ocorrência de áreas restritas, rejuvenescidas durante o Pré
Cambriano Superior. 

1.2.1.2- Distribuição na área 

As litologias pertencentes a este complexo restringem-se ao Bloco São Ga
briel do Escudo Sul-Rio-Grandense, ocorrendo nos domínios das Folhas 
SH .21-Z-B, SH .21-Z-D, SH.22-Y-A e SH .22-Y-C. Parcialmente recobertas por 
rochas da Bacia Sedimentar do Paraná e pelas seqüências das Coberturas 
Paraplataformais do Sudeste, as rochas do complexo encontram-se aflo
rando desde a região de Hulha Negra, a leste de Bagé, e, daí, tomando ru
mo oeste, estendem-se até as cercanias de Dom Pedrito, de onde se infle
tem para norte e nordeste, alcançando a região da Vila Nova, no município 
de São Sepé. 

Outra área expressiva de ocorrência do Complexo Cambaí situa-se ime
di'atamente a norte da cidade de Lavras do Sul, de onde as rochas do com
plexo têm continuidade, para norte, até junto às rochas sedimentares e vul
cânicas que compõem o Planalto da Ramada. No âmbito da Folha SH.21-Z
D, ocorrências isoladas de rochas atribuídas a este complexo são ainda ob
servadas próximo a Aceguá, junto à fronteira com. o Uruguai, e, nos limites 
da Folha SH .22-Y-C, rochas do Complexo Cambaí podem também serre
conhecidas entre os arroios Torrinhas e das Palmas. 

Já nos domínios da Faixa do Dobramento Tijucas, os Gnaisses Encan
tadas, aqui incluídos indistintamente no Complexo Cambaí, afloram no nú
cleo de antiformes compostos por rochas do Supergrupo Porongos, nas 
cercanias da cidade de Santana da Boa Vista {SH.22-Y-A). 

1.2.1.3- Posição estratigráfica 

O Complexo Cambaí, juntamente com o Complexo Vacacaí, representa o 
embasamento antigo do Escudo Sul-Rio-Grandense, ambas unidades li
toestratigráficas guardando, entre si, quer contatos tectônicos quer con
tatos caracterizados por nítida concordância estrutural, às vezes também 
metamórfica, indicativa de uma evolução comum durante um grande lap-
so dos tempos geológicos. '' 

Estas evidências passam a ser particularmente relevantes quando se 
comparam os dados geocronológicos disponíveis referentes a estas unidades 
litoestratigráficas. Observam-se, assim, dados isócrônicos Rb-Sr do Com-

plexo Cambaí em perfeita concordância com datações K-Ar de rochas do 
Complexo Vacacaí, ambos com importante fase de retrometamorfismo e 
resfriamento em torno de 2.000 MA. 

Desta forma, em contato concordante ou tectonicamente imbricadas, 
as rochas de ambos complexos, intrincadamente justapostas e separadas 
pelas razões já antes abordadas, devido à escassez de dados relativos à sua 
longa evolução conjunta e em virtude das considerações acerca do rela
cionamento evolutivo entre greenstone belts e terrenos de alto grau, adiante 
discutidas, foram de modo flexível posicionadas na coluna estratigráfica 
ora apresentada, ambas assembléias rochosas tendo, no mínimo, idade 
transamazônica. 

Os contatos do Complexo Cambaf com a Formação Arroio das Ilhas, 
observados a oeste de lbaré e na região do Planalto da Ramada, são es
sencialmente tectônicos, marcados pela intromissão de corpos riolíticos 
nas falhas limítrofes entre estas duas unidades. 

Na região de Santana da Boa Vista, o Grupo Cerro dos Madeiras, do 
Supergrupo Porongos, encontra-se em contato com· os gnaisses blasto
miloníticos do Complexo Cambaí através de uma inconformidade transposta 
{Jost & Bitencourt, 1980). 

A noroeste de Bagé, na região da Estância Santo Antônio, observam
se contatos por falha, localmente intrusivos, entre o Granito Santo Afon
so, relacionado à Suít~ Intrusiva Caçapava do Sul, e gnaisses granulíticos 
do Complexo Cambaí. 

Com as rochas graníticas pertencentes à Suíte Intrusiva Ramada, os 
contatos são predominantemente definidos por falhas, entretanto 
observando-se locais onde as rochas graníticas emitem apófises nos gnais
ses e provocam, nestes, alterações diaftoréticas. 

Nas proximidades do cerro Mantiqueiras e a leste-sudeste de Dom Pe
drito, o Complexo Cambaí encontra-se discordantemente recoberto pela 
Formação Mangueirão, mantendo, com esta, na região compreendida en
tre os arroios das Palmas e Torrinhas, contatos tectônicos e localmente 
discordantes. 

Na forma de pequenas intrusões ou derrames, a Formação Hilário acha
se em contato discordante com o Complexo Cambaí, a oeste do arroio Tor
rinhas e ao sul do Passo São Domingos. Da mesma forma, riolitos e piro
clásticas da Formação Acampamento Velho encontram-se recobrindo ou 
recortando as rochas do Complexo Cambaf na região do arroio Taquarem
bó e a norte de Lavras do Sul. 

Na região do arroio das Palmas {SH.22-Y-C), a unidade aqui descrita 
encontra-se em contato, ora discordante ora através da Falha Cerro Ale
gre, com os sedimentos da Formação Santa Bárbara, o que ocorre, igual
mente, a sul do arroio Torrinhas. 

As rochas gonduânicas, representadas pelo Grupo Guatá, encontram-se 
em contato discordante do tipo "não-conformidade" e tectônico com as 
rochas deste complexo, o contato compondo uma grande linha sinuosa que 
se estende desde a porção norte de Vila Nova até as proximidades da Fa
lha Boa Esperança. Da mesma forma, estas relações são observadas des
de a porção sudoeste da cidade de Dom Pedrito até ao norte da localidade 
de Hulha Negra. Além disso, ocorrências isoladas desta unidade ocorrem 
no interior da Bacia do Paraná, junto às suas bordas, constituindo outliers 
como aqueles da região do cerro Batovi, da Vila da Lata, próxima a Ace
guá, e do cerro Tupanci. 

A norte e a nordeste da cidade de Bagé, a Formação Santa Tecla repousa 
discordantemente sobre as rochas do Complexo Cambaf. Finalmente, o 
complexo aqui descrito encontra-se em contato discordante com sedimen
tos não consolidados do Quaternário, ao longo do rio Vaca caí e dos arroios 
do Salso, Santo Antônio, Santa Maria e outros de menores dimensões e 
denominações locais. 

1.2.1.4- Geocronologia 

Os dados geocronológicos disponíveis até o presente, referentes ao Com
plexo Cambaí, restringem-se aos trabalhos de Cordani, Halpern e Berenholc 
{1974) e Soliani Junior {1979). 

Segundo Cordani, Halpern e Berenholc {op. cit.), os migmatitos e anfi
bolitos relacionados a este complexo, localizados a sudoeste de Lavras do 
Sul, nas proximidades do cerro Mantiqueiras, apresentariam idades K-Ar, 
em anfibolito, com aproximadamente690 MA {migmatitos) e 744-725 MA 
{anfibolitos). Estas cifras foram interpretadas como evidenciando rochas 
de um embasamento pré-brasiliano que, por efeitos de aquecimento regio
nal, perderam parte do argônio. 

Resultados altamente significativos foram apresentados pelos autores 
acima mencionados no que se refere às determinações Rb-Sr das rochas 
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gnáissicas da serra das Encantadas. A isócrona de referência, obtida atra
vés da análise de 3 amostras de gnaisses e 1 de aplito, mostrou idade de 
2.260 ± 70 MA e razão inicial Sr87 /Sr86 (RI) = 0,702, tendo sido relacio
nada a um embasamento antigo, possivelmente transamazônico. A única 
datação K-Ar, em biotita, acusou, para estas rochas, idade em torno de 544 
± 18 MA, indicando rejuvenescimento destas litologias, durante o Evento 
Geodinâmico Brasiliano. 

Diversas determinações inéditas foram executadas por Soliani Junior 
(1979), em rochas das regiões de Bagé e Dom Pedrito. Ainda que as rochas 
granulíticas inciuídas no Complexo Cambaí sejam quimicamente desfavo
ráveis para a metodologia radiométrica Rb-Sr, este autor conseguiu deli
near uma isócrona de aproximadamente 2.000 MA para quatro amostras 
de gnaisses da área, predominantemente granulítica. Datações aparentes 
K-Ar mostraram-se, também, coerentemente pré-brasilianas (entre 770 e 
1.600 MA), comprovando a imunidade deste setor geográfico aos fenôme
nos tectonomagmáticos brasilianos. 

Adicionalmente, Umpierre & Halpern (1971) encontraram um padrãogeo
cronológico, semelhante ao acima descrito, para as rochas ígneas e meta
mórficas da região ocidental do embasamento da República do Uruguai. 
Foram, aí, encontradas idades transamazônicas (2.090 a 1. 750 MA), tanto 
em rochas do embasamento como em granitos, confirmando a hipótese 
da presença de um segmento cratônico imune ao Evento Geodinâmico Bra
siliano, atuante unicamente no setor oriental uruguaio. 

O programa geocronológico empreendido pelo RADAMBRASIL em ro
chas do setor ocidental da área em foco ( Fig. 1.4), referente ao Complexo 
Cambaí, objetivou aumentar a atual densidade de datações, numa tenta
tiva de uma mais segura definição do padrão etário dessas rochas. Tal pro
pósito, todavia, encontrou sério obstáculo nos teores desfavoráveis de ru
bídio e estrôncio nas amostras preliminarmente selecionadas, de forma que 
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apenas algumas destas viabilizaram-se para datações no CPGeo. Daí re
sultam, compiladas as datações referidas na bibliografia, os dados listados 
nas Tabelas 1.1 e 1.11 que constituem o atual acervo geocronológico do Com
plexo Cambai. 

Assim, a Figura 1.5 apresenta, de modo preliminar, o comportamento 
isotópico das amostras datadas, aqui interpretadas segundo um diagrama 
isocrônico de referência com aproximadamente 650 MA. De imediato, 
observa-se que esta idade é controlada pelas amostras 245 e 246 (rochas 
graníticas a norte da cidade de Lavras do Sul), pois os demais pontos, 244, 
LK-445, LK-487 B, RG-273 B.1 e B.2, com relações Rb87 I Rb86 muito bai
xas, podem perfeitamente ser interpretados através de outra isócrona um 
pouco mais antiga, com cerca de 730 MA. Ainda sob este contexto, pare
cem estar relacionadas as rochas da região de Aceguá, estudadas radio
metricamente através das amostras GF-540, GF-567 e GF-568 (2 graníticas 
e 1 da cito associado), cuja isócrona tentativa indicaria idade com cerca de 
700 MA. Dois pontos, relacionados a amostras de rochas gnáissicas, 
GF-460.1, coletada próximo a Bagé, e LK-396 (região da Cardosa), suge
rem possuir comportamento isotópico distinto do padrão radiométrico acima 
mencionado. Numa tentativa de interpretá-los, delineou-se, teoricamen
te, no diagrama, uma reta com cerca de 2.000 MA, extrapolando-se a ida
de isocrônica de Soliani Junior (op. cit.) para as rochas das proximidades 
de Dom Pedrito. Desse modo, parece viável admitir um rejuvenescimento 
isotópico parcial brasiliano para tais amostras, que seriam, talvez, contem
porâneas em idade aos gnaisses datados por Soliani Junior (op cit). 

Em termos de datações K-Ar, ressalte-se a idade mínima do anfibolito 
G F-493 (Tab. 1.11), com cerca de 1.800 MA, comprovando a existência de 
outras frações transamazônicas na região. Nesta tabela, as idades mínimas 
obtidas em plagioclásio, biotita e anfibólio de rochas diversas situaram-se, 
no tempo, entre 670 e 750 MA, sendo aqui interpretadas como valores mis-
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Fig. 1.4 - Mapa de localização de amostras de rochas com datações geocronológicas pertencentes ao Complexo Cambaí. 
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TABELA 1.1 
Complexo Cambaí. Determinações radiométricas Rb·Sr em rocha total 

Rb871s,B6 s.S71s,B6•• 
Idade 

N? N? de campo Litologia N? de lab. Rb (ppml Srlppml I MAl Rei.*** 

1 945/RG-2736.1 Gnaisse 5592 44.01* 540,34* 0,236 ± 0,005 0,7054 ± 0,0012 - N.T. 
2 945/RG-2736.2 Metatonalito 5446 55.4 447,3 0,36 ± 0,01 0,7060 ± 0,0008 - N.T. 
3 944/LK-396 Gnaisse 5593 20,05 301,43* O, 192 ± 0,006 O, 7059 ± 0,0005 - N.T. 
4 944/LK-4876 Granodiorito 5449 123,3 985,0 0,36 ± 0,01 0,7079 ± 0,0006 - N.T. 
5 934/GF-460.1 Gnaisse 5450 103,5 725,2 0.41 ± 0,01 O, 7118 ± 0,0007 - N.T. 
6 944/LK-445 Metadiorito 5446 107,8 235,1 1,33 ± 0,03 0,7174 ± 0,0007 - N.T. 
7 934/GF-567 Granodíoríto 5443 102,3 707,0 0.42 ± 0,01 O, 7113 ± 0,0010 - N.T. 
8 934/GF-568 Microgranito 5695 190,2 192,7 2,86 ± 0,08 0,7359 ± 0,0016 - N.T. 
9 934/GF-540 Dacito 5441 69,6 873,7 0,23 ± 0,00 0,7091 ± 0,0009 - N.T. 

10 244 Granito - 127,2 266,2 1,36 0,7176 - 112 
11 245 Granito - 132,8 56,4 6,85 0,7676 640 ± 36 112 
12 246 Granito - 140,1 80,2 5,08 0,7506 630 ± 46 112 

* Por diluição isotópica. 
Constantes: >- Rb ~ 1.42 x 10·11 anos·1; •• valores normalizados para Sr86/sr86 ~ O, 1194; (Sr87/sr861 i ~ 0,705. 
***Os númenls da referência correspondem aos da bibliografia. N.T. - Neste Trabalho. 

TABELA 1.11 
Complexo Cambai. Determinações radiométricas K-Ar 

N? N? de campo Litologia Mat. N? de lab. %K Ar~dx 105(cc ~TP) % Ar40 Idade 
Ref.• 

atm IM AI 

13 934/GF-497 Hornbl. gabr. Plag. 4704 0,3678 1,236 18,44 677 ± 30 N.T. 
14 934/GF-517.1 Anortosito Plag. 4705 0,1468 1,4647 31,11 674 ± 30 N.T. 
15 934/GF-493 Anfibolito Anf. 4709 0,4179 4,995 0.42 1.796 ± 54 N.T. 
2 945/RG-2736.2 Metatonalito Biot. 4708 6,8266 21,959 2,78 682 ± 29 N.T. 

16 237C Migmatito Anl. 2788 0,6850 2,942 3,11 700 ± 21 112 
17 236 Anlibolito Anf. 2789 0,5350 1,949 23,65 755 ± 23 112 
18 239 Anlibolito Anf. 2942 0,6400 2,256 18,65 736 ± 22 112 
19 945/RG-409C Metagabro Plag. 4792 1,0625 24.47 10,90 513 ± 15 N.T. 

Constantes: >-13 ~ 4,962 x 10·10 anos· 1; >-K total~ 0,591 x 10-10 anos·1; %atam. de K40 em Ktot. ~ 0,01167. 
*Os números da referência correspondem aos da bibliografia. N.T. -Neste Trabalho. 
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Fig. 1.5 - Diagrama isocrônico de referência de rochas do Complexo Cambal aflorantes no Bloco São Gabriel. 

tos, provenientes de rejuvenescimento parcial de materiais mais antigos. 
Note-se que, se estes materiais tivessem total participação ou fossem ori
ginados durante o Evento Brasiliano, as idades aparentes K-Ar estariam no 
intervalo de tempo de 540-480 MA, como é freqüentemente encontrado 
em faixas móveis brasilianas. 

Através do Convênio RADAMBRASIL!CPGeo foram ainda realizadas 
mais três análises Rb-Sr, para as rochas relacionadas aos Gnaisses Encan
tadas (Tab. 1.111), que, somadas ao conjunto preexistente, levaram à cons
trução do diagrama representado na Figura 1 .6. Desta forma, excluindo
se os pontos LK-289.C e 258, visando à diminuição do erro analític~: obteve
se uma idade de 2.233 ± 182 MA com razão inicial S~7/Sr86 (RI) = 0,702. 
Observe-se que a variedade aplítica integra-se satisfatoriamente às amos
tras gnáissicas neste alinhamento, impossibilitando diferenciá-la em termos 

radiométricos. Em face das relações S~7fS~6 muito baixas deste conjun
to com cinco pontos, a ordem de grandeza do erro experimental é perfeita
mente explicável, devendo-se as restrições inerentes à precisão do espeG
trômetro do CPGeo, ainda não computadorizado. De qualquer forma, ore
sultado radiométrico é de grande valor, pois confirma uma idade transa
mazônica para os Gnaisses Encantadas. Entretanto, ao se admitir esta in
terpretação, podem-se também aventar idades mais antigas para as amos
tras LK-289.2 e 288, as quais não pertenceriam à "isócrona" transamazô
nica. Num cálculo manual, integrando estes dois pontos numa isócrona 
hipotética, com razão inicial compatível, seria encontrada uma idade de cerca 
de 3.000 MA. Em suma, ficam definidos no Escudo Sul-Rio-Grandense ves
tígios do Arqueano Precoce nas rochas gnáissicas da serra das Encanta
das, embora o Evento Transamazônico tenha participado efetivamente na 
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TABELA 1.111 
Complexo Cambaí. Gnaisses Encantadas. Determinações radiométricas Rb-Sr em rocha total 

N? N? de campo Utologia N? de lab. 

20 257A Aplito -
21 2570 Gnaisse ·-
22 257F Gnaisse -
23 258 Gnaisse -

24 945/RG-220 Gnaisse 5439 
25 933/LK-289C.1 Gnaisse 5595 
26 933/LK-289C.2 Gnaisse 5596 

* Por diluição isotópica. 
Constantes: À Rb = 1,42 x 10· 11 anas· 1; **valores normalizados para Sr86;sr88 = O, 1194 
**"'Os números da referência correspondem aos da bibliografia. N.T. ··-Neste Trabalho. 
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Fig. 1.6 - Diagrama isocrônico de referência de rochas do Complex~ Cambaí - Gnaisses Encantadas. 

sua evolução. Ressalta-se, adicionalmente, nos Gnaisses Encantadas, a pre
sença de uma idade K-Arde 550 MA (Tab. 1.1V), demonstrando superim
posição termal do Evento Geodin?mico Brasiliano em rochas claramente 
mais antigas. 

Em síntese, o estudo radiométrico Rb-Sr e K-Ar das rochas incluídas 
no Complexo Cambaí mostra-se parcialmente insuficiente. As isócronas exis
tentes definiram, até o momento, idades transamazônicas para as rochas 
granulíticas das imediações de Dom Pedrito e para os gnaisses aflorantes 
na região de Santana da Boa Vista, as últimas exibindo, possivelmente, ida
des mais antigas, arqueanas. Os resultados radiométricos parecem tam
bém evidenciar rejuvenescimentos parciais de estrôncio devidos a efeitos 

reflexos ao Evento Geodinâmico Brasiliano, quer através de generalizada 
cataclase quer através da intromissão, no Bloco São Gabriel, de corpos de 
granitóides brasilianos de difícil individualização à escala de mapeamento. 
O padrão K-Ar mostra-se compatível com esta interpretação, com idades 
desde 1.800 MA até 670 MA. 

1.2.1.5- Litologias e petrografia 

O Complexo Cambaí enconfra-se composto por inúmeros tipos litológicos, 
que variam em curtas distâncias e que podem se repetir ao longo de toda 
a área de exposição desta unidade. Para efeitos de descrição, estas rochas 

TABELA l.IV 
Complexo Cambaí. Gnaisses Encantadas. Determinações radiométricas K-Ar em biotita 

N? N? de campo Litologia N? de lab. %K 

21 2570 Gnaisse 2849 6,1418 

Constantes: À{) o- 4,962 x w-10 anos-1; ÀK total = 0,581 x w- lO anos·l; % atam. de K40 em Ktot. = 0,01167. 
* O númeru da referência corresponde ao da bibliografia. 
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estão agrupadas em cinco grupos, quais sejam o das rochas granulíticas, 

0 dos gnaisses não portadores de hiperstênio, o dos metatexitos, o dos dia
texitos e aqueles das rochas carbonatadas. 

A) Rochas granuliticas 

Estas rochas ocupam grandes áreas da porção sudoeste (Folhas SH.21-Z
B e SH.21-Z-D) da área de afloramento do Complexo Cambaí, a sudeste 
e a nordeste de Dom Pedrito, estendendo-se para norte pelo menos até junto 
à Falha Suspiro- Unhares. A norte desta falha são conhecidos pequenos 
afloramentos destas rochas a nor-nordeste de Lavras do Sul (De R os & Fer
nandes, 1981). 

As litologias dominantes neste grupo são gnaisses noríticos, gabro
noríticos e enderbíticos, ocorrendo, de modo subordinado, ultramafitos, 
anortositos, sillimanita gnaisses, mármores e charnoquitos. Macroscopi
camente apresentam-se isótropos a nitidamente bandados, predominan
do uma foliação pouco acentuada e uma granulação fina a média, mais ra
ramente grosseira. A cor destas rochas varia do cinza ao preto, dependen
do do tipo litológico. Microscopicamente, exibem texturas granoblásticas 
típicas, mas não constituem exceções texturas porfiroblásticas. A cataclase 
muitas vezes marca sua presença através de macias recurvadas e cristais 
partidos. 

Os gnaisses noríticos, gabro-noríticos e enderbíticos são formados por 
proporções variáveis de plagioclásio (invariavelmente andesina), hiperstê
nio, diopsídio, quartzo e escasso feldspato alcalino. A hornblenda mostra
se disposta, na forma de coroa de reação, ao redor dos piroxênios, suge
rindo mais um processo retrometamórfico do que um metamorfismo na sub
fácies hornblenda granulito. A biotita também está presente em muitas 
amostras, com típico pleocroísmo castanho-avermelhado. Como acessó
rios ocorrem minerais opacos, apatita, rutilo e zircão. 

Localmente, ocorrem anortositos granoblásticos constituídos, quase 
que exclusivamente por andesina (98%) com geminações complexas e apre
sentando pontos tríplices, com quantidades acessórias de quartzo, hipers
tênio, diopsídio e hornblenda, já anteriormente enunciados por Nardi & Hart
mann (1979). 

Os ultramafitos são compostos por hiperstênio, diopsídio, hornblenda, 
espinélio verde e raro plagioclásio. A actinolita presente é indício de pro
cessos diaftoréticos. Os metapelitos, segundo Nardi & Hartmann (op. cit.), 
são granada-sillimanita gnaisses, com textura granoblástica, formados por 
granada, sillimanita, ortoclásio, quartzo e biotita, com rutilo e minerais opa
cos como acessórios. A sillimanita se encontra parcialmente retrometamor
fizada parámuscovita. Mármores são raros e formam pequenas lentes (de 
1 a 10m de comprimento), sendo compostos por carbonatos e opacos. 

Os charnoquitos, descritos por De R os & Fernandes (1981) a nordeste 
de Lavras do Sul, variam petrograficamente desde hiperstênio sienitos a 
diopsídio-biotita-hiperstênio-quartzo sienitos, com texturas hipidiomórfi
cas equigranulares finas e médias, constituídos por feldspato alcalino, pla
gioclásio (oligoclásio-andesina), hiperstênio, diopsídio, quartzo, biotita, an
fibólio, opacos, apatita, zircão e clorita. Nesta área, durante os trabalhos 
de campo, encontraram-se também enderbitos junto às rochas 
charnoquíticas. 

O hiperstênio é o mineral diagnóstico da zona do hiperstênio (Winkler, 
1977), encontrando-se presente em todas as rochas da área de ocorrência 
desta fácies, exceto onde o retrometamorfismo foi muito intenso ou nos 
locais onde este mineral se encontra transformado para bastita. Os cristais 
são hipídio a xenomórficos, raramente idiomórficos, com pleocroísmo tí
pico variando de Ng: verde-pálido; Nm: amarelo muito claro e Np: rosa
claro. O tamanho m~dio dos cristais é de0,7 mm, variandode0,1 a20mm, 
sendo em geral equigranulares, ocorrendo, mais raramente, na forma de 
porfiroblastos. Coroas de reação para hornblenda e talco são comumente 
observadas e eventualmente verificam-se transformações para diopsídio 
e actinolita. 

O plagioclásio encontra-se presente em quase todas as amostras estu
dadas, perfazendo até 98% dos constituintes destas. A composição é nor
malmente andesínica, com o tamanho dos cristais variando de O 1 a 3 5 mm 
ocorrendo, freqüentemente, na forma de fenoblastos. As junçÕes trÍplices: 
com ângulos de 120°, indicam recristalizações em condições plutônicas. 
Apresenta-se como cristais zonados e em macias complexas congregan
do as da Albita, Carlsbad e Periclina, ocasionalmente recurvadas devido 
à c~tacl?~e. Este mineral encontra-se, via de regra, alterado pará·sericita. 
0

0 
d1ops1~1o ocorre em cristais hipídio a xenomórficos, em proporções de 

1 Yo_ a 60 Yo ~as amostras estudadas e ocasionalmente maclados. O pleo
crOismo vana de verde-claro a incolor, o mineral exibindo, algumas vezes, 

coroas de reação para hornblenda e também para actinolita. A hornblen
da é hipidiomórfica com pleocroísmo variando de Ng: verde-castanho; Nm: 
castanho-esverdeado e Np: verde-pálido. Nas lâminas estudadas, resulta 
da transformação do piroxênio, não sendo observada como cristais isola
dos. A actinolita advém de fenômenos retrometamórficos, com cristais de 
forma variável e tamanho entre 0,01 e 2,0 mm, com pleocroísmo em tons 
verde-claro e azulado. A biotita é hipidiomórfica, com forte pleocroísmo 
avermelhado, encontrando-se localmente alterada para clorita. O feldspa
to alcalino é pouco freqüente, provavelmente microclínio, comumente poi
quilítico e intimamente relacionado aos processos de migmatização. O quart
zo é escasso, xenomórfico, ocasionalmente contendo inclusões de agu
lhas de rutilo, não se tendo observado quatzo com aspecto milonítico, o 
que já foi mencionado por Nardi & Hartmann (1979). 

Segundo Nardi & Hartmann (1979), os carbonatos concentram-se lo
calmente em mármores, constituil)do cerca de 95% dessas rochas. A silli
manita, caracterizada em inúmeras amostras de metapelitos, ocorre nes
tes compondo desde traços até 10% do volume da rocha. Apresenta-se pris
mática e, localmente, fibrosa. A granada, de cor rosa e possivelmente da 
variedade almandina, forma cristais hipidioblásticos e poiquiloblásticos, sen
do freqüentemente encontrada nos metapelitos e, mais raramente, nos 
gnaisses quartzo-feldspáticos ou básicos. 

As rochas anteriormente descritas encontram-se metamorfizadas na 
fáciesgranulito (Hyndmann, 1972), marcada pela presença de hiperstênio 
nos distintos tipos litológicos. As paragêneses mais freqüentes deste evento 
são as seguintes: 1) hiperstênio + diopsídio ± plagioclásio ±quartzo; 2) 
hiperstênio + díopsídio ± plagioclásio ±granada; 3) hiperstênio + diop
sídio ± biotita + hornblenda + plagioclásio ±quartzo; e 4) sillimanita + 
granada + ortoclásio + quartzo. 

As duas primeiras paragêneses são referidas à zona de mais alta tem
peratura da fácies granulito (Waard, 1965). A paragênese "4", segundo Wil
liams, Turner e Gílbert (1970), também seria representativa da zona de mais 
alta temperatura. A paragênese "3", com todas as suas variações, refere
se à zona de mais baixa temperatura da mesma fácies, zona de hornblenda
hiperstênío. Já a para gênese "2" ~e ria, segundo Clifford (1973), indicativa 
de condições de pressões médias a altas, de 5 a 6 kb. O baixo teor de Si02 
nas reff;!ridas rochas tende a confirmar essas pressões. 

A formação de coroas de reação de hornblenda em piroxênio sugere 
a atuação dé um evento retrometamórfico posterior, na fácies anfibolito. 
Conforme Nardi & Hartmann (1979) ocorre ainda uma diaftorese generali
zada na fácies xistos-verdes, marcada pela ocorrência de actinolita, epídoto, 
clorita e talco. Ocasionalmente, estas rochas podem conter carbonato as
sociado. O talco substitui parcial ou totalmente o hiperstênio. Segundo os 
mesmos autores, esse processo retrometamórfico de baixo grau, observado 
nos granulitos, constitui evidência de um evento térmico (metamorfismo 
de contato). causado pela intrusão de corpos graníticos. 

B) Rochas gnáissicas não portadoras de hiperstênio 

As litologias dominantes nesta unidade são os gnaisses quartzo-feldspáticos 
e gnaisses máficos, ocorrendo subordinada mente granada gnaisses. Nos 
gnaisses quartzo-feldspáticos foram incluídas as rochas relacionadas à serra 
das Encantadas, descritas, entre outros, porTessari & Picada (1966). Jost 
& Bitencourt (1980) e Jost (1981). 

Ressalte-se também que foram incorporados a esta unidade os gnais
ses retrometamorfizados na fácies anfibolito, originados possivelmente a 
partir de rochas da fácies granulito. 

I. Gnaisses de composição diorítica 

São os mais abundantes dentro do Complexo Cambaí, estando incluído~ 
neste grupo metagranodioritos, met.atonalitos, metaquartzo dioritos, me
tadioritos, metagabros e metagranitos. 

As texturas mais freqüentes são a xenoblástica e a hipidioblástica. Na 
área das rochas granulíticas e, em especial, na serra das Encantadas, pre
dominam as texturas granoblásticas, granonematoblásticas e, localmen
te, lepidoblásticas, porfiroblásticas e poiquiloblásticas. 

A mineralogia essencial está representada por plagioclásio, quartzo e 
microclínio, com hornblenda e biotita subessencial, as proporcões relati
vas destes minerais variando de acordo com a composição dás rochas. 

O plagioclásio está presente em todas as variedades litológicas incluí
das nesta associação, com composição variando desde albita até andesi
na, sendo menos freqüente o oligoclásio. O tamanho dos cristais oscila em 
torno de0,1 mm a 7 mm, sendo o valor médio em torno de 1 mm. Em geral 
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são hipidioblásticos, às vezes porfiroblásticos, e se encontram maclados 
segundo combinações diversas das leis Albita, Carlsbad e Periclina, ocor
rendo também cristais zonados. A saussuritização e a sericitização são as 
alterações mais freqüentes nestes minerais que exibem, raramente, cará
ter antipertítico. 

O quartzo, em proporções variadas, está normalmente presente nas li
tologias desta associação conformando cristais de tamanho médio, em torno 
de 0,2 mm, em geral xenoblásticos, fraturados e com forte extinção 
ondulante. 

O microclínio é raro ou mesmo ausente na maioria das amostras estu
dadas, sendo freqüente nas variedades graníticas e granodioríticas, na forma· 
de porfiroblastos poiquilíticos, micropertíticos, com macia Albita-Periclina. 
A muscovita está presente em algumas amostras, em sua maioria substi
tuindo o microclínio. A biotita é o mineral subessencial mais freqüente, ocor
rendo geralmente em lamelas orientadas, com pleocroísmo variando de 
castanho-esverdeado a avermelhado, e possuindo, ocasionalmente, inclu
sões de zircão formando halos pleocróicos. A hornblenda apresenta-se em 
grãos de tamanho variável entre 5 mm e 0,1 mm, com valor médio em tor
no de 1,5 mm, em geral orientados, xenoblásticos a hipidioblásticos, com 
pleocroísmo esverdeado. A actinolita é pouco freqüente e exibe fraco pleo
croísmo verde-claro. 

O clinopiroxênio presente em algumas amostras estudadas é do tipo au
gita ou diopsídio, formando cristais hipidioblásticos freqüentemente urali
tizados. Como acessórios ocorrem titanita, minerais opacos, zircão, apati
ta, epídoto e mais raramente allanita. 

Rochas metagraníticas foliadas e eventualmente gnáissicas, em nítida 
concordância estrutural com as unidades rochosas do Complexo Vacacal, 
na região de Vila da Palma, foram descritas por Chemale Junior (1982). Se
gundo este autor, estas rochas apresentar-se-iam com cores cinza a cinza
rosado e grã fina a grosseira, mostrando composição variável entre quart
zo diorito, quartzo monzodiorito e granodiorito, ocorrendo, subordinada
mente, termos monzo e sienograníticos. A estas rochas Chemale Junior 
(op. cit.) denominou de Metagranito Lajeado, tendo sido as mesmas enqua
dradas, pelos autores deste relatório, no Complexo Cambaí. O mesmo au
tor descreveu, ainda, o Granito Lagoa da Meia-Lua, constituindo um cor
po onde a maior parte das rochas são homogêneas, isótropas, de grã mé
dia a grosseira, com foliação incipiente a moderada em alguns locais. Pe
trograficamente, estas rochas abrangeriam termos como diorito, quartzo 
diorito, quartzo monzodiorito, tonalito e granodiorito a monzonito. Em lã
mina delgada estas rochas mostram, eventualmente, orientação definida 
por palhetas de biotita e, mais raramente, por prismas de anfibólio, sendo 
esta orientação de mesma direção que a foliação metamórfica geral dare
gião. Segundo o mesmo autor, a mineralogia primária destas rochas esta
ria representada por plagioclásio, quartzo, hornblenda, feldspato alcalino, 
biotita, clinopiroxênio, apatita, opacos e esfeno e, a secundária, por acti
nolita, epídoto, sericita, clorita, biotita e opacos. Para Chemale Junior (1982), 
o Metagranito Lajeado e o Granito Lagoa da Meia-Lua representariam, pos
sivelmente, aquelas suítes granodiorítico-tonalíticas associadas a greens
tone belts. 

Na região de Santana da Boa Vista, corpos de anfibolito concordantes 
com o bandamento gnáissico, além de quartzitos e raros xistos, foram des
critos por Jost & Bitencourt (1980) junto aos Gnaisses Encantadas. Nes
tes gnaisses apenas uma fase de metamorfismo pode ser observada, à qual 
corresponderia a elaboração do bandamento gnáissico destas rochas. Re
lictos como plagioclásio antipertítico e biotita vermelha seriam sugestivos 
de o metamorfismo ter alcançado a fácies anfibolito superior a granulito. 
As duas fases deformacionais seguintes, implantadas sobre estas rochas, 
não teriam sido acompanhadas de metamorfismo. A saussuritização do pla
gioclásio, a muscovitização do microclínio e a transformação da biotita ver
melha em castanho-esverdeada indicariam que esses gnaisses, após a úl
tima fase deformacional, foram submetidos a um retrometamorfismo ca
taclástico, marcado pelo desenvolvimento de cataclasitos e milonitos, con
forme o estabelecido por Jost & Bitencourt (1980) e Jost (1981). 

11. Gnaisses de composição anfibolítica 

Esses gnaisses afloram predominantemente na área de ocorrência das ro
chas granulíticas. Macroscopicamente, apresentam-se com cores escuras, 
cinza, preta e cinza-esverdeado, tem granulação média a grossa e, 'êm ge
ral, apresentam estrutura gnáissica. Microscopicamente, exibem uma tex
tura granonematoblástica, ocorrendo secundariamente texturas porfiro
blástica e nematoblástica. Estes gnaisses são constituídos essencialmen
te por hornblenda e plagioclásio. 
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A hornblenda, presente na maioria das lâminas estudadas, ocorre em 
cristais hipldio a xenomórficos, raramente macia dos, com pleocrolsmo va
riando de verde-pardacento a verde intenso e azulado. Em algumas lâmi
nas identificaram-se a tremolita e a actinolita, com pleocrolsmo verde-pálido, 
bem como a existência de restos de clinopiroxênios preservados no inte
rior dos cristais de hornblenda. O plagioclásio presente, via de regra, é de 
composição andesínica, xenoblástico e maclado segundo as leis Albita, 
Albita-Carlsbad e, ocasionalmente, Periclina. Minerais opacos, apatita e, 
mais raramente, titanita ocorrem como acessórios. Por último, destacam
se ainda gnaisses de composição quartzo-feldspática portadores de gra
nada, que ocorrem na área de exposição das rochas da fácies granulito. De
vido à forte cataclase apresentada por essas rochas, com trituramento dos 
grãos e acentuada recristalização, não foi possível melhor defini-las textu
ra! e mineralogicamente. 

C) Metatexitos 

Este grupo compreende uma série de tipos migmatíticos caracterizados por 
se apresentarem compostos por duas ou mais porções petrográficas dis
tintas, aqui denominados metatexitos segundo Mehenert (1968), com o de
senvolvimento de estruturas megascópicas devidas à interação das por
ções paleossômicas e neossômicas, geradas por anatexia parcial, com os 
fundidos permanecendo in si tu ou sofrendo injeção nas rochas circunvizi
nhas. Nas rochas metatexíticas relacionadas ao Complexo Cambaí 
vislumbram-se estruturas do tipo agmática, oftálmica e estromática, mui
tas vezes associadas a estruturas dobradas desarmônicas, além de feições 
mais complexas, onde os restos e endaves paleossomáticos formam cor
pos ou faixas, muitas vezes contorcidas, imersas em massas granitóides 
diatexíticas. 

As porções neossomáticas estão caracterizadas por rochas à base de 
quartzo e feldspato, ocasionalmente com alguns máficos, dos quais a bio
tita é o principal. Tem granulação média a grosseira, cores róseas a rosa
avermelhado, são, não raro, pegmatóides e formam níveis de espessuras 
variáveis entre 5 e 50 em, concordantes com o paleossoma gnáissico ou 
recortando-o de modo desordenado. 

Os paleossomas têm composição variável desde granodiorítica até pi
roxenítica, apresentando texturas predominantemente granoblásticas e, al
gumas vezes, hipidioblásticas lineadas. 

Os granodioritos são formados essencialmente por plagioclásio, quartzo 
e microclínio, com biotita subessencial. O plagioclásio, normalmente zo
nado, apresenta as macias Albita e Albita-Carlsbad. O quartzo apresenta 
aspecto xenomórfico e extinção ondulante. O microclínio encontra-se ma
dado segundo a lei Albita-Periclina, é micropertítico e forma pequenos grãos 
intersticíais, ocorrendo, localmente, na forma de fenoblastos de 0,3 a 2 em 
de tamanho. A biotita, com pleocroísmo variando de castanho-escuro a 
castanho-amarelado-claro, ocorre normalmente orientada segundo a fo
liação e encontra-se em geral envolvendo grãos de quartzo, plagioclásio e 
feldspato alcalino. Como acessórios ocorrem opacos, esfeno, apatita e 
zircão. 

Os metaquartzo dioritos, ao microscópio, exibem texturas inequigra
nulares, porfiroblásticas, com o plagioclásio, o microclínio e o quartzo cons
tituindo os minerais essenciais. Mirmequitas são geralmente comuns jun
to aos contatos dos dois feldspatos. A hornblenda, subessencial, é respon
sável, na maioria dos casos, pela lineação da rocha. Cristais de microclínio 
neoformado ocorrem na forma de porfiroblastos sugerindo, com isto, um 
metassomatismo potássico sobre a rocha original. Os acessórios mais co
muns são apatita, esteno, zircão e minerais opacos. 

Saliente-se que alguns paleossomas compõem-se basicamente pela pa
ragênese de plagioclásio + diopsídio + hornblenda ± tremolita ± epídoto. 

O epídoto em muitos casos resulta de alterações associadas à atuação 
çle processos dinâmicos que tenham afetado as rochas, enquanto que a 
tremolita é proveniente da alteração do clinopiroxênio. 

Dentre os paleossomas, ocorrem ainda piroxenitos, que apresentam, 
em lâmina delgada, texturas granoblásticas, mostrando sinais de grandes 
transformações metamórficas. O piroxênio, uma augita-diopsídica, é o único 
representante da mineralogia primária, ocorrendo em grãos irregulares e 
corroídos pela uralitização. 

D) Diatexitos 

Neste grupo incluem-se todas as rochas de composição granítica lato sen
su, de cores rosa-claro e cinza, homogêneas, leucocráticas, isótropas em 
sua maioria, de granulação média a grosseira, normalmente porfiroblásti-



case localmente foliadas. De difícil separação, à escala de trabalho, da massa 
rochosa que constitui o complexo, tais rochas em grande parte devem cor
responder a granitóides semelhantes àqueles que serão adiante discutidos 
quando da abordagem da Suíte Intrusiva Caçapava do Sul, que congrega 
um conjunto intrusivo no Complexo Cambaí durante o Proterozóico Su
perior. Não deve ser descartada, também, a possibilidade de que algumas 
dessas rochas sejam mais antigas, à semelhança do que ocorre na vizinha 
República do Uruguai, onde rochas deste tipo exibem idades ao redor de 
2.000 MA (Umpierre & Halpern, 1971 apud Fragoso-César, 1980). 

Com composição monzogranítica a granodiorítica, ao microscópio estas 
rochas apresentam-se inequigranulares, com textura xenoblástica, sendo 
compostas principalmente por feldspato alcalino, plagioclásio e quartzo, 
com biotita e hornblenda subordinadas. O feldspato alcalino presente nas 
amostras estudadas é o microclinio, geralmente tensionado e com a dupla 
macia Albita-Periclina. O plagioclásio é o oligoclásio, com macias Albita 
e Albita-Carlsbad, encontrando-se freqüentemente sericitizado. O quart
zo é xenomórfico, comumente fraturado, apresentando, normalmente, ex
tinção ondulante. Dentre os máficos, geralmente subordinados, a biotita, 
acompanhada ou não pela hornblenda, é a predominante. Os acessórios 
mais comuns estão representados por apatita, minerais opacos, zircão, es
feno e leucoxênio. 

E) Rochas carbonatadas 

Mais conspícuos nas cercanias de Bagé (SH .21-Z-D), os mármores ocor
rem constituindo pequenas lentes engastadas nas demais litologias do Com
plexo Cambaí. Apresentam textura granoblástica grosseira, com coloração 
branca leitosa nas variedades puras, constituídas principalmente por cal
cita e dolomita, e cor branco-esverdeada, quando contém serpentina (an
tigorita) e talco, este último ocorrendo em menor abundância. 

1.2.1.6- Caracterização litoquímica 

Nesta seção, para a caracterização litoquímica das rochas do Complexo 
Cambaí, estas foram desmembradas no grupo das rochas granuliticas e em 
um grupo englobando as rochas gnáissicas, anfiboliticas, dioríticas e os 
diatexitos. 

A) Granulitos e rochas afins 

No tratamento químico destas rochas, foram utilizados dados compilados 
de Nardi & Hartmann (1979) totalizando 15 análises químicas, sendo 2 de 
rochas anortosíticas, 3 de ultramafitos, 5 de gnaisses básicos, 4 de gnais
ses intermediários e 1 de rocha metassedimentar. A estas análises, somam
se aquelas realizadas sobre amostras coletadas pelo Projeto RADAMBRA
SIL, em número de 10, sendo 1 de rocha anortositica, 4 de ultramafitos, 
3 de gnaisses básicos e 2 de gnaisses intermediários. 

Da observação dos dados químicos apresentados na Tabela 1.V, 
depreende-se que as rochas designadas como gnaisses intermediários 
distinguem-se facilmente dos gnaisses básicos ao se analisarem os teores 
de Si02, que se situam entre 61 e 66%, para os primeiros, e em torno de 
45-52% para os últimos. A amostra RJ-43, conforme a Tabela 1.V, apresenta 
composição ultrabásica, enquanto que os ultramafitos possuem teores de 
Si02 semelhantes aos dos gnaisses básicos, deles se distinguindo, princi
palmente, pelos teores de Al20 3 e MgO. Assim, os ultramafitos apresen
tam teores de Al20 3 que se situam entre 5 e 18% e teores de MgO variá
veis entre 4 e 19%, enquanto que os gnaisses básicos apresentam valores 
de Al20 3 superiores a 14% e de MgO inferiores a 7%. 

A Figura 1.7 mostra os diagramas de variação de Larsen apud Roach 
& Duffel (1968) para as rochas portadoras de hiperstênio. Através da ob
servação deste diagrama constata-se que ocorre nítido aumento nas per
centagens de Na20 em direção às rochas de composição mais ácida e um 
acentuado decréscimo nos teores de MgO e CaO, com o aumento do índi
ce de Larsen, o que implica no caráter mais ácido das rochas. Observa-se 
que estas rochas encontram-se notoriamente empobrecidas em K20, tal 
fato podendo estar relacionado, conforme os estudos executados porTar
ney (1976) e Lambert, Chamberlain e Holland (1976), entre outros, às con
dições anidras reinantes durante o metamorfismo da fácies granulito. No 
entanto observa-se, neste gráfico, que ocorre um pequeno aumento nos 
teores de K20 com o aumento do índice de Larsen, tal acréscimo ainda sen
do baixo se comparado com rochas ígneas de iguais teores de Si02• Os teo
res de FeO, Al20 3 e Si02 mostram pouca variação nos diferentes tipos de 
rochas, sendo que as curvas de Si02 e Al20 3 denotam comportamento as-

candente com relação ao aumento do índice de Larsen enquanto que a do 
FeO exibe-se nitidamente descendente. 

No diagrama Q-A-P-F normativo (Fig. 1.8) de Streckeisen (1974), 
observa-se que as rochas básicas e ultra básicas plotam no campo referen
te aos noritos e jotunitos. Já as rochas de composição anortosítica, como 
era de se esperar, coincidem em comportamento com as anteriores, 
posicionando-se no campo dos noritos, próximo ao vértice do plagioclá
sio. No mesmo diagrama, os gnaisses intermediários ocupam os campos 
dos enderbitos, charnoenderbitos e hiperstênio-quartzo monzonitos. 

As rochas granulíticas mostram uma forte tendência calcoalcalina, de
lineada pela curva de lrvine & Baragar (1971) no diagrama triangular álcalis
FeO-MgO (Fig. 1.9), onde as rochas anortosíticas e os gnaisses interme
diários ficam restritos ao campo calcoalcalino. Observa-se, entretanto, que, 
dentre os gnaisses básicos, parte mostra comportamento calcoalcalino en
quanto os outros se relacionam ao campo toleítico. Tal fato poderia serre
flexo do empobrecimento em K20 estabelecido pelo metamorfismo de al
to grau ou, alternativa e especulativamente, poderia ser efeito da metas
somatose sofrida por estas rochas durante seu retro metamorfismo à fácies 
anfibolito. No mesmo diagrama foram plotados os campos retirados de Lam
bert, Chamberlain e Holland (op. cit.), através dos quais depreende-se que 
os gnaisses intermediários comportam-se como os do Escudo Canaden
se, a maior parte dos gnaisses básicos coincide com o campo das rochas 
plutônicas associadas aos greenstones de Yellowknife e do oeste da Aus
trália e os ultramafitos localizam-se no campo dos greenstones de Swaziland. 

No diagrama triangular K20 x Na20 x MgO, de De La Rache (1965) apud 
Sighinolfi & Gorgoni (1978) (Fig. 1.10), fica evidente o empobrecimento em 
K20 destas rochas em relação ao elemento inerte MgO. Ainda na mesma 
figura observa-se, através da comparação entre os pontos referentes às ro
chas granuliticas e o campo das rochas sedimentares, que o comportamento 
químico das rochas ora em questão mostra-se distinto em relação aos cam
pos estipulados para as rochas sedimentares. Tal fato permite supor que 
as rochas granulíticas teriam sua origem ulterior a partir de rochas 
magmáticas. 

No diagrama binário da relação K-Rb de Lambert, Chamberlain e Hol
land (1976) (Fig. 1.11) observa-se que as rochas anortosíticas e os ultrama
fitos plotam no campo definido pelas rochas do tipo greenstone belt do Ca
nadá e da Austrália, ou próximo a ele, enquanto que as rochas intermediá
rias coincidem, em parte, com o campo referente aos gnaisses da fácies 
anfibolito da Escócia e da Groenlândia. As rochas apresentam, de modo 
geral, razões K-Rb inferiores a 200, as quais são atribuídas, por estes auto
res, ao retrometamorfismo dos granulitos à fácies anfibolito. Pelo discuti
do na petrografia destas rochas, acredita-se que este seja também o caso 
dos granulitos do Complexo Cambaí, embora Formoso, Hartmann e Nardi 
(1980) tenham referido tão baixas relações K-Rb a uma metassomatose ad
vinda da intrusão de corpos graníticos reflexos ao Evento Geodinâmico 
Brasiliano. 

Os diagramas binários Na20 + K20 x Si02 e Na20 x K20 (Figs. 1.12 e 
1.13) evidenciam correlação positiva entre as variáveis, e o diagrama Ti02 
x Si02 ( Fig. 1.14) mostra forte correlação negativa entre as rochas que apre
sentam teores de Si02 menores que 55%, ficando a maioria dos pontos no 
campo dos gnaisses arqueanos e rochas calcoalcalinas, no diagrama pro
posto por Tarney (1976). Para Tarney (op. cit.), a forte correlação negativa 
observada nos granulitos da Escócia e da Groenlândia revelaria uma possí
vel origem ígnea para aquelas rochas. No diagrama Na20/K20 (Fig. 1.13) 
foram plotados os pontos A, B e C, correspondentes às médias de 50 aná
lises químicas de dioritos, 39 de noritos e 20 de piroxenitos, retirados de Noc
kolds (1954). Da comparação destes pontos, observa-se o marcado empo
brecimento em K20 das rochas ora em questão. 

Em função dos dados litoquímicos coligidos até o momento, denota
se que os gnaisses noríticos e enderbíticos descritos parecem ser deriva
dos de um metamorfismo sobre rochas de composição básica variando até 
termos de composição tonalitica e granítica. Tal fato é também sugerido 
por evidências tais como relictos de texturas subofíticas, glomeroporfiríti
cas a poiquilíticas, e a presença de plagioclásios zonados. Entretanto, em 
virtude da grande extensão em área e do pequeno número de amostras ana
lisadas, não é excluída aqui a possibilidade de uma origem sedimentar, a 
partir de arcóseos e margas, para algumas parcelas do complexo. 

Os ultramafitos e anortositos, dada a sua associação com os gnaisses 
noríticos e gabro-noríticos, induzem a uma origem ígnea tais rochas po
dendo ter constituído, possivelmente, complexos básicos diferenciados le
vados à fácies granulito sem se ter, entretanto, até o presente, evidências 
mais concludentes, quer a favor dessa origem ígnea, quer a favor de uma 
origem sedimentar, neste caso representada, originalmente, por margas, 
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TABELA 1.V 
Complexo Cambaí. Granulitos. Análises químicas e composições normativas 
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7.40 2,34 18,24 6,19 2,16 1,81 1,75 11,11 2,44 17,89 4,99 4,77 

59,86 5,73 47,58 87,46 58,92 31,73 6,51 63,51 23,29 21,37 33,81 16,86 

C!assificacão petrográfica das amostras analisadas: BG-0928 - hiperstõnio-qumtzo-andesina gnaisse; CP-180 talco-hornblcnda ultr<Jmufito; CP 191 biotita-quartzo-andcsina gnaisse; CW-26 actinolita <morto 
sito; CW-41 - hiperstênio-quartzo-andesina gnaisse; CW-44- anortosito; CW-63 --- hornblenda ultramafito; MA-75- hiperstênio-quartzo-andesina gnaisse; MA-228 - hiperstênio-granada anfibolito; MA-231 

sillimanita-granada gnaisse; RJ-16- hiperstênio-andesina gnaisse; RJ-43 -·- hiperstênio-hornblenda-andesina gnaisse; RJ-66A - actinolita-andesina gnaisse; RJ-84 - actinolita-andesina gnaisse; RJ-247-
diopsídio-hiperstênio"andesina gnaisse; 934/GF-493 -- anfibolito; 934/GF-508A- espinélio piroxenito; 934/GF-509.1 - anfibolito; 934/GF-517- anortosito; 934/GF-524- ultramafito; 944/LK-375- enderbito 
944/LK-501 -- metagabro-norito; 945/RG-409 -- metagabro; 945/RG-428 metaleucogabro; 963/RB-284 --- enderbito. 
" Anállses compiladas de Hartmann & Nardi (1979). 
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934/GF 934/GF 934/GF 934/GF 934/GF 944/LK 944/LK 945/RG 945/RG 953/RB 

RJ-66A* AJ-84* AJ-247* 493 508A 509.1 517 524 375 501 409 428 284 

51,61 52,90 51,74 53,04 38,70 46,52 53,50 50,20 61,30 51,73 50,76 45,76 52,60 

19,49 18,57 15,82 18,13 18,60 16,92 28,81 5,36 15,70 14,10 19,46 18,16 11,70 

2,05 1,75 0,14 0,66 3,51 6,44 0,13 5,34 3,06 3,19 4,96 4,99 2,27 

4,82 4,80 9,69 6,42 5,75 7,19 0,19 5,27 2,57 8,39 3,83 5,17 6,10 

0,05 0,04 0,13 0,16 0,15 0,14 <0,10 0,19 <0,10 0,19 0,15 0,14 0,13 

7,31 6,37 9,34 6,15 13,65 4,74 0,15 14,60 2,07 5,89 3,16 3,38 9,63 

9,44 9,37 7,79 7,55 12,54 6,93 9,10 14,70 4,36 7,40 7,85 11,60 9,11 

3,61 3,74 3,36 3,64 1,52 4,45 4,78 2,22 4,99 3,71 3,50 3,13 3,30 

0,62 0,49 0,20 0,29 <0,10 0,37 0,11 0,22 3,00 <0,10 1,56 1,23 1,15 

0,34 0,32 0,64 0,23 0,37 1,38 <0,10 0,54 0,86 0,75 0,96 1,25 1,08 

0,07 0,07 0,10 <0,10 <0, 10 0,34 <0,10 <0,10 0,46 <0,10 0,67 0,84 0,00 

0,05 0,10 0,11 - - - - - - - - - -
0,84 0,91 0,48 0,52 1,89 1,17 0,63 1,42 1,18 0,32 1,36 2,71 0,66 

100,36 99,43 99,54 J7,09 57,07 96,59 97,70 100,36 99,65 95,87 98,22 98,36 98,53 

- - -- - - - - - - - - -

- - -- - - - - - - - - -
- - -- - - - - - - - - -

- - - 260 68 790 148 440 2100 138 1120 1040 1140 

- - - - - - - - - - - - -
- - -- - - - - - - - - -

- - - - - ) - - - - - - - -

- - - 240 12 10 <5 1440 55 290 20 16 600 

- - - - 124 74 28 70 12 84 116 30 18 

- - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - <20 <20 - <20 - <20 
- - - 94 260 92 43 160 10 172 39 63 220 
- - - - - - - - - - - - -
- - - 16 13 13 16 <10 98 11 - 45 225 
- - - 660 180 - 900 <50 1040 350 1440 1560 1640 
- - - - - - - - - - - - -
- - - - 360 460 29 210 106 340 210 440 186 
-- - - - - - - <200 <200 <200 - - <200 
- - - 5 <10 66 <5 36 74 60 110 116 46 
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -

o o o 2,18. o o 5,74 o 10,74 1,70 10,04 1,18 o 
3,52 2,n 1,08 o o o 0,67 1,31 17,96 o o o 6,87 

29,34 30,29 26,12 31,86 o 38,17 41,63 18,92 42,n 32,81 30,48 27,60 28,24 
33,76 31,04 25,26 33,39 46,78 26,23 46,13 4,04 11,73 22,50 32,84 33,21 13,87 

o o o o o o o o 6,26 o o o o 
8,56 10,49 7,90 o 10,47 o o 54,27 o o o o 22,92 

12,91 21,43 27,37 21,32 o 9,02 0,66 1,73 3,18 15,46 3,32 o 19,24 
8,12 0,75 10,74 o 27,68 4,74 o 10,19 o o o o 1,60 

o o o o o o 4,52 o o o o o o 
o o o 6,33 o o o o o 19,45 o 8,41 o 
o o o o o o o o o o o 4,89 o 
o o o 2,76 o 3,54 o o o 0,97 14,36 11.73 o 

0,82 0,58 1,12 o 0,74 o 0,20 1,03 1,65 o o o 2,07 
o o o o 6,99 o o o o o o o o 

2,91 2,48 1,19 1,32 5,49 9,95 0,20 7,95 4,58 4,93 7,54 7,68 3,39 
o o o o o O,Q1 o o O,Q1 0,01 o 0,02 o 

0,16 0,16 0,22 0,24 0,25 0,84 0,24 0,24 1,10 0,24 1,63 2,07 1,49 
o o o 0,58 o 3,54 o o o 1,92 2,42 3,20 0,13 

-3,75 -2,42 -9,37 -2,15 -18,94 -2,97 8,50 -17,82 14,43 ·4,34 3,64 3,67 -6,09 

o .o o 3,24 o o 6,10 o 12,92 2,98 13,68 1,89 o 
9,44 8,19 4,12 o o o 1,34 24,52 52,68 o o o 33,13 

90,56 91,81 95,84 96,76 87,10 99,99 92,56 75,48 34,40 97,02 86,32 98,10 66,86 
o o o o 12,90 o o o o o o o o 

40,15 37,52 41,12 35,60 56,45 21,02 2,60 54,18 13,46 28,10 19,14 19,42 43,33 
23,24 24,92 15,67 22,75 6,70 21,38 91,45 8,93 51,94 18,18 30,64 25,06 20,02 
36,61 37,56 43,21 41,65 36,85 57,60 5,74 36,89 34,61 53,72 50,22 55,52 36,64 

63,34 60,10 72,40 61,01 89,40 48,58 2,98 85,84 20,58 60,72 38,44 43,67 68,39 
5,37 4,62 1,55 2,88 0,65 3,87 2,18 1,28 29,82 1,03 18,98 15,89 8,17 

31,28 35,28 26,05 36,1i 9,95 46,55 94,84 12,88 49,60 38,25 42,511 40,44 23,44 
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Fig. 1.7 Diagramas de variação de Larsen apud Roach & Duffel {1968}, mostrando a variação dos 
elementos maiores em rochas portadoras de hiperstênio do Complexo Cambaí. 
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Comple)(.o Cambol 
90 

o Gnoisses intermedi6rios 
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dtarito/feldspatóide nonto 

Fig. 1.8 ·- Diagrama triangular 0-A-P-F normativo de Streckeisen (1974}. Rochas granu!íticas do 
Complexo Cambaí. 
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Fig. 1.9 - Diagrama triangular álcalis x FeO x MgO, com campos referentes a complexos arquea~ 
nos, segundo Lambert, Chamberlain e Holland 11976), 
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Fig. 1.10- Diagrama triangular álcalis x MgO, de De La Rache 11965) apud Sighinolfi & 
Gorgoni 11978). 
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Fig. 1.11 - Diagrama binário da relação K x Rb no Arqueano, de Lambert, Chamberlain e 
Holland 119761. 
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Fig. 1.13- Diagrama binário Na20 x K20, de Naqvi 119761. Médias A, B e C de Nockolds 119541. 
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F1g. 1.14 .:._ Diagrama Si02 x Ti02 mostrando a distribuição destes óxidos em gnaisses arqueanos, 
segundo Tarney 11976). 

no caso dos ultramafitos, e por arcóseos, no caso dos anortositos, confor
me o sugerido por Nardi & Hartmann (op. cit. ), O comportamento químico 
dessas rochas, no entanto, favorece a primeira hipótese, por ser análogo 
àqueles desenvolvidos por rochas derivadas de diferenciação magmática, 
formando trends condizentes com tal origem. 

B) Gnaisses anfibolíticos, diatexitos e gnaisses dioríticos 

Para este grupo de rochas, as análises químicas realizadas somam um to
tal de 27 amostras, das quais 7 i::orrespondem a gnaisses anfibolíticos, 5 
a diatexitos e 15 a gnaisses dioríticos, sendo aí 7 amostras de biotita
plagioclásio gnaisses e 8 de gnaisses quartzo dioríticos (Tab. l.VI). 
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Composicionalmente, as rochas anfibolíticas, quartzo-dioríticas e os 
biotita-plagioclásio gnaisses plotam no campo dos tonalitos, conforme pode 
ser constatado na Figura 1.15, do diagrama An-Ab-Or, de Streckeisen (1976) 
apud Coleman (1977). sendo que 25% das rochas classificadas como quartzo 
dioritos e 10% dos biotita-plagioclásio gnaisses mostraram composição gra
nodiorítica, enquanto que as rochas de composição granítica caem no cam
po dos granitos, trondhjemitos e granodioritos. 

Na Figura 1.16, diagrama de Wright (1969), as rochas exibem compor
tamento químico condizente com o de rochas calcoalcalinas, excetuando-se 
parte das rochas de composição granítica, 25% dos quartzo dioritos, 14% 
dos gnaisses anfibolíticos e 10% dos biotita-plagioclásio gnaisses. 

O diagrama AFM (Fig. 1 .17) confirma o comportamento químico pre
ferencial calcoalcalino destas rochas, observando-se que 20% dos biotita
plagioclásio gnaisses e 30% dos gnaisses anfibolíticos mostram tendên
cias toleíticas. 

Utilizando-se o diagrama proposto por Gokhale & Gothe (1978) (Fig. 
1 .18), que separa os anfibolitos de origem para e ortometamórfica, observa
se que 86% dos anfibolitos analisados plotaram no campo das rochas íg
neas, delineando desta maneira uma forte tendência à origem ortometa
mórfica para estas litologias. 

1.2.2 - Complexo Va~acaí 

1.2.2.1 -Generalidades 

Dentre os trabalhos pioneiros de reconhecimento geológico no Escudo Sul
Rio-Grandense, destaca-se o relato de Carvalho (1932), mencionando a exis
tência de rochas metamórficas de baixo grau nas regiões da Estação lbaré, 
nas cabeceiras do rio Vacacaí e no cerro dos Porongos. Estas rochas, clas
sificadas como filitos, xistos micáceos, quartzitos e mármores, foram rela
cionadas ao Algonquiano, tendo sido agrupadas sob a denominação de "Sé
rie Porongos" no mapa geológico então apresentado. Teixeira (1941a), dis
cutindo ocorrências de cobre encaixadas nos metamorfitos das cabecei
ras do rio Vacacaí, salientou a similaridade destes com aqueles existentes 
na Estação lbaré. Na mesma época, Leinz, Barbosa e Teixeira (1941) enqua
draram os metamorfitos epi a mesozonais, até então conhecidos, na região 
de Caçapava- Lavras do Sul, sob a denominação de "Série Porongos", de 
idade algonquiana, a qual foi atribuída, também, aos granitos neles 
intrusivos. 

Após esta etapa pioneira surgiram, na década de 1960, trabalhos de cu
nho estratigráfico, como o de Melcher & Mau (1960), que relacionaram os 
epimetamorfitos da região de Caçapava do Sul à "Série" Maricá, de Leinz, 
Barbosa e Teixeira (1941), descrevendo a passagem gradual dos sedimen
tos desta para rochas originadas pelo metamorfismo de contato do stock 
granítico de Caçapava. 

Robertson (1961 e 1966) restringiu o nome Grupo Porongos aos meta
morfitos da serra de Caçapava, caracterizando-o como composto por duas 
seqüências metassedimentares separadas por uma de origem vulcânica. 

Gani (1962) denominou de Formação Cerro do Ouro aos ectinitos car
bonatados e silicatados, aos quais se associariam maciços ultra básicos in
tensamente serpentinizados. Atribuiu, aos serpentinitos, clorititos e talco 
xistos de "estrutura conglomerática", associados às rochas carbonatadas, 
uma evolução metamórfica a partir de lavas básicas, não espilíticas e 
submarinas. 

Na mesma época, Gani, Goso e lssler (1962) propuseram a denomina
ção de Formação Cerro Mantiqueiras, do Pré-Cambriano Médio, para os 
maciços peridotíticos, localmente serpentinizados, associados a uma se
qüência magnesiana silicatada, em concordância com a Formação Cam
baí, de Goni (1962), e aflorantes ao sul da cidade de Lavras do Sul. Ainda, 
para as rochas anteriormente agrupadas como Série Porongos por Leinz, 
Barbosa e Teixeira (op. cit.), propuseram a designação de Grupo Porongos, 
de idade pré-cambriana superior, o qual foi subdividido em duas unidades. 
A primeira, constituindo a seqüência basal do grupo, seria representada pela 
Formação Vacacaí, com filitos, quartzitos, mármores, anfibólio xistos e clo
rita xistos. A segunda, a Formação Cerro do Ouro, de Gani (1962), corres
penderia a uma seqüência ectinitica magnesiana silicatada, composta por 
clorititos, talco-clorita xistos, actinolita-tremolita xistos, actinolititos, horn
blenditos, serpentinitos e listvanitos derivados de rochas básicas 
submarinas. 

Na mesma década, Jost & Villwock (1966) propuseram a denominação 
Grupo Cambaí, descrevendo uma discordância entre este e o Grupo Po
rongos. Por outro lado, fundiram as Formações Cerro Mantiqueiras, de Gani, 
Goso e lssler (1962). e Cerro do Ouro, de Gani (1962), em uma só, a qual 



recebeu 0 nome da primeira, por prioridade. Conseqüentemente, o Grupo 
Porongos ficaria composto por ~ma seqü~ncia basal, marinho-ter~ígena, 
e outra predominantemente mannha, reumdas na Formação Vacaca1, ocor
rendo intercalada na porção basal desta, a Formação Cerro Mantiqueiras. 

E~ estudo acerca dos complexos básico-ultrabásicos da região do al
to vacacaí, Jost (1966) definiu o conjunto como do típoserpentine-belt, con
siderando estas rochas como parte de um complexo ofiolítico. Caracteri
zou a seqüência pela associação de dunitos, basaltos e andesitos, sendo 
que a passagem gradual, de um termo para outro, nem sempre estaria pre
sente, com contatos geralmente abruptos, evidenciando fenômenos es
pasmódicos. Salientou ainda que, a estes complexos, associar-se-ia uma 
seqüência detrítica grosseira, que precederia uma sedimentação fina e quí
mica, sendo todo o pacote metamorfizado. 

No mesmo ano, novas modificações foram propostas por Ribeiro et ali i 
(1966) para o Grupo Porongos, conservando, no entanto, as denominações 
propostas por Gofíi, Goso e lssler (1962). No estudo executado por estes 
autores nos metamorfitos da região de Caçapava do Sul, foram agregados, 
sob a denominação de Grupo Porongos, a Formação Cambaí, correspon
dendo a uma associação de gnaisses migmatíticos ou não, anfibolitos e len
tes de mármores, e a Formação Vacacai, abrangendo seqüências metas
sedimentares e metavulcânicas não gnaissificadas, excluindo rochas co
mo serpentinitos, gabros e seus derivados metamórficos, então reunidos 
na Formação Cerro Mantiqueiras, julgada de idade mais jovem, porém in
terdigitada com a Formação Vacacai. 

Villwock & Jost (1967) estudaram as mineralizações de Cu, Mo e Au nas 
cabeceiras do rio Vacacai, salientando que, nesta área, as Formações Va
cacai e Cerro Mantiqueiras, do Grupo Porongos, apresentariam dobramento 
configurando uma anticlinal em estilo isoclinal, estando assentadas discor
dantemente sobre o Grupo Cambai e o Granito Jaguari. Classificaram os 
jazimentos como do tipo filoniano periplutônico e submetidos ao metamor
fismo regional da Orogênese Porongos, tendo sofrido, posteriormente, al
teração e enriquecimento supergênico. 

Na área de Mata Grande, lssler, Burger e Roisenberg (1967) descreve
ram o coronito de Mata Grande, reportando a estas rochas gabro
peridotiticas origem a partir de um pretérito derrame submarino, que cons
tituiria a faixa ofiolítica Sanga da Cria- Mata Grande-Arroio Cavalhada. 

Posteriormente, Jost (1970a) analisou as seqüências pré-metamórficas 
da Formação Vacacaí, do Grupo Porongos, no município de São Gabriel, 
identificando três associações. A primeira, basal, seria composta por ru
ditos, ruditos finos a arenitos, a segunda, representada por arenitos e fo
lhelhos, e a última, dominada pela presença de lutitos. Para este autor, es
tas seqüências seriam do tipo flysch e associadas a um cinturão ofiolítico. 

Na mesma época, a sudoeste da cidade de São Sepé, Villwock & Loss 
(1970) descreveram o complexo básico-ultra básico de Pedras Pretas, com 
rochas de composição variável desde gabros até leucogabros, tendo, no 
topo, rochas ultrabásicas representadas por dunitos e peridotitos, parcial
mente serpentinizados. Em conseqüência da pseudo-estratificação e ban
damento observados, estas rochas foram correlacionadas a complexos plu
tônicos estratificados. 

Bocchi (1970), no mapeamento geológico da Folha de Caçapava do Sul, 
manteve o proposto por Ribeiro.et alii (1966) em relação aos metamorfitos 
da Formação Vacacai. Contemporaneamente, Almeida (1970) reconheceu, 
para os epimetamorfitos da Vila da Palma, dobramento na forma sinclinal 
revirado, de eixo NE-SO com mergulho para NE, descrevendo escarnitos 
relacionados a intrusões andesíticas na seqüência e mineralizados a pirita, 
calcopirita, pirrotita-pentlandita e ouro. 

No mapeamento geológico da Folha da Palma, Eckert (1971) adotou o 
proposto por Ribeiro et alii (1966) para o Grupo Porongos, destacando a per
feita concordância entre as Formações Cambaí e Vacacaí. A mesma rela
ção de concordância é relatada por Knijnik & Pozza (1971), na área de 
Bagé- São Gabriel, preferindo estes autores adotar, no entanto, a desig
nação Grupo Cambai em detrimento do termo Formação Cambaí, restrin
gindo o nome Grupo Porongos para as Formações Vacacaí e Cerro 
Mantiqueiras. 

lssler et ali i (1972), no mapa geológico do grau de São Gabriel, incluí
ram as seqüências parametamórficas na Formação Vacacaí e as ortome
tamórficas na Formação Cerro Mantiqueiras, ambas referidas ao Grupo Po
rongos e com metamorfismo dominante na fácies xistos verdes. Sotopos
tas ao G!upo Porongos, estes autores colocaram rochas migmáticas, on-
de a fác1es metamórfica característica seria a granulítica. ,. 

Dados geocronológicos, pelO-método potássio-argônio, de rochas do 
Grupo Porongos, foram apresentados por lssler, Dresch e Roisenberg (1973), 
que dataram o gabro de Mata Grande obtendo cifras em torno de 2.034 MA. 

No mapa geológico do Estado do Rio Grande do Sul ao milionésimo, 
Carraro et alii (1974) adotaram uma coluna estratigráfica incluindo, no Gru
po Porongos, somente as Formações Cerro Mantiqueiras e Vacacaí. 

Na mesma época , na apresentação das cartas geológicas ao milioné
simo de Porto Alegre- SH.22, Lagoa Mirim - Sl.22 e Uruguaiana -
SH.21, Willig et alii (1974) e Knijnik (1974) representaram o Grupo Poron
gos como um espesso "pacote" de rochas com grau de metamorfismo va
riável, envolvendo processos de migmatização e granitização. Para estes 
autores, seriam integrantes deste grupo, de idade pré-cambriana superior, 
o Subgrupo Vacacaí, composto por metamorfitos de baixo a médio grau, 
a Formação Cerro Mantiqueiras, correspondendo a manifestações básico
ultra básicas e xistos magnesianos associados de baixo grau metamórfico, 
e o Subgrupo Cambai. Os subgrupos foram individualizados em função do 
grau metamórfico, apresentando relações de contato graduais ou tectônicas. 

Em revisão da estratigrafia do Rio Grande do Sul, Ribeiro & Fantinel (1978) 
postularam que o Escudo Sul-Rio-Grandense seria composto por três gran
des zonas petrotectônicas, Mediana, Leste e Oeste, de direção NE-SO, onde 
unidades estratigráficas se distribuíram segundo posições homólogas em 
torno da zona mediana. Encararam as Formações Cerro Mantiqueirase Va
cacaí como seqüências ofiolíticas parciais, tectonicamente encravadas nos 
complexos granitico-gnáissicos, constituindo mélanges. No mesmo período, 
Ribeiro & Lichtenberg (1978) enfatizaram a particularização da estratigra
fia regional segundo as zonas postuladas por Ribeiro & Fantinel (op cit.). 
Deste modo, salientaram que o Grupo Porongos apresentaria característi
cas diferentes nas três zonas, sendo, na Zona Oeste, notória a presença de 
metagrauvacas associadas a metavulcanitos básicos e ofiolitos parciais ou 
desmembrados, estes ocorrendo, subordinadamente, na Zona Mediana. 

Para Szubert (1978), o conjunto de metamorfitos da área da Palma cons
tituiria uma associação ofiolítica completa. Este autor relacionou ao Gru
po Cambaias associações de xistos e ofiolitos antes incluídos na Forma
ção Vacacaí e na Formação Cerro Mantiqueiras e, ao mesmo tempo, en
quadrou sob a denominação de Grupo Porongos uma espessa seqüência 
de xistos quartzo-feldspáticos, filitos e quartzitos, que se encontrariam su
perpostos ao conjunto ofiolítico. Discutindo em detalhes os complexos li
tológicos que compõem o conjunto ofiolítico da Palma, descreveu um "com
plexo ultramáfico", composto por metaperidotitos, metapiroxenitos, ser
pentinitos e xistos magnesianos, um "complexo gabróico", composto por 
uma associação de metagabros, anfibolitos e actinolita xistos, um "com
plexo máfico-vulcânico", correspondendo aos metabasitos cuja composi
ção mineralógica e texturas remanescentes conduziriam a rochas do tipo 
andesito ou basalto, um "complexo metassedimentar", formando "imbri
cações tectônicas" com as demais unidades do cortejo ofiolítico e consti
tuído, principalmente, por quartzitos, xistosquartzosos, filitos, metagrau
vacas e metarcóseos e, em proporção menor, mármores, metacherts, me
taconglomerados e xistos grafitosos e, por último, distinguiu ainda um "com
plexo vulcânico ácido-intermediário" composto por metarriodacitos, me
tadacitos, metandesitos e metalatitos com paragêneses em equilíbrio na 
fácies xistos verdes. 

No intuito de estabelecer o posicionamento estratigráfico do comple
xo básico-ultrabásico de Pedras Pretas, Sartori (1978) obteve, para estas 
rochas, pelo método K-Ar, cifras em torno de 1.000 MA. Considerando os 
valores obtidos como mínimos e a similaridade dos litótipos ali encontra
dos com aqueles descritos na região da Mata Grande, concluiu que as lito
logias em questão estariam relacionadas a atividades magmáticas de um 
ciclo mais antigo, no mínimo transamazônico. 

Jost & Hartmann (1979) assinalaram a ocorrência de rodingitos asso
ciados aos serpentinitos da região do cerro da Cria, no município de São 
Se pé. 

A caracterização mineralógico-petrográfica do complexo básico
ultrabásico de Pedras Pretas, com complementação geoquímica e inter
pretações quanto à sua gênese, foi efetuada por Rêgo (1980), que concluiu 
que as unidades do maciço ajustar-se-iam ao modelo clássico de forma
ção de litologias a partir de processos cumulativos em complexos ígneos 
estratiformes. Constatou fenômenos metamórficos da fácies anfibolito e 
xistos verdes nas rochas estudadas, sem, no entanto, obliterar as texturas 
cumulativas originais. Sugerindo uma contemporaneidade destas rochas 
com outras semelhantes do Escudo Sul-Rio-Grandense, ligadas a fenôme
nos pré-bra::;ilianos, conforme o proposto por Sartori (1978), atribuiu afini~ 
dades toleíticas à unidade básica do maciço, salientando que a consangüi
nidade das rochas básicas e ultrabásicas não estaria clara. 

Garcia (1980), em estudo de detalhe das litologias da Vila da Palma, des
creveu o conjunto como essencialmente composto por rochas metassedi
mentares, do tipo f/ysch, intercaladas com metadacitos, metandesitos, me-
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TABELA LVI 
CompleKo CambaL Anáüses qulmicas e composições normativas de rochas de médio a alto grau de metamorfismo 

944/LK 934/Gf 934/GF 944/LK 944/LK 944/LK 944/LK 944/LK 934/GF 934/GF 934/GF 934/GF 963/RB 
N? da amostra 

342 509.2 506A 3968 492 m 379 401 fifl !!158 501 563 280 

100 
53.08 5:2,60 50,70 48,53 5:2,20 51,28 45,60 69,00 69.60 73,60 65,70 72,60 60,90 2 

~03 5,10 3,70 12,60 18,27 16.89 15.31 10.90 14.80 14,40 12.90 14,60 14,60 17,30 

Fe2~ 2.02 3.09 5,47 4,12 1,14 4,48 5,33 1.51 2,46 0.90 2,33 1,13 2,18 

ll ~I FeO 
6.95 2,44 7,68 5,53 7,55 4,48 4,92 1,62 1,38 0,98 2,06 0,19 2.95 

.!.! ~ MnO 0.23 0,12 0,18 0,18 0,17 0,17 0,60 <O, tO <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 

sg!MeO 16,14 17,30 6,01 4,59 4,20 5,48 11,60 1,20 1,24 0,30 1,60 <0,10 2,81 
&Eieao 9.44 17,60 9,97 7,21 9,04 1Q,63 15,40 2.82 3,38 1,03 3.34 0,25 4,79 

" s NazO 1,21 1,19 2,90 3,77 4,04 3,64 1,48 4,65 4.45 3,61 4.21 4.28 4.74 

f I KzO 0,17 <0,10 0,93 1,68 0,28 0.80 0,34 2,97 2,37 4,99 3,16 5,46 1.78 
..: r~ 0,27 0,22 1,21 0,89 1,19 0,52 0,45 0,50 0,47 0,33 0.58 0,23 0,73 

!ll P2o6 <0,10 <0,10 0,10 <0,10 <0,14 <0,10 <0,10 0,13 <0,10 <0,10 0,19 <0,10 0,22 

~~ 
- - - - - - - - - - - -

1,60 1,77 1,37 .2,54 1,20 0.79 2,52 0,70 0,54 0,66 1,15 0,66 1,12 

! Total 96,61 100,43 99.02 97,97 98,04 97,88 99,24 100,00 99,69 99,50 99,22 99,70 99,62 

6 - - - - - - 56 20 40 < 10 - 34 18 
Ba 16 16 356 570 415 350 1130 1520 1200 1220 1580 360 38 
Se - - - - - - <2 < 10 <2 <10 - <2 <2 
Cu 7 82 92 70 51 15 85 8 41 10 7 <5 17 
Cr 284 4400 235 <5 190 136 350 24 72 <5 76 <5 360 

! F - - - - - - - 500 750 750 - 425 -
La - - - ·- - <30 <30 <30 <30 - <30 <30 

I !.i <50 - - <50 <50 <50 - <50 <60 <50 - <50 -
Mg - -· - - - - - - 12800 - - - -

e Mo .. - - - <5 <5 <5 <5 - <5 <5 

~ Nb - <20 <20 - - <20 <20 <10 24 <20 <20 <20 

~ Nl 460 330 74 82 163 120 190 11 25 <5 18 <5 90 
Pb - - - - - - 514 <10 40 52 -· 22 <lO 

tll Rb <10 <10 12 49 22 21 - 125 122 252 109 157 -
Sn - - - - <5 <5 <5 <6 <5 <5 

I Sr <50 <50 330 410 700 310 <50 740 480 220 700 70 390 
I Zn - <200 <200 - - 390 <200 <200 <200 <200 <200 <200 

jZr 14 25 1116 60 203 60 91 210 21G 300 290 148 430 

~~ô 1.07 o a,11 2,7$ o (),71 o 25,4il 21,8!1 32,20 20.54 28,9S 11,99 

~ o 0,59 M1 o o o 2,08 13,63 10,78 28.2.1 19,00 :93,32 10,66 
'All:litS 10,78 10.13 24,21 33,37 34,78 :93,29 1(1,50 39,54 37,80 30,85 36,24 56,53 40,83 I Anofllta 8,10 4,49 19,48 29,28 21,91 22.72 22.82 10,79 12,40 3,18 12,36 o 20,94 
I lliotita 2.52 o o 16,04 2,73 8,33 o 6,35 4,95 2,65 o 0,33 o 

! Ac. 
58,53 o o 7,12 19,39 21.53 o o o o o o o 

liomlllenda &~. o o o o o 1,61 o o o o o o o 
ili Ri~ o o o o o o o o o o o o o 
ê Oiopsldll> o 65,38 24.79 o o o 34.16 o o o 3,02 o 1,45 

.~ Corindon o o o o o o o o o 0,41 o 1,66 o 
~ Wo»astonita o s o o o o 6,07 o 0,38 o o o o o 
:r 

H' rstW>io I En. 11,57 10,64 7,40 1,44 3,70 o o o o o 2,91 o 6,58 

t ""' 1'$, 3,33 0,16 3,97 o 4,69 o o o o o 0,78 o 2,38 

t Rutilo o o o o o o o o o o o o o 
o rnama 0,70 o o 2,28 3,01 1,31 o 1,23 1,16 0,82 o 0,31 o 
~ llmeni«< o o 2,35 o o o 0,68 o o o 1,12 0,20 1,40 
õ Hematita o o o o o o o o o o o 0,72 o z 

Maonetltá 3,14 4,59 8,28 6,37 1,74 6,78 8,14 2.24 3.66 1,34 3,50 0,64 3,25 
Zirello o o 0,02 0.01 0,04 0,01 0,02 0,04 0,04 0.06 0,06 0,03 0,08 
F!uoríla o o () o o o o 0,08 0,14 0,13 o f),07 o 
Apatltá 0,25 0,24 0.24 0,25 0,34 0.24 0,24 0,31 o 0,24 0,46 0,24 0,53 
Ollvina o 2.29 o o o o 10,03 o o o o o o 
Crom!tá o 0,95 0,06 o o o 0.08 o o o 0,02 o 0,08 

Ralio de alcalinidade 
1,2266 1.1m 1,3960 1.5428 1,3996 1,4357 1;1487 2,5240 2,2445 3,1520 2,3666 3,7219 1,8375 

de Wrighi {19691 

An 42.69 29,50 39,51 46,71 44,58 40,56 64,47 16,90 20,30 5.11 18,29 o 29.99 
Ab 57,11 58,60 40,10 53,29 55,42 69,44 29,58 61,112 62,08 49,56 53,61 53.06 56.26 
Or o 3,90 11,38 o o o 5,66 21.18 17,62 46,33 29,10 40,94 14,75 

Q 5,36 o 7,00 4,20 o 1,25 o 28,53 31,36 34,10 23,30 28,13 14,23 
A o 11,68 20,60 o o I o 8,04 39,75 31,89 52,23 46,47 71,88 28,33 
p 94,54 56,31 72,19 95,80 99,99 I 98,75 88,77 31,62 35,75 6,67 30,23 o 56,83 

Q 9,02 o 11,07 7,61 o ! 2,09 o 32,45 36,44 35,28 21,10 26,13 18,94 
Or 

I 
o 5,53 16,74 o 99.~ I o 16,51 17,22 14,06 30,91 25,07 33,74 16,64 

AI> 90,98 94,40 72,19 92.39 97,91 83,49 50,33 49,51 33.80 47,62 38,13 64,21 

CiassifiCI!çãopetrog<áf~Cadaoill110Strasanalisadas: 944/LK-342- gllflisse; 934/GF-509.2- u«ramafíto; 9341Gf·506A, 944/LK-3968, 944/ LK-482 ·• anfibolíto; 944/LK·377 - metadíoríto; 944/lK-379- diopsidio 
anf!bollto:9441lK-401-· grarnídio<ito;934tGF-567- metaquattwdíorito;934/GF-568 -· granito;934/GF-501 - metatonalito; 934/GF-563 -leucogranito; 963/RB-280- hornblenda·bióúta-quarllo·plogíoclásio 
gMlsss; 9631118·162.2- bí<ítrta,j!lagiocláslo gnaisse; 945/RQ.220- bío!ita·quartz<ralbi!B·milonito gnaisse; 945/RG·273 - bío!ita·hornblenda·plagiodâsio gnaisse; 944/LK-392 - lll'lfllxillo·~clâsiQ 
gnaiose: 934tGF'5!4 - dlopsldio-plagíoclâ<io gnaisse; 933ilK·160C- cataclasito; 944/LK-475 - metadiofito; 944/LK-446 - metaquartzo diorito; 9441LK.II4!i- metadiorito; 945/RQ.2738.2 - bloútB·quartzo· 
p!ogí<l<lásio gnllisse; 963iRI!-162. 1 metaquartzo <liorito; 934/GF-480- quartzo <'liorito; 934/GF·459.1 -quartzo diorlto e 963/RB-274- anfibolito. 
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963/RB 945/RG 945/RG 944/LK 934/GF 933/LK 944/LK 944/LK 944/LK 945/RG 963/RB 934/GF 934/GF 963/RB 

282.2 220 273 392 514 2B9C 475 446 445 2736.2 262.1 480 469.1 274 

52.20 64,11 56,40 65,03 61,31 65,00 51,08 50,42 50,71 66,60 49,10 61,40 57,31 56,30 

17,70 16,94 17,30 16,52 16,10 15,90 16,52 15,93 17,69 16,53 16,30 15,60 17,73 13,40 

4,63 2,44 1,20 2,44 5,26 1,76 2,39 2,44 2,35 1,96 4,64 2,64 2,38 3,36 

3,57 2,46 4,92 1,96 1,90 2,44 5,32 7,62 4,91 2,18 5,00 2,93 4,17 3,54 

<0,10 <0,10 0,12 <0,10 <0,10 0,14 0,21 0,18 0,13 <0,10 0,16 <0,10 0,17 0,20 

3,41 1,41 3,04 1,64 1,55 1,83 8,57 4,75 5,50 1,20 5,12 1,95 2,47 6,16 

7,02 3,60 5,49 4,26 6,62 3,34 8,83 7,54 6,77 4,19 7,49 4,08 3,67 10,50 

4,38 4,41 4,11 4,45 4,31 4,18 3,30 3,71 2,90 4,14 4,11 3,83 4,31 3,64 

2,38 2,47 1,95 0,63 0,31 2,30 1,53 1,39 1,46 1,52 2,13 3,06 2,39 0,71 

1,13 0,61 0,00 0,40 0,76 0,38 0,90 1,67 1,11 0,50 1,62 0,97 0,73 0,46 

0,46 <0,10 0,70 <0,10 0,14 <0,10 <0,10 0,20 <0,10 <0,10 0,80 0,34 <0,10 <0,10 

- - -- - - - - - - - - ---
1,82 0,93 1,49 1,46 1,27 1,34 1,33 1,01 1,65 1,11 1,69 1,46 1,55 1,50 

98,77 99,60 98,72 99,01 99,65 98,73 100,18 96,86 95,46 100,13 98,56 98,56 96,98 99,87 

36 - 52 - - - - - - - 36 - - <10 

980 1240 610 650 330 640 590 640 510 650 1400 1660 1000 410 

<2 - <2 - - - - - - - <2 - - <2 

46 13 38 8 17 9 16 46 64 6 78 12 54 <5 

224 <5 62 10 46 26 790 14 130 <5 350 41 66 18 

- - 500 - - - - - - - - - - -
<30 - <30 - - - - - - - <30 - - <30 

- <50 <50 <50 - <50 <50 <50 <50 <50 - - <50 -

- - - - - - - - - - - - --
<5 - <5 - - - - - - - <5 - - <5 

<20 - <20 - <20 - - - - - <20 <20 - <20 

92 23 51 5 21 46 160 114 114 6 40 21 50 56 

< 10 - 18 - - - - - - - <10 - - <10 

- 78 63 24 13 110 31 38 76 78 - - 83 -

<5 - <5 - - - - - - - <5 - - <5 

1000 640 360 820 400 660 300 430 430 320 <50 660 600 690 

<200 - <200 - <200 - - - - - 200 <200 - <200 

400 196 104 136 164 60 112 250 63 270 520 240 200 14 

0,44 22,08 16,75 27,78 20,98 25,77 o 2,63 9,39 26,50 o 16,69 16,62 6,74 

14,46 9,57 o o 1,86 7,27 o o o 4,47 12,56 18,56 4,52 4,26 

38,09 37,75 35,72 38,54 37,00 36,26 27,55 32,69 26,12 35,33 34,72 33,29 38,17 31,26 

22,21 15,72 23,52 20,04 24,02 15,36 26,10 23,65 31,20 18,79 19,70 16,79 16,13 18,40 

o 8,11 18,80 5,78 o 10,36 13,70 13,62 14,08 7,19 o o 11,11 o 

o o o o o o 19,80 12,75 o o o o o o 
o o o o o o 1,49 o o o o o o o 
o o o o o o o o o o o o v o 

8,64 o o o 6,67 o o o o o 9,90 1,83 o 27,10 

o 1,33 0,03 1,37 o 1,07 o o 0,65 1,26 o o 2,52 o 
o o o o o o o o o o o o o o 

5,08 o 0,78 1,06 0,82 o 3,65 3,01 7,51 o 0,03 4,33 o 4,99 

0,56 o 0,65 0,45 o o 1,46 3,13 4,01 o 3,18 1,40 o 1,07 

o o o o o o o o o o o o o o 
o 1,51 o 1,00 o 0,96 2,21 4,27 2,90 1,24 o o 1,86 o 
o o o o 1,46 o o o o o 3,07 1,69 o 0,69 

o o o o 2,49 o o o o o o o o o 
7,03 3,65 1,82 3,69 4,31 2,70 3,57 3,75 3,70 2,92 7,14 4,31 3,68 5,04 
0,08 0,04 0,02 0,03 0,03 0,01 0,02 0,05 0,01 0,06 0,10 0,05 0,04 o 

o o o o o o o o o o o o o o 
o 0,24 1,70 0,24 0,34 0,24 0,24 0,49 0,25 0,24 1,69 0,83 0,25 0,24 
o o o o o o o o o o 7,62 o o o 
o o o o 0,01 o o o o o 0,08 0,01 o o 

1,7532 2,0073 1,7244 1,6463 1,5105 2,0157 1,4685 1,5553 1,4296 1,7517 1,7111 2,0774 1,9116 1,4450 

29,70 24,94 39,71 34,21 38,19 26,07 46,65 41,97 54,43 32,06 29,42 24,45 27,42 34,12 
50,95 59,88 60,29 65,79 56,65 61,56 51,35 56,03 45,57 60,30 51,82 46,49 64,90 57,98 
19,34 15,18 o o 2,96 12,35 o o o 7,64 18,76 27,06 7,68 7,90 

0,56 25,94 22,04 32,17 25,02 30,43 o 4,46 14,08 32,73 o 19,55 22,03 11,11 
39,20 28,02 - - 5,38 22,36 o o o 12,94 38,94 42,26 17,05 16,71 
60,21 46,04 77,96 67,83 69,60 47,21 99,99 95,53 85,92 54,33 61,06 38,18 60,91 72,18 

0,83 31,82 31,92 41,69 35,06 37,18 o 7,45 26,44 41,73 o 24,34 28,02 15,95 
27,28 13,79 o o 3,10 10,50 o o o 6,55 23,57 27,10 7,61 10,08 
71,69 54,39 88,08 56,11 61,83 52,33 99,99 92,55 73,56 51,72 73,42 46,56 64,36 73,97 

,. 
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Fig. 1.15 ·- Diagrama triangular An-Ab-Orde Streckeisen (1976) apud Coleman (1977) e O'Connor 
(1965) apud Weaver (1980). Rochas metamórficas de médio grau do Complexo Cambaí. 
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F1g. 1.16 Diagrama Si0 2 x razão de alcalinidade, de Wright (1969). 

tabasitos, metaperidotitos, serpentinitos, metagabros, metanortositos e 
formações ferríferas. Sugeriu uma diferenciação magmática comum para 
os metagabros, metanortositos e metaperidotitos, caracterizando, talvez, 
parte de um complexo estratiforme tectonizado e metamorfizado. Propôs 
formalmente, para estas rochas, a denominação de Complexo Palma, 
atribuindo-lhes idade arqueana, concluindo serem estas rochas parte de 
um greenstone belt, ressaltando, porém, a falta de dados mais conclusivos. 

Em dissertação acerca da ocorrência cuprífera do cerro dos Andradas, 
Furtado (19801 mencionou que a Formação Vacacaí está, aí, representada 
por metapelitos e xistos de origem vulcânica, os últimos provenientes de 

54/GEOLOGIA 

F 

0)0 

~ 

k' I /-, 
' 0' 

~ lXI 

ll1 

A 

I- Evolução do magma toleltico 

TI- Evolução do magma calcoalcallnO 

' 

Basalto 
inicial 

® 

m- Limite do domínio tolel'tico e do domínio calcoalcollnO 

® 1\nfibolito 

o Diotexi to 

Complexo Combn( 

lllJ Gnoisse 

x Qzo. diorito 

Fig. 1.17 --Diagrama AFM, onde: A = Na20 +- K20; F= Ferro total eM = MgO, de Wager & 
Deer 11939). 

um magma andesítico, tendo, o conjunto, sofrido metamorfismo regional 
na fácies xistos verdes. 

Fragoso-César (19801, descrevendo as associações litológicas ocorrentes 
na extensão para noroeste do Craton do Rio de La Pia ta (Almeida et ali i, 19731, 
aqui denominado Bloco São Gabriel, descreveu esta porção do Escudo Sul
Rio-Grandense como constituída por rochas graníticas, granulíticas, mig
matíticas e seqüências supracrustais cujas características gerais conside
rou semelhantes às do tipo greenstone be/t do Proterozóico Inferior. A es
sas rochas sobrepor-se-iam seqüências essencialmente sedimentares e plu
tonovulcanossedimentares, de idade proterozóica superior a eopaleozói
ca. Neste contexto estariam posicionadas as rochas do cinturão do rio Va
cacaí, compreendendo as Formações Cerro Mantiqueiras, Cerro do Ouro 
e Vacacaí, de Gani, Goso e lssler (19621. A idade transamazônica sugerida 
pelo autor, como mínima para este cinturão, estaria baseada nos dados geo
cronológicos referentes às seqüências que ocorrem no Uruguai e na idade 
do gabro de Mata Grande. 

As referências encontradas na literatura para as rochas supracrustais 
da parte ocidental do Escudo Sul-Rio-Grandense, a partir de 1980, em sua 
maioria estão contidas em trabalhos de semidetalhes, elaborados visando 
a propiciar respostas ao grande número de questões levantadas, até então, 
quanto à origem e evolução destas rochas. Assim, no complexo ultramáfi
co de Serrinha foram identificados, por Vieira (19811, serpentinitos, olivina
tremolita xistos e xistos magnesianos, estruturalmente concordantes com 
as unidades gnáissico-migmáticas do Grupo Cambaí, apresentando duas 
fases de metamorfismo progressivo, de xistos verdes para anfibolito e um 
retrometamorfismo para a fácies xistos verdes. Vieira (op. cit.l atribuiu, pa
ra a rocha magmática original, caráter peridotítico. Da mesma forma, Oli
veira (19811 caracterizou o maciço máfico-ultramáfico Passo do Ivo, desta
cando, para os tipos litológicos encontrados, olivina acumulados, 
clinopiroxênio-olivina acumulados, clinopiroxênio-ortopiroxênio-olivina acu
mulados e gabros, uma evolução a partir de diferenciação magmática de 
um corpo estratiforme. O magma inicial, que teria dado origem ao maciço, 
aproximar-se-ia daqueles magmas peridotíticos formadores de rochas ul
tramáficas arqueanas, com parâmetros químicos que definem caráter ko
matiítico. As transformações encontradas no corpo foram descritas como 
resultantes dos efeitos térmicos gerados pelos granitos circundantes e a 
formação de xistos magnesianos foi atribuída a efeitos de metamorfismo 
dinâmico. 
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Fig. 1.18- Oiagrama parcial Si02-Fe0-Fe20 3 para distinção de anfibolitos, de Gokhale & Gothe 11978). 

O nome Complexo Palma, proposto por Garcia (1980), foi mantido por 
Garcia & Hartmann (1981) para as rochas metassedimentares de fácies flysch 
e granitos, metadacitos, metandesitos, metabasaltos, metaperiodotitos, 
metapiroxenitos e serpentinitos ocorrentes na região da Palma, ao sul de 
São Gabriel. Os estudos petrográficos, estruturais e geoquímicos execu
tados por estes autores permitiram a caracterização, para estas rochas, de 
três eventos deformacionais e paragêneses metamórficas que indicariam 
fácies xistos verdes e, subordinadamente, anfibolito. A seqüência metavul
cânica foi definida como de afinidade calcoalcalina. Em conseqüência dos 
dados obtidos para o Complexo Palma, sugeriram a hipótese do conjunto 
representar um greenstone belt arqueano. A determinação das espécies de 
serpentina encontradas no Complexo Palma, através de raios X e micros
copia eletrônica, foi executada por Garcia & Cairo (1981), que identifica
ram antigorita, lizardita e crisotilo como os tipos dominantes. 

Kirchner & Andriotti (1981) desenvolveram, em duas áreas específicas, 
na associação máfico-ultramáfica da Palma, mapeamento geológico na es
cala 1:5.000 e levantamento geoquímico de detalhe, agrupando as rochas 
aí definidas sob a denominação de complexos ultramáfico, gabróico, ácido
intermediário e metassedimentar, salientando a intensa "imbricacão" en
tre as litologias da área estudada e endossando o proposto por S~ubert et 
alii (1978). 

Em mapa elaborado pelos alunos do curso de geologia da UNISINOS, 
em 1981, os metamorfitos da região de Caçapava do Sul foram agrupados 
sob a denominação de "Suíte Metamórfica Passo Feio", representada pe
la "Seqüência de Anquizona Arroio das Pedras" e uma associação meta
mórfica, de fácies xistos verdes a anfibolito, composta por metabasitos, 
xistos magnesianos com serpentinitos subordinados, raros quartzitos, már
mores, rochas calcossilicatadas, metapelitos e gnaisses quartzo
feldspáticos. 

O Complexo Palma, para Chemale Junior (1982), seria composto por 
duas seqüências concordantes, informalmente descritas como "Seqüên
cia Cerro da Cruz", com predominância de metaultramafitos, subordina
demente metabásicas, metapelitos e quartzitos, ocasionalmente com me
tavulcânicas ácidas a intermediárias, mármores, rochas calcossilicatadas 
e metárcoseos, e a "Seqüência Pontas de Salso", com dominância de ro
chas calcossilicatadas, sendo subordinada a ocorrências de metarcóseos 
e_metapelitos, mais raramente metavulcãnicasácidasa intermediárias, quart
Zitos e metaultramafitos. Os ultramafitos de Palma mostrariam um trend 
geoquimico relacionado a rochas komatiíticas e as rochas metavulcãnicas 
ácidas e básicas teriam caráter calcoalcalino, confirmando o demonstra
do por Garcia (1980) e Garcia & Hartmann (1981). O mesmo autor descre-

veu, ainda, o "Metagranito Lajeado", nitidamente concordante com o Com
plexo Palma, tanto metamórfica como estruturalmente, e o "Granito La
goa da Meia-Lua", ambos podendo possivelmente ser relacionados àque
las suítes granodiorítico-tonalíticas associadas aos greenstone belts. 

Reischl, Kolling e Feldmann (1982) detectaram importantes ocorrências 
de ouro em rochas metamórficas situadas 12 km a leste da cidade de Ca
çapava do Sul. Estas ocorrências, do tipo estratiforme, estariam associa
das a leitos de formações ferríferas, compostas por hematita e chert, en
caixadas em xistos verdes da Formação Vacacaí, do Pré-Cambriano Médio. 

Por último, Fragoso-César, Wernick e Soliani Junior (1982a), em estu
do sobre as associações petrotectônicas do Cinturão Dom Feliciano, des
creveram o embasamento pré-brasiliano do Escudo Sul-Rio-Grandense, o 
Craton do Rio de La Plata, como um anteparo rígido situado a oeste do Oró
geno Brasiliano (Cinturão Móvel Dom Feliciano). Na área cratônica, rochas 
de alto grau circundariam greenstone belts, bem representadas, ainda se
gundo estes, no "Greenstone Beltdo Rio Vacacaí" embora, na ocasião, não 
tenham apresentado dados que com maior segurança relacionassem a es
te tipo as rochas supracrustais da região. 

Em face da diversidade de interpretações geológicas postuladas para 
as seqüências plutonovulcanossedimentares metamorfizadas da porção 
oeste do Escudo Sul-Rio-Grandense, constatada nos trabalhos anteriores, 
em sua maioria executados em áreas localizadas, tornou-se oportuna a in
tegração destes dados com os obtidos pelo Projeto RADAMBRASIL, na 
tentativa de homogeneizar, em caráter regional, os conceitos até então enun
ciados. Foram, para isso, necessárias modificações no que tange à hierar
quia e denominação estratigráfica destas rochas. 

Deste modo, as complexas associações de rochas metassedimentares, 
metaígneas básicas e ácidas, metaultramáficas e complexos máfico
ultramáficos de caráter estratiforme e com idade mínima em torno de 2.000 
MA, aflorantes na porção ocidental do Escudo Sul-Rio-Grandense, foram 
agrupadas, neste relatório, sob a denominação de Complexo Vacacaí, con
forme as recomendações de Sohl (1977). 

Sugere-se, desta forma, o nome Complexo Vacacaí para as rochas an
teriormente englobadas nas Formações Vacacaí, Cerro do Ouro e Cerro Man
tiqueiras, por Gofíi, Goso e lssler (1962), ou Subgrupo Vacacaí, de Willig 
et ali i (1974) e Knijnik (1974), bem como o Complexo Palma, de Garcia (1980), 
Garcia & Hartmann (1981) e Chemale Junior (1982). Ficam estas rochas, 
em conseqüência de sua idade e provável significado geotectônico, des
vinculadas do termo "Porongos", o qual é usado neste relatório para de
signar as rochas metamórficas de baixo grau que constituem a Faixa de Do
bramentos Tijucas no Estado do Rio Grande do Sul. 
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1.2.2.2 - Distribuição na área 

Conforme o aqui definido, as rochas do Complexo Vaca caí têm sua ocor
rência restrita ao Bloco São Gabriel da subdivisão proposta para o Escudo 
Sul-Rio-Grandense. 

As litologias desta unidade afloram na porção centro-oeste da Folha 
SH .22-Y-A, desde as proximidades do Cerro da Cria até as cercanias da lo
calidade de Mata Grande, compondo uma faixa contínua de direção NNE, 
na qual encontra-se inserido o gabro de Mata Grande, de lssler, Burger e 
Roisenberg (1967), estendendo-se daí, de modo descontínuo, até as vizi
nhanças da cidade de Caçapava do Sul. Nesta área, encontra-se localiza
do, a sudoeste da cidade de São Sepé, na região do Passo da Rodriga, o 
complexo básico-ultra básico de Pedras Pretas, de Villwock & Loss (1970). 

Dos arredores de Caçapava do Sul, onde as rochas do complexo ocor
rem, envolvendo o granitóide homônimo, estas litologias prolongam-se para 
sudoeste até a região de Três Passos, na extremidade noroeste da Folha 
SH .22-Y-C. Deste ponto, a faixa de afloramento destes litótipos inflete-se 
para os domínios da Folha SH .21-Z-B, compondo uma série de exposições 
alinhadas segundo a direção noroeste, que se estendem até as proximida
des da localidade de Estação lbaré, acompanhando, grosso modo, a zona 
de Falha Suspiro- Unhares. 

Na Folha SH .21-Z-B, entre os municípios de São Gabriel e Lavras do Sul, 
junto às cabeceiras do rio Vacacaí, na região da Palma, ocorre larga faixa 
de exposicão dos litótipos do complexo que se entende daí para norte, até 
as proximidades do Planalto da Ramada. A oeste da região da Palma, nas 
cercanias do Passo do Ivo, no município de São Gabriel, aflora estreita e 
alongada faixa, de direção NNE, da unidade em discussão, onde se situa 
o maciço máfico-ultramáfico Passo do Ivo, de Oliveira (1981), o qual é bali
zado, a noroeste, pela Falha Santa Helena. Esta faixa prolonga-se, de mo
do descontínuo e mantendo a mesma direção, até as proximidades de vila 
Rufino, na qual, em sua porção sul, encontra-se localizado o complexo 
máfico-ultramáfico de Serrinha. 

Dentre as ocorrências isoladas de rochas desta unidade, caoticamente 
encontradas junto ao Complexo Cambaí ou associadas tectonicamente a 
granitóides mais modernos, destacam-se as exposições junto à região do 
cerro Botovi e as ocorrências de cerro Mantiqueiras e fazenda Tu nas, no 
município de Lavras do Sul. 

1.2.2.3- Posição estratigráfica 

Os Complexos Vaca caí e Cambaí correspondem ao embasamento mais an
tigo do Escudo Sul-Rio-Grandense, ambos guardando, ainda, problemas 
quanto às suas origem e evolução. Datações geocronológicas K-Ar, para 
as rochas do Complexo Vacacaí, acusaram cifras entre 2.190 e 1.820 MA, 
encontradas no gabro de Mata Grande, registrando, desta forma, a imuni
dade destas rochas em relação aos fenômenos tectonomagmáticos brasi
lianos. No Complexo Cambai, os dados isocrônicos obtidos, em torno de 
2.000 e 2.300 MA, e as datações K-Ar, que se mostram coerentemente pré
brasilianas, colocam as rochas destas duas unidades no Proterozóico Infe
rior. As relações entre os dois complexos são normalmente de concordân
cia ou tectônicas, salientando-se ocasional concordância metamórfica. 

Em terrenos antigos, as relações entre áreas de baixo e alto grau meta
mórfico são diversas, podendo os terrenos gnáissico-granulíticos ser mais 
antigos, de mesma idade, ou mais jovens que as seqüências supracrustais 
associadas, conforme os modelos discutidos por Shackleton (1976), Katz 
(1976) e Condie (1981), dentre outros. Os dados até o momento obtidos para 
as rochas dos Complexos Vaca caí e Cambaí são insuficientes para que se 

tenha uma idéia mais precisa quanto ao verdadeiro inter-relacionamento 
entre estas unidades, optando-se, desta forma, pela individualização da se
qüência supracrustal das rochas de mais alto grau, estabelecendo-se, as
sim, na coluna estratigráfica, um posicionamento flexível entre ambas. 

As litologias do Complexo Vacacaí passam gradualmente para as rochas 
de "anquizona", ou de grau fraco de metamorfismo, da Formação Arroio 
das Ilhas, a norte da cidade de Caçapava do Sul, mais precisamente no Rin
cão de Lourdes, junto ao arroio das Ilhas e também a sul desta cidade, pró
ximo ao arroio Mudador. Contatos tectônicos não são raros entre estas 
unidades. 

As relações de contato com o granitóide de Caçapava do Sul são nor
malmente tectônicas, o mesmo ocorrendo em relação às rochas graníticas 
da Suíte Intrusiva Ramada, principalmente com os Granitos Jaguari- Lavras 
do Sul, Cerro da Cria, Ramada e Quantril. 

As rochas do complexo apresentam, com as litologias do Grupo Mari
cá, contatos via de regra por falhamento, observáveis a leste da cidade de 
Caçapava do Sul, na região de Mangueirão, bem como junto à zona da Fa
lha Suspiro- Unhares, a sul da cidade de Lavras do Sul. Contatos em dis
cordância, do tipo não-conformidade, com as litologias Maricá dão-se junto 
ao cerro Mantiqueiras, a sul da cidade de Lavras do Sul, e nas proximida
des do cerro dos Martins. 

Com o Grupo Camaquã, Formações Santa Bárbara e Guaritas, as rela
cões são de discordância, do tipo não-conformidade, como vislumbrado 
~o trecho de estrada que liga as cidades de Caçapava do Sul e Lavras do 
Sul, a sul da vila São José e a noroeste do Passo dos Enforcados. Conta
tos tectônicos podem ser detectados a leste das nascentes do arroio San
ta Bárbara. 

As Formações Rio Bonito e Rio do Sul, da seqüência sedimentar da Bacia 
do Paraná, estão sobrepostas às rochas do Complexo Vacacaí, em discor
dância do tipo não-conformidade, a oeste do Planalto da Ramada, na re
gião da Palma e a norte da vila de Mata Grande. Na região de Tu nas, a su
doeste de Lavras do Sul, as rochas do complexo encontram-se recobertas, 
também através de discordância, por rochas sedimentares pertencentes 
à Formação Santa Tecla. 

1.2.2.4 - Geocronologia 

Geocronologicamente, os dados referentes às seqüências plutonovulca
nossedimentares do Complexo Vaca caí são ainda insuficientes para que se 
tenha uma perfeita correlação com os eventos geodinâmicos ocorridos du
rante a evolucão do Escudo Sul-Rio-Grandense. Algumas rochas básico
ultra básicas~ anfibolitos associados, provenientes de afloramentos das re
giões de Mata Grande, cerro Mantiqueiras, Pedras Pretas e Palma, foram 
estudadas. Os resultados obtidos acham-se relacionados na Tabela 1.VII, 
enquanto que a Figura 1.19 contém a localização geográfica das amostras 
datadas. 

As idades K-Ar aparentes mais significativas, entre 2.190 e 1.820 MA, 
foram encontradas no gabro de Mata Grande, confirmando as cifras obti
das por lssler, Dresch e Roisenberg (1973) para estas rochas. Recentemen
te, Hartmann et ali i (1981) apud Chemale Junior (1982) atribuíram caracte
rísticas estratiformes para este gabro e relações intrusivas com os meta
morfitos de baixo grau que o circundam, o que colocaria estas rochas xis
tosas no Proterozóico Inferior. 

Rejuvenescimentos parciais, devido ao Evento Geodinâmico Brasilia
no, podem ser estimados a partir de idades intermediárias, entre 1.000 e 
570 MA, as quais devem corresponder a perdas por difusão de argônio. Da
tações pelo método K-Ar, apresentadas por Sartori (1978), de metamorfi-

TABELA 1.VII 
Complexo Vacacai. Determinações radiométricas K-Ar 

N? N? de lab. N? de campo Rocha Mat. %K 

27 2352 RS-4A Gabro Plag. 0,1426 
28 2354 RS-4B Gabro Plag. 0,4672 
29 4703 945/RG-256 Gabro Plag. O, 1236 
30 4706 944/LK-408.2 Serpentinito RT 0,0128 
31 3043 P-122 Anfibolito Plag. O, 1478 
32 3054 P-123 Anfibolito Plag. 0,7770 
33 4790 963/RB-281.2 Meta básica 

::~ 

RT 3,0180 

Constantes: x13 ~ 4,962 x 10-10 anos·1; XK total~ 0,561 x 10·10 anos·1; % atam. de K40 em Ktot. ~ 0,01167. 
• Os números da referência correspondem aos da bibliografia. N.T. - Neste Trabalho. 
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Fig. 1.19- Mapa de localização de amostras de rochas com datações geocronológicas pertencentes ao Complexo Vacacaí, à Formação Arroio das Ilhas e ao Anortosito Capivarita. 

tos de Pedras Pretas, acusaram cifras em torno de 1.000 MA, o que rela
ciona estas litologias a eventos pré-brasilianos. Por outro lado, resultados 
em torno de 590 MA refletem, acredita-se, efeitos termais devidos à proxi
midade de intrusões graníticas brasilianas e/ou devidos a efeitos dinâmi
cos cataclásticos. 

O Complexo Vacacaí engloba, visto o atual quadro geocronológico, ro
chas de idades, no mínimo, transamazônicas, o que permite, em parte, 
associá-lo à evolução das rochas do Con 1plexo Cambaí. 

1.2.2.5 - Litologias e petrografia 

O Complexo Vacacaí está fundamentalmente composto por rochas meta
mórficas, onde predominam metamorfitos da fácies xistos verdes, ocor
rendo, subordinadamente, a fácies anfibolito. A foliação metamórfica de
senvolvida nestas rochas tem direção preferencial nordeste, N 30° - 70° E, 
com oscilações locais e mergulhos variáveis para noroeste e sudeste. 

Estruturalmente, Garcia (1980), estudando as rochas da região da Pal
ma, caracterizou três fases deformacionais, sendo a primeira ( D1) e a xis
tos idade (51) anteriores à deformação principal (02), que desenvolveu a 
xistosidade (52), facilmente reconhecida em campo, e a última, represen
tada pela clivagem de crenulação (53), pertencente a uma fase de defor
mação ( D3), posterior a D2. Chemale Junior (1982), entretanto, reconhe
ceu, para as mesmas rochas, somente as duas últimas deformações, sen
do que a principal poderia ser caracterizada como um padrão isoclinal de 
dobramento. Salientou ainda que, através da plotagem de 998 pólo'ã, refe
rentes a atitudes de foliação dos diversos tipos litológicos, em um único 
diagrama de igual área de Schmidt, ficou evidenciada uma nítida concor
dância estrutural entre os diferentes litótipos da área, com um plano mé-

dia para a superfície axial de N32°E-48°NO. Em mapeamento geológico na 
região de Caçapava do Sul, os formandos 1981/82 do Curso de Geologia 
da UNISINOS reconheceram, para os metamorfitos da região, três even
tos deformacionais, dos quais apenas os dois primeiros, em estilo isocli
nal, foram acompanhados de metamorfismo. 

A grande diversidade de tipos litológicos, intimamente associados e com
plexamente arranjados, dificulta, em muito, a determinação da real suces
são estratigráfica destas rochas. Deste modo, para facilitar a descrição dos 
litótipos deste complexo, foram eles agrupados em duas unidades, em fun
cão de seu caráter pré-metamórfico ígneo ou sedimentar, aqui denomina
das de "associações básico-ultra básicas metamorfizadas" e "seqüências 
metassedimentares'' 

Al Associações básico-ultrabásicas metamorfizadas 

Esta subdivisão abrange a gama de rochas meta ígneas encontradas no Com
plexo Vacacaí, onde dominam os termos básico-ultrabásicos ocorrendo, 
subordinadamente, metavulcanitos diferenciados de caráter intermediário 
a ácido. As rochas pertencentes a este grupo foram subdivididas em três 
subunidades representadas pelas associações metaultrabásica, básica me
taplutônica e metavulcânica. 

I. Associação metaultrabásica 

Nesta subun1dade estão incluídos os metaultramafitos representados por 
serpentinitos e xistos magnesianos, bem como metaperidotitos e metapi
roxenitos que ocorrem, com freqüência, intercalados com as demais ro
chas do complexo. 
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a) Serpentinitos 

Os corpos de serpentinitos são, normalmente, alongados, grosseiramen
te lenticulares, com dimensões variadas, aflorando de modo descontínuo 
na forma de matacões ou de pequenas cristas alinhadas e, via de regra, cir
cundados por xistos magnesianos. 

Macroscopicamente, estas rochas apresentam lineação pouco desen
volvida, gerada pelo alinhamento de serpentinas e cloritas. As cores variam 
de cinza-escuro a esverdeadas, quando frescas e, quando alteradas, estas 
rochas apresentam cores castanho e castanho-amarelada. 

Microscopicamente, são constituídas essencialmente por serpentina, 
predominando a antigorita, com crisotilo e lizardita, ocorrendo em meno
res proporções, já identificadas por Garcia Et Cairo (1981) através de difra
tometria de raios X e microscopia eletrônica. Os termos texturais mais co
muns encontrados nestas rochas são principalmente o tipo mesh (Malt
mann, 1978) e, secundariamente, ribbon e bladed mat, descritos detalha
da mente por Garcia (1980) e Chemale Junior (1982), para os serpentinitos 
da região da Palma, e por Rêgo (1980), para as rochas serpentinizadas do 
complexo básico-ultrabásico de Pedras Pretas. O clinocloro é a variedade 
de clorita que freqüentemente ocorre associado à serpentina, ocorrendo 
talco, carbonatos, opacos e anfibólio (tremolita-actinolita), em pequenas 
percentagens. Os opacos, de um modo geral, são representados por mag
netita, salientando-se, no entanto, a identificação de ferricromita e cromi
ta, por Garcia & Hartmann (1981). Além destes, com maior raridade, ocor
rem vesuvianita e olivina, descritas por Chemale Junior (op. cit. ), e pargasita. 

Jost & Hartmann (1979) descreveram rodingitos no flanco ocidental do 
cerro da Cria, no município de São Se pé, junto aos corpos ultramáficos e 
xistos magnesianos, ocorrentes na forma de blocos rolados. Segundo es
tes autores, estas rochas apresentariam estrutura bandada e, ao micros
cópio, textura granoblástica, levemente orientada, à base de actinolita, zoi· 
sita, hidrogrossularita e possivelmente prehnita. 

Os serpentinitos da região de Serrinha, no município de São Gabriel e 
às margens do arroio Cambaizinho, afloram na forma de uma crista alon
gada, de direção NNE, associados a xistos magnesianos. Junto a estas ro
chas ocorre um nível de serpentinitos que, em afloramento, exibem cor cinza
escuro, salientando-se uma textura diferente daquelas normalmente ob
servadas nos serpentinitos da região. Esta textura caracteriza-se por apre
sentar, imersos em uma massa fina, agregados de minerais prismáticos, ri
piformes e intercruzados. Massas de cromita e magnetita ocorrem como 
rolados junto aos serpentinitos. 

Ao microscópio, estas rochas caracterizam-se por apresentar minera
logia à base de antigorita, clorita e minerais opacos, a primeira mostrando 
arranjos característicos da textura spinifex radiada. 

Estes arranjos, em algumas amostras, caracterizam-se por apresenta
rem pseudomorfos de olivina intercruzados, onde os cristais exibem um há
bito tubular um pouco diferente daqueles observados em texturas spinifox 
típicas. Entretanto, estes arranjos não são típicos de rochas peridotíticas 
plutônicas nem, tampouco, similares àqueles de origem metamórfica en
contrados em rochas desta natureza. Já em outras amostras com mesma 
mineralogia, os cristais apresentaram-se bem mais alongados, truncados 
quando intercruzados, exibindo terminações bipiramidadas, caracterizando 
uma textura do tipo spinifox típica. De modo geral, são constituídas por lâ
minas intercruzadas de antigorita pseudomórfica sobre olivina esqueletal, 
as quais se dispõem em ângulos variados, configurando um arranjo trian
gular. O material interlârninas é essencialmente cloritoso e deve relacionar-se 
ao produto do metamorfismo de fácies xistos verdes atuando sobre mate
rial vítreo residual. A ocorrência escassa de píroxênio é marcada pela pre
sença de agregados pseudomórficos, fibrorradiados, de serpentina e/ou 
clorita. A antigorita, que ocorre em lâminas, tem tamanhos variando de 3 
mm até 1,5 e 2 em, e foi caracterizada através de métodos óticos e por di
fração de raios X. Ao microscópio, este mineral não apresenta pleocroís
mo, tendo caráter biaxial negativo. A clorita é da variedade clinocloro, apre
sentando coloracão castanho-claro à luz natural. Os minerais opacos, fre
qüentemente deÍineiam os pseudomorfos de olivina, ocupando microfra
turas posicionadas perpendicularmente à maior alongação das lâminas de 
antigorita e associando-se, também, à clorita da matriz. 

b) Xistos magnesianos 

Estas rochas encontram-se, via de regra, associadas aos serpentinitos ou 
interacamadas com as rochas metassedimentares da unidade litoestrati
gráfica ora descrita. 

Sob esta denominação é englobada uma grande variedade de tipos li
tológicos, os quais, normalmente com xistosidade bem desenvolvida e oca-
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sionalmente pouco foliados ou maciços, apresentam cores que variam do 
cinza-amarelado e esverdeado até tons verde-escuros. 

As paragêneses mais freqüentes são: talco + tremolita + clorita (cli
noclorol + opacos, e clorita + tremolita t carbonato t serpentina +opa
cos, constituindo os tipos litológicos mais comuns, tais como talco-tremolita 
xistos, talco-clorita xistos, serpentina-talco xistos, clorita-talco-carbonato 
xistos, carbonato-talco-tremolita xistos, entre outros, além de variedades 
rnonominerálicas como clorititos, tremolititos e actinolititos. 

Ao microscópio, as rochas magnesianas mostram texturas lepido e ne
matoblásticas, delineadas pelo alinhamento dos grãos prismáticos de an
fibólio ou de minerais filitosos, e eventualmente porfiroblásticas, em geral 
oriundas do desenvolvimento de porfiroblastos de anfibólio imersos em ma
triz mais fina, composta por talco, serpentina e/ou clorita. A clorita 
apresenta-se incolor à luz natural, constituindo la melas curtas ou forman
do agregados, estando representada pela variedade clinocloro, idioblásti
ca a xenoblástica. Menos comum é a presença de clorita verde. A tremoli
ta, presente como prismas alongados, idio a hipidioblásticos, ocorre for
mando agregados aciculares ou dispostos ao acaso. O talco ocorre na for
ma de palhetas finas ou em agregados, formando ocasionalmente uma mas
sa muito fina, imersa na qual se distribui a mineralogia restante, ocorrendo 
ainda, com mais raridade, carbonatos, epídoto e esfeno. Os opacos apare
cem, via de regra, microgranulares e na forma disseminada. Chemale Ju
nior (1982) e Garcia (1980) descreveram a presença de cummingtonita em 
algumas lâminas de xistos magnesianos. 

c) Metaperidotitos e metapiroxenítos 

As rochas englobadas sob esta denominação abrangem termos petrográ
ficos tais como metadunitos, metalherzolitos, metawehrlitos, metarzbur
gitos e metawebsteritos ocorrendo, principalmente, junto às rochas dare
gião do cerro Mantiqueiras, no Passo do Ivo, em Mata Grande e no com
plexo de Pedras Pretas (Rêgo, 1980). 

A serpentinização é o processo que freqüentemente se desenvolve so·· 
bre estas rochas, atuando pseudomorficamente, por efeito do metamor
fismo de baixo grau, sobre as olivinas. Estas rochas preservam as texturas 
e grande parte das mineralogias ígneas originais, permitindo a extrapola
ção de uma origem comum à dos serpentínitos que geralmente estão 
associados. 

A mineralogia primária está representada por olivina, ot1opiroxênio, cli
nopiroxênio e opacos, e os minerais de alteração, derivados de metamor
fismo, são serpentina, clorita, anfibólios, talco, carbonato e idingsita. 

Macroscopicamente, apresentam-se maciças, com rara orientação dos 
componentes mineralógicos, e com cores normalmente variando do cinza
escuro ao negro. 

Ao microscópio, mostram-se eqüigranulares a ineqüigranulares. A oli
vina e, ocasionalmente, o piroxênio constituem a fase cumulada da crista
lização, enquanto o anfibólio, via de regra, ocorre preenchendo os espa
ces intergranulares, dispondo-se entre os grãos de olivina e piroxênio. A 
~livina, anédrica, geralmente forsterita, mostra-se bastante fraturada, sendo 
estas fraturas preenchidas por serpentina. Ocasionalmente, apresenta-se 
totalmente alterada para idingsita, que exibe cores alaranjadas em luz na
tural. Os piroxênios são quer do tipo clino como ortopiroxênio. Do primei
ro tipo o mais comum é a augita e, dentre os ortopiroxênios, encontram-se 
o hiperstênio e a enstatita, a última tendo sido descrita por Rêgo (op. cit.) 
na região de Pedras Pretas. Os anfibólios mais freqüentes são a tremolita 
e a pargasita, que ocorrem formando grãos porfiroblásticos ou apresentando 
textura intercumulada reliquiar, conferindo à rocha, quando orientados, tex
tura nematoblástica. A ocorrência de cummingtonita foi descrita, por Rê
go (op cit. ), nos metaultramafitos a sudoeste de São Sepé. Os opacos, prin
cipalmente magnetita e, secundariamente, ilmenita, ocorrem na forrna de 
vênulas ou preenchendo pequenas fraturas. A presença de cromita foi men
cionada por Oliveira (1981). em rochas da região do Passo do Ivo. 

11. Associação básica metaplutônica 

As rochas desta associacão estão representadas, de um modo geral, por 
metagabros de granulação média a grosseira, com termos pegmatíticos se
cundários, encontrados na região da Palma, nc: forma de pequenos corpos 
isolados na região do Passo do Ivo, associados a metaultramafitos, meta
piroxenitos e metaperidotitos, e, na área de Mata Grande, corresponden
tes, aí, ao conhecido "gabro de Mata Grande", de lssler, Burger e Roisen
berg (1967), e no Maciço de Pedras Pretas. 



Estas rochas caracterizam-se por apresentar estrutura maciça ou leve
mente gnáissica e cores que variam de cinza-escuro a cinza-claro e esver
deadas, variáveis conforme os teores de plagioclásio, piroxênio e anfibólio 
presentes nestas litologias. 

Ao microscópio, verifica-se que estas rochas são compostas por pla
gioclásio, piroxênio, olivina e anfibólio c.omo minerais e.sse.nciais, ocorren
do, ainda em diferentes proporções, apat1ta, opacos, espmého verde, quartzo 
e feldspato alcalino, com esfeno, apatita e zircão em quantidades acessó
rias. Os minerais de alteração estão representados, freqüentemente, por 
biotita, clorita, epídoto, escapolita, carbor.~ato e, em menores proporções, 
talco e serpentina. Em função da mineralogia existente, são caracterizados 
termos gabróicos, os quais gradam, com o aumento do conteúdo de pla-
gioclásio, para bandas anortositicas. . 

As texturas mais freqüentes são as formadas pelo inter-relacionamento 
do plagioclásio com o piroxênio/anfibólio, como a ofítica e a subofítica, pre
servando as características de rochas ígneas plutônicas. O plagioclásio e 
0 piroxênio ocorrem como minerais cumulados, ocasionalmente este últi
mo aparecendo também como intercumulação. O anfi~ólio, nos metaga
bros, apresenta-se comumente como mineral intercumulado, ocorrendo 
esporadicamente, em alguns anfibolitos, como mineral cumulado juntamen
te com o plagioclásio. O plagioclásio é de composição labradorítica a an
desínica, ocasionalmente zonado, com grãos normalmente subédricos. 
Encontra-se em geral maclado segundo as leis da Albita e Carlsbad, as ma
elas estando comumente deformadas em decorrência de efeitos cataclás
ticos. Apresenta alteração para sericita, epídoto e argila-minerais. Os piro
xênios exibem formatos subédricos a anédricos, sendo comuns o hipers
tênio, a augita e o diopsídio. Inclusões de óxidos de ferro e titânio nas cli
vagens caracterizam a variedade de augita, a diálaga. Este mineral altera
se para clorita junto às fraturas, ocorrendo, em suas bordas, transforma
ções para anfibólios através de processos de uralitização. A olivina, nem 
sempre presente, ocorre na forma anédrica, muito fraturada, usualmente 
com coroas quelifíticas onde se desenvolvem serpentinas ou piroxênios. 
Os anfibólios mais freqüentes são a tremolita e a actinolita, ocorrendo tam
bém a hornblenda, via de regra, de variedade pargasítica. No complexo 
básico-ultrabásico de Pedras Pretas, o anfibólio primário é a hornblenda, 
tendo Rêgo (1980) descrito a ocorrência subordinada de cummingtonita. 
Na região de Mata Grande, Szubert et ali i (1977) descreveram um anfibólio 
com pleocroísmo azul, com alta probabilidade de tratar-se de um mineral 
da série glaucofano-crossita, típico da fácies xistos azuis. Os minerais aces
sórios, zircão, opacos, esfeno, apatita e espinélios, ocorrem isolados ou co
mo inclusões nos minerais ferromagnesianos. O quartzo e o feldspato al
calino são raros, ocupando os espaços intergranulares como frutos de cris
talização dos resíduos magmáticos finais, sugerindo natureza toleítica pa
ra o magma que deu origem a estas rochas. 

As rochas plutônicas metabásicas, representadas, principalmente, por 
metagabros, encontram-se normalmente associadas a metaultrabasitos, 
salientando-se a presença, tanto na Vila da Palma, como nas regiões do 
Passe do Ivo e no Maciço Pedras Pretas, de corpos anortosíticos. No Ma
ciço de Pedras Pretas, Rêgo (1980) postulou que as feições petrográficas, 
estruturais e texturais deste ajustar-se-iam ao modelo clássico da forma
ção de complexos estratiformes. Apresentariam também caráter estratifor
me, segundo Oliveira (1981) e Chemale Junior (1982), as rochas do maciço 
máfico-ultramáfico Passo do Ivo. 

O gabro de Mata Grande, designado de coronito por lssler, Burger e Roi
senberg (1967), com tendência a troctolito, apresentaria, segundo Hartmann 
et alii (1981) apud Chemale Junior (1982), características estratiformes se
melhantes às rochas do Maciço Passo do Ivo, portando relações intrusivas 
com os metamorfitos de baixo grau que o circundam. 

111. Associação metavulcânica 

As rochas pertencentes a esta associação foram subdivididas em duas su
bunidades: rochas metavulcânicas básicas e rochas metavulcânicas inter
mediárias e ácidas. 

a) Rochas metavulcânicas básicas 

As rochas desta subunidade estão representadas por metabasaltos que ocor
rem, com maior expressão, em área na região da Palma. Estas rochas são 
normalmente verde-escuras a cinza-escuro, ocorrendo na forma tle peque
nos corpos, via de regra em concordância estrutural com os demais litóti
pos do complexo. Chemale Junior (1982) citou a ocorrência de diques des
tas rochas· cortando as jazidas de metacalcário da Vila da Palma. 

Petrograficamente, são de granulação fina a média, holocristalinas e, 
ao microscópio, apresentam-se com texturas ígneas remanescentes, tais 
como ofítica e intergranular. A textura porfirítica ocorre localmente preser
vada, com fenocristais totalmente alterados para agregados argilosos. Mi
nera logicamente, são compostas, essencialmente, por plagioclásio, piro
xênio e anfibólio, estando também presentes minerais acessórios e de al
teração, tais como esfeno, sericita, argilominerais, epídoto, clorita e car
bonatos. Os plagioclásios geralmente encontram-se saussuritizados e ma
dados segundo a lei da Albita, zonados e fraturados, com formato prismático 
idiomórfico, característico de rochas vulcânicas, apresentando composi
ção de labradorita ou albita, a última devida ao metamorfismo da fácies xistos 
verdes. O piroxênio presente é a augita, a qual se encontra parcial ou total
mente substituída por actinolita, com ocorrência ocasional de cumming
tonita, encontrando-se freqüentemente alterada para clorita. Os opacos 
mostram formas idiomórficas, freqüentemente leucoxenizadas, sendo o epí
doto um mineral de alteração que ocorre geralmente associado aos máfi
cos alterados. O quartzo ocorre em pequenas proporções preenchendo es
paços intergranulares. 

b) Rochas metavulcânicas intermediárias e ácidas 

As rochas incluídas nesta subunidade foram descritas, na região da Palma, 
por Szubert et ali i (1978), Garcia (1980), Kirchner & Andriotti (1981), Garcia 
& Hartmann (1981) e Chemale Junior (1982). Genericamente, são metavul
canitos que, macroscopicamente, mostram estrutura maciça, grã fina a mé
dia e cores que variam do rosa ao cinza-escuro. Ocorrem, via de regra, na 
forma de diques ou como massas cuja disp'osição, em derrames ou sills, 
é de difícil caracterização. Os tipos litológ!cos predominantes são rochas I 
de composição variando entre metadioritós, metadacitos e metandesitos. 
Metalatitos e metatraquitos foram descritos por Szubert et ali i (1978). Os 
constituintes minerais essenciais são feldspato alcalino, plagioclásio, quart-
zo, biotita, anfibólio e piroxênio ocorrendo em diferentes proporções, ca
racterizando cada um dos tipos litológicos acima mencionados. Os feno
cristais de plagioclásio, hornblenda ou biotita, e, ocasionalmente, feldspato 
alcalino e quartzo, ocorrem imersos em matriz que preserva intercrescimen-
tos granofíricos quartzo-feldspáticos, cóm clorita, sericita, carbonato e opa-
cos constituindo mineralogia complementar nas rochas metarriodacíticas 
a metacíticas. Por outro lado, as rochas de composição intermediária mos-
tram matriz fina, com arranjo intergranular entre plagioclásio, quartzo, epí-
doto, minerais opacos, esfeno, carbonatos, se ri cita e biotita, na qual feno
blastos de plagioclásio e anfibólio (actinolita) encontram-se imersos. Ge
ralmente, o plagioclásio ocorre alterado por processos de epidotização e 
saussuritizacão. Garcia (1980) reconheceu, nos metandesitos, albita na forma 
de fenoblastos, sendo esta, no entanto, comumente difícil de ser identifi-
cada. O quartzo ocorre geralmente na matriz, formando intercrescimen-
tos com os feldspatos ou preenchendo espaços intergranulares. Os anfi
bólios ocorrem em pequenas percentagens, sendo comum a hornblenda 
verde, nos termos ácidos, e a actinolita, nos termos intermediários. A bio-
tita, freqüentemente subédrica, encontra-se, via de regra, alterada para clo-
rita. Dado o estado de alteração dessas rochas, epídoto, sericita, clorita, 
esfeno e óxidos de ferro e de titânio hidratados sao minerais freqüentes, 
oriundos das transformações sofridas. 

B) Seqüências metassedimentares 

As seqüências metassedimentares do Complexo Vacacaí apresentam uma 
grande diversidade de tipos litológicos, seja pelas diferenças dos materiais 
que lhes deram origem, seja pelo tipo e grau de metamorfismo a que os mes
mos foram submetidos. As rochas variam a curta distância, ocorrendo in
teracamadas e desenvolvendo, em alguns locais, estruturação rítmica. Para 
efeitos de descrição, esta seqüência está subdividida em cinco grupos dis
tintos em função da natureza do material original, sendo, o primeiro, repre
sentado pelas rochas metapelíticas, seguindo-se as rochas metapsamíti
cas e metarrudíticas, as calcossilicatadas e as químicas. Rochas cataclás
ticas são freqüentemente reconhecidas, desenvolvendo-se sobre as seqüên
cias metassedimentares como resultado do metamorfismo dinâmico, ge
rando blastomilonitos, filonitos e milonitos de estrutura gnáissica ou xistosa. 

I. Rochas metapelíticas 

Estas rochas apresentam xistosidade bem desenvolvida e estão represen
tadas, principalmente, por xistos e filitos com cores que variam de cinza
claro a escuro, adquirindo tons esverdeados quando predominam clorita 
e/ou biotita. 
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Ao microscópio, apresentam textura lepidoblástica, desenvolvendo pa
ragêneses diagnósticas da fácies xistos verdes (Miyashiro, 1973). 

Genericamente, reconhecem-se as paragêneses biotita + muscovita 
+ quartzo ± clorita ±granada e clorita + cloritóide + muscovita + quart
zo ±granada ±estaurolita. O quartzo, normalmente xenoblástico, ocorre 
com extinção ondulante. A biotita, a muscovita e a clorita, com grãos ané
dricos a subédricos, desenvolvem-se na forma de !ameias alongadas ou di
minutas, normalmente orientadas. Cloritóide e estaurolita foram descritos 
por Chemale Junior (1982) em metapelitos da "Seqüência Pontas do Sal
sa", na região da Palma. A granada, da variedade ferroaluminosa, alman
dina, ocorre como cristais bem formados, exibindo textura rotacional. Mi
nerais freqüentes e que ocorrem em quantidades acessórias são a turmali
na, plagioclásio (albita), epídoto, zircão e esfeno. Os carbonatos e os argila
minerais ocorrem geralmente relacionados à alteração de minerais primários. 

Grafita xistos formam pequenas ocorrências descontínuas entre as de
mais litologias metassedimentares, destacando-se as ocorrências a sudoeste 
de Lavras do Sul, nas cercanias da fazenda Budó, e ao norte da vila de Ma
ta Grande. 

li. Rochas metapsamíticas e metarrudíticas 

As rochas metapsamíticas estão representadas por quartzitos, quartzitos 
micáceos, metarcóseos e matagrauvacas, representando o produto da ação 
do metamorfismo regional sobre rochas sedimentares arenosas maturas 
(arenitos ortoquartzíticos) e imaturas (arenitos arcoseanos e grauvacas). 

Macroscopicamente, apresentam-se maciças ou pouco folia das, com 
granulação fina a média e coloração cinzenta, nos quartzitos e metagrau
vacas, e rosada nas rochas portadoras de feldspatos alcalino, isto é, 
metarcóseos. 

Ao microscópio, a textura varia de granoblástica, nas rochas constituí
das principalmente por quartzo, feldspato e raros minerais micáceos, a le
pidoblástica, naquelas que apresentam maior quantidade de minerais la
melares. As paragêneses mais freqüentes são: quartzo ±muscovita (ou se
ri cita) ± biotita ± clorita e quartzo + plagioclásio (albita) ±feldspato alca
lino ± biotita ± hornblenda ±opacos. A granada ocorre, eventualmente, 
nos metarcóseos da região da Palma (Garcia, 1980). O quartzo é o consti
tuinte principal dos quartzitos, com grãos xenoblásticos suturados, não raro 
alongados, exibindo extinção ondulante. Enquanto que, nos metarcóseos, 
este mineral predomina sobre a fração feldspática, nas metagrauvacas ocorre 
o inverso. Biotita, muscovita e clorita ocorrem na forma de la melas alon
gadas ou diminutas, via de regra orientadas. Os feldspatos estão represen
tados pelo feldspato alcalino (microclínio) e plagioclásio (albita), com grãos 
xenomórficos e eventualmente hipidiomórficos. A hornblenda ocorre, oca
sionalmente, em pequenas quantidades, sendo que Chemale Junior (1982) 
citou a presença de actinolita nestas rochas. Os minerais acessórios que 
aparecem mais freqüentemente associados são esfeno, zircão e carbonato. 

Os meta conglomerados ocorrem, em geral, na forma de pequenas lentes 
associadas aos xistos magnesianos. São normalmente paraconglomera
dos, onde os seixos, de composição variada, são, via de regra, arredonda
dos a subarredondados e imersos em matriz xistosa, como na região do cerro 
do Ouro e ao sul da região de Mata Grande. 

111. Rochas calcossilicatadas 

As rochas calcossilicatadas representam rochas sedimentares, de compo
sição areno-calcoargilosa, submetidas ao metamorfismo regional. 
Apresentam-se maciças ou com estrutura gnáissica e, ocasionalmente, xis
tosa, exibindo, comumente, coloração branco-acinzentada a esverdeada, 
sendo comum o desenvolvimento de porfiroblastos de anfibólio, normal
mente identificáveis macroscopicamente. A distribuição destes litótipos é 
aleatória, ocorrendo, quer na forma de lentes, quer como grandes níveis, 
como nas bordas leste, nordeste, norte e sul do granitóide de Caçapava, 
ao norte da vila de Mata Grande e a leste de Vila da Palma. 

Ao microscópio, a textura predominante é a granonematoblástica, em
bora apresentem também textura porfiroblástica, quando grãos de anfibólio, 
granada, biotita e/ou cordierita ocorrem com características pós
cinemáticas, desenvolvidas ao acaso sobre uma matriz de composição 
quartzo-feldspática e apresentando inúmeras inclusões de minerais cons
tituintes desta última. 

A mineralogia essencial destas rochas forma paragêneses como quartzo 
+ plagioclásio + actinolita ± epídoto ± diopsidio + opacos e quartzo + 
plagioclásio + biotita + granada ± cordierita + opacos. Os acessórios 
mais comuns são esfeno, turmalina e apatita, além de minerais de altera
ção como sericita, carbonato, clorita e argila-minerais. 
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O diopsídio, quando presente, ocorre no núcleo dos grãos de actinolita 
e, da mesma forma, a biotita, com pleocroísmo variando de amarelo-pálido 
a marrom-esverdeado, mostra a mesma relação de transformação com o 
anfibólio, ocorrendo em suas bordas. Efeitos cataclásticos são comumen
te observados nestas rochas, que foram descritas por Garcia (1980) como 
metamargas aluminosas. 

IV. Rochas metassedimentares químicas 

Este grupo engloba rochas carbonatadas representadas por mármores cal
cíticos e dolomíticos, bem como rochas silicosas representadas por meta
cherts, ferruginosos ou não. 

Os mármores ocorrem na forma de lentes, das mais variadas dimensões, 
concordantemente intercaladas com as demais rochas metassedimenta
res do complexo, ou associadas, em contatos abruptos ou tectônicos, com 
as rochas meta ígneas. Dignas de menção são as ocorrências a leste do Gra
nito de Caçapava, na Vila da Palma e a oeste de Vila Nova, junto à BR-290. 

São rochas de cores brancas e cinza-claro, com granulação variando 
de média a grosseira. 

Nestas litologias desenvolvem-se mármores puros e impuros, que ge
ralmente se apresentam maciços, com o carbonato (calcita e/ou dolomi
ta) constituindo mais de 90% da mineralogia presente e exibindo, ao mi
croscópio, arranjo granoblástico. Em menores proporções ocorrem, ainda, 
antigorita, talco, tremolita, epídoto e traços de opacos. 

Nas metamargas é comum a presença de estruturas xistosas, quando 
os minerais filitosos são mais abundantes. Estas rochas apresentam cores 
esverdeadas e granulação fina a média, sendo formadas essencialmente 
pela paragênese epídoto + clinopiroxênio + granada + carbonatos + es
feno + prehnita + opacos. 

Metacherts foram caracterizados por Szubert et a/11 (1978) como rochas 
de aspecto bandado, de cores cinza-escuro, compostas, ao microscópio, 
por quartzo e magnetita ou hematita (até 30% ). Garcia (1980) descreveu
as sob a denominação de quartzitos ferruginosos, ocorrentes junto à faixa 
de metamorfitos da Vila da Palma. Recentemente, Reischl, Kolling e Feld
mann (1982) detectaram, a leste de Caçapava do Sul, formações ferrífe
ras, compostas por hematita e quartzo finamente recristalizado, as quais 
dosaram teores de ouro entre 8,5 e 34,5 ppm. 

1.2.2.6 ~ Caracterização litoquímica 

A caracterização litoquímica das rochas pertencentes ao Complexo Vaca
caí visa, através do estudo das análises químicas realizadas pelo Projeto RA
DAMBRASIL, bem como daquelas compiladas da bibliografia existente, 
à execução de uma análise comparativa quanto à filiação magmática e po
sicionamento geotectônico das ocorrências de rochas máfico-ultramáficas 
e metavulcânicas intermediárias a ácidas das regiões de Vila da Palma, Passo 
do Ivo, Serrinha, arroio Cambaí, Mata Grande, Pedras Pretas, cerro Manti
queiras, fazenda Tu nas e arroio São Rafael. Os dados utilizados encontram-se 
enumerados nas Tabelas 1.VIII, 1.1X, 1.X, 1.XI, 1.XII e 1.XIII. 

Para a caracterização química da filiação magmática do líquido que deu 
origem a estas rochas, foram utilizados o diagrama Ti/100-Zr-Sr/2, de Pearce 
& Cann (1973), e o diagrama Ti02-K20-P205, de Pearce, Gorman e Birkett 
(1975), dos quais foi utilizado, preferencialmente, o primeiro, que mostra 
maior poder discriminante. O segundo diagrama só foi utilizado no caso 
de os elementos-traço Zr e Sr não terem sido analisados. Da observação 
do diagrama Ti/100-Zr-Sr/2 (Fig. 1.20) depreende-se q!Je a maioria das ro
chas mostra quimismo condizente com o de rochas toleíticas de baixo po
tássio, cabendo observar que Suslova (1979) citou a íntima associação de 
toleítos de baixo potássio com rochas komatiíticas do Arqueano na penín
sula de Kola. Entretanto, as amostras da região do cerro Mantiqueiras plo
tam no campo calcoalcalino, e, ainda, as rochas metaultrabásicas, não ser
pentinizadas, da região de Pedras Pretas, concentram-se no campo dos ba
saltos de fundo oceânico. Em relação às rochas de Pedras Pretas, Rêgo (1980) 
apontou afinidade toleítica para as rochas meta básicas, com semelhança 
ao trend de diferenciação de complexos estratiformes, onde os estudos de 
correlação química mostram a presença de litologias moderadamente di
ferenciadas. No diagrama Ti02-K20-P20 5 (Fig. 1.21), os metaultramafitos 
da região da Palma, bem como a maior parte das amostras analisadas de 
metabasitos, tendem a se concentrar no campo de basaltos de fundo oceâ
nico. Para as litologias da região do Passo do Ivo, somente aquelas classifi
cadas como clinopiroxênio-ortopiroxênio-olivina, cumulados por Oliveira 
(1981), plotam neste mesmo campo. 



O diagrama MgO-CaO-AI203 (Figs. 1.22 e 1.23) permite comparar os 
pontos referentes às amostras das unidades metaultrabásica, metabásica 
e metavulcânica intermediária, do Complexo Vacacaí, com os trends esta
belecidos pela diferenciação de rochas com caráter químico komatiitico de 
Munro Township, de Arndt, Naldrett e Pyke (1977). Observa-se que as ro
chas do Complexo Vacacaí formam trends aproximadamente paralelos àque
les estabelecidos pelas rochas de Munro Township, evidenciando o fracio
namento da olivina e dos piroxênios durante a cristalização destas rochas. 
Permite o diagrama, ainda, observar que aquelas rochas totalmente ser
pentinizadas, como era de se esperar, aproximam-se do ápice do MgO, de
monstrando perda de CaO e Al20 3 durante os processos de serpentiniza
ção. Para as rochas da região de Palma, ·que contêm rochas metavulcâni
cas intermediárias, delineia-se uma evolução semelhante ao trend de dife
renciação do líquido de Skaergaard. 

No diagrama atômico Fe+ Ti-AI-Mg, de Jansen (1976), apud Francis & 
Hynes (1979) (Figs. 1.24 e 1.25), denota-se a gradação desde rochas que 
se concentram no campo dos komatiitos ultramáficos, passando pelo campo 
toleítico, desenvolvendo um trend suborizontal imposto pelo fracionamento 
da olivína e do píroxênio destas rochas. Nas rochas de Pedras Pretas, o trend 
suborizontal estabelecido evidenciaria consangüinidade entre as rochas me
ta básicas e metaultrabásicas, sendo as mesmas tendências observadas nas 
litologias das regiões da Palma e de Passo do Ivo. Neste mesmo diagrama, 
as ocorrências de cerro Mantiqueiras, lbaré, Mata Grande e Serrinha 
restringem-se ao campo das rochas com quimismo komatiítico. 

No diagrama AFM (Figs. 1.26 e 1.27), com campos retirados de Cole
man (1977), observa-se a natureza magnesiana do magma que deu origem 
às rochas do Complexo Vacacaí. Entretanto, fica aí claro que o enriqueci
mento em ferro não ocorre nas rochas de composição intermediária a áci
da da região de Palma, evidenciando evolução calcoalcalina para estes li
tótipos. As ocorrências das regiões de Serrinha, lbaré e cerro Mar"ltiquei
ras restringem-se ao campo de peridotitos metamórficos e de rochas má
ficas e ultramáficas cumuladas, ofiolíticas, o que ocorre, também, com as 
porções ultramáficas das regiões de Mata Grande, Pedras Pretas e Passo 
do Ivo. Já as rochas metabásicas tendem a acompanhar o comportamen
to das rochas meta básicas da região de Palma. Neste sentido, convém ob
servar que Coleman (1977) ressaltou uma certa superposição, nesse dia
grama, dos toleítos oceânicos e komatiitos, tal superposição mostrando 
que, possivelmente, o líquido original de seqüências ofiolíticas cumuladas 
pode ser similar àquele dos komatiitos mais primitivos e que, pelo menos, 
alguns toleítos oceânicos possam ter sua composição derivada do fracio
namento parcial de um líquido original mais magnesiano. 

Nos diagramas binários Al20 3x Fe0/(Fe0+Mg0) (Fig. 1.28) e 
Ti02-Mg0 (Fig. 1.29) observa-se que a maioria das amostras cai no cam
po referente às rochas que apresentam quimismo komatiítico. As amostras 
oriundas da região de Pedras Pretas, do diagrama da Figura 1.28, destacam
se por formar um trend verticalizado, com pequeno desvio para o setor di
reito do diagrama em conseqüência de valores maiores na razão 
FeO/ ( FeO + MgO) nas litologias meta básicas. As rochas das demais ocor
rências formam trends positivos indicando, via de regra, comagmaticida
de entre os termos ultrabásicos e básicos. No diagrama da Figura 1.49 
observa-se que a maioria das rochas analisadas plota no campo dos koma
tiitos de Barberton, acusando, para isto, valores de Ti02 inferiores aos 9% 
e valores de MgO normalmente elevados. 

Do exposto, mesmo considerando que os dados petrográficos, geocro
nológicos, geoquímicos e de geologia de detalhe sejam ainda esparsos, a 
integração das informações até o momento disponíveis permite caracteri
zar, para grande parte das rochas pertencentes a este complexo, elemen
tos similares àqueles definidos em cinturões vulcanossedimentares arquea
nos. Assim, os parâmetros químicos definidos por Brooks & Hart (1974) para 
komatiitos, tais como Ca0/AI20 3 > 1, MgO > 9%, K20 < 0.9% e Ti02 
< 0.9%, são, na maioria dos casos, satisfeitos pelas rochas metaígneas do 
Complexo Vacacaí, salientando-se, no entanto, variações na razão 
Ca0/AI20 3 . Tais variações, com valores inferiores ao estipulado por Brooks 
& Hart (op. cit.l,ocorrem, segundo Nesbitt & Sun (1976), devido à mobili
zação dos elementos envolvidos durante os processos de metamorfismo, 
sendo, por isso, por estes autores eliminada da definição de komatiitos. Nis
bet, Bickle e Martin (1977) sugeriram, para a caracterização de lavas koma
tiíticas, a presença de textura spinifex e a compatibilidade com os requisi
tos químicos de Brooks & Hart (op. cit.), incluindo, nesta definição, rochas 
com razão C aO I Al20 3 inferiores a 0.8%, esta nova proposição ten'âo sido 
adotada por Nesbitt et alii (1979) e Condie (1981). 

A presença de textura spinifex em rochas ultramáficas da região de Ser
rinha, aliada ao comportamento químico das associações máfico-

ultramáficas, vem indicar para, pelo menos parte destas rochas, origem a 
partir de magmas komatiíticos básicos e ultrabásicos. 

Aos resultados retromencionados somam-se, em favor da hipótese ora 
formulada, a generalizada ocorrência de ouro, com cobre e cromo subor
dinados, associados a estas rochas, e a recente detecção, na Vila da Pal
ma, por Chemale Junior (1982), dos Metagranitos lajeados e lagoa da Meia
wa deste autor, os quais, aqui incluídos no Complexo Cambaí, poderiam 
representar aquelas suítes granodiorito-tonalíticas que, na literatura, são 
referidas como intimamente associadas aos greenstone belts. Ao mesmo 
tempo, as rochas do Complexo Cambaí, de elevado grau metamórfico, da 
fácies granulito e anfibolito, compõem, juntamente com as rochas ora em 
discussão, um panorama geológico extremamente semelhante àqueles en
contrados em outros terrenos antigos, arqueanos, já sobejamente 
estudados. 

No intrincado arranjo estrutural das litologias do Complexo Vacacaí 
salientam-se, ainda, diversos corpos de composição gabroperidotítica, de 
idade mínima transamazônica, que, tectonicamente engastados em rochas 
graníticas mais modernas ou inseridos nos metamorfitos do complexo, cons
tituem os maciços referidos na literatura como o gabro de Mata Grande (Iss
ler; Burger Junior; Roisenberg, 1967). o Maciço de Passo do Ivo (Oliveira, 
1981) e o Maciço de Pedras Pretas (Villwock & L.oss, 1970), os quais mos
tram caráter estratiforrne e afinidades komatiíticas. Do mesmo modo, na 
região da Palma, a tendência de quimismo komatiítico e o desenvolvimen
to de processos de diferenciação comum para os metagabros, metanorto
sitos e metaperidotitos poderiam caracterizar um complexo estratiforme 
deformado, fatos estes já aventados por Garcia (1980), Garcia & Hartmann 
(1981) e Chemale Junior (1982). Estas rochas, com caráter estratiforme, po
dem ser relacionadas, em princípio, às demais litologias do "Greenstone Belt 
Vaca caí", constituindo complexos estratiformes associados à evolução deste 
(Viljoen & Viljoen, 1970; Myers, 1976 e Condie, 1981). Entretanto, se com
provado seu caráter intrusivo nas seqüências metamórficas do complexo 
em questão, evidenciando assim um desenvolvimento policíclico para es
te, podem, alternativamente, constituir corpos estratiformes mais jovens, 
"pós-greenstone", e afetados, em parte, pelo Evento Geodinâmico· 
Transamazônico. 

Finalmente, as limitações impostas pela escala do presente trabalho e 
a inexistência de trabalhos em escala intermediária, atuais e específicos, 
tornam difícil, visto o intrincado arranjo estrutural das rochas do comple
xo, fruto de sua própria evolução e da atuação de fenômenos deformacio
nais posteriores, distinguir, aí, uma seqüência estratigráfica definida para 
esta unidade, à semelhança daquela proposta por Anhaeusser (1971a) pa
ra os greenstone belts. No entanto, os inúmeros elementos geológicos aqui 
relacionados permitem caracterizar uma extrema semelhança do conjun
to com os greenstone belts primários de Glikson (1976), o atual nível de ex
posição das rochas do complexo sugerindo analogias com os greenstones 
sul-africanos e australianos, de vocação metalogenética quase que essen
cialmente aurífera devida à ausência ou incipiente desenvolvimento de uma 
seqüência vulcânica intermediária a ácida calcoalcalina. 

1.2.3 - Formação Arroio das Ilhas 

1.2.3.1 - Generalidades 

No decorrer dos trabalhos de mapeamento geológico conduzidos pelo Pro
jeto RADAMBRASIL no perímetro definido pelas cidades de São Gabriel, 
São Sepé, Caçapava do Sul e lavras do Sul, evidenciou-se a ocorrência 
de espesso pacote de rochas metassedimentares, extremamente litifica
das e de grau incipiente de metamorfismo. 

Tais rochas foram, anteriormente, relacionadas por Melcher & Mau 
(1960) à "série" Maricá, de Leinz, Barbosa e Teixeira (1941), tendo os pri
meiros descrito a passagem gradual dos sedimentos desta para rochas me
tamórficas originadas pelo metamorfismo de contato do stock granítico de 
Caçapava. 

As rochas da Formação Arroio das Ilhas, aqui proposta, ocorrem em 
áreas em parte anteriormente mapeadas como pertencentes à Formação 
Maricá, por Ribeiro et ali i (1966), e, em parte, anteriormente referidas à For
mação Vacacaí, por Ribeiro (1970a), que descreveu, a noroeste da Folha 
de Bom Jardim, uma extensa associação de rochas não xistosas que rapi
damente gradariam para metamorfitos de fácies ar:~fibolito na borda do Gra
nito Caçapava do Sul. Estas litologias apresentariam grau de metamorfis
mo muito leve, predominando metamorfitos como metagrauvacas, metar
cóseos, metassiltitos, metatufitos, metabasaltos e metandesitos. Ainda, 
remarcou a notável semelhança destas rochas com aquelas encontradas 
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TABElA l.V/11 
Complexo Vacacai. Associação básico-ultrabâsica do Passo do Ivo. Análises químicas e composições normativas 

MTGO MTGO MTGO MTGO MTGO MTGO MTGO MTGO MTGO MTGO 
N? da amostra 

1* 164* 3* 138* 64B* 76A* 80* 77A* 9* 17* 

Si02 35,00 35,67 36,10 36,51 37,03 37,94 38,16 39,27 36,49 37,70 
AI20 3 7,82 5,08 6,95 5,37 5.40 5,79 4.02 4,36 6,44 6,00 
Fe20 3 10,50 11,35 11,77 13,24 9,89 9,22 11,18 10,43 5,20 9,82 

Ul~ 
F e O 1.71 3,07 1,85 1,03 1,66 3,28 2.41 2,84 5,80 2,10 

"' 
MnO 0,17 0,16 0,19 0,20 0,18 0,24 0,28 0,26 0,18 0,16 

.~ :fi MgO 30,92 30,16 28,17 30,32 31,15 30,87 30,11 28,23 31,63 30,53 E o 
·:; '(ij C aO 2,02 0,89 1,29 0,48 1,15 1,11 2,36 3,84 2,61 0,70 a E 

.~ 00 Na20 0,29 0,08 0,29 0,16 0,16 0,20 0,20 0,33 0,29 0,16 
o 

K20 0,08 0,04 0,08 0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,08 0,04 

"" c 
c " Ti02 0,26 0,15 0,26 0,15 0,17 0,19 0,15 0,15 0,24 0,24 « E 

" P205 0,08 0,05 0,08 0,06 0,05 0,06 0,04 0,06 0,06 0,06 Ui 
H20 1,35 0.46 1,51 1,02 0,75 0,69 1,24 0,97 3,34 1,24 
PF 10.40 12,11 10,77 10,90 11,60 9,72 9,05 8,65 7,67 10,62 

Total 100,60 99,27 99,31 99,48 99,23 99,35 99,24 99.47 100,11 99,37 

Ba - - - - - - - - - -
Co 140 195 145 265 170 155 130 140 175 280 

E 
C r 5500 3400 3550 4300 6700 3950 4300 1300 5150 5800 

c. Cu - - - - - - - - - -
.9c la - - - - - - - - - -
~ Nb - - - - - - - - - -o 
c Ni 380 1200 590 590 515 415 850 350 400 1200 " E Pb - - - - - - - - - -

~ Se - - - - - - - - - -

" E Sr - - - - -- - - - - -

&l v - - - - - - - - - -
y - - - - - - - - - -
Zn - - - - - - - - - -
Zr - - - - - - - - - -

Quartzo o o o o o o o o o o 
Ortoclásio 0,53 0,27 0,54 0,26 0,26 0,26 0,26 0,52 0,50 0,26 

Albita 2,73 0,77 2,79 1,53 1,53 1,89 1,88 3,09 2,61 1,52 

Anortita 10,57 4,67 6,69 2,25 6,11 5,70 11,07 11,27 13,80 3,47 
Aegirina o o o o o o o ·O o o 

"' 
Biotita o o o o o o o o o o 

.... Diopsídio o o o o o o 1,29 7,31 o o 
~ 
c Hiperstênio 25,92 45,09 44,97 50,02 42,97 46,37 35,77 32,81 19,95 52,30 

iil Olivina 38,96 25,63 21,12 21,34 29,14 24,81 32,96 29,20 51,43 19,87 

~ Actino/ita o o o o o o o o o o 
5 Hedenbergita o o o o o o o o o o I 

~ 
Wollastonita o o o o o o o o o o 
Feldspatóide o o o o o o o o o o 

~- Nefelina - - - - - - - - - -
0.. 

Titanita ü - - - - - - - - - -

E l!menita 0,55 0,33 0,56 0,32 0,37 0,40 0,32 0,32 0,48 0,51 

o Hematita 8,65 5,57 9,51 13,05 8,19 2,72 6,63 4,58 o 6,79 z 
Magnetita 10,57 16,50 12,72 10,01 9,66 16,75 8,48 10,43 9,88 13,69 
Zircão o o o o o o o o o o 
Apatita 0,21 O, 13 0,21 0,16 0,13 0,16 0,10 0,16 O, 15 0,16 
Cromita 1,32 0,84 0,87 0,05 0,64 0,95 1,03 0,31 1,18 1.41 
Corindon o o o o o o o o o o 
Cal cita o o o o o o o o o o 

Q o o o o o o o o o o 
A 4,74 5.41 7.45 10,50 4,16 4,37 2,29 4,44 3,52 7,05 
p 95,26 94,59 92,55 89.49 95,63 95,63 97.70 95,56 96,48 92,95 
F o o o o o o o o o o 

M 72,84 69,23 59,74 69,76 74,32 72,31 70,31 69,08 74.46 73,27 
A 0,87 0,27 0,90 0.46 0,48 0,56 0,56 1,00 0,87 0,48 

F 26,29 30.49 30,36 29.78 25,20 27,12 29,12 29,92 24,67 26,25 

Fe + Ti 6,14 10,62 7,18 4,04 6,04 10,93 8,81 10,63 17,14 7,58 
Mg 76,80 77,87 76,29 63,05 81,55 76,49 81,62 78,69 70,29 78,84 
AI 17,06 11,51 16,52 12,90 12.42 12,58 9,57 10,88 12,57 13,58 

MgO 75,86 83,48 77,37 63,63 82,63 81,73 82,52 77.49 77,60 82,00 
C aO 4,96 2,46 3,64 1,33 3,05 2,84 6,47 10,54 6,60 1,88 
Al20 3 19,18 14,06 19,09 14,85 14,32 15,33 11,02 11,97 15,80 16,12 

Classificação petrográfica das amostras analisadas: MTG0-1, 164, 3, 138, 648, 76A, 80 e 77A - clinopiroxênio-olivina acumulados; MTG0-9, 17, 31 O e 1060 - olivina acumulados; MTG0-77, 18A, 19, 70A e· 
- clinopiroxênio-ortopiroxênio-olivina acumulados; MTG0-7A, 78 e 460 - gabro; 944/LK-470C.2- metadunito. 
"Análises realizadas pelo laboratório de análises químicas para rochas e minerais da UFRS, compiladas de Oliveira {1981). 
"" Análises realizadas pela GEOSOL, compiladas de Oliveira l1981). 
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MTGO MTGO MTGO MTGO MTGO MTGO MTGO MTGO " 944/ LK 
MTGO MTGO* 

310** 1060** 77" 18A' 19' 70A' 70' 7A' 7B* 46D'* 470C.2 

40,24 41,99 42,27 42,78 44.42 44,49 45,08 45,41 47,89 51,44 36,64 

1,90 3,41 5,27 4,75 7,57 7,35 8,15 20,11 21,73 14,64 3,28 

11,20 3,41 7,02 7,28 7,35 4,54 2,97 3,90 2,71 0,93 8,44 

2,75 8,56 3,99 3,50 3,15 5,10 6,35 4,45 4,30 6,10 3,06 

0,18 0,17 0,23 0,18 0,19 0,19 0,19 0,15 0,15 0,13 0,21 

29,70 29,63 24,23 24,64 21,17 20,93 20,01 10,13 . 7,44 -11,73 32,31 

3,01 6,02 8,80 7,88 8,85 12,15 13,21 10,10 11,06 9,73 0,99 

0,14 0,24 0,66 0,49 0,83 0,74 0,87 1,45 1.79 1,16 0,94 

0,03 0,06 0,16 0,12 0,20 0,12 0,12 0,37 Ó,49 0,70 <0, 10 

0,17 0,23 0,39 0,37 0,17 0,59 0,50- " 0,48·- 0,59 0,65 0,27 

- - 0,05 0,04 0,02 0,06 0,0_3. 0,08 0,03 - <0,10 

- - 0,87 0,75 0,77 0,22 0,18 0,42 0,20 - -

10,58 2,55 5,64 6,74 4,77 2,93 1,48 2,37 0,99 2,56 11,1 

99,90 96,27 99,58 99,52 99,47 99,41 99,14 99,42 99,28 99,97 97,44 

- - - - - - - - - 22 -
107 200 110 120 150 100 100 60 57 52 -

4700 2810 2850 2200 3950 2250 4300 295 300 1050 3900 

- - - - - - - - -· 14 -
- - - - - - - - - --
- - - - - - - - - <20 -

583 800 265 255 255 155 255 100 85 195 780 

- - - - - - - - - --
- - - - - - - - - --
- - - - - - - - - --
- ~ - - - - - - - --

- - - - - - - - - - -

- -- - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

o o o o o o o o 0,16 2,67 o 
0,20 0,36 1,00 0,76 1,25 0,72 0,72 2,32 2,95 4,24 o 
1,31 2,03 5,93 4,48 7,42 6,36 6,78 12,99 14,65 10,06 9,18 

4,94 8,07 11,63 11,25 17,26 16,64 18,32 50,05 51,13 34,03 3,86 

o o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o 0,98 

9,02 17,31 26,82 23,91 22,55 34,72 38,17 1,96 3,62 12,35 o 
43,89 22,38 15,97 26,75 25,09 8,35 o 19,02 22,13 33,74 20,72 

23,72 43,76 26,06 19,96 14,11 24,63 29,22 6,36 o o 49,74 

o o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o o 
o o o b o o - o o o o 

- - - - - - 0,34 - - - --

- - - - - - - - - - 0,76 
0,36 0,44 0,79 0,76 0,34 1,14 0,97 0,96 1,14 1,26 -

6,42 o o 0,26 0,97 o o o o o 1,29 
9,01 5,05 11,02 11,24 10,06 6,81 4,47 6,10 4,08 1,41 13,16 

o o o o o o o o o o o 
o o 0,12 0,10 0,05 0,14 0,07 0,20 0,07 o 0,27 

1,12 0,61 0,65 0,51 0,90 0,49 0,94 0,06 0,07 0,23 0,01 
o o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o o 

o o o o o o o o 0,23 5,24 o 
3,84 4,24 7,96 6,36 6,74 4,14 3,73 4,42 5,44 10.49 o 

96,16 95,76 92,04 93,64 93,26 95,86 94,96 95,58 94,33 84,27 100 
o o o o o o 1,30 o o o o 

69,55 71,30 88,63 59,80 66,21 67,57 66,65 50,88 45,45 57,14 73,42 
0,40 0,72 2,32 1,73 3,22 2,78 3,30 9,14 13,38 9,06 2,36 

30,05 27,98 29,15 28,47 30,57 29,65 30,05 39,98 41,17 33.79 24,21 

10,59 25,66 16,06 14,48 13,24 20,70 24,24 18,29 18,75 25,59 28,24 
84,88 67,54 70,48 73,17 66,01 60,61 55,83 29,81 22,81 35,26 65,19 

4,73 6,80 13,46 12,36 20,75 18,68 Hi,93 51,90 58,43 39,15 6,56 

85,81 75,86 63,26 66,11 56,32 51,77 48,37 25,11 18,49 32,31 88,33 
8,70 15,41 22,98 21,14 23,54 30,05 31,93 25,04 27,49· 26,80 2,70 
5,49 8,73 13,76 12,74 20,14 18,18 19,70 49,85 54,01 40,88 8,97 
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TABELA 1. IX 
Complexo Vacacaí. Associação básico-ultrabásica e metavulcênicas da Vila da Palma. Análises químicas e composições normativas 

N? da amostra MPG-13* MPG-29* MPG-52* MPG-53* MPG-211* MPG-249* MPG-309* MPG-326* 

Si02 49,32 65,64 61,16 45,90 25,16 53,86 50,51 63,06 
AI20 3 14,43 16,07 18,65 14,23 22,60 16,71 4,24 16,73 
Fe2o3 3,65 - - 7,03 5,09 2,08 9,20 1,59 
F e O 10,18 3,53 4,49 6,29 12,40 5,36 5,17 2,73 

~ 
# MnO 0,35 O, 15 0,26 0,39 0,94 0,14 0,35 0,16 

"' ~ MgO 6,53 1,35 3,20 8,84 18,86 6,08 20,46 2,12 " E o C aO 10,34 1,86 4,73 11,74 0,88 6,50 6,28 2,88 ·s ro 
:;; E Na20 2,40 4,40 3,93 2,34 0,06 4,21 0,62 4,95 

-~ 
~ 

K20 0,12 4,31 1,87 0,53 0,03 0,84 0,06 2,43 
:;;; ~ Ti02 1,35 0,52 0,52 1,25 3,53 0,99 0,34 0,91 c 1i <( 

~ P205 O, 17 0,08 0,15 0,09 0,47 O, 14 0,05 0,17 
[jj Hp 0,08 0,01 0,05 0,17 0,17 0,05 0,08 0',12 

PF 0,30 1,50 0,71 1,06 9,33 2,37 1,82 1,50 

Total 99,32 99,42 99,71 99,86 99,22 99,33 99,18 99,35 

Ba - - - - - - - -
Co 80 10 10 60 60 30 110 80 

E C r 210 30 10 70 150 60 1280 20 
o. Cu 66 6 10 28 500 32 8 130 
,9, 

La - -- -- -

~ 
- - - -

o Nb - - - - - - - -
c Ni 170 10 10 70 150 60 1400 30 ~ 

E 
Pb -

~ - - - ·- - - -

o 
Se --E - - - - - - -

~ 
Sr - - - - - - -E -

~ v [jj 880 40 750 1000 640 360 350 110 
y - - - - - - - -

Zn - - - - - - -
Zr - - - - - - - -

Quartzo 1,70 15,61 13,23 o 3,02 2,10 6,97 15,33 
Ortoclásio 0,71 25,98 11,16 3,13 0,20 5,12 0,36 14,69 
Albita 20,49 37,99 33,60 19,76 0,56 36,73 5,36 42,83 
Anortita 28,51 8,41 22,71 26,71 1,44 24,97 8,81 13,47 
Aegirina o o o o o o o o 

iii Biotita o o o o o o o o .... 
~ Diopsídio 18,22 o o 24,46 o 5,92 17,76 o 
c Hiperstênio 21,87 9,44 15,98 5,29 42,15 19,69 45,76 7,93 ~ :c Olivina o o o 7,67 o o o o 
~ Actinolita o o o o o o o o 
I 

Hedenbergita o o a, o o o o o o 
~ Wollastonita o o o o o o o o 
~- Feldspatóide o o o o o o o o 
Q_ llmenita 2,59 1,01 1,00 2,37 7,44 1,94 0,66 1,77 u 
"' Hematita o o o o o o o o 
§ Magnetita 5,44 0,01 0,01 10,37 43,90 3,17 13,91 2,40 o z Zircão o o o o o o o o 

Apatita 0,41 0,36 0,36 0,21 1,24 0,34 0,12 0,41 
Cromita 0,04 0,01 o 0,02 0,03 0,01 0,28 o 
Coríndon o 1,17 1,94 o o o o 1,15 
Calcita o o o o o o o o 

Q 3,31 17,74 16,39 o 57,80 3,05 32,42 17,76 
A 2,36 62,14 27,55 10,49 5,10 16,50 2,69 42,89 
p 94,33 20,12 56,05 89,51 37,10 80,45 64,89 39,35 
F o o o o o o o o 

M 29,32 9,93 23,72 36,34 52,22 33,11 59,27 15,52 
A 11,14 64,05 43,00 11,80 0,25 27,50 1,97 54,02 
F 59,54 26,02 33,28 51,86 47,52 39,39 38,76 30,46 

Fe + Tr 49,19 24,71 24,34 45,09 39,76 33,17 42,07 27,12 
Mg 17,46 6,55 12,87 22,76 29,20 19,60 49,03 9,21 
AI 33,35 88,74 63,28 32,15 31,04 47,22 8,90 63,67 

MgO 21,11 7,00 12,04 25,39 44,28 20,76 66,04 9,76 
C aO 32,93 9,65 17,79 33,73 2,09 22,19 20,27 13,25 
Al20 3 45,95 83,35 70,17 40,88 53,63 57,05 13,69 76,99 

;"• 

Classificação petrográfica das amostras analisadas: MPG-13- meta basalto; MPG-249- metandesito; MPG-326, 29, 52 e 53- meta da cito; MPG-309, 341 e 342 - metagabro; MPG-211 - xisto magnesiano; MPG 
e 1. 9 - serpentinito e metapiroxenito; 963/272 - anfibolito; 963/281.2 - serpentinito; 963/281.1 - metarriodacito; 944/463 - metanfibólio piroxenito; 944/461.3 - metabásica; 944/457 - serpentinito. 
*Análises compiladas de Garcia & Hartmann (1981). 
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MPG-1.8* MPG-1.9* 963/ 963/ 963/ 944/ 944/ 944/ 
MPG-341* MPG-342* 

272 281.2 281.1 463 461.3 457 

40,65 51,22 48,77 38,56 49,90 41,20 66,30 50,40 49,10 . 37,98 

1,77 3,15 3,92 3,45 6,57 0,35 13,10 7,10 10,60 1,74 

13.54 4,37 2,76 3,79 3,92 7,36 1,64 0,92 3,84 8,28 

3,94 8,05 6,79 1,79 6,19 3,01 1,66 9,54 4,93 0,38 

0,45 0,39 0,31 0,11 0,26 0,34 0,43 0,26 0,15 0,11 

25,80 18,87 28,25 37,91 15,40 36,20 0,56 14,70 13,90 36,60 

5,22 10,75 1,10 0,25 13,20 <0,10 1,64 11,88 8,27 <0,10 

0,24 0,24 0,09 0,06 1,62 0,54 4,31 1,08 2,90 0,84 

0,06 0,06 0,06 0,06 0,45 <0,10 3,32 <0,10 0,64 <0,10 

0,66 0,66 0,30 0,30 0,88 0,15 0,34 0,39 0,75 0,16 

0,12 0,09 0,03 - <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 0,18 <0,10 

0,13 0,04 0,25 0,47 - - - - - -

6,85 1,67 6,78 12,52 1,47 11,00 1,39 1,58 3,21 13,00 

99,47 99,56 99,41 99,27 99,76 100,45 94,79 98,05 98,27 99,40 

- - - - 120 16 1880 - 198 32 

280 70 90 290 65 122 - 84 58 -
830 370 1260 1830 1120 4800 10 1100 1280 3500 

2 8 2 10 98 <5 12 24 92 35 

- - - - <30 <30 <30 - <30 <30 

- - - - <20 <20 <20 <20 <20 <20 

830 370 1260 1830 235 880 5 300 360 2600 

- - - - <10 <10 <10 <10 < 10 40 

- - - - 71 <5 - - 30 -
- - - - <50 <50 600 - 194 50 

570 1000 90 10 160 370 - 360 112 -
I 

- -- - 24 <10 - - 20 -

- - - - <200 <200 <200 <200 <200 <200 

- - - - 26 <10 210 - 104 <5 

o 3,62 o o o o 27,14 o o o 
0,38 0,36 0,39 0,41 2,75 0,65 17,73 o 3,97 o 
2,18 2,07 0,84 0,59 14,15 1,37 38,96 2,76 25,77 9,15 
3,85 7,48 5,81 1,35 9,63 o 7,04 14,74 14,72 o 

o o o o o 3,24 o o o o 
o o o o o o 5,26 0,93 o 0,97 

18,03 36,82 o o 45,47 o o o 21,49 o 
40,55 41,49 82,58 38,71 11,07 42,33 o 11,90 13,60 19,48 
14,17 o 2,90 46,78 9,11 40,34 o o 12,23 59,21 

o o o o o o o 45,09 o o 
o o o o o o o 21,93 o o 
o o o o o o 0,01 o o o 
o o o· o o o 0,891TNI 0,99ITNI o o 

1,35 1,28 0,63 0,65 1,33 0,31 o o 1,50 0,35 
5,65 o o o o o o o o 8,01 

13,33 6,58 4,50 11,00 5,98 10,40 2,59 1,41 5,96 2,60 
o o o o o o 0,04 O, 0,02 -

0,31 0,22 0,08 0,03 0,24 0,21 0,25 0,24 0.45 0,22 
0,19 0,08 0,30 0,45 0,25 1,14 o o 0,29 0,01 

o o 1,96 o o o o o o o 
o o o o o o o o o o 

o 26,75 o o o o 29,87 o o o 
9,06 3,39 6,34 23,24 22,20 100,00 50,19 o 21,24 o 

90,94 59,86 93,66 76,76 77,80 o 19,94 99,99 78,76 o 
o o o o o o o o o o 

61,10 60,57 74,98 87,69 56,64 77,89 4,94 56,00 53,82 80,49 
0,71 0,96 0,40 0,28 7,61 1,38 67,37 4,50 13,71 2,29 

38,19 38,46 24,62 12,03 35,74 20,73 27,69 39,50 32,47 17,22 

43,93 42,69 27,90 14,60 29,02 25,62 26,64 39,62 33,25 21,20 
52,87 49,98 64,29 79,07 51,64 73,77 3,43 42,39 26,76 75,58 
3,19 7,33 7,81 6,33 19,34 0,61 69,93 17,99 39,98 3,15 

78,68 57,58 84,91 91,11 43,79 98,77 3,66 43,65 42.42 95,21 
15,92 32,80 3,31 0,60 37,53 0,27 10,72 35,27 25,24 0,26 
5,40 9,61 11,78 8,29 18,68 0,95 85,62 21,08 32,35 4,53 

~" .. 
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E 
0. 
3 
"' "' g 
"' E 
"' o 

" "' E 
"' iij 

N? da amostra 

Si02 
Al20 3 
Fep3 
FeO 
MnO 
MgO 
C aO 
Nap 
K20 
Ti02 
P205 
Hp 
PF 

Total 

Cr2o3 
NiO 
Ba 
Co 
C r 
Cu 
La 
Nb 
Ni 
Pb 
Se 
Sr 
v 
y 

Zn 
Zr 

Quartzo 

Ortoclásio 
Albita 
Anortita 

Aegirina 
Biotita 
Diopsldio 
Hiperstênio 
Olivina 
Actinolita 
Hedenbergita 
Wollastonita 
Feldspatóide 
llmenita 
Hem~tita 

Magnetita 

Zircão 
Apatita 
Cromita 
Coríndon 

C aleita 

Q 

A 
p 

F 

M 

A 
F 

Fe+Ti 
Mg 

AI 

Feo/(Feo + MgOI 

TABELA 1.X 
Complexo Vacacaí. Associações básico-ultrabásicas de Serrinha e arroio Cambaí. Análises químicas e composições normativas 

S-8* 

39,60 
0,98 
5,00 
2,16 
0,08 

38,31 
0,10 
0,03 
0,02 

0,44 
13,51 

100,23 

0,339 
0,145 

85,09 
0,11 

14,79 

6,84 
91,30 
2,05 

97,26 
0,25 
2,49 

0,05 

S-13* 

37,70 
2,59 
5,74 
2,34 
0,11 

35,41 
0,87 
0,01 

0,68 
14,22 

99,67 

0,420 
0,213 

82,50 
0,02 

17,47 

19,43 
75,71 
4,86 

91,10 
2,24 
6,68 

0,06 

S-24" 

38,20 
1,65 
6,59 
2,05 
0,09 

36,57 
0,68 
0,01 
0,01 

0,77 
13,42 

100,12 

0,327 
O, 198 

81,88 
0,04 

18,07 

6,49 
89,96 

3,55 

94,06 
1,70 
4,24 

0,05 

S-42" 

35,94 
2,83 
6,15 
2,14 
0,13 

39,27 
0,15 
0,01 
0,01 

0,38 
13,62 

99,63 

0,289 
0,201 

84,24 

0,04 
15,72 

6,33 
87,96 

5,72 

92,78 
0,36 
6,86 

0,05 

S-44* 

38,57 
1,07 
6,21 
2,38 
0,09 

38,00 
0,52 
0,02 
0,01 

1,18 
14,03 

100,08 

0,391 
0,234 

82,61 

0,06 
17,33 

7,30 
90,45 
2,25 

95,98 
1,31 
2,70 

0,06 

S-45" 

36,42 
1,59 
6,79 
2,28 
0,09 

37,51 
0,72 
0,01 
0,01 

1,01 
13,83 

100,06 

0,423 
0,254 

81,68 

0,04 
18,27 

7,01 
89,65 

3,33 

94,20 
1,81 
3,99 

0,06 

Serrinha 

S-12" 

46,05 
3,52 
2,08 
3,44 
0,18 

29,23 
6,87 
0,25 
0,01 

0,17 
7,99 

99,79 

0,222 
O, 170 

83,99 
0,75 

15,26 

12,05 
79,56 
8,39 

73,78 
17,34 
8,88 

0,105 

S-17* 

55,55 
2,26 
1,97 
5,45 
0,11 

24,11 
7,46 
0,17 
0,03 

0,30 
2,34 

99,75 

0,345 
0,099 

76,47 
0,63 

22,90 

21,22 
72,77 

6,01 

71,27 
22,05 

6,68 

0,184 

S-28" 

50,28 
4,72 
2,13 
4,84 
0,19 

22,50 
11,38 
0,23 
0,04 

0,27 
3,28 

99,84 

0,236 
O, 124 

76,19 
0,91 

22,89 

18,96 
68,43 
12,61 

58,32 
29,44 
12,23 

0,177 

S-47" 

51,78 
1,60 
2,67 
8,30 
0,17 

24,95 
5,06 
0,09 
0,01 

0,06 
4,68 

99,37 

0,283 
0,053 

69,79 
0,28 

29,93 

28,87 
67,32 

3,80 

78,93 
16,01 
5,06 

0,250 

983/ 
278A 

37,40 
0,43 
7,14 
0.95 
0,22 

37,60 
1,72 
0,54 

<0, 10 
0,15 

<0,10 

14,00 

100,35 

10 
80 

1720 
50 

<30 
<20 
192 
< 10 

6 
<50 

28 
< 10 

<200 
<10 

o 
0,68 
1,91 

o 
o 
o 

7,09 
15,26 
62,62 
2,95 

o 
o 
o 

0,33 
4,95 
3,50 

o 
0,27 
0,43 

o 
o 
o 

100 

o 
o 

82,43 
1,40 

16,17 

20,27 
79,00 
0,80 

94,59 
4,33 
1,08 

0,16 

278B 

38,40 
0,60 
7,72 
1,17 

<0,10 
38,90 
<0, 10 

0,40 
<0,10 

0,15 

<0, 10 

13,00 

100,74 

10 
108 

2160 
6 

<30 
<20 
170 

< 10 

14 
<50 

24 
< 10 

<200 
< 10 

o 
0,67 
2,86 

o 
o 
o 
o 

26,14 
58,54 
0,85 

o 
o 
o 

0,32 
6,09 
3,68 

o 
0,21 
0,52 

o 
o 
o 

100 
o 
o 

81,86 
1,05 

17,08 

21,20 
77,65 

1,06 

98,23 
0,25 
1,52 

0,17 

278C 

39,60 
0,32 
7,08 
1,46 

<0, 10 
38,90 
<0, 10 

0,61 
<0, 10 

O, 15 
<0, 10 

12,20 

100,72 

42 
84 

2080 
<5 

<30 
<20 
142 

< 10 
6 

<50 

150 
< 10 

<200 
< 10 

o 
0,68 
1,23 

o 
o 
o 
o 

28,60 
56,27 
4,03 

o 
o 
o 

0,32 
3,47 
4,71 

o 
0,21 
0,50 

o 
o 

81,99 
1,50 

16,51 

20,70 
78,72 
0,57 

98,93 
0,26 
0,81 

0,17 

Arroio 
Cambai 

944/ 
491B 

39,80 
0,26 
8,17 
0,11 

<0, 10 
39,50 
0,10 
0,54 

<0, 10 
0,14 

<0,10 

12,60 

100,72 

32 
152 

2400 
<5 

<30 
<20 

4400 
<10 

<5 
<50 

<5 
10 

<200 
10 

o 
0,68 
0,88 

o 
o 
o 
o 

31,76 
53,28 
3,75 

o 
o 
o 

0,30 
6,92 
1,68 

o 
0,21 
0,58 

o 
o 
o 

100 
o 
o 

82,61 
1,37 

16,01 

20,13 
79,60 

0,50 

99,07 
0,26 
0,65 

0,16 

Classificação petrográfica das amostras analisadas: S-8, S-13, S-24, S-42, SA4, S-45- serpentinito; S-12- olivina-tremolita xisto; S-17, S-28, S-47- xisto da borda do complexo; 963/278A, 2788, 
278C, 944/4916- serpentinito. 
*Análises compiladas de Vieira (1981). 
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na Formação Maricá e concluiu a análise desta associação de rochas di
zendo que " ... até o momento, entretanto, não temos 'noticia de nenhuma 
descrição de rochas nesta ou em outras formações sedimentares pré
gondu~nicas que test~~unhe uma abundância d~ conti~gen~e vulcânico 
nos constituintes detnt1cos, como os retrodescntos. Nao f01 tanto pelo 
que acabamos de mencionar que incluímos as rochas citadas na Forma
ção vacacai, porém especialmente pela falta de dados para correlacioná
las com qualquer outra unidade, esta extensão de rochas metamórficas, 
separadas das formações sedimentares não metamórficas por grandes fa
lhas". Na década de 1970, essas litologias foram parcialmente caracteriza
das pelos geólogos da DOCEGEO, do Projeto Específico Caçapava do Sul 
_ PE-14, que as cartografaram sob a denominação informal de "Forma
cão Arroio das Pedras", de posição estratigráfica indefinida. 
· Ocorrências de metabasaltos levemente metamorfizados (prehnita
pumpellyita), exibindo estruturas em almofadas, foram referidas por Ma
cedo et alii (1978) na região do arroio Mudador, o pacote tendo sido inter
pretado como pertencente à Formação Cerro Mantiqueiras, do Grupo 

Porongos. 
Durante os trabalhos de mapeamento geológico da região de Caçapa

va do Sul, os formandos de 1981 do curso de geologia da UNISINOS de
nominaram informalmente de "Seqüência Arroio das·Pedras", constituin
do parte da "Suite Metamórfica Passo Feio", um pacote de rochas com
posto por metarenitos arcoseanos e líticos, finos a médios, metassiltitos, 
metamicroconglomerados com seixos de siltitos, metagrauvacas, metavul
cânicas ácidas e intermediárias e metapiroclásticas, que, anquimetamór
ficas e nessa área aflorantes, mostrariam S0, acamamento sedimentar e es
truturas primárias preservadas, portando estruturas planares metamórfi
cas irregulares ou ausentes. 

Analisando as caracteristicas desta unidade, discutidas em parte por 
Jost & Hartmann (com. escrita, 1981) em sua síntese acerca da geologia 
da porção sul da Provincia Mantiqueira, onde a relacionaram à Formação 
Maricá (Leinz; Barbosa; Teixeira, 1941), com as redefinições de Gofíi, Go
so e lssler (1962), Ribeiro et alii (1966) e Santos et alii (1978), e a interpreta
ram como uma seqüência de cobertura plataforma! pré-brasiliana, pores
te evento afetada, observa-se que, embora Ribeiro (1970a) e Ribeiro & Fan
tinel (1978), entre outros, relacionem a existência de metamorfismo nos li
tótipos da Formação Maricá, tais rochas não podem com segurança serre
lacionadas à descrição original de Leinz, Barbosa e Teixeira (op. cit.) e, tam
pouco, podem tais litologias ser incluídas ou confundidas com as litologias 
do Grupo Bom Jardim (Ribeiro et alii, 1966) ou do Grupo Maricá, de San
tos et ali i (1978). 

Desta forma, em face das características distintas desta seqüência, os 
autores deste relatório propõem a individualização deste conjunto de ro
chas sob a denominação de Formação Arroio das Ilhas, cuja área-tipo situa
se ao longo do arroio do mesmo nome, onde se encontram expostos, em 
sua maioria, os litótipos deste pacote bem como as relações mantidas en
tre estes e as rochas pertencentes ao Complexo Vacacaí. Notáveis aflora
mentos desta nova unidade podem, ainda, ser observados na rodovia 
BR-290, entre os arroios das Pedras e Santa Bárbara, e na estrada BR-392, 
entre o entroncamento desta com a BR-290 e a ponte sobre o arroio São 
Rafael, ao norte. 

1.2.3.2- Distribuição na área 

As rochas da Formação Arroio das Ilhas estão restritas, em exposição, à 
região do Bloco São Gabriel, ocorrendo ao norte da cidade de Caçapava 
do Sul, ao longo do arroio das Ilhas, bem como no curso médio do arroio 
das Pedras, junto à rodovia B R-290, e a leste da localidade de Durasnal. Estas 
rochas encontram-se expostas, também, na região da bacia do arroio Mu
dador, a oeste do cerro dos Martins. 

Estas litologias ocorrem ainda, muito bem expostas, ao longo da BR-392, 
no trecho entre a BR-290 e o arroio São Rafael, constituindo uma seqüên· 
cia de aproximadamente 8.000 m de espessura, que se estende daí para oes
te, até a região do Cerrito do Ouro. 

Na região do Planalto da Ramada, constituem parte da seqüência me
tassedimentar que se encontra sotoposta à espessa pilha de efusivas áci
das da Formação Acampamento Velho, ocorrendo, também ao sul do cerro 
da Cria. Na região da Ramada, das proximidades do cerr~ Formoso para 
leste, estas rochas afloram até o prolongamento norte da Falha Cerro dos 
Cabritos, infletindo-se então para sul, até às proximidades do arroio+iilário. 

Por último, ao sul da localidade de Estação lbaré, os metassedimentos 
da Formação Arroio das Ilhas encontram-se expostos acompanhando, gros
so modo, a Zona de Falha Suspiro- Unhares. 

1.2.3.3 - Posição estratigráfica 

As unidades da Formação Arroio das Ilhas mantêm contato, do tipo tectô
nico, com as litologias do Complexo Cambaí, ao norte e ao sul do Planalto 
da Ramada, o mesmo ocorrendo na região de Estação lbaré. 

Com os metamorfitos do Complexo Vacacai, estas rochas fazem con
tato, através de falhamentos, a oeste do cerro Formoso, nas proximidades 
do arroio Hilário e a nordeste da cidade de Lavras do Sul, bem como a leste 
da região da Ramada. Já na região do Cerrito do Ouro, a sudoeste e ao sul 
da cidade de São Sepé, nas proximidades do arroio São Rafael, bem como 
ao norte da cidade de Caçapava do Sul, nas localidades de Faxinal e Bo
queirão, e ao sul desta cidade, na bacia do arroio Mudador, as rochas da 
Formação Arroio das Ilhas mantêm contatos graduais com as litologias do 
Complexo Vacacaí, exibindo localmente, nestas regiões, contatos do tipo 
tectônico. 

As relações dessa unidade com as rochas do Grupo Maricá são princi
palmente tectônicas, sendo observáveis na região ao sul da Ramada, no 
curso médio a superior do arroio Santa Bárbara. De modo discordante, a 
Formação Arroio das Ilhas encontra-se recoberta por vulcanitos interme
diários e ácidos pertencentes, respectivamente, às Formações Hilário e 
Acampamento Velho. 

Com as rochas do Grupo Camaquã, a Formação Arrolo das Ilhas exibe 
contatos tectônicos, como a sudeste do cerro Formoso, através da Zona 
de Falha Cerro dos Cabritos~ ou discordantes, como na região a oeste do 
cerro dos Martins, a sudeste da cidade de Caçapava do Sul. 

Ao sul da cidade de São Sepé exibe contatos tectônicos com o Granito 
São Sepé. 

Com as rochas sedimentares da Bacia do Paraná, as relações de conta-
to são de discordância, o que é vislumbrado ao norte da região do Cerrito I 
do Ouro e ao norte do arroio das Ilhas, onde as rochas desta unidade 
encontram-se sotopostas aos sedimentos do Grupo Guatá, o mesmo acon
tecendo a sudoeste da localidade de Estação lbaré em relação às rochas 
da Formação Rio do Sul. 

Em especial no que se refere às relações de contato concordantes e gra
duais entre a Formação Arroio das Ilhas e o Complexo Vacacaí, a atual fal
ta de dados de maior detalhe suscita a formulação de hipóteses acerca do 
significado geotectônico da unidade em questão e a posição, lado a lado, 
de rochas de grau incipiente de metamorfismo, com feições primárias bem 
preservadas e com estilo de metamorfismo estático, e rochas das fácies xis
tos verdes e anfibolito, oriundas de metamorfismo de características mais 
dinâmicas, intensamente dobradas e com foliação penetrativa bem 
desenvolvida. 

Os trabalhos até o momento executados não permitem, pois, determi
nar com segurança se as rochas da Formação Arroio das Ilhas foram gera
das durante a mesma época de individualização do Complexo Vacacaí, de 
idade mínima transamazônica, ou se refletem, por outro lado, a ação de um 
ciclo posterior, talvez o Brasiliano, marcadamente desenvolvido em algu
mas áreas junto à borda leste do Bloco São Gabriel e durante o qual todo 
o conjunto, a Formação Arroio das Ilhas e as rochas do Complexo Vaca
caí, nestas regiões, teriam sido afetados, ocasionando, com isso, um reju
venescimento das rochas do Complexo Vaca caí e o metamorfismo das ro
chas ora em questl!lo. 

Na primeira hipótese, estas unidades poderiam ser encaradas como pro
dutos de um mesmo evento geodinâmico, onde terrenos de metamorfis
mo estático não raro gradam para terrenos de metamorfismo dinâmico, as 
causas dessa graduação sendo, no entanto, na maioria dos casos 
especulativas. 

As litologias da Formação Arroio das Ilhas aparentam estar suavemen
te dobradas, exibindo amplos sinformes e antiformes com direção de eixo 
axial NNE, marcando, com isso, a presença de stress e calor atuantes so
bre estas rochas. A falta de xistosidade compatível com a deformação ob
servada permite, pelo menos a priori, deduzir que a deformação e o meta
morfismo não foram simultâneos, a relação entre ambos permanecendo 
desconhecida. Condie (1.981), analisando a parte leste da Subprovíncia de 
Goldfields, da Província de Yilgarn, na Austrália, salientou que a coexis
tência de domínios de metamorfismo estático e dinâmico poderia refletir 
diferenças na rigidez do pacote rochoso, quando submetido a um esforço 
uniforme, ou poderia dar-se devido à presença de calor e esforço em algu
mas âreas e somente calor em outras. O mesmo autor, naquela ârea, sa
lientou que o metamorfismo estâtico parece ser pós-tectônico, enquanto 
que o dinâmico seria sintectônico, sem que estes estivessem relacionádos 
a níveis estratigrâficos diferentes. · 

Idades convencionais K-Ar em metavulcânicas da Formação Arroio das 
Ilhas acusaram idades entre 666 e 593 MA, sendo estas idades tomadas co-
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TABELA 1.XI 
Complexo VacacaL Associação básieo·ukrabásica de Pedras Pretas. Análises qulmicas e composiçlies normativas 

N? da amostra 945/RG IT· IT· IT· IT· IT· IT· IT· IT· IT· IT· IT· !T· IT· IT· IT· 
4111.7 101' 97' 94' 85' 79' 26' 20' 16' 09' 05' 060' 060' 036' 077' 054A' 

Si02 36,60 45,66 411,57 45,87 411,30 42,81 40,00 37,10 36,30 38,40 38,40 38,50 37,73 38,60 43,28 47,57 
AI20 3 4,85 19,56 21,03 18,95 19,71 26,38 6,30 5,40 5,20 7,10 5,70 11,56 7,59 5,40 16,60 21.05 
F"203 9,42 2,08 2,22 3,27 0,99 0,85 7,3Q 9,50 9,40 6,10 7,60 3,57 7,17 7,90 4,53 2,61 
FeO 4,57 6,40 4,79 7,66 8,09 5,41 7,50 5,30 6,80 7,50 7,50 9,39 8,41 7,10 10,!12 5,73 

.,iii MnO 0,21 0,23 0,16 0,19 0,18 0,11 0,19 0,18 0,19 0,17 0,19 0,22 0,21 0,18 0,21 0,17 

n MgO 29,40 10,47 8,15 8,99 7,19 9,57 27,20 29,60 29,40 26,50 26,50 26,16 26,38 28,80 s,n 6,82 

'3 ·~ eao 1,40 9,25 12,01 8,82 10,51 8,39 3,70 1,50 2,60 2,10 2,30 4,96 3,45 2,20 8,83 9,05 
a E Na2o 0,01 3,32 2,82 2,83 8,49 3,07 0,30 0,16 0,22 0,26 0,21 0,99 1,16 0,17 2,99 3,66 

~ ~ K20 <0,10 0,29 0,20 0,16 0,24 0,45 0,02 0,02 0,04 0,04 0,05 0,16 0,09 0,05 0,16 0,33 

~J 
Ti~ 0,20 0,68 0,85 1,73 1,13 0,40 0,19 0,11 0,20 0,10 0,31 0,35 0,29 0,18 2,51 0,96 
P205 <0,10 0,17 0,09 0,09 0,09 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,09 0,00 0,09 0,09 
H20 - 0,30 0,25 0,04 0,18 0,08 -· - - - 0,45 0,59 0,19 0,06 
PF 12,30 1,91 0,80 0,94 1,24 2,96 6,90 11,96 8,411 9,19 a.n 6,00 5,50 9,01 0,83 1,32 

Tola! 99,16 100,54 99,n 99,36 99,34 100,66 99,80 99,93 99,71 99,45 99,73 1oo.n 99,39 99,39 99,21 99,42 

-8a 400 200 50 200 100 50 60 50 50 50 50 50 50 50 100 
Co 

no 
411 54 64 49 60 128 218 180 100 135 130 130 218 83 54 1580 

1 
Cr 

80 380 970 280 580 268 880 1880 1600 720 565 480 437 940 250 270 
Cu 25 50 100 160 15 40 56 44 110 27 150 100 187 150 40 
La 

- - - -
~ <10 - - -
i 

Nb 
780 

- - - - - - - - - -
Ni 411 30 117 31 117 565 1100 900 1000 395 585 585 780 71 53 

E Pb 
411 

~ 
- - - - - - - - - -

Se 
- - -- - - - - - - -.. 

Sr 310 168 145 153 180 10 10 10 10 10 50 50 10 98 135 i 50 
ili v 250 395 545 390 45 62 55 66 25 47 30 25 52 1300 280 -y 

<200 - - - - - - - -
Zn - - - - - - - - -
Zr 50 35 41 30 16 18 10 10 10 15 10 10 36 6Ó 27 

Quartzo 
o o o o o o o o o o o o o o o o 

Ortoclâsio 
0,67 

1.75 1,20 0,92 1,411 2,73 0,12 0,13 0,25 0,25 0,31 1,00 0,54 0,32 0,98 1,98 
Albita 

0,10 
21,53 19,87 23,43 21,62 22,31 2,64 1,52 1,98 2,26 1,89 7,66 9,89 1,54 22,82 30,75 

Anortíta 
7,19 

38,37 44,75 37,70 36,37 42,24 16,44 8,36 13,23 11,17 12,15 26,10 15,35 11.73 31,55 40,81 
Aegirina 

o o o o o o o o o o o o o o o o 
l!! Biotita 

o o o o o o o o o o o o o o o o 
~ Diops!dio 

- 6,01 12,12 3,89 11,94 o 2,12 o o o o o 1,05 o 10,01 3,66 
c Hiperstênto 

411,59 o o 10,72 o o 33,43 45,39 36,04 39,22 37,56 o 14,61 39,97 o o 
.~ 24,80 

"' Olivfna o 23,62 14,99 15,19 18,45 19,80 33,44 24,32 32,54 32,72 33,71 57,14 47,02 31,60 21,25 16,43 
ll Actinolita o o o o o o o o o o o o o o o l 
~ o :r: Hedenbergíta o o o o o o o o o o o o o o o 
~ o 

Wotlastonita o o o o o o o o o o o o o o o o 

f Faldepatóide 
0,43 

3,37 2,04 o 4,10 o o o o o o 0,57 o o 0,37 o 
Umenita 1,70 o 3,21 2,20 0,78 0,38 0,23 0,40 0,20 0,62 0,70 0,55 0,37 4,64 1.86 

ü Hematita 
o o o o o o o o o o o o o o o o e Magnetita 19.17 

3,13 3,33 4,73 1,50 10,11 11,24 19,64 15,17 14,94 13,63 7,45 10,57 14,04 6,81 3,93 
õ o 
2 Zircão 

0,27 
0,01 0,01 0,01 o o o o o o o o o o o o 

Apatita 
0,39 

0,41 0,21 0,21 0,22 0,22 o o o o o 0,30 0,21 o 0,21 0,21 
C r omita o 0,08 0,21 0,06 0,12 0,06 0,20 0,40 0,37 0,16 0,13 O, 11 0,09 0,22 0,08 0,06 
C-orindon o o o o o o o o o o o o o o o o 
Caldta o o o o o o o o o o o o o o I o 

o o o o o o o o o o o o o o o o o 
A 

8,57 
4,13 2,52 2,40 3,43 5,90 0,73 1,54 1,85 2,19 2.52 a,n 3,39 2.53 2,68 4,52 

p 91,43 
90,66 94,411 97,80 90,31 91,12 99,26 96,411 98,15 97,81 97,41! 94,57 96,61 97,37 94,70 94,87 

F 
o 

5,19 3,01 o 6,26 2,98 o o o o o 1,66 o o 2,42 0,51 

M 
59,08 

411,94 45,38 39,68 36,13 49,66 64,40 66,95 64,66 68,21 66,20 64,51 62,08 66,411 33,07 36,10 
A 

0,25 
16,15 16,82 13,35 18,74 18,27 o.n 0,42 0,59 0,89 0,80 2.95 2,94 0.51 11,68 21,12 

F 
30,86 

37,01 37,80 411,97 45,13 32,05 33,83 32,63 34,75 31,09 33,19 32,54 34,98 33,02 55,05 42.77 

Fe +Ti 
33,57 

29,44 25,08 37,411 34,17 20,31 35,90 35,14 37,61 32,67 35,85 32,14 37,03 35,66 47,82 30,95 
Mg 

59,02 
25,73 22,63 21,76 19,31 23,29 53,26 55,64 53,75 55,24 54,59 49,37 50,27 55,17 19,69 18,61 

AI 
8,41 

43,64 51,29 40,76 411,52 56,40 10,82 9,22 8,63 12,09 9,56 19.49 12,70 9,15 32,49 60,43 

MgO 
82.47 

26,55 19,79 24,25 19,22 21,58 73,12 80,56 76,67 75,80 76,14 80,36 70,50 79,00 26,72 18,47 
C aO 

3,93 
23,55 29,16 24,06 26,09 18,92 9,95 4,22 6,92 5,57 6,28 11,90 9,22 6,08 25,89 24,51 

I A'<03 
13,60 

49,60 51,08 51,59 52,89 59,50 16,94 15,21 14,40 18,83 15,57 27,72 20,26 14,92 49,36 57,01 

Classíficaçãopetrográfica das amostras analisadas: 945/RG-461.7 ·- peridotitoserpentinizado; IT -05,09, 16, 26,36, 42, 60, 80, 74, 81, 1070, 1100, 1120, 120e550- rochasuhrabási<:as; IT·20, 32, 53, 1110, 115, 
1080 e1130 -· rochas ultrabásicas serpentinizadas e serpentinitos; IT .01, 34, 54A, 67, n, 79, 85, 94, 97 e 101 rochas básicas; 945/RG · 461.3- ultramafito; 945/RG-461.1 - metagabro. 
• Análises compiladas de Rêgo 11980!. 
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IT· IT· IT· IT· IT· IT- IT- IT- IT· IT- IT· IT· IT- IT· IT· IT· 945/RG 945/RG IT-

115. 1130" 1120. 1110" 1070" 074" 0550• 001. 120. 081. Q34• 032• 053• 042" Q67• 1080" 461.3 461.1 1100• 

36,90 35,70 39,10 38,40 39,40 42,70 38,50 48,03 38,67 40,23 45,68 37,10 3~.80 38,60 47,78 36,20 41,38 47,20 38,40 

4,50 2,10 8,70 6,80 6,10 15,20 8,10 22,46 14,26 20,24 22,09 5,00 4,50 5,00 22,50 3,80 10,12 21,37 6,80 

11,00 14,60 6,50 6,10 4,40 2,80 7,00 0,69 4,39 3,52 1,57 10,90 9,80 8,30 0,22 11,10 4,68 2,73 6,10 

4,90 2,60 7,50 8,50 8,30 7,00 6,40 5,37 7,21 5,32 5,86 4,30 5,60 6,50 4,69 4,70 6,95 4,85 8,50 

0,19 0,06 0,17 0,18 0,18 0,12 0,16 0,14 0,19 0,19 0,17 0,14 0,19 0,18 0,13 0,20 0,19 0,11 0,18 

28,30 31,40 25,90 28,80 29,80 19,60 27,00 6,99 20,n 14,61 9,32 28,80 27,20 29,60 7,52 29,80 23,40 4,29 28,80 

2,00 0,10 3,80 3,00 2,70 8,80 3,40 10,19 4,90 8.42 9,41 1,40 2,60 1,90 11,86 0,28 6,52 11,00 3,00 

0.20 0,15 0,54 0,38 0,05 0,73 0,28 3,66 1,56 1,99 3,24 0,13 0,24 0,19 2,91 0,05 0,88 3,64 0,38 

0,04 0,05 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,20 0,12 0,12 0,16 0,01 0,03 0,03 0,16 0,03 <0,10 0,22 0,04 

0,21 0,21 0,10 0,19 0,22 0,10 0,19 0,56 0,45 0,49 0,43 0,10 1,20 0,12 0,38 0,23 0,29 1,21 0,19 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,09 0,09 0,07 0,00 0,00 0,00 0,07 0,00 <0,10 <0,10 0,00 

- - - - - - - 0,07 0,49 0,47 0,08 - - - 0,12 - - - -
11,13 12,98 7,02 11,82 8,18 2,69 8,95 1.00 6,36 3,78 0,19 11,59 10,01 8,95 1,00 13,17 4,34 1,61 7,40 

99,37 99,95 99,37 104,21 99,37 99,79 100,03 99,45 99,48 99.47 98,27 99,47 99,17 99,37 99,34 99,56 98,95 98,33 99,79 

50 50 50 50 50 50 50 100 50 400 50 50 50 50 100 50 - - 50 

90 54 110 100 300 86 120 51 105 96 50 156 120 113 47 250 88 46 100 

560 1010 780 445 840 ns 680 560 420 395 1150 1230 1100 990 1120 2080 810 390 445 

90 23 71 80 270 17 72 100 70 70 2 132 3 5 50 315 110 48 60 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - <10 < 10 -
900 250 380 355 1230 630 410 36 450 405 34 650 630 790 26 1480 710 132 355 

- - - - - - - - - - - - - - - - 20 26 -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

50 50 50 50 66 56 10 130 50 38 94 10 10 10 123 50 - - 50 

48 29 46 10 70 34 40 165 22 37 160 43 138 35 230 91 43 440 10 I 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - <200 <200 -
15 10 10 10 10 10 10 23 10 10 14 10 42 20 30 10 - - 10 

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
0,26 0,34 0,24 0,24 0,24 0,29 0,31 1,20 0,73 0,74 0,97 0,07 0,20 0,19 0,96 0,20 0,60 1,35 0,24 

1,91 1,45 4,75 3,29 0,44 6,15 2,53 26,73 13,81 14,32 22,16 1,25 2,26 1,73 22,26 0,49 7,53 29,52 3,29 
11,28 0,60 19,63 15,25 13,98 37,89 17,99 45,07 24,54 43,36 48,26 7,87 12,38 10,16 48,72 1,62 23,64 42,73 15,25 

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
o o o o o 4,46 o 4,75 o o 0,83 o 1,56 o 8,68 o 6,66 10,52 o 

38 •. 97 43,89 27,54 26,22 35,59 13,41 32,92 o 11,33 o o 47,24 39,50 40,33 o 53,36 16,73 o 26,23 
28,03 30,65 36,21 44,31 40,78 33,32 32,57 17,49 37,51 30,66 23,47 22,04 25,16 32,09 16,55 19,81 36,86 7,90 44,31 

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
o o o o o o o 2,28 o 1,59 2.n o o o 1,33 o o 1,10 o 

0,45 0,46 0,20 0,37 0,43 o 0,38 1,08 0,88 0,98 0,83 0,64 o 0,24 0,74 0,50 0,56 2.38 0,37 
0,17 10,83 o o o o o o o o o 0,21 o o o 0,91 o o o 

18,84 11,53 11,34 10,18 8,22 4,12 13,12 1,04 10,87 8,07 2,37 19,37 16,13 15,01 0,33 22,56 7,00 4,17 10,19 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
o o o o o o o 0,22 0,22 0,22 0,17 o o o 0,17 o 0,24 0,24 o 

0,14 0,25 0,17 0,12 0,19 0,17 0,16 0,12 0,09 0,09 0,25 0,30 0,26 0,23 0,25 0,51 0,18 0,09 0,12 

I o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

I o o o o o. o o o o o o o o o o o o o o 
2,30 36,06 1,22 1,54 1,71 o.n 1,72 2,52 2,89 1,64 1,97 0,87 1,56 1,85 1,90 11,17 2,46 3,01 1,54 

97,70 63,93 98,78 98,46 98,29 99,22 98,28 94,46 97,11 95,70 94,19 99,13 98,42 98,15 96,29 88,83 97,54 95,51 98,46 
o o o o o o o 3,02 o 2,66 3,84 o o o 1,81 o o 1,47 o 

65,30 66,33 65,03 66,65 70,70 65,55 67,45 41,50 61,76 57,96 46,62 66,90 64,93 67,59 48,56 66,86 65,84 27,75 66,65 
0,56 0.42 1.46 0,97 0,21 2,61 0,82 22,92 5,05 8,37 17,01 0,32 0,64 0,50 19,83 0,18 2,76 24,97 0,97 

34,15 33,25 33,52 32,38 29,09 31,84 31,73 35,57 33,19 33,67 36,38 32,78 34,42 31,90 31,56 32,96 31,40 47,27 32,38 

26,00 38,15 34,05 34,39 31,30 27,31 32,67 23,66 30,82 26,06 31,63 35,50 38,83 36,18 19,65 36,63 31,24 31,53 34,39 
38,13 56,48 50,95 54,35 56,23 43,26 53,29 19,96 43,16 33,37 22,20 56,96 53,42 55,57 22,14 56,99 49,86 12,76 54,31 
5,32 3,43 15,00 11,26 10,47 29,43 14,04 56,38 26,02 40,57 46,17 8,54 7,75 8,25 56,21 6,37 18,90 55,71 11,26 

81,32 93,45 67,45 74,61 n.20 44,95 70,13 17,63 52,02 33,76 22,83 81,82 79,30 81.10 17,96 87,96 56,44 11,70 74,61 
5,75 0,30 9,90 1.n 6,99 20,18 8,83 25,71 12,27 19,46 23,05 3,98 7,56 5,20 28,32 0,83 16,28 30,00 1.n 

12,93 6,25 22,66 17,62 15,80 34,86 21,04 56,66 35,71 46,78 54,11 14,20 13,12 13,70 53,72 11,22 25,27 56,29 17,62 
::c• 
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TABELA 1.XII 
Complexo Vacacai. Análises qulmicas e composições normativas de rochas de Mata Grande, cerro Mantiqueiras, fazenda Tunas e lbaré 

Mata Grande Cerro Mantiqueiras Fazenda lbaré 
Tu nas 

945/RG 945/RG 945/RG 945/RG 945/RG 945/RG 963/RB 945/RG 944/LK 944/LK 945/RG 944/LK 944/LK 
N~ da amostra 

2556 269 250 266 255A 254 2Tl 343.2 408.2 414.3 435 444 454 

Si02 47,75 37,94 60,08 33,70 59,10 40,20 52,70 35,20 36,50 40,10 36,21 59,59 33,37 
Al20 3 18,64 5,01 19,34 13,70 0,34 1,82 2,27 4,56 0,47 1,30 0,56 15,42 0,23 

Fe20 3 1,55 8,09 1,66 3,26 1,59 6,72 2,89 9,66 9,46 4,99 7,94 4,84 5,92 
F e O 4,89 4,55 5,03 9,04 3,41 2,57 8,20 3,12 0,22 1,63 0,72 4,72 0.76 

"'~ 
MnO 0,12 0,21 0,18 0,24 <0,10 <0,10 0,24 0,24 0,10 0,36 0,10 0,19 <0,10 

"'"' 
MgO 12,57 31,65 2,80 25,80 27,00 36,00 26,50 33,94 36,02 35,80 37,91 3,05 37,10 

~~ .~ C aO 9,99 2,Tl 1,90 1,95 3,33 0,40 1,60 0,11 <0,10 <0,10 0,10 4,23 0,10 

" "' Na20 2,76 1,01 2,63 0.47 0,54 0,59 0,81 0,81 0,32 0,81 0,88 4,92 0,54 
C' E 

K20 <0,10 <0,10 2,19 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 0,10 0,10 <0,10 0,22 <0,10 "'"' ~~ Ti02 0,22 0,20 0,56 <0,10 0,17 0,30 0,23 0,24 0,14 <0,10 <0,10 0,94 <0,10 
~ E P205 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10. <0,10 <0,10 <0,10 
<( ., 

jjj H20 - - - - - - - - - - - - -
PF . 1,75 9,01 1,94 9,50 1,75 11,00 3,88 12,10 13,00 12,60 13,00 1,07 13,90 

Total 100,44 100,54 96.41 97,76 97,53 99,90 99,52 100,18 100,53 97,81 99,72 96,29 92,32 

Ba 14 33 550 28 82 14 18 25 22 21 10 16 

Co 70 - - 92 - 124 74 - 136 - - 16 -

C r 1080 680 TI 520 460 4200 1560 >5000 >5000 2200 4600 6 3200 
'E Cu <5 70 41 <5 62 a. '34 126 7 <5 10 8 64 26 
E- La <30 - - <30 - <30 <30 - <30 - - - -

~ Nb <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 
o 

Ni 1260 1120 74 560 184 1940 600 1500 2300 1760 1040 12 3200 c ., 
E Pb <10 - - < 10 - <10 <10 - <10 - - < 10 -
1l Se <5 - - 48 - <5 8 - <5 - - - -
E 

Sr <60 <50 220 290 <50 <50 <50 <50 <60 <60 <50 ., <50 -
E v 12 29 108 76 60 65 <5 18 19 178 23 ., 330 57 
jjj 

y 40 - - 30 - <10 < 10 - 10 - - - -

Zn <200 <200 <200 <200 <200 <200 <200 <200 <200 <200 <200 <200 <200 

Zr <10 < 10 120 140 < 10 < 10 14 10 14 <10 120 - <10 

Quartzo o o 34,12 o 10,43 o 0,30 o o o o 15,51 o 
Ortoclésio o o 0,76 0,64 0,61 0,65 0,61 o 0,66 o o o o 
Albita 18,83 7,48 23,04 4,34 1,24 5,54 7,14 7.75 2,10 7,17 2,67 42,77 0,80 

Anortita 36,64 9,62 7,26 9,89 o 1,51 2,36 o o o o 17,53 o 
Aegirina o o o o o o o o o o o o o 

iii Biotita 0,88 0,92 20,15 o o o o 0,96 o 0,99 0,97 2,07 1,07 ,.., 
m 

Diopsidio o o o o 12,98 o 4,17 o o o. o. o o 
c Hiperstênio 7,34 11,85 o 30,93 69,92 33,62 79,91 22,36 30,57 33,22 22,72 11,29 10,08 
.~ 
.c Olivir:~a 15,75 49,11 o 31,39 o 46,14 o 48,34 53,37 48,85 59,62 o 74,41 
ll Actinolita o o o o o o o o o o o o o " I 

Hedenbergita 15,44 5,75 o o o o o o o 1,48 4,19 o o .;, 
ill Wollastonita o o o o o o o o o o o o o 
?;' Feldspatóide o o o o o o o o o o o o o 
0.. llmenita o o o 2,28 0,34 0,63 0,46 0,51 0,30 0,22 0,22 o 0,24 u 
"' Hematita o o o o o 1,81 o 2,77 10,25 0,90 8,57 o 6,55 

E Magnetita 2,37 13,00 2,54 20,14 0,89 8,80 4.45 17,04 0,48 6,94 o 7,35 o 
o z Zirciio o o 0,02 0,03 o o o o o o o o o 

Apatita 0,24 0,26 0,24 0,26 0,24 0,26 0,24 0,23 0,21 0,22 0,22 0,24 0,24 

Cromita o o o 0,12 0,24 1,00 0,35 o 1,21 o 0,01 o 0,01 

Coríndon o o 10,43 o o o o o o o o 0,86 o 
Titanita 0,54 0,53 1.42 o o o o o o o o 2,37 o 

Q o o 52,35 o 84,92 o 2,91 o o o o 20,46 o 
A o o 4,52 6,12 15,08 30,34 20,09 o 100 o o o o 
p 99,99 99,99 43,13 93,88 o 69,66 77,00 o o o o 79,54 o 
F o o o o o o o o o o o o o 

M 57,89 70,98 19,80 67,11 83,12 79,46 69,35 72,73 80,60 83,51 81,08 17,66 84,65 
A 13,17 2,49 34,08 1.49 1,97 1,52 2,36 1,95 0,89 2,13 2,10 29,77 1,46 
F 28,94 26,53 46,12 31,39 14,90 19,02 28,27 25,32 18,51 14,36 16.82 52,56 13,89 

Fe +Ti 22,32 29,99 31,22 30,62 19,00 23,28 33,20 28,88 27,25 10,08 20,15 43,21 17,56 
Mg 33,76 61.47 9,75 47,27 80,11 73,47 62,15 63,63 71,86 87,10 77,83 10,45 82,00 
AI 43,92 8,54 59,03 22,20 0,88 3,25 4,67 7,49 0,95 2,82 1,02 46,34 0,44 

MgO 30,51 80,27 11,65 82,06 88,03 94,15 87,26 87,90 96,52 96,22 96,29 13,44 99,12 
CaO 24,25 7,02 7,90 4.73 10,86 1,05 5,27 0,28 0,26 0,27 0,26 18,63 0,27 

AIP3 45,24 12,71 80,45 33,21 1.11 4,76 7,47 11,81 1,22 3,51 1,45 67,93 0,61 

Classificação petrogréfica das amostras analisadas: 945/RG-2556 - olivina gabro-norito; 945/ RG-269 - metadunito; 945/ RG-250 - granada-quartzo-feldspato homfels; 945/ RG - 266- tremolita-clorita 
xisto; 945/RG-255A - clorita-tremolita-talco xisto; 945/RG-254 e 963/RB-2Tl- ultramafito; 945/RG-343.2, 944/LK-408.2, 944/LK-414.3 e 945/RG-435- serpentinito; 944/LK-444- metagabro; 944/LK-454 
- setpentinito. 
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TABELA l.XIII 
Complexo Vacacaf. Análises qulmicas e composições normativas de rochas metassedimentares e metalgneas 

N~ da amostra 945/RG 963/RB 933/LK 944/LK 963/RB 944/LK 944/LK 963/RB 
224.1 286A 3038 4058 283 452 453 2868 

Si02 49,00 48,30 55,90 59,60 65,50 60,60 56,40 68,50 

AI203 16,60 16,40 21,00 15,90 15,80 16,20 16,10 14,70 

Fe20 3 3,28 4,73 3,74 4,94 2,89 4,48 2,72 2,38 

* FeO 4,70 6,36 2,35 1,60 2,71 2,88 4,51 1,90 
V>-

MnO 0,13 0,18 0,10 0,31 0,16 0,17 0,17 0,15 .. "' ·ê ~ MgO 5,04 6,09 1,78 2,94 1,88 2,83 3,84 1,03 
'5 'éõ 

CaO 7,70 11,70 0,97 3,09 3,61 3,92 6,69 4,54 "E 

.12 Na20 5,46 3,37 3,34 3,37 8,37 3,72 5,12 3,67 

~ ~ Kp 0,78 0,40 4,99 2,48 <0,10 1,68 0,63 1,66 

4: " Ti02 0,67 0,89 0,82 0,67 0,55 0,63 1,12 0,60 
iü 

PP5 0,18 0,18 <0,10 0,23 0,14 0,11 0,32 0,11 

H20 - - - - - - - -
PF 6,30 1,17 3,87 3,15 1,07 1,58 1,22 0,66 

Total 99,84 99,n 98,96 96,28 99,78 96,80 98,84 99,90 

Ba 480 172 - 1480 660 410 - 172 
Co - 37 7 22 '18 - - -
C r 16 112 18 240 112 158 - 112 

e Cu 36 76 34 56 19 82 - 76 o. .s La <30 <30 - <30 <30 <30 - <30 

"' Nb 24 <20 <20 <20 <20 <20 - <20 
~ c: Ni 16 46 18 66 108 36 - 19 

" Pb E <10 <10 <10 72 < 10 <10 - <10 

~ Se - 34 - 14 8 - - -

" Sr 660 540 - 600 300 290 - 360 
E v - 410 130 104 o - - -jl 
w y - 20 19 13 - - --

Zn <200 <200 <200 <200 <200 <200 - <200 
Zr 148 30 - 210 188 198 - 360 

Quartzo o o 17,02 20,89 3,97 20,28 5,75 30,25 
Ortoclásio o 2,40 25,68 15,36 0,60 10,19 3,81 9,81 
Albita 40,88 27,99 29,70 29,88 70,36 32,32 44,35 31,23 
Anortita 19,74 28,81 1,38 15,01 5,36 19,48 19,54 18,84 

~ 
Aegirina o o o o o - - -
Biotita 7,51 o 7,95 o o - - -ê Oiopsldio o 23,23 o o 9,85 - 7,94 2,72 c: 

.~ HiperStênio o o o 7,67 2,02 3,04 - -

.t: Olivina o 7,76 o o o - - -ll 
" Actinolita o o o o o - - -J: 
.;, Hedenbergita 22,33 o o o o - - -
iJl Wollastonita 1,29 o o o o - - -
~ Feldspatóide o 0,42 o o o - - -
0.. 
ü llmenita o 1,71 o 1,33 1,07 1,23 2,18 1,15 .. Hematita o o o 2,24 o - - -E 
o Magnetita 5,18 7,08 5,81 4,40 4,36 6,80 4,11 3,54 z Zircilo o 0,04 0,04 0,04 0,08 o o -

Apatita 0,46 0,46 0,25 0,57 0,34 0,24 o,n 0,26 
Cromíta o 0,02 o 0,05 0,02 0,03 - 0,01 
Corindon o o 10,11 2,54 o 1,34 - -
Titanita 1,76 o 2,11 o o - - -

Q o o 23,07 25,74 4,83 - - -
A o 7,62 73,01 37,56 9,62 - - -
p 98,73 91,67 3,92 36,70 85,55 - - -
F o 0,70 o o o - - -

M 26,62 29,74 11,25 19,82 12,00 - - -
A 32,96 18,41 52,63 39,43 54,08 - - -
F 40,42 51,85 36,12 40,75 33,91 - - -

Fe-+Ti - - - - - - - -
Mg - - - - - - - -
AI - - - - - - - -

MgO 17,18 17,81 7,49 13,41 8,83 - - -
C aO 26,24 34,22 4,08 14,09 16,96 - - -
A120 3 56,58 47,97 ,,88.42 72,50 74,21 - - -

Çlassificaçilo petrográficadasamostrasanalisadas: 945/RG-224.1 - metabasito; 963/RB - 286A- calcossilicatada; 933/LK- 3038- filonito; 944/LK-4058- milonitognaisse; 963/RB-283- calcossili
catada; 944/LK-452- biotita-plagioclásio-quartzo gnaisse; 944/LK-453- calcossilicatada; 963/RB-2868- granofels. 
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Fig. 1.20 - Diagramas Ti/100 x Zr x Sr/2, de Pearce & Cann (1973). Associações básico-ultrabásicas do Complexo Vacacaf. Maciço de Pedras Pretas e outras ocorrências. 
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, com distinção de basaltos de fundo oceânico de Pearce, Gormari e Birkett (1975). Associações básico·ultrabásicas do Complexo Vacacai. Areas de Passo do Ivo 

e Palma. 
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Fig. 1.22- Diaglllmas MgO x CaO x Al203, com campo da rochas komatilticas de Arndt, Naldrett e Pyke (19n) e trend do liquido de Skaergaaid retillldo de Coleman l19nl. Associações bãsico-ult18básicas 
do Complexo Vaca cal. Áreas de Passo do Ivo e Palma. 
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Fig. 1.2l - Diaglllmas MgO x CaO x AI ,O,. com campo de rochas komatilticas, de Arndt, Neldrett e Pyke (19nl e trend do liquido de Skae'llaaid retillldo de Coleman 119nl. Associações básico-ultlllbásicas 
do Complexo Vacacaf. Areas de Pedras Pretas e outràs ocorrências. 
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Fig. 1.24- Diagramas atômicos Fe + Ti x AI x Mg, de Jensen {1976) apud Francis & Hynes 11979). Associações básico-ultrabàsicas do Complexo Vacacaí. Areas de Passo do Ivo e Palma. 
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Fig. 1.25- Diagramas atômicos Fe + Ti x AI x Mg, de Jensen (19761 apud Francis & Hynes (1979). Associações bâsico-ultrabâsicas do Complexo Vacacaí. Áreas de Pedras Pretas e outras ocorrências. 
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Fig. 1.26 - Diagramas AFM, com campos de Coleman (1977). Associações básico-ultrabásicas do Complexo Vacacaf. Areas de Passo do Ivo e Palma. 
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Fig. 1.27 - Diagramas AFM, com campos de Coieman (1977}. Associações bãsico·ultrabásicas do Complexo Vacacal. Areas de Pedras Pretas e demais ocorrências. 
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Fig. 1.28- Diagramas Al20 3 x FeO/(FeO + MgOJ, retirados de Naldrett & Cabri (1976). Associações básico-ultrabásicas do Complexo Vacacaí. 
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Fig. 1.29 - Diagramas Ti0
2 

x MgO, retirados de Naldrett & Cabri {1976). Associações básico-ultrabásicas do Complexo Vacacaí. 

mo mínimas, provavelmente reflexas a aquecimento gerado pela intromis
são de granitóides brasilianos no pacote ou induzido por grandes falhamen
tos a esta época. 

Do exposto, as rochas da Formação Arroio das Ilhas são aqui relacio
nadas, a prior/, ao Greenstone BeltVacacaí constituindo, talvez, as porções 
mais superiores dessa seqüência. Entretanto, devido à atual falta de dados 
mais conclusivos, não se descarta a possibilidade de essas rochas terem 
sido geradas durante ciclos geodinâmicos posteriores, talvez até durante 
o Brasiliano. 

1.2.3.4- Geocronologia 

Geocronologicamente foram estudadas apenas duas rochas da Formacão 
Arroio das Ilhas, um microdiorito (HEM-16.2), datado pela DOCEGEO, e ~ma 
metabásica ( RG-389). Os resultados acham-se relacionados na Tabela 1.XIV 
e a Figura 1.19 contém a localização geográfica das amostras em questão. 
As duas datações K-Ar acusaram, respectivamente, idades de 666 ± 20 e 
593 ± 22 MA, sendo os valores obtidos considerados como mínimos para 
as rochas metavulcânicas da Formação Arroio das Ilhas. 
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1.2.3.5 - Litologias e petrografia 

A Formação Arroio das Ilhas é composta, por um espesso pacote de ro
chas de grau incipiente de metamorfismo (fácies prehnita-pumpellyita) ou, 
até mesmo, de grau fraco (fácies xisto verdes, zona da clorita), com estru
turas penetrativas planares ausentes ou irregulares preservando ainda es
truturas sedimentares primárias como acamamento, aleitamento gradacio
nal, corte e preenchimento, laminação paralela e ondulada, marcas de so
la e ondulares assimétricas. 

Esta seqüência de rochas é constituída predominantemente por meta
clastitos, definidos por alternâncias rítmicas de camadas de metalamitos, 
metarcóseos, metagrauvacas e metaconglomerados, nos quais interdigitam
se metatufitos e rochas metavulcânicas de composição básica a interme
diária e, mais raramente, ultramafitos. A direção geral destes litótiposé nor
malmente N20° -30° E, excepcionalmente N60° -80° E, com mergulhos mé
dios em torno de 35° apontando ora para sudeste, ora para noroeste. 

As características apresentadas por esta formação, a julgar pelas estru
turas primárias observadas, bem como pelos tipos litológicos que a com
põem, permitem relacionar estas rochas a turbiditos (Bouma, 1962) depo-



TABELA l.XIV 
Formação Arroio das Ilhas. Determinações radiométricas K-Ar 

N? N? delab. N? de campo Rocha Mat. %K Ar:dx 1o6(cc :TP) %Ar
40 Idade 

Ref. 
atm (MAl 

34 4100 HEM-16,2 Microdiorito RT 1,3478 42,56 4,71 666 ± 20 . 
35 4789 945/RG-389 Metabasalto RT 0,2486 67,73 20,98 583 ± 22 N.T. 

Constantes: ~(J = 4,962x 10-10 anos·1; ~K total= 0,561 x 10-10 anos·1;% atem. de K40 em Ktot. = 0,01167. 
• Dado inédito do convênio DOCEGEO/CPGeo-I.)SP. N.T. -Neste Trabalho. 

sitados em ambiente marinho profundo que, em função do arranjo dos lei
tos litológicos, poderiam ser considerados como turbiditos distais confor
me Mutti (1977) apud Rupke (1978). 

Para efeito de descriÇão, as rochas da Formação Arroio das Ilhas foram 
agrupadas em três conjuntos distintos, quais sejam, o das rochas metas
sedimentares, o das rochas metapiroclásticas e o das rochas metavulcânicas. 

A) Rochas metassedimentares 

Dentre as rochas metassedimentares, as de granulação mais fina estão re
presentadas por metalamitos, que, apresentando cores variando do cinza 
ao cinza-esverdeado, se encontram dispostos em camadas com espessu
ras desde milimétricas até métricas. Normalmente, estas rochas são mar
cadas pela alternância de leitos de coloração mais escura, metargilitos, com 
níveis de coloração mais clara, representados por metassiltitos e mesmo 
metarenitos de granulação muito fina. 

Ao microscópio, exibem acamamento gradacional, sendo os leitos mais 
finos marcados pela presença de minerais argilosos, raramente sendo iden
tificados diminutos grãos de quartzo. As camadas mais grosseiras estão 
compostas por quartzo, sericita, epídoto, plagioclásio e minerais opacos, 
em ordem decrescente de abundância, ocorrendo, em pequena percenta
gem, matriz composta por argila-minerais, as rochas mostrando, normal
mente, composição arcoseana. Em algumas amostras foi observado cimento 
de natureza calcltica. 

Os metarcóseos apresentam, normalmente, coloração clara, exibindo, 
macroscopicamente, estratificação plano-paralela. Ao microscópio, estas 
rochas estão compostas por um arcabouço com granulação em torno de 
areia fina e por uma baixa percentagem de matriz argilosa. Essas litologias 
exibem textura elástica, onde o arcabouço está constituído por quartzo, 
feldspatos (plagioclásio e feldspato alcalino) e raros fragmentos de rocha 
quartzítica, mostrando baixo grau de arredondamento e esfericidade, além 
de grãos detritais de epídoto, zircão e titanita. A matriz é composta por argito
minerais, sericita, clorita, quartzo, opacos e epídoto. Os feldspatos mostram
se normalmente alterados, com o feldspato alcalino transformado em argila
minerais e o plagioclásio sericitizado e, mais raramente, acompanhado de 
carbonatos. 

As metagrauvacas apresentam coloração cinza-esverdeado, constituin
do as bandas mais grosseiras da seqüência rítmica ou, ainda, compõem 
a matriz de alguns conglomerados intraformacionais. 

A distinção entre as rochas metagrauváquicas e as metapiroclásticas 
torna-se bastante difícil, tanto na escala macro como microscópica, uma 
vez que ambas constituem os leitos mais grosseiros, têm a mesma colora
ção e também devido ao fato de se encontrarem abundantes detritos vul
cânicos nas primeiras, bem como a presença de material sedimentar nas 
últimas. 

As metagrauvacas, ao microscópio, estão constituídas por um arcabou
ço de granulação à base de areia fina a muito fina, imerso em matriz argilo
sa que chega a perfazer 50% das rochas. O arcabouço dessas rochas mos
tra feições que indicam baixo trabalhamento do material, como contornos 
angulosos e grande variedade de constituintes, como a presença de anfi
bólio. Assim, a fração grosseira está representada por fragmentos ou por 
cristais euedrais oriundos de rochas ígneas, como quartzo, feldspato (felds
pato alcalino e plagioclásio), anfibólio (actinolita), epídoto e minerais opa
cos. Os fragmentos de rocha são, geralmente, de composição quartzítica 
e de rochas vulcânicas extrusivas básicas e intermediárias. A matriz des
tas rochas está constituída por argila-minerais, sericita, clorita e pequenos 
grãos de quartzo, epídoto e plagioclásio. 

Em algumas amostras encontram-se fragmentos e/ou grãos euéaricos 
de quartzo, feldspatos, anfibólio, granada e epídoto, sendo que, nestes ca
sos, os fragmentos de rocha presentes constituem-se de rochas quartzo
feldspáticas vulcânicas. 

Os metaconglomerados, que se intercalam na seqüência, são forma
dos por fragmentos de siltitos, argilitos e rochas vulcânicas imersos em matriz 
grauváquica, exibindo, normalmente, colorações variando do cinza ao cinza
esverdeado. 

Os seixos possuem dimensões médias em torno de 2 em, angulosos e 
subangulosos, sua monótona composição sugerindo uma fonte muito lo
calizada com pouco trabalhamento durante o transporte. 

A origem destas rochas, de acordo com Küenen & Natland (1951) apud 
Pettijohn (1957), seria devida à fragmentação subaquosa das rochas sedi
mentares mais finas por correntes de turbidez, caracterizando, assim, um 
conglomerado intraformacional. Estas rochas, bem como alguns leitos de 
metagrauvacas, encontram-se ocasionalmente associadas a rochas piro
clásticas e/ou vulcânicas metamorfizadas. 

B) Rochas metapiroclásticas 

As rochas metapiroclásticas, que ocorrem interacamadas na seqü.ência que 
constitui a Formação Arroio das Ilhas, podem ser designadas de "sedimentos 
tufáceos", de acordo com Pirsson (1915), sendo definidos como "tufos de
positados em ambiente aquoso ou que tenham sido rapidamente carrea
dos pela água logo após sua deposição". 

As rochas mostram cores acinzentadas e tendem a exibir com freqüên
cia, tanto macro como microscopicamente, feições nitidamente sedimen
tares, tais como acamamento gradacional, níveis conglomeráticos locais 
e efetiva contribuição sedimentar. Em outras ocasiões, estas rochas 
encontram-se interacamadas com as demais unidades do cortejo sedimen
tar, na forma de finos níveis irregulares. 

Em lâmina delgada, estas rochas são formadas, predominantemente, 
por fragmentos liticos de dimensões variadas (7 mm a 0,2 mm) e formas 
irregulares, com contornos subarredondados, muitas vezes exibindo for
mato fusiforme. Os fragmentos encontrados são de rochas vulcânicas an
desiticas e, mais raramente, de rochas sedimentares e graníticas. Cristais 
de feldspatos subédricos sericitizados, de quartzo e de hornblenda são nor
malmente abundantes, apresentando-se ocasionalmente corroídos. A ma
triz é formada essencialmente por material vulcânico, de composição in
termediária e bastante alterado. Grãos de origem sedimentar mostrando 
bom grau de arredondamento podem ser observados imersos no material 
vulcanoclástico. 

C) Rochas metavulcânicas 

As rochas metavulcânicas encontram-se intercaladas na seqüência de ro
chas metassedimentares sendo contituídas, principalmente, por metaba
saltos. Dentre estas, destacam-se as rochas metabasálticas da região do 
arroio Mudador, descritas por Macedo et alii (1978) como metaespilitos e 
metabasaltos maciços. 

Os metabasaltos são holocristalinos, de coloração esverdeada varian
do de escura a clara, granulação fina a média, contendo, ocasionalmente, 
pórfiros visíveis a olho nu. Estas rochas não apresentam orientação prefe
rencial, exibindo estruturas em almofada e com restrita presença de 
amígdalas. 

Ao microscópio, estas litologias caracterizam-se por apresentar tex
turas ígneas bem preservadas, tais como subofítica, intergranular e oca
sionalmente porfirltica, pois as transformações mineralógicas impostas pelo 
metamorfismo de grau incipiente ou os processos de espilitização não fo
ram suficientes para obliterar tais feições. As paragêneses mais freqüen
tes são plagioclásio (albita) + epídoto + clorita + actinolita ± calcita, pla
gioclásio + augita + actinolita + epldoto + clorita ± calcita e, também, 
albita + pumpellyita + plagioclásio (An 50) + clorita + esfeno ± quart
zo ± piroxênio (augita), sendo a última paragênese citada por Macedo et 
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ali i (1978), que mencionaram, ainda, a presença de prehnita em alguns me
tabasaltos maciços. 

O plagioclásio raramente constitui fenocristais, os quais, então, mostram
se maclados segundo a lei da Albita, sendo freqüente a associação com 
a macia Carlsbad. A composição deste mineral é ordinariamente albita
oligoclásio, encontrando-se alterado para se ri cita, argila-minerais e epídoto, 
sendo, no entanto, encontrados cristais de composição mais cálcica, tam
bém alterados. O anfibólio, via de regra representado por actinolita, exibe 
hábito fibroso a prismático, com pleocroísmo variando de incolor a esver
deado, sendo rara sua presença como fenoblastos. Em algumas amostras, 
a actinolita ocorre conformando franjas nos bordos dos grãos de piroxê
nio. A augita é o piroxênio presente, raramente bem preservado, manten
do, porém, a textura subofítica da rocha e apresentando, comumente, trans
formações, junto às bordas, para anfibólio e clorita. O epídoto é a pistaci
ta, caracterizada pelo fraco pleocroísmo e caráter biaxial negativo, ocor
rendo na matriz ou, algumas vezes, preenchendo amígdalas. A clorita ge
ralmente ocorre na matriz ou em vesículas, sendo que o quartzo é intersti
cial e, quando presente, ocorre em pequenas proporções. 

Além das rochas meta básicas, em menor escala ocorrem metadacitos 
associados à seqüência. Estas rochas são formadas essencialmente por pla
gioclásio e quartzo, com minerais opacos acessórios e com epídoto 
recristalizado. 

De um modo geral, as paragêneses minerais encontradas nas rochas 
da Formação Arroio das Ilhas refletem condições de metamorfismo de grau 
incipiente, de Winkler (1977), ou de anquizona (Segonzac, 1970), a julgar 
pela presença de grãos de quartzo estirados, localmente subalinhados, e 
epídoto recristalizado nas rochas de origem sedimentar. Já as rochas me
tavulcânicas e as metapiroclásticas exibem transformações mineralógicas 
a partir de suas composições originais, .tais como a presença de actinolita, 
epídoto e clorita, em substituição à hornblenda e/ou augita, e albita, epi
doto e carbonatos, em substituição ao plagioclásio cálcico, além de preh
nita e pumpellyita em algumas amostras. Estas transformações poderiam 
ser indicativas também da atuação de processos de espilitização, no en
tanto, os estudos petrográficos e químicos executados até o momento não 
foram suficientes para caracterizar, com segurança, tais fenômenos, em
bora a amostra 8069/491 (Tab. 1.XV) apresente mineralogia e composição 
química semelhante à de espilitos. 

Na concepção de Amstutz (1968), o termo espilito seria restrito aro
chas vulcânicas compostas por albita, clorita, epídoto, calcita e óxidos de 
ferro como constituintes maiores, com ocasional abundância de piroxênios 
mas que exibam simetria na distribuição das diversas fases minerais e fá
brica primária. Dentro deste conceito, rochas sem simetria podem ser cor
relacionadas a metabasaltos ou metaespilitos. Sob este contexto, as me
tavulcânicas desta unidade seriam definidas como rochas metaespilíticas, 
já assim designadas por Macedo et alii (1978), relativamente às rochas do 
arroio Mudador. 

Já Hyndmann (1972), entre outros, preferiu explicar as rochas espilíti
cas como o resultado de modificações de basaltos e andesitos normais por 
transformações impostas através de processos metassomáticos, obtendo
se, como produto, rochas portadoras de actinolita, clorita, epídoto, calei
ta e albita (An 0-8) ou oligoclásio de baixa temperatura, sendo ainda diag
nósticos o modo de ocorrência e associações litológicas. A existência, em 
alguns derrames basálticos da Formação Arroio das Ilhas, de estruturas do 
tipo pillow lavas associadas a metagrauvacas, metarenitos e metalutitos, 
é fator que corrobora para caracterizar estas rochas como espilitizadas. 

Os basaltos maciços apresentam para gêneses portadoras de prehnita 
e pumpellyita correspondendo, segundo Winkler (1977), ao grau incipien
te de metamorfismo, o qual salientou, no entanto, que a existência de pa
ragêneses portadoras de actinolita, sem a presença de prehnita e/ou pum
pellyita, que seriam diagnósticas de grau fraco de metamorfismo, é conhe
cida em rochas da Califórnia também em zonas de grau metamórfico inci
piente. O mesmo autor citou, ainda, a possibilidade da coexistência de ac
tinolita com epídoto rico em ferro em rochas de grau incipiente, não sendo 
necessária a presença de pumpellyita para estabelecer este grau 
metamórfico. 

Pe-Piper & Kotopouli (1981) encararam os metabasaltos e metandesi
tos, portadores de paragêneses similares às aqui encontradas e oriundos 
da área vulcânica de Stefânia, na Grécia,como o resultado de diagênese mui
to profunda, gradando para a fácies metamórfica pumpellyita-actinolita pro
posta por Hashimoto (1966) apud Pe-Piper & Kotopouli (op. cit.). represen
tando provavelmente condições de PT em torno de 2 kb e temperatura de 
300°C. 
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Deste modo, pela falta de fábrica metamórfica com o desenvolvimen
to de estruturas planares penetrativas, pela presença de paragêneses por
tadoras de prehnita-pumpellyita e perfeita preservação de texturas e estru
turas ígneas e sedimentares originais, o grau metamórfico atingido pelas 
rochas da Formação Arroio das Ilhas pode ser caracterizado como incipiente 
ou de anquizona. 

1.2.3.6 - Caracterização litoquímica 

Na Tabela 1.XV encontram-se listados os resultados de análises químicas 
efetuadas em seis amostras de rochas vulcânicas da Formação Arroio das 
Ilhas, junto às quais lançaram-se também resultados analíticos de diver
sos tipos de basaltos ( Hyndmann, 1972) para comparação. Observe-se que 
a amostra 8069/491 é compatível quimicamente com as rochas espilíticas. 

Analisando os dados obtidos através do cálculo normativo, verifica-se 
que parte das amostras formaram quartzo e ortopiroxênio normativo e ou
tra parte formou nefelina normativa. Estes resultados, segundo lrvine & Ba
ragar (1971), seriam indicativos de basaltos toleíticos e alcalinos a olivina, 
respectivamente. 

Dado o grau de alteração e transformações mineralógicas evidenciadas 
petrograficamente, procurando evitar possíveis perdas, foram utilizados dia
gramas discriminantes apoiados em elementos-traço e menores imóveis, 
tais como o Ti, Zr, Y e Sr. 

Os diagramas Ti/100 x Zr x Y.3 x Ti/100 x Zr x Sr/2 de Pearce & Cann 
(1973) ( Figs. 1.30 e 1.31) mostraram-se úteis e os resultados obtidos em am
bos confirmam-se mutuamente. As rochas ígneas da seqüência mostram 
afinidade calcoalcalina, com exceção da amostra 8069/491 que, no primeiro 
diagrama, cai no campo de basaltos continentais ou de ilhas oceânicas, e, 
no segundo, cai no campo de toleítos de baixo potássio. 

O diagrama AFM ( Fig. 1.32), com campos toleítico e calcoalcalino, foi 
também testado e mostra resultados compatíveis com os anteriores, ficando 
a maioria das amostras no campo calcoalcalino e a amostra 8069/491 so
bre a linha limite entre os campos em questão. 

Do acima exposto, permite-se concluir que as rochas vulcânicas da se
qüência mostram uma predominância do caráter químico calcoalcalino, sen
do que a amostra que contém maiores evidências de espilitização tem com
portamento diferencial, provavelmente devido aos processos metassomá
ticos mais acentuados a que foi submetida. 

Williams & Floyd ( 1981) citaram que as pi/low lavas de Pentire Points ( N. 
Cornwall) e de Mullion lsland (S. Cornwall) são portadoras de paragêne
ses a albita-clorita-calcita-óxido de ferro e clinopiroxênio-albita-clorita
leucoxênio-esfeno-anfibólio-prehnita-pumpellyita, respectivamente. Ambas 
foram por eles consideradas espilitos, embora admitam que minerais pri
mários são muito raros ou ausentes. Com base nas razões de elementos 
imóveis e nos padrões normalizados de terras raras, foi definido, por Floyd 
(no prelo) apudWilliams & Floyd (op. clt.J, que as pillow lavas de Pentire Point 
são basaltos alcalinos enquanto as de Mullion lsland são toleíticas, o que 
demonstra ser a espilitização processo que pode ocorrer em qualquer tipo 
de filiação de rochas basálticas. 

1.2.4- Anortosito Capivarita 

1.2.4.1 - Generalidades 

A caracterização e denominação do Anortosito Capivarita, aflorante em 
ambas as margens do arroio Tabatinga, deve-se a Formoso & Carraro (1962) 
apud Formoso & Carraro (1968), em nota prévia apresentada no XVI Con
gresso Brasileiro de Geologia. 

Tessari & Picada (1966). mapeando o grau de Encruzilhada do Sul, ca
racterizaram o Anortosito Capivarita como uma rocha granular média com 
freqüentes zonas pegmatóides, textura granular xenomórfica e, às vezes, 
cata elástica, constituída por plagioclásio (labradorita) como mineral prin
cipal, tendo como ferromagnesiano mais freqüente a clorita, a qual tende 
a orientar-se. Os minerais acessórios seriam o quartzo, esfeno, zircão, apa
tita e opacos. Localmente ocorreriam massas de anfibolito. 

Segundo Tessari & Picada (op. cit.!, próximo aos migmatitos, o anorto
sito enriquecer-se-ia em veios quartzo-feldspáticos e, junto ao Granito En
cruzilhada do Sul, adquiriria estruturas agmatíticas. Os autores acima si
tuaram o Anortosito Capivarita no Grupo Porongos, juntamente com as For
mações Cambaí e Vacacaí, além do Sienito Piquiri. 

Picada (1971) atribuiu ao Anortosito Capivarita idade muito antiga, do 
Pré-Cambriano Médio ou Inferior, considerando-o sotoposto ao Grupo Po
rongos, do Pré-Cambriano Superior. 



TABELA 1.XV 
Formação Arroio das Ilhas. Rochas metavulcanicas. Análises qulmicas e composições normativas 

945/388 • 945/389 8069 8069 8029 945 
A B c D N? da amostra (1) (2) 491(3) 523(4) 529(5) 242B(6) 

Si02 45,20 49,44 49,70 46,00 48,40 67,40 50,16 48,80 49,50 47,10 

AlzOa 16,30 14,49 16,80 9,23 14,14 14,94 17,61 15,70 15,20 15,30 

FezOa 3,34 3,34 4,42 o 1,81 1,55 3.41 3,80 2,40 4,30 

.,t FeO 4,90 6,21 7,28 8,44 8,80 2,43 6,34 6,60 8,00 8,30 

·~ ~ MnO 0,12 0,18 0,18 0,19 0,17 <0,10 0,17 0,15 0,17 0,17 
MgO 10,70 7,62 3.n 11,74 8,19 1.41 6,22 6,10 7,90 7,00 

·~ ·~ C aO 10,40 10,55 7,99 13,04 8,34 5,07 9,99 7,10 10,90 9,00 

~ ~ Na20 2,62 2,76 4.41 3,06 0,91 2,04 2,90 4,40 2,70 3,40 

~ ~ K20 0,37 0,19 0,36 0,87 1,50 1,19 0,85 1,00 0,26 1,20 

<( " Ti02 0,51 0,79 1,12 0,44 0,52 0,61 1,20 1,30 1,80 2,70 
ill 

PzOs 0,10 0,10 0,43 0,13 0,25 0,13 0,21 0,34 0,21 0.41 
H20 - - - - - - - - - -
PF 4,45 3,20 2,94 5,55 3,96 2,04 - - - -

Total 100,37 98,87 99,20 98,69 96,99 98,91 - - - -

B <10 <10 <10 <10 20 
Ba 200 - 220 199 310 - - - - -
Co 57 39 32 42 32 - - - - -
C r 410 490 360 1320 260 - - - - -

E Cu 60 144 94 43 62 - - - - -o. 
.,9. La 70 - <30 <30 <30 - - - - -
~ Nb 22 <20 <20 <20 <20 - - - - -
o 

268 99 116 - - - - -c Ni 102 156 -
" E Pb 16 < 10 <10 <10 <10 - - - - -
.9 Sr 360 - 363 221 181 - - - - -
c 

" v 172 260 220 180 E 230 - - - - -

" y 10 - 14 12 ill <10 - - - - -
Se 27 - 42 72 37 - - - - -
Zr 58 - 72 50 58 - - - - -
Rb 22 22 33 27 51 - - - - -

Quartzo o 0,99 0,10 o 3,91 - - - - -
Ortoclásio 2,31 1,17 2,20 5,59 9,51 - - - - -
Albita 21,19 24,37 38,67 6,87 8,26 - - - - -

iõ Anortita 32,44 27,74 25,33 9,65 32,27 - - - - -

ª Hornblenda o o o o o - - - - -
c Diopsldio 17,08 21,08 10,71 8,46 8,59 - - - - -
.~ Hiperstênio o 17,57 12,99 o 32,81 - - - - -
.t: 
E Olivina 18,49 o o 17,81 o - - - - -::> 
:r Corlndon o o o o o - - - - -

'" Actinolita o o o o o - - - - -3l 
~- Wollastonita o o o o o - - - - -

0.. Biotita o o o o o - - - - -u .. llmenita 1,02 1,57 2,20 0,91 1,06 - - - - -

E Feldspatóide 1,89 o o 10,06 o - - - - -
o Magnetita 5,30 5,26 6,85 0,31 2,93 - - - - -z 

Zircão 0,01 o 0,01 0,01 0,01 - - - - -
Apatita 0,25 0,25 1,06 0,34 0,63 - - - - -
Titanita o o o o o - - - - -

Dados compilados de Hyndman (19721: A- Basalto calcoalcalino - média de 141 análises. B - Espilitos- média de 124 análises. C - Toleítos oceanicos- média de 161 análises. D- Basalto alcalino 
a olivina - média de 199 análises. 
Classificação Retrográfíca das amostras analisadas: 945/388, 945/389, 8069/491, 8069/523 e 8029/529 - metabasalto; 945/2428 - metavulcênica intermediária. 

Formoso (1973) incluiu o Anortosito Capivarita no Grupo Cambai, jun
tamente com migmatitos, granitos gnãssicos, mãrmores magnesianos, ro
chas calcossilicatadas, o Sienito Piquiri e anfibolitos, considerando o Cambai 
como o embasamento do Grupo Porongos, formado durante uma orogê
nese mais jovem, como sugeriram Jost & Villwock (1966) e Ribeiro (1970b). 

O Anortosito Capivarita foi considerado por Formoso (op. cit.!, como 
do tipo maciço, caracterizado por formar corpos não estratiformes de com
posição uniforme, com plagioclãsio variando de andesina a labradorita, cujas 
idades, em outras partes do mundo, variam de 1.100 a 1. 700 MA, associando
se a rochas metamórficas de alto grau (piroxênio-granulitos), como em Adi
rondack (Canadã) e Ekersund (Noruega). 

As relações de contato com as rochas adjacentes, tais como xenólitos 
de anortosito no Complexo Granítico Encruzilhada do Sul, apófises de gra
nito preenchendo fraturas do anortosito, vênulas quartzo-feldspãticas cor
tando o anortosito nas zonas de contato com migmatitos, diques de anfi
bolitos, em contatos nítidos ou difusos com o anortosito, e orientação es
trutrural comum às rochas gnãissicas, levaram Formoso (op. cit. ), a enqua
drar o Anortosito Capivarita entre as rochas mais antigas da ãrea. Corro
borando esta idéia, Formoso (op. cit.) especulou uma situação semelhan
te a Adirondack ( Canadã), onde o anortosito formaria uma associação com 

granitos e metassedimentos, constituindo um ciclo pré-Grenville. No Ci
clo Grenville, subseqüente, o conjunto sofreu orogênese, sendo o emba
samento antigo remobilizado. Desta forma, o Anortosito Capivarita, co
mo corpo plutônico, deveria estar associado a granitos e metassedimen
tos pré-brasilianos. Durante o Ciclo Orogênico Brasiliano, estas rochas te
riam sido remobilizadas com a formação de gnaisses e migmatitos, expli
cando a intima associação entre os anortositos e as rochas acima. 

Jackson et alii (1973) consideraram o Anortosito Capivarita como fazendo 
parte da Formação Vacacai, do Grupo Porongos (Ribeiro et a/ii, 1966), 
caracterizando-o como um constituinte ígneo posterior à implantação da 
Formação Vacacaí e anterior aos processos de migmatização e intrusões 
tardiorogênicas do Granito Encruzilhada, portanto, de idade relacionãvel 
ao Pré-Cambriano Superior. 

Willig et alii (1974), em função das relações de contato do Anortosito 
Capivarita, consideraram-no anterior à migmatização que afetou o Grupo 
Porongos (Subgrupo Cambaí), atribuindo-lhe idade compatível à Forma
ção Encantadas, embora, como frisado pelos autores, importante homo
geneização isotópica tenha ocorrido durante o Ciclo Orogênico Brasiliano. 

Carraro et alii (1974), em seu mapa geológico do Rio Grande do Sul, si
tuaram o Anortosito Capivarita no Grupo Cambai, juntamente com gnais-
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Fig. 1.30- Diagrama triangular Ti/100 x Zr x Y.3, de Pearce & Cann (1973), para rochas da Forma
ção Arroio das Ilhas. 

A-Toleftos de baixo K 
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C- Basaltos de fundo oceânico 

Ti/100 
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F1g. 1.31 - Diagrama triangularTi/100 xZr x Sr/2, de Pearce & Cann \1973), para rochas da Forma
ção Arroio das Ilhas. 

ses, migmatitos, o Sienito Piquiri e os granitos individualizados no Escudo 
Sul-Rio-Grandense, considerando o conjunto sotoposto às Fonnacões Cerro 
Mantiqueiras e Vacacaí (Grupo Porongos). · 

Nardi & Hartmann (1979), embora as datações do Anortosito Capivari
ta revelem idades em torno de 600 MA, correlacionaram-no especulativa
mente, em função da paragênese mineral de alto grau metamórfico dos 
gnaisses vizinhos, bem como em virtude da distribuição temporal de ocor
rência de anortositos em outras partes do mundo, associados a cinturões 
móveis granulíticos do Arqueano ou Proterozóico Inferior, ao Complexo Gra
nulítico Santa Maria Chico, intrusionado no Brasiliano pelo Granito 
Encruzilhada. 

Jost & Hartmann (informação escrita, 1981), corroborando as idéias de 
Formoso (1973), Willig et ali i (1974) e Nardi & Hartmann (1979), considera
ram o Anortosito Capivarita de idade pré-brasiliana, provavelmente do Ar
queano, que, juntamente com as rochas gnáissicas do Bloco Encruzilha
da, poderiam representar uma cunha de um antigo embasamento tectoni
carnente transportada para o interior do Maciço Pelotas. 

Farina et a/ii (1981) teceram considerações generalizadas a respeito dos 
tipos e idades de anortositos no mundo e no Brasil, detendo-se, em parti
cular, no estudo dos corpos anortosíticos e rochas associadas da região 
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Fig. 1.32- Diagrama AFM para rochas da Formação Arroio das Ilhas. 

de Passira, Pernambuco, devendo ser ressaltada sua similaridade geológi
ca com a área de Capivarita e arredores. 

Neste relatório, adota-se a denominação original de Formoso & Carra
ro (1962), apud Formoso & Carraro (1968), assumindo-se, provisoriamen
te, em função da íntima relação destas rochas com gnaisses de alto grau 
metamórfico, atribuídos ao Complexo Canguçu, e devido à inexistência de 
um melhor controle estratigráfico e geocronológico, uma pretensa idade 
entre 1.100-1.700 MA, considerando estas litologias como tendo se forma
do no início do Proterozóico Superior, não se descartando, de forma algu
ma, a possibilidade de as mesmas terem se formado anteriormente a esta 
idade, sendo, neste caso, relacionáveis às rochas anortosíticas aflorantes 
no Bloco São Gabriel, pertencentes ao Complexo Cambaí e geradas, no 
mínimo, há cerca de 2.000 MA. 

1.2.4.2 - Distribuição na área 

O Anortosito Capivarita localiza-se nos arredores da vila homônima, a nor
deste de Encruzilhada do Sul, com superfície de afloramento de cerca de 
100 km2, distribuídos em quatro áreas de ocorrência, das quais a maior, 
com aproximadamente 50 krn2, localiza-se a oeste de Capivarita, enquan
to que as demais situam-se ao sul do referido povoado. 

1 .2.4.3 - Posição estratigráfica 

O Anortosito Capivarita, representado por suas quatro ocorrências já men
cionadas, encontra-se em contato com litologias do Complexo Canguçu, 
do Complexo Granítico Encruzilhada do Sul e com sedimentos gonduâni
cos do Grupo Guatá. 

O reconhecimento das relações de contato do anortosito com as de
mais unidades é dificultado pela pequena resistência do primeiro à ação in
ternpérica. No entanto, onde estas relações podem ser evidenciadas razoa
velmente, observa-se, em relação ao Complexo Canguçu, de um lado, con
tatos nitidamente tectônicos em relação à ocorrência maior do anortosito, 
evidenciados por urna falha de direção N-S a oeste de Capivarita, enquan
to que, nas demais ocorrências, na zona de contato parece haver o desen
volvimento de feições penetrativas entre as duas unidades, observando
se, como já salientado por Tessari & Picada (1966), que próximo aos mig
rnatitos o anortosito se enriquece em veios quartzo-feldspáticos. Por sua 
vez, Formoso (1973) referiu-se à concordância estrutural entre o anortosi
to e granitos gnáissicos, granodioritos e anfibolitos, além da ocorrência de 
veios graníticos intrusivos, oriundos da rnigrnatização. 

Os dados disponíveis até o presente, catalogados, dentre outros, por 
Tessari & Picada (1966), Picada (1967a e b), Formoso (1973) e pelo Projeto 
RADAMBRASIL, dão conta do caráter intr.usivo por parte do Complexo 



Granítico Encruzilhada do Sul, evidenciado através de feições caracterís
ticas, quais sejam a presença de xenólitos de anortosito englobados por 
este complexo e preenchimento de fraturas no primeiro, por rochas 
graníticas. 

Localmente abundantes, como observaram Tessari & Picada (1966), os 
fragmentos de anortositos possuem tamanhos variáveis e formas angulo
sas, mostrando contatos nítidos com as rochas graníticas e lembrando, pelo 
aumento do seu número, típicas estruturas agmatíticas, bem caracteriza
das pela contrastante coloração das duas rocha~. 

Da mesma forma, o caráter intrusivo das rochas graníticas está eviden
ciado pela emissão de apófises de espessuras variadas, controladas por fra
turas, mais numerosas nas zonas de contato. 

Além destas feições intrusivas, em vários locais uma generalizada ca
taclase , envolvendo as zonas de bordo destas litologias, dá conta de con
tatos nitidamente tectônicos entre elas. 

Finalmente, a extremidade norte do Anórtosito Capivarita é marcada 
pelo recobrimento por sedimentos pertencentes ao Grupo Guatá. 

Pelas relações de contato expostas, depreende-se ser o Anortosito Ca
pivarita mais antigo que o Complexo Granítico Encruzilhada do Sul e à úl
tima fase ( ± 650 MA) de construção de migmatitos do Complexo Cangu
çu, considerando-se as datações até o presente conhecidas como o resul
tado do rearranjo isotópico ocorrido durante a granitogênese brasiliana. 

Isto posto; considera-se o Anortosito Capivarita, neste relatório, com 
base na ocorrência global de um grande número de corpos anortosíticos 
com idades entre 1.100 e 1.700 MA, como descrito por Herz (1969) e Win
dley (1977), e em virtude da concordância estrutural entre esta unidade e 

os gnaisses do Complexo Canguçu (Formoso, 1973), como tendo se for
mado no início do Proterozóico Superior, não se descartando as hipóteses 
de Nardi & Hartmann (1979) e Jost & Hartmann (informação escrita, 1981) 
no sentido de que estas rochas sejam mais antigas, anteriores a 1.800 MA, 
carecendo, no entanto, tais hipóteses, até o presente, de dados 
comprobatórios. 

1.2.4.4 - Geocronologia 

Os dados radiométricos disponíveis para o Anortosito Capivarita e rochas 
associadas acham-se listados na Tabela 1.XVI. Todas as análises foram feitas 
_pelo método K-Ar, já que as tentativas de datação pelo método Rb-Sr es
barraram nas relações desfavoráveis de rubídio e estrôncio das amostras 
do anortosito. Apenas duas datações são analiticamente confiáveis, uma 
em plagioclásio do próprio anortosito, com 570 MA, e outra em biotita de 
anfibolito a ele associado, com 610 MA. Ambas devem ser encaradas co
mo idades mínimas, relacionadas ao metamorfismo do Evento Geodinâ
mico Brasiliano. 

Em termos geocronológicos, é inviável, no momento, a definição da ida
de primária do Anortosito Capivarita. As duas datações K-Ar comentadas 
acima, as idades Rb-Sr obtidas para a fácies pós-tectônica do Complexo 
Granítico Encruzilhada do Sul (520-500 MA), que lhe é intrusiva, bem co
mo as relações de contato entre o anortosito e as encaixantes regionais, 
fornecem apenas subsídios para a proposição do limite temporal mínimo 
para o corpo anortosítico. 

TABELA 1.XVI 
Anortosito Capivarita e rochas associadas. Determinações radiométricas K-Ar 

N? N~ de campo Litologia Mat. 

36 FORM-2 Anortosito Plag. 
37 2768 Anfibolito Plag. 
38 279 Anfibolito Anf. 
39 945/RG-213 Anfibolito Biot. 

Constantes: ~/3 = 4,962 x 1o·10 anos·1; ~K total= 0,581 x 10·10 anos·1. 
* Análises com problemas analfticos, n~o consideradas. 

N? de lab. 

1999 
2855 
2838 
4707 

**Os números da referência correspondem aos da bibliografia. N.T. - Neste Trabalho. 

1.2.4.5 - Litologias e petrografia 

A) Anortosito 

Macroscopicamente, as rochas representativas do Anortosito Capivarita 
exibem cor branco-acinzentada com pontuações pretas ou acinzentadas. 
A granulação varia de média a grossa, ocorrendo, raramente, textura peg
matóide. Localmente, o anortosito mostra pequenas intercalações escu
ras de natureza anfibolítica. 

Ao microscópio, o anortosito apresenta textura granular xenomórfica, 
com grãos de 2 a 3 mm, compondo-se basicamente de plagioclásio e, su
bordinadamente, diopsídio e hornblenda, tendo como acessórios o quart
zo, esfeno, granada, microclínio e escapolita. Os constituintes secundários 
mais comuns são a sericita, carbonatos, epídoto e clorita. 

A composição moda I, determinada por Formoso (1973), revelou que a 
quase totalidade das amostras tem mais de 90% de plagioclásio. 

O plagioclásio exibe formato anédrico a subédrico, com tendência a 
grãos poligonais e prismas curtos. Em algumas lâminas observa-se o felds
pato bastante fraturado, com planos de macia recurvados, extinção ondu
lante comum e alteração a sericita, argila-minerais e carbonatos. A gemi
nação polissintética da Albita é comum, enquanto que a Albita-Periclina 
e a Albita-Carlsbad são mais raras. O feldspato pode conter inclusões de 
quartzo, hornblenda, biotita, epídoto e esfeno. 

Formoso (op. cit.) constatou que o plagioclásio tem uma composição 
quase constante, oscilando entre An53 e An58. Nas variedades porfiriti
cas, o teor de anortita da matriz e dos fenocristais é semelhante. As amos
tras com teores de An84 ocorrem em especial nos anortositos a granada, 
próximos a diques de anfibolito. O Anortosito Capivarita, segundo aquele 
autor, é um labradorita anortosito, excepcionalmente um andesinif anor
tosito e bytownita anortosito. Esta constância na composição do plagio
clásio foi um argumento utilizado para classificáclo como do tipo maciço 
ou plutônico orogênico, por Formoso (op. cit.!. 

Ar;::dx 106(cc !TP) %Ar
40 Idade 

Ret.•• %K 
atm I MAl 

0,2500 6,48 29,92 568 ± 28 170 
0,2380 5,47 70,25 . 112 
0,3310 10,93 84,38 . 112 
6,1424 173,25 7,12 610 ± 18 N.T. 

O clinopiroxênio, representado pelo diopsídio, é pouco expressivo, 
apresentando-seemgrãosanédricoscomtamanhosentre0,5e4mm. Po
de encontrar-se parcial ou totalmente alterado a clorita ou, ainda, uraliti
zado. A hornblenda exibe-se anédrica, intimamente relacionada ao diop
sídio, aparecendo, em muitos casos, como inclusão no plagioclásio. A biotita 
é muito comum, tendendo a associar-se à hornblenda, da qual se origina, 
estando parcialmente alterada a clorita. Esta última é o máfico mais comum 
do anortosito, provindo da alteraÇão de piroxênios, anfibólios e biotita. 
Apresenta-se em agregados pouco pleocróicos, estando associada ao epí
doto, esfeno, carbonatos e quartzo. O quartzo é acessório, ocorre na for
ma de finas inclusões no plagioclásio, preenchendo fraturas ou, ainda, in
terstícios deixados pelos grãos de plagioclásio. O esfeno é um acessório 
comum, mostra-se anédrico, geralmente associado aos opacos, em alguns 
casos formando coroas ao redor dos mesmos, sugerindo que sua gênese 
seja dependente destes. A granada é rara e, classificada como grossulária, 
apresent11-se com formato arredondado e inclusa no plagioclásio. O micro
clínio é escasso, ocorrendo em grãos pequenos e límpidos nos bordos dos 
plagioclásios. Os minerais secundários, tais como sericita, epidoto, carbo
natos e argila-minerais, são produtos de alteração do plagioclásio, enquanto 
que a clorita origina-se pela alteração dos poucos ferromagnesianos 
presentes. 

B) Anfibolitos 

Segundo Formoso (1973), a ocorrência destas litologias configura uma mor
fologia característica, na forma de espigões, denunciando diques que man
têm, com as rochas anortosíticas, contatos bruscos ou gradacionais, com 
enriquecimento de granada nas encaixantes. 

Os anfibolitos possuem cores cinza-escuro a preta, constituem-se prin
cipalmente de anfibólios, piroxênios prísmáticos e plagioclásios eqüidimen
sionais. Os máficos exibem uma orientação subparalela, fornecendo à ro-
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cha uma textura granonematoblástica. A composição essencial está repre· 
sentada por diopsídio, hornblenda, plagioclásio e quartzo. 

A hornblenda é dominante, mostrando-se subédrica, bem preservada, 
contendo inclusões de quartzo, opacos e esfeno. O diopsídio tem forma 
anédrica, associa-se ao anfibólio e contém inclusões de quartzo. O plagio
clásio ocorre em pequenos grãos totalmente anédricos, pouco alterados, 
tendo sido determinado como labradorita. O quartzo, em pequenos grãos 
anédricos, forma inclusões em outros minerais. O esfeno é um acessório 
comum e associa-se preferencialmente aos máficos. A apatita apresenta
se anédrica, constituindo inclusões nos minerais máficos. 

1.2.4.6 - Caracterização litoquímica 

Os dados químicos apresentados na Tabela 1.XVII foram extraídos de For
moso (1973), totalizando 16 análises químicas do anortosito e 3 análises do 
anfibolito associado. O Projeto RADAMBRASIL realizou somente uma aná
lise em anfibolito, dado o nível de conhecimento atual sobre estas rochas, 
disponível na literatura. 

Formoso (op. cit.) definiu quimicamente o anortosito como sendo do 
tipo maciço, assemelhando-se aos anortositos de Madagascar, Ekersund
Ogna (Noruega), Boehls Butte (ldaho, USA), aos anortositos do Canadá 
e nordeste dos Estados Unidos, embora, nestes, os conteúdos de K20 e 
óxido de ferro sejam pouco mais elevados. Os anfibolitos são considera
dos ortometamórficos, visto apresentarem altos teores de Ti02 e conteú
do de C r, Co e Ni elevados, o que, aliados às relações de campo, permite, 
com boa margem de segurança, atribuir origem metaígnea a estas rochas. 

A Figura 1.33 mostra o diagrama triangular 0-A-P-F normativo, de Strec
keisen (1974), observando-se que as rochas anortosíticas plotam próximas 
ao vértice P (plagioclásio), no campo das rochas noríticas e quartzo
noríticas. Os anfibolitos associados plotam preferencialmente no campo 
dos quartzo-noritos. 

Da análise dos diagramas de variação de Larsen apud Roach & Duffell 
(1968) (Fig. 1.34) depreende-se que as rochas anortosíticas de Capivarita 
mostram uma composição homogênea, refletindo um mesmo comporta
mento na análise dos diferentes óxidos. A comparação com amostras de 
anortositos associados a granulitos do Complexo Cambaí permite concluir 
que o comportamento das distintas litologias frente aos óxidos Si02, 

Al20 3, FeO e MgO é análogo. Já com relação ao CaO e K20, as amostras 
referentes ao Anortosito Capivarita apresentam uma elevação nos teores 
destes óxidos, enquanto que, com relação ao Na20, os anortositos do 
Complexo Cambaí contêm valores maiores. 

Nos diagramas de Larsen (op. cit. ), os pontos referentes ao Anortosito 
Capivarita tendem a formar concentrações devido à homogeneidade mi
neralógica e química desta unidade. 

No diagrama AFM (Fig. 1.35), que permite distinguir entre rochas de 
quimismo calcoalcalino e toleítico, as rochas anortosíticas de Capivarita 
aproximam-se da extremidade dos álcalis (A = K20 + Na20), do diagra
ma, acompanhando o mesmo trend estabelecido pelos anortositos do Com
plexo Cambaí, enquanto que as rochas anfibolíticas plotam próximas ao 
limite dos campos calcoalcalino-toleítico, ou, ainda, francamente dentro 
deste último. 

No diagrama álcalis-MgO (Fig. 1.36), as amostras plotam próximas ao 
vértice Na20 e também coincidem com os pontos referíveis aos anortosi
tos do Complexo Cambaí. Observam-se, neste diagrama, os baixos teores 
de K20 e MgO das rochas anortosíticas. 

1.2.5 - Complexo Canguçu 

1.2.5.1 - Generalidades 

As primeiras referências de cunho regional, porém de maneira muito ge
nérica, às rochas da porção leste do Escudo Sul-Rio-Grandense devem-se 
a Carvalho (1932), que as designou como do Complexo Cristalino ou sim
plesmente as referiu ao Arqueano. 

Igualmente de forma genérica, vários autores como Carvalho & Pinto 
(1938), Maack (1947), Almeida (1948), Takeda (1958) e Loczy (1966) consi
deraram o embasamento de Santa Catarina de idade arqueana, sob a de
nominação geral de Complexo Cristalino ou Complexo Brasileiro. 

Putzer (1955) englobou, no Complexo Cristalino de Santa Catarina, ro
chas arqueanas e intrusivas algonquianas como granitos, gnaisses1 lepti
nitos, porfiritos e sienitos. 

A partir de Gofíi (1962), Gofíi, Goso e lssler (1962) definiram a Forma
ção Cambaí, com seção-tipo localizada no curso do arroio Cambaí, 
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constituindo-se de migmatitos homogêneos e heterogêneos, quais sejam, 
embrechitos, anatexitos, epibolitos, diadisitos e agmatitos, com uma va
riação gradual das estruturas nebulítica, arterítica e ptigmática. 

Embora definida na área retrocitada, a Formação Cambaí foi estendi
da, por Gofíi, Goso e lssler (op. cit), à porção leste do Escudo Sul-Rio
Grandense, englobando, dentre outras, as áreas vizinhas a Porto Alegre, 
Encruzilhada do Sul, São Lourenço do Sul, Pinheiro Machado e Erva I. Foi 
atribuída a esta unidade uma idade pré-cambriana inferior. 

Picada (1963) apudTessari & Picada (1966)definiu, sob a denominação 
de Granito Cordilheira e migmatitos associados, um conjunto de rochas gra
níticas e migmatíticas caracterizadas pela abundante presença de musco
vita e turmalina, que ocorre na forma de cunhas ou lentes de dimensões 
variadas a sudeste do cerro da Vigia, ao longo do Sistema de Falhas da Dorsal 
do Canguçu, a leste-nordeste de Encruzilhada do Sul. 

Tessari & Picada (1963) apud Tessari & Picada (1966) definiram uma gran
de massa de rochas graníticas contínuas, de variados aspectos texturais 
e modais, o Complexo Granítico Dom Feliciano, cuja heterogeneidade pe
trográfica e textura! foi atestada por Tessari & Picada (1966), como segue: 
- granitos avermelhados, de granulação média a grosseira, com poucos 
minerais máficos e quartzo geralmente arredondado, constituindo rochas 
isótropas e só raramente porfiróides, localmente adquirindo aspecto de mi
crogranito, com quartzo automorfo hiperdesenvolvido; 
- a leste de Dom Feliciano, nas proximidades do arroio Sutil, ocorrem, lo
calmente, massas de rochas escuras de composição mais básica; e, 
- a sul, este complexo é representado por biotita granitos porfiróides, de 
coloração cinza ou rósea, e nitidamente mais abundantes em máficos que 
os situados ao norte. 

Picada (1965) referiu-se à presença de migmatitos na região de Encru
zilhada do Sul, tendo por rocha paleossomática os ectinitos da então For
mação Vacacaí, destacando a gradação entre estes ectinitos com migma
titos, granitos gnáissicos e granitos. 

Tessari & Figueiredo Filho (1966) desmembraram, do Complexo Graní
tico Dom Feliciano, o Granito Prestes, definindo-o como uma rocha graní
tica de granulação média a grossa, textura granular, de cores avermelha
das e constituído por quartzo, microclínio, oligoclásio e biotita. 

Tessari & Picada (1966), mapeando a quadrícula de Encruzilhada do Sul, 
atribuíram as rochas gnáissicas aí existentes, classificadas como migmati
tos, à Formação Cambaí ( Gofíi, 1962). Consideraram estes migmatitos co
mo fenômenos de metassomatose sobre rochas ectiníticas, salientando que, 
em muitos locais, foi possível constatar o metamorfito (paleossoma) e os 
minerais de aporte. Salientaram ainda que "áreas relativamente grandes (às 
vezes de milhares de metros) de xistos de baixo grau (sericita xisto) são pre
servadas da migmatização, ocorrendo com xistosidade concordante à dos 
migmatitos e representando verdadeiras relíquias do ectinito que sofreu pro
cessos metassomáticos nas vizinhanças". 

Além dos migmatitos heterogêneos foi citada, porTessari & Picada (op. 
cit.), a ocorrência, em menor escala, de migmatitos homogêneos, embre
chiticos e, localizadas na massa migmatítica, lentes de quartzitos, anfibo
litos, metabasitos, rochas cálcico-silicatadas e calcários marmorizados. In
cluíram as Formações Cambaí e Vacacaí no Grupo Porongos (Carvalho, 
1932), devido à concordância estrutural entre ambas e à evolução da pri
meira a partir da segunda. 

O embasamento de Santa Catarina teve seu arcabouço geológico de
finido através de mapeamentos geológicos sistemáticos, de semidetalhe 
ou regionais, realizados por Ferreira (1969), Teixeira (1969b), Castro & Cas
tro (1969) e Schulz Junior, Albuquerque e Giffoni (1969), entre outros. Destes 
trabalhos resultou a definição de um conjunto de rochas graníticas, guar
dando relações de contato gradacionais ou intrusivas com o embasamen
to metamórfico, sob a denominação de Complexo Granítico de Santa Ca
tarina (Teixeira, 1969a), redefinido para Complexo Granítico Pedras Gran
des, conforme atribuído por Schulz Junior, Albuquerque e Giffoni (1969), 
a Teixeira (op. cit.), e, finalmente, Grupo Pedras Grandes (Teixeira et a/ii, 1969). 

Através de critérios texturais e petrográficos, muitas vezes de caráter 
local, Teixeira (op. cit.) e Castro & Castro (op. cit.! definiram, como consti
tuindo o Grupo Pedras Grandes, o Quartzomonzonito Morro da Fumaça, 
o Granodiorito Tubarão, os Granitos Balsinha, lmaruí, Rio Chicão e Jagua
runa, o Microgranito Pindotiba, bem como o Granito Palmeira do Meio. 

Nesta época, Schulz Junior, Albuquerque e Giffoni (1969), mapeando 
a Folha Rio do Sul, passaram a adotar o termo Grupo Tabuleiro para o en
tão Complexo Cristalino ou Complexo Brasileiro de Santa Catarina, consi
derando a possibilidade de sua posterior divisão em formações. 

As litologias atribuídas por Schulz Junior, Albuquerque e Giffoni (op. 
cit.! ao Grupo Tabuleiro, dentre outras, foram biotita gnaisses, quartzo-bio-



tita gnaisses, biotita-muscovita gnaisses, hornblenda-gnaisses, granada 
gnaisses, metabasitos, biotita-hornblenda granitos, hornblenda-quartzo dio
ritos e migmatitos em geral, principalmente os homogêneos e particular
mente da fácies embrechito facoidal, além de granitos de vários tipos, pre
dominando os grosseiros (pegmatóides e com textura porfiróide). 

No Rio Grande do Sul, Tessari & Giffoni (1970) conservaram as propo
sições de Tessari & Picada (1966), considerando as rochas migmáticas da 
região de Piratini como fazendo parte da Formação Cambaí, do Grupo Po
rongos, a despeito de sua elevação à categoria de grupo por Jost & Vill
wock (1966), tendo como substrato rochas da Formação Encantadas. 

Picada (1971), como resultado do.estudo da tectônica de parte doEs
cudo Sul-Rio-Grandense, observou o desenvolvimento de um diferencia
do padrão de falhas, sugerindo certa regionalização deste escudo, desta
cando duas províncias tectônicas com histórias geológicas distintas repre
sentadas, respectivamente, pela porção leste-sudeste, constituída por um 
complexo granítico-migmatítico muito antigo, cratonizado em épocas 
pré-Porongos, e a porção central e oeste do escudo. A primeira das gran
des regiões tectônicas, Picada !op. cit.! chamou de Craton Dom Feliciano, 
caracterizado por um predomínio de rochas graníticas, migmatitos subor
dinados e ectinitos ocasionais, correlacionado ao Grupo Cambaí. O Cra
ton Dom Feliciano seria limitado a oeste, segundo Picada (op. cit.!, por um 
compartimento estrutural bem definido, o Sistema de Falhas Dorsal de Can
guçu, constituindo uma faixa com cerca de 10 km de largura e 150 km de 
comprimento, representada por uma zona intensamente falhada, de ida
de muito antiga, onde se implantaram, de forma alinhada, corpos graníti
cos e migmatíticos. 

No mesmo trabalho, Picada (op cit.) usou a designação informal de For
mação Vigia para descrever os migmatitos homogêneos associados ao Gra
nito Cordilheira, ambos controlados por uma zona de falhas que acompa
nha o Sistema de Falhas Dorsal de Canguçu, constituindo migmatitos es
tratóides, interestratificados com os ectinitos do Grupo Porongos ou en
tre os ectinitos e o Granito Cordilheira. 

Por outro lado, o autor acima desmembrou o Complexo Granítico Dom 
Feliciano nos Granitos Arroio dos Ladrões, com características subalcali
nas, grosseiro ou pegmatóide, com biotita, havendo variações para outras 
fácies, e Cerro Frio, constituído por rochas graníticas de granulação média 
a grosseira, coloração avermelhada, com quartzo arredondado e poucos 
ferromagnesianos, de composição monzonítica subalcalina e ocorrendo 
junto à zona de falhas da Dorsal de Canguçu. 

Formoso (1973) manteve a denominação genérica de Complexo Graní
tico Dom Feliciano para estas litologias. 

Jackson et alii (1973) tornaram a adotar a classificação de Tessari & Pi
cada (1966) e Ribeiro et alii (1966), tratando as rochas migmáticas como For
mação Cambaí, integrante do Grupo Porongos, considerando um predo
minante contato transicional com a Formação Vaca caí. Por outro lado, ado
taram o termo Granito Dom Feliciano para as rochas graníticas denomina
das por Tessari & Picada (1966) como Complexo Granítico Dom Feliciano, 
considerando-o como possuidor de características tardiorogênicas, de acor
do com a classificação de Simonen (1969) e mantendo, com a Formação 
Cambaí, contatos levemente discordantes no setor norte, enquanto ao sul 
os contatos seriam meramente transicionais, e, com as demais unidades 
litoestratigráficas, tectônicos. 

Albuquerque & Horbach (1972) e Willig et alii (1974) consideraram, co
mo unidades pré-Cambrianas de Santa Catarina, o Grupo Tabuleiro, de 
Schulz Junior, Albuquerque e Giffoni (1969) e as rochas graníticas do Gru
po Pedras Grandes, de Teixeira et ali i (1969). Willig et ali i (op. cit.) adotaram 
os conceitos de Tessari & Picada (1966) e Ribeiro et ali i (1966), segundo os 
quais a grande maioria dos gnaisses do Escudo Sul-Rio-Grandense são con
cordantes e graduais com os xistos, motivo pelos quais estas rochas foram 
atribuídas ao Grupo Porongos. Em função da possibilidade do reconheci
mento de unidades litoestratigráficas mapeáveis na Formacão Cambaí ado-
taram· para a mesma a designação de subgrupo. · ' 

Schneider, Loss e Pinto (1974), mapeando a Folha Porto Alegre, em es
cala 1:50.000, atribuíram ao Grupo Cambaí as rochas migmáticas da área, 
representadas principalmente por embrechitos e, em menor escala, epibo
litos, diadisitos e agmatitos, bem como corpos graníticos com designações 
locais diversas. 

Jost et ali i (1974a e b) e Jost, Villwock e Soliani Junior (1974), como re
sultado dos mapeamentos geológicos realizados pelos estudantes de geo
logia da UFRS durante vários anos, elaboraram os mapas integrados dos 
graus de Porto Alegre, Pelotas, Jaguarão e Dom Feliciano, em escala 
1:250.000, atribuindo ao Grupo Cambaí, do Pré-Cambriano Indiviso, além 

dos migmatitos, as rochas graníticas dos Complexos Encruzilhada do Sul 
e Dom Feliciano. 

Carraro et alii (1974) adotaram a proposição de Jost & Villwock (1966), 
utilizando a designação de Grupo Cambaí e considerando-o como porta
dor das rochas mais antigas do embasamento cristalino. integrariam o Grupo 
Cambaí, segundo Carraro et alii (op. cit.), além dos migmatitos, o Sienito 
Piquiri e o Anortosito Capivarita (Formoso & Carraro, 1962 apud Formoso 
& Carraro, 1968), além dos granitos tipo Caçapava do Sul, Canguçu e En
cruzilhada do Sul. 

Ribeiro (1977), mapeando a quadrícula de Piratini, considerou o Grupo 
Cambai como constituído de gnaisses e xistos blastomiloníticos, de com
posição quartzo-feldspática e pelítica, bem como migmatitos, representando 
seqüências de rochas antigas, rejuvenescidas no Ciclo Brasiliano. 

Sartori (1978), analisando os dados disponíveis até esta data, observou 
diferenças marcantes entre as rochas gnáissico-migmáticas da porção oeste 
do Escudo Sul-Rio-Grandense e as rochas graníticas de leste com respeito 
aos aspectos petrográficos, estruturais e geocronológicos, sugerindo a uti
lização de duas unidades cronoestratigráficas, Grupo Cambaí e Grupo Po~ 
rongos, respectivamente, em que o último englobaria ectinitos, migmati
tos e rochas graníticas sintectônicas do Pré-Cambriano Superior. 

Trainini et ali i (1978), baseados em Sohl (19n), denominaram as rochas 
componentes do Grupo Tabuleiro (Schulz Junior; Albuquerque; Giffoni, 
1969), de Complexo Metamórfico-Migmático, integrando um conjunto de 
variada composição petrográfica que encerra rochas do Pré-Cambriano Su
perior e aquelas mais antigas rejuvenescidas no Ciclo Brasiliano, salientando 
que a serra do Tabuleiro, marco geográfico utilizado por Schulz Junior, Al
buquerque e Giffoni (op. cit.), para definir o Grupo Tabuleiro, é constituída 
por rochas de uma unidade litoestratigráfica distinta. I 

Nardi & Hartmann (1979) aventaram a possibilidade de uma provável 
vinculação do embasamento de Encruzilhada do Sul ao Complexo Granu- .. 
lítico Santa Maria Chico, salientando que maciços anortosíticos tendem 
a ocorrer em cinturões móveis do Arqueano ou Proterozóico Inferior, em-
bora as datações destas rochas nesta área tenham revelado idades em tor-
no de 600 MA. A ampla distribuição de sillimanita nas rochas do Grupo Cam-
baí desta área seria, segundo Nardi & Hartmann (op. cit.), outro fator favo-
rável à correlação acima. 

Horbach & Marimon (1980), mapeando a Folha SH.22-X-B, estende
ram para sul o Complexo Metamórfico-Migmático, çle Trainini et alii (op. cit.), 
nele incluindo várias litologias anteriormente pertencentes ao Grupo Pe
dras Grandes, de Teixeira et alii (1969). Desta forma, fariam parte do Com
plexo Metamórfico-Migmático metatexitos de paleossoma metabásico a 
quartzo diorítico e diatexitos de composição granodiorítica e granítica, en
globando o Granito Balsinha, o Quartzo-Monzonito Morro da Fumaça, o 
Granodiorito Tubarão e, ao menos em parte, rochas anteriormente relacio
nadas aos Granitos Rio Chicão e lmaruí. Tais "granitos", com texturas nor
malmente ineqüigranulares e, não raro, apresentando nítida orientação de 
seus constituintes minerais, teriam evoluído durante o estágio sintectôni
co da Orogênese Brasiliana. 

Em diversas sínteses regionais e ensaios acerca da evolução geotectô
nica do Escudo Sul-Rio-Grandense, com base nas informações geológicas 
e geocronológicas disponíveis, Ribeiro & Fantinel (1978), Fragoso-César 
(1980), Jost (1981), Jost & Hartmann (comunicação escrita 1981), Fragoso
César, Wernick e Soliani Junior (1982 a e bl e lssler (1982), conforme já de
talhado na discussão das províncias geológicas que compõem a área car
tografada, consideraram o aqui denominado Maciço Pelotas como cons
tituindo uma unidade geotectônica de idade predominantemente brasilia
na, representando uma faixa móvel ou raiz de um arco magmático desen
volvido durante aquele ciclo geodinâmico. 

No Maciço Pelotas, Jost & Hartmann (comunicação escrita, 1981) dis
tinguiram os Blocos Encruzilhada do Sul, Dom Feliciano e Florianópolis, 
dentre os quais o primeiro caracterizar-se-ia por englobar litologias de evo
lução provavelmente pré-brasiliana extremamente afetadas, entretanto, por 
este evento geodinâmico. Já o Bloco Dom Feliciano, constituindo a raiz de 
um provável arco magmático, seria composto por rochas eminentemente 
brasilianas e distinto do Bloco Florianópolis destes autores por que este po
deria corresponder" ... tanto a um embasamento antigo, retrabalhado por 
injeção de corpos graníticos no Ciclo Brasiliano, quanto a um fragmento 
de raiz de arco magmático deste ciclo". 

Neste relatório, considerados semelhantes, na área cartografada, os Blo
cos Dom Feliciano e Florianópolis, o Maciço Pelotas é, em virtude da argu
mentação de Jost & Hartmann (com. escrita, 1981), tido como integrado 
pelos Blocos Encruzilhada do Sul e Dom Feliciano, propondo-se, para a in
trincada associação de rochas gnáissicas, migmáticas e corpos granitói-
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TABELA 1.XVII 
Anortosíto Capivar\ta e anUhoHtos associados. Análises q-~..;imícas e composições normativas 

Anortosíto Capivarita 

I 
N? da amostra A·69·1' A~69~3* 

I 
A-69·4' A·69·5' A·69·6' A·69·7' A·69·8· A·69·9' A·69·11' 

Si02 51,S5 61,08 I 4S,6Z 52,61 52,35 50,66 52,85 52,23 51,02 

AI20:J 30,36 29,24 30,22 29,12 29,95 31,15 30,47 29,13 31,09 
Fe20 3 (),07 0,85 0,83 0,75 C,27 0,03 0,24 0,16 0,13 
FeO 0,36 íl,S1 1,12 0,29 C,35 0,72 0,29 0,49 0,33 

* MnO 0.04 0,06 0,06 0,03 0,03 0,04 0,02 0,02 n,m 
!(!-

ê ~ MgO 0,16 0,73 0,21 0.26 0,17 0,21 0,13 0,18 1,49. 

'S '~ CaO 11,61 11,77 16,38 11,22 11,20 10,28 11,65 12,21 11,43 
r:r E Na20 4,17 4,22 1,19 4,85 4,81 4,94 3,74 4,12 3,86 

'~ ã K20 0,35 0,35 0,11 0,40 0,63 0,84 0,43 0,42 0,36 
:;;; c 

Tí02 0,10 I 0,14 0,09 0,08 0,26 0,12 0,12 0,11 0,09 c " <( E 
P205 - - - - - -., 

w 
H20 0,64 0.53 0,69 1,04 0,70 •.04 0,88 1,10 0,74 
PF - - - - -

Total 99,87 99.78 100,52 I 100,71 100.72 100,03 100,82 100,17 100,58 

C021%) - - - - .. .. -
Ag -· - - ~ -
B - ~ -
Ba 140 160 62 140 240 30 190 180 230 
Cd - - - - - - -
C e .- - - - - -

E Co <1 6 < 1 < 1 < 1 < 1 <1 <1 <1 
o. C r 44 26 19 <5 42 31 27 <5 15 E-

~ Cu < 1 < 1 <1 <1 < 1 < 1 3 10 8 
o La - - - - - - - ·-
c 

"' Nb - - -E 

2 Ni <1 2 < 1 <1 2 < 1 2 2 4 
c: Pb - - - - - - -
"' E Rb - - - - - - -., 
iJj Sr 540 560 480 520 620 620 620 000 700 

Th02 - - -
v 19 28 27 22 23 23 21 20 20 
Zn - - - - - - - - -
Zr <5 8 10 <5 12 <5 <6 <5 <5 
y < 10 <10 < 10 <10 < 10 < 1C <10 < 10 <10 
Yb - -

Quartzo 0.~0 o 7,86 o o c 4,12 0,08 0,08 
Ortoclásio 2,08 2,09 0,66 2,38 3,72 5,04 2,54 2,50 2,30 
Alhita 35,42 34,23 10,15 37,79 35,53 33,97 3\,64 35,17 ::.2.68 

fê l>.nortita 58,02 59,08 77,47 56,44 I 
55,83 52,00 '58.03 60,28 S6,98 

f: Biotita o o o o o o o o o 
<: Diopsldio o o 1,14 o 

I 
o o o 0,88 () o 

.I! Hiperstênio 1,63 o o o o o 0,49 0,63 4,08 .c 
5 Olivina o ~,78 o 0,46 

I 
0,66 1,29 o o D 

:r: Coríndon 1.94 o o O, 13 0,90 3,40 2,58 o 3,45 
ci> 
:!; Titacita o o o o 

I 
o o o o o 

~- Wollastonita o o 1,34 o o o o o o 
ll. Feldspatóide o 0,84 o 1,63 2,45 4,01 o o o 
ü lfmenita 0,19 0,27 0,17 O, 15 o 0,23 0,23 0,21 I 0.17 
§ Hematita o o 0,12 0,21 o o o o o 
o 

I 
2 Mognetíta 0,10 1,26 1,06 O,SO 0,40 0,04 0,35 0,24 0.19 

Actínolita o o o o o o o o o 
redenbergita o o o o o o o o o 
Cromita 0,01 0,01 0,004 o 0,01 0,01 0,01 o 0,03 

Larsen 5,53 4,07 ·C,30 6,11 6,36 6,52 5,98 I 4,95 4.15 

(} 0,62 o 8,<8 o G o 4,28 0,08 0,09 
/>. 3,44 3,38 0,77 3,98 6,1C 8,47 4,01 3,99 3,88 
p 95.94 95,74 91,05 94,36 91,38 87,31 91,71 95,43 I 96,02 

I 
F o 0,87 () 1,66 2,51 4,22 o o o 

MgC 3,13 10,62 8,02 4,01 2,74 3,12 2,70 3,36 24,08 
AIK 88,58 66,47 49,58 81,08 87,70 83,79 86,77 84,80 68,69 
FeO 8,29 22.91 42,30 14,90 9,56 ',J,I)S 10,53 11,84 7,22 

MgC 3,42 13,77 13,91 4,72 3,03 3,51 3,()2 3,81 25,96 
K20 7.48 6,00 7,28 7,26 11.23 14,02 10,00 8,90 6,79 
NazO 89,10 79,63 78,81 88,02 85,74 82,47 86,98 87,29 67,25 

-
Classificação petrográfíca das amostras analisadas: A-69,1, 3, 4, 5. 6, 7, 8. 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18- anortosito; A,69·2. A-69· 10- anfibolito; 910/LK·204. 1 metadiorito. 
• Análises cornpiladas de Formoso {1973i 
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- Anfibolitos 

A-69-12* A-69-13* A-69-14* A-69-15* A-69-16* A-69-17* A-69-18* A-69-2* A-69-10* 
910/LK 

204.1 

52,70 52,94 52,66 53.62 52,56 53,60 52,15 48,85 49,63 46,75 
29,73 30,26 30,61 29,90 31,40 29,12 29,99 25,09 21,37 13,53 
0,16 0,02 0,01 0.01 0,01 0,01 0,27 2,99 3,60 2,37 
0,46 0,37 0,48 0,48 0,37 0,41 0,49 3,28 3,41 13,00 
0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,02 0,01 0,23 0,24 0,26 
0,21 0,14 0,10 0,10 0,12 0,18 0,21 3,98 4,81 5,87 

11.75 11,62 11,28 11,37 11,14 11,17 11,73 12,71 12,20 9,91 
4,13 3,57 4,05 4,03 4,09 4,16 3,91 1,97 2,26 2,32 
0,45 0,39 0,42 0,55 0,42 0,80 0,33 0,33 0,43 0,48 
0,13 0,08 0,07 0,10 0,11 0,05 0,10 1,58 1,23 2,07 

- - - - - - - - - 0,18 
0,66 0,57 0,98 0.73 0,54 0,49 0,60 0,35 0,38 0,47 
- - - - - - - - - -

100,52 99,97 100,72 100,89 100,76 100,00 99,78 100,36 99,56 97,21 

- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
220 230 220 250 210 210 220 140 120 -
- - - - - - - - - <50 
- - - - - - - - - -
<1 < 1 <1 < 1 <1 < 1 <1 37 37 53 
86 16 30 7 12 15 6 170 160 107 
15 16 20 23 11 13 13 100 160 70 

- - - - - - - - - - I 
- - - - - - - - - 36 

2 <1 <1 3 10 <1 2 80 100 77 
- - - - - - - - - 26 
- - - - - - - - - -
700 660 620 640 720 660 780 160 140 -
- - - - - - - - - -
22 19 18 19 20 19 21 280 240 490 
- - - - - - - - - 393 
<5 <5 <5 <5 <5 <5 12 98 100 -

< 10 <10 <10 < 10 < 10 <10 <10 56 60 -
- - - - - - - - - -

0,86 5,24 2,50 2,49 2,76 1,72 2,36 5,71 3,43 o 
2,86 2,32 2,94 2,94 2,48 4,75 1,96 o o o 

34,97 30,37 34,33 34,33 34,51 35,35 33,30 16,65 19,26 o 
59,09 58,22 56,31 56,32 55,37 55,90 58,93 52,61 47,23 9,92 

o o o o o o o 2,93 3,72 1,81 
o o o o o o o o o o 

1,09 0,90 1,02 1,02 0,81 1,15 1,03 11,59 5,36 19,81 
o o o o o o o o o 14,73 
o 2,76 2,84 2,83 3,85 1,01 1,78 2,19 o o 
o o o o o o o 3,87 3,04 2,01 
o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o 

0,25 0,15 0,13 0,13 0,21 0,09 0,19 o o o 
o o o o o o o o o o 

0,24 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 0,40 4,41 o 1,38 
o o o o o o o o 11,99 o 
o o o o o o o o o 26,67 

0,02 0,01 0,01 0,01 o o o o o o 

5,48 5,91 6,17 6,17 6,31 6,91 5,29 -2,36 -3,45 -12,72 

0,91 5,45 2,60 2,60 2,90 1,76 2,45 7,62 4,91 o 
4,27 3,62 4,68 4,68 4,16 7,69 3,14 o o o 

94,82 90,92 92,72 92,71 92,94 90,55 94.41 92,38 95,09 100,00 
o o o o o o o o o o 

3,88 3,12 1,95 1,95 2,40 3,24 4,06 32,49 33,99 24,84 
84,60 88,23 88,49 88,49 90,04 89,22 81,96 18,77 19,01 11,75 
11.52 8,64 9,55 9,55 7,57 7,54 13,98 48,74 46,99 63,61 

4.38 3.41 2,16 2,16 2,59 3,50 4,72 63,38 64,14 67,70 
9,39 9,50 10,37 10,37 9,07• 15,56 7.42 5,25 5,73 5,54 

86,23 87,08 87,47 87,47 88,34 80,94 87,86 31,37 30,12 26,76 
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' 2- Ale.- feldspato charnockito 

3 - C h arnockito 
4- Charnoenderbito 

5- Enderbito 

s!. Quartzo hiperstênio Ólc.-
feldspato sienito 

7 ~ Quort zo hiperstênio sienito 

e.!. Quartzo manger'ito 

9!!. Quartzo jotunito 

10!. Quartzo no rito 

6- Hiperstênio Ólc.- feldspa

to sienito 

• Anortosito Copivorito 

+ Anfi bolito 

o 

7- Hiperstênio sienito 

8- Mangerito 

9- Jotunito 
10- Norito 

6- H iperstênio Ólc.- feldspato 
com feldspa!óide 
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Fig. 1.33- Diagrama Q-A-P-F normativo, de Streckeisen (1974), para rochas do Anortosito Capivarita. 

des sincinemáticos que o constituem, a denominação de Complexo Can
guçu, acatando as recomendações de Sohl (1977) e distinguindo, assim, 
estas litologias daquelas rochas metamórficas do Complexo Cambaí, res
trito ao Bloco São Gabriel e de padrão geocronofógico e significado geo
tectônico diverso. 

A toponímia Canguçu foi escolhida em virtude de que grande parte das 
litofogias que compõem a unidade ora proposta encontra-se bem exposta 
ao longo da rodovia BR-392, no trecho entre Pelotas, Canguçu e o Passo 
das Carretas. 

Tal designação, conforme aqui proposta, engloba, parcial ou totalmente, 
nos domínios do Maciço Pelotas, fitologias anteriormente atribuídas à For
mação Cambaí (Gani, 1962),ao Granito Cordilheira (Picada, 1963 apud Tessari 
& Picada, 1966), ao Complexo Granítico Dom Feficiano (Tessari & Picada, 
1966), aos Grupos Pedras Grandes (Teixeira et ali i, 1969) e Tabuleiro (Schufz 
Junior; Albuquerque; Giffoni, 1969), aos Granitos Cerro Frio e Arroio dos 
Ladrões e à Formação Vigia (Picada, 1971), ao Maciço Granítico de Leste 
(Ribeiro & Fantinef, 1978); e ao Complexo Metamórfico-Migmático (Trai
nini et alii, 1978, conforme Horbach & Marimon, 1980). 

O Complexo Canguçu é constituído, pois, por uma extensa e oompfe
xa assembléia de rochas metamórficas, com a fácies anfibolito predomi
nante e granufito focalizada, englobando, ainda, grande quantidade de gra
nitóides co-genéticos referidos por Wernick 11979) como os Complexos Gaú
cho e Pedras Grandes. Mostra evolução eminentemente vinculada ao de
senvolvimento do Evento Geodinâmico Brasiliano, embora encerre, no Rio 
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Grande do Sul, rochas provavelmente atribuíveis a eventos geológicos an
teriores, tanto no Bloco Encruzilhada como no Bloco Dom Feliciano. 

De um modo geral ocorrem, na ârea do Complexo Canguçu, rochas mig
matíticas genericamente denominadas por Mehnert (1968), de matatexi
tos, intimamente relacionadas a termos ditos diatexitos pelo mesmo au
tor, representados por granitóides porfiroblâsticos de extrema variação tex
tura!, composicional e estrutural. 

Comparativamente em relação à área-tipo proposta para o complexo, 
as rochas do sudeste catarinense exibem o mesmo padrão estrutural, pe
trogrâfico e geocronológico daquelas, nestas distinguindo-se, apenas, um 
predomínio local de termos mais homogeneizados. 

As rochas metatexíticas, representadas em maior escala nas proximi
dades de Pelotas, Canguçu, Encruzilhada do Sul e Pedro Osório, dentre ou
tras, apresentam, principalmente, estruturas estromáticas e agmáticas, onde 
os paleossomas são, de modo geral, metabâsicos. 

As rochas diatexíticas distribuem-se de forma generalizada em toda área, 
compreendendo granitóides porfiroblâsticos de composição e textura va
riável, os quais, normalmente, apresentam feições estruturais do tipo schlie
ren e nebulíticas devidas à concentração localizada dos mâficos. 

Com estrutura maciça, não raro, porém, exibindo orientação dos feno
blastos e máficos, estas litologias apresentam-se extremamente ricas em 
enclaves e restitos paleossomâticos, os quais mostram bordas arredonda
das pelos fenômenos de assimilação, quando não aparecem completamente 
contorcidas devido à relativa mobilidade do meio onde flutuam. 

Com composição variável entre granodiorítica e granítica, com predo
minância dos termos mais básicos, estas rochas correspondem à "asso
ciação autóctone-parautóctone" dos "granitos porfiróides", da "suíte sin
tectônica" da sistematização, proposta por Wernick (1979), para os grani
tóides da Região de Dobramentos Sudeste. 

De quimismo calcoalcalino e do tipo subso/vus, estas rochas, que fo
ram relacionadas a provável ambiente de arco magmático por Jost (1981) 
no Rio Grande do Sul, possuem extrema variabilidade textura! e composi
cional, visível até a nível de afloramento, o que torna pouco viáveis as anti
gas denominações locais a elas atribuídas, visto a quase constante repeti
ção destas fâcies em toda a ârea trabalhada. 

Assim, em termos regionais, devido à íntima associação dessas rochas 
com o Complexo Canguçu, de cuja evolução constituem parte indissos
ciável, sugere-se, até a elaboração de trabalhos de maior detalhe, para es
tas litologias, dentro do referido complexo, a sua manutenção como me
ras fácies estruturais, petrogrâficas ou texturais deste, podendo-se empregar, 
se necessário, designações informais como, p. ex., Granitóides Pedras Gran
des, Dom Feliciano etc. para a sua caracterização. 
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Fig. 1.36- Diagrama triangular álcalis x MgO, de De La Rocha (19651 apud Sighinolfi & Gorgoni 
(1978). Anortosito Capivarita. 

Nos domínios ainda do Complexo Canguçu, notadamente na região-de 
Pinheiro Machado e no Bloco Encruzilhada, encontram-se restos, às ve
zes de grande envergadura, de rochas que atingiram a fâcies granulito, al
gumas retrometamorfizadas à fácies anfibolito. As ocorrências mais expres
sivas ocorrem junto à localidade de Alto Alegre próximo à estrada Pelotas
Pinheiro Machado, e no Arroio das Pedras, a 6 km a nordeste do Passo do 
Marinheiro. Tais rochas, inéditas na literatura geológica, provavelmente de
vem constituir restos de um embasamento pré-brasiliano, da mesma ida
de ou mesmo anterior ao Anortosito Capivarita. Em face da carência de da
dos geocronológicos não se descarta, no entanto, a possibilidade, ainda 
que remota, de elas constituírem resíduos anatéticos gerados durante o 
Evento Geodinâmico Brasiliano. 

Além dos granulitos, merecendo a mesma conotação, devem ser refe
ridas, nas proximidades de Pinheiro Machado, rochas gnáissicas ou maci
ças, caracterizando, via de regra, metabasitos, metadioritos e anfibolitos, 
dentre outras, bem como sillimanita gnaisses intimamente associados ao 
Anortosito Capivarita, já supostos por Nardi & Hartmann (1979) como pré
brasilianos. 

Finalmente, são consideradas ainda integrantes do Complexo Cangu
çu, rochas homogêneas, de composição granítica, não perfeitamente ca
racterizadas, constituindo corpos graníticos mais jovens intrometidos no 
complexo. Entre estes, destacam-se pequenos corpos de rochas de com
posição quartzo monzonítica, andesítica e riolítica que, aflorantes na ro
dovia BR-2931ogo a oeste de Pinheiro Machado, não se acham metamor
fizadas, apresentando, entretanto, um padrão geocronológico sugestivo 
de uma atividade ígnea associada às fases principais de deformação e me
tamorfismo relacionadas ao Evento Geodinâmico Brasiliano. 

1.2.5.2 - Distribuição na área 

O Complexo Canguçu está representado, nas Folhas Sl.22 Lagoa Mirim e 
SH.22 Porto Alegre, através de duas grandes ocorrências caracterizando 
a porção leste-sudeste do Escudo Sul-Rio-Grandense e a região sudeste 
de Santa Catarina, separadas pelas rochas gonduânicas e por depósitos 
recentes. 

. Os afloramentos deste complexo distribuem-se segundo uma faixa nor
deste de 360 km de extensão e largura média entre 80 e 100 km, no Rio Gran
de do Sul, com continuidade na República Oriental do Uruguai. Em Santa 
Catarina, esta unidade está presente segundo uma faixa norte-sul com cerca 
de 90 km de extensão por 60 km de largura, considerando-se somente a 
Folha SH .22 Porto Alegre. 
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Os limites do Complexo Canguçu são representados a oeste pelas Fa
lhas Açotéia e Passo do Marinheiro, no Rio Grande do Sul, e pelo Linea
mento Major Gerei no, em Santa Catarina, já no âmbito da Folha SG.22 Cu
ritiba. A leste, o complexo encontra-se recoberto por sedimentos da Pro
víncia Costeira. 

1.2.5.3- Posição estratigráfica 

O Complexo Canguçu, em função de sua expressiva área de exposição, acha
se em contato com um grande número de unidades litoestratigráficas, tanto 
no Rio Grande do Sul como em Santa Catarina. 

No primeiro caso, o limite leste tem uma direção geral nordeste, 
estendendo-se desde Jaguarão até as proximidades de Viamão, em que 
se sucedem coberturas sedimentares das Formações Chuí, Graxaim e lta
poã, além de aluviões recentes, sendo únicas exceções os corpos graníti
cos de Capão do Leão e das proximidades de ltapoã, com os quais, o Com
plexo Canguçu mantém contatos predominantemente tectônicos. Na re
gião da Coxilha das Lombas ocorre pequena exposição de migmatitos cons
tituindo uma janela estratigráfica em relação à Formação ltapoã, sobreja
cente. 

O seu limite oeste está diretamente condicionado pela tectônica, tra
duzida pelas Falhas Açotéia, Passo do Marinheiro, Vigia-Roque e Leão. 

Na extremidade sudoeste desta unidade, suas relações de contato são 
do tipo não conformidade com sedimentos do Grupo Guatá, os quais ocor
rem na forma de pequenas ocorrências isoladas desde a leste de Erva I do 
Sul até a oeste de Pedras Altas, constituindo, hoje, restos da borda da ba
cia obliterados pela Falha Açotéia, a qual, com direção N20°E, separa o com
plexo dos sedimentos gonduânicos desde a oeste de Erva I do Sul até as 
nascentes de arroio Boiei, onde os limites do complexo sofrem pequena 
inflexão para nordeste, pondo em contato, através detalhamentos N45° E, 
granitóides desta unidade com epimetamorfitos do Subgrupo Porongos 
e sedimentos da Formação Rosário do Sul. A oeste de Pinheiro Machado 
e Canguçu, falhas de direção norte-sul, paralelas à Falha Passo do Mari
nheiro, promovem o contato do complexo com rochas do Supergrupo Po
rongos e o Quartzo Monzonito Campinas. Nesta região, sedimentos da For
mação Rosário do Sul encontram-se em contato, quer discordantemente, 
quer por falha, com as litologias em questão. 

Nesta região, bem como em toda a área de ocorrência do Complexo Gra
nítico Encruzilhada do Sul, as relações de contato entre essas duas unida
des variam localmente, observando-se contatos do tipo tectônico, intrusi
vos ou concordantes e gradacionais. 

A extremidade noroeste do Complexo Canguçu é marcada por conta
tos tectônicos com o Sienito Piquiri, mantendo com este, ainda, contatos 
não perfeitamente definidos, admitidos por Tessari & Picada (1966) como 
aparentemente concordantes. 

O seu limite norte, no Rio Grande do Sul, se dá através de uma linha 
grosseiramente leste-oeste, acompanhando a rodovia BR-290 desde o cerro 
Partido até o arroio dos Ratos, mantendo aí contato, predominantemente 
com o Grupo Guatá, através de discordância do tipo não-conformidade, 
e, excepcionalmente, tectônico, através da Falha do Leão. Do arroio dos 
Ratos até a cidade de Guaíba, sofre inflexão para sudeste, sendo recober
to, em toda a área, pela Formação Chuí, enquanto que, na área urbana de 
Porto Alegre, observam-se contatos com rochas graníticas de Suíte Intru
siva Arroio dos Ladrões, normalmente tectônicos. Nesta área encontra-se 
ainda recoberto por depósitos aluvionares recentes e sedimentos da For
mação Rosário do Sul. 

Além das relações de contato citadas acima, merecem destaque aquelas 
referentes a litologias encravadas nos domínios do Complexo Canguçu, 
quais sejam o Anortosito Capivarita, o Supergrupo Porongos, a Formação 
Mangueirão, a Suíte Intrusiva Arroio dos Ladrões, as Formações Acampa
mento Velho, Rio do Sul, Rosário do Sul, Serra Geral e o Grupo Guatá. 

Em relação ao Anortosito Capivarita, os contatos são tectônicos ou con
cordantes, ocorrendo, não raro, vênulos quartzo-feldspáticos de neosso
mas migmáticos cortando o anortosito. 

O Supergrupo Porongos restringe-se a uma estreita faixa, alinhada se
gundo a direção da Dorsal de Canguçu, constituindo contatos exclusiva
mente tectônicos. 

A Formação Mangueirão, ocorrente a norte de Erva I do Sul, está confi
nada a uma estrutura do tipo graben, de eixo maior N60°-70°E, encravada 
em litologias do complexo, mantendo, com este, cotatos tectônicos repre
sentados por zonas de falha com até 200m de largura. Nesta mesma área 
ocorre pequena exposição de riolitos da Formação Acampamento Velho, 
os quais mantêm, com os migmatitos, contatos intrusivos e secundaria-
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mente tectônicos. Preenchendo fraturas ocorrem, principalmente na ser
ra das Asperezas, inúmeros diques atribuídos à mesma unidade. 

Acompanhando, grosso modo, a estruturação da porção centro-oeste 
desta unidade, ocorre uma larga faixa descontínua de rochas graníticas da 
Suíte Intrusiva Arroio dos Ladrões. As relações de contato entre as duas 
unidades são fundamentalmente tectônicas, marcadas em grande parte 
porfalhamento de gravidade em· que os granitos, via de regra, ocupam os 
blocos elevados. 

Finalmente, várias pequenas ocorrências de litologias representativas 
do Grupo Guatá e das Formações Rio do Sul, Rosário do Sul e Serra Geral 
assentam-se discordantemente sobre as rochas da unidade nas proximi
dades do cerro Partido, entre Mariana Pimentel e Minas do Butiá, e próxi
mo a Jaguarão. 

No Estado de Santa Catarina, o complexo apresenta relações de con
tato com as Suítes Intrusivas Valsungana e Tabuleiro, com as Formações 
Acampamento Velho, Rio do Sul, Rio Bonito e Serra Geral, além de depó
sitos atuais e subatuais. 

Nas extremidades norte da Folha SH.22 Porto Alegre, quando não se 
prolonga para além da área mapeada, é interrompido pela Suíte Intrusiva 
Valsungana, com a qual mantém contatos tectônicos, gradativos ou infe
ridos, mercê da grande similaridade estrutural, textura! e petrográfica das 
rochas que compõem as duas unidades. 

Nas porções leste e centro-sul da Folha SH.22-X-B, afloram inúmeros 
corpos graníticos constituintes da Suíte Intrusiva Tabuleiro, os quais man
têm, com esta unidade, contatos tanto tectônicos, caracterizados por fa
lhamentos de direção preferencial nordeste, como intrusivos, evidenciados 
por emissão de apófises e fenômenos diaftoréticos nas litologias do Com
plexo Canguçu. Rochas vulcânicas e subvulcânicas de caráter ácido, atri
buíveis à Formação Acampamento Velho e representadas por riolitos, gra
nófiros, aplitos e microgranitos cortam, na forma de diques, várias litolo
gias desta unidade no sudeste catarinense. 

Nessa mesma Folha, o limite oeste do Complexo Canguçu se faz atra
vés de contato discordante com as unidades basais da Bacia do Paraná, 
as Formações Rio do Sul e Rio Bonito, ambas ocorrendo também consti
tuindo pequenos restos dentro de blocos de falhas abatidos, ilhados entre 
as litologias do complexo. Representando equivalentes subvulcânicos dos 
derrames basálticos da Formação Serra Geral, são, na área em questão, ex
tremamente comuns diques de diabásio e restos de derrames basálticos 
assentes sobre a unidade em foco. Mais abundantes no litoral, os diques 
de diabásio apresentam marcado controle nor-nordeste. 

Finalmente, constituindo os limites leste e sul do Complexo Canguçu, 
em Santa Catarina, ocorrem coberturas de depósitos aluvionares e lagu
nares atuais e subatuais da planície costeira. 

Apesar do grande número de unidades litoestratigráficas com as quais 
esta unidade mantém relações de contato, o seu posicionamento estrati
gráfico só está bem evidenciado quanto àquelas entidades tipicamente mais 
jovens, como os corpos graníticos, riolíticos e básicos nela intrusivos e as 
rochas sedimentares e vulcânicas que a capeiam, visto que o Bloco Pelo
tas apresenta limites tectônicos com as demais unidades do Escudo Sul
Rio-Grandense. 

Isto posto, torna-se necessária a utilização de critérios outros, quais se
jam, datações radiométricas, posicionamento estrutural e analogias com 
outras regiões do mundo referentes às típicas associações de rochas aí 
existentes. 

No que diz respeito às idades absolutas até o presente coligidas, as mes
mas indicam uma franca tendência para que se considerem as rochas aqui 
discutidas como tendo se formado durante o Evento Geodinâmico Brasi
liano. Isto é verdadeiro no que toca à grande massa granitóide, componente 
majoritária do Complexo Canguçu, embora datações isoladas tenham re
velado idades ligeiramente mais antigas. 

A existência de núcleos granulíticos e rochas de tendência básica, gnáis
sicas ou maciças, à semelhança daquelas ocorrentes no Complexo Cam
baí, de idade comprovadamente pré-brasiliana, além da íntima relação en
tre gnaisses de alto grau metamófico e o Anortosito Capivarita, rocha de 
individualização preferencial entre 1.100 e 1. 700 MA, como atestam vários 
corpos do mundo inteiro, inclusive no Brasil conforme exemplificado por 
Farina et ali i (1981), levam os autores do presente relatório a considerar o 
Complexo Canguçu, até a obtenção de dados estruturais e geocronológi
cos de maior detalhe, como tendo evoluído desde o início do Proterozóico 
Superior, quiçá antes, como sugerido por Nardi & Hartmann (1979) e Jost 
e Hartmann (comunicação escrita, 1981) tendo as rochas mais antigas si
do rejuvenescidas durante o Evento Geodinâmico Brasiliano, restando, hoje, 
tão-somente megaxenólitos dos litótipos pretéritos. 



Desta forma, embora Jost (1981) tenha considerado parte das rochas 
do Maciço Pelotas, aqui referidas ao Complexo Canguçu, como sendo fruto 
da evolução de um arco magmático, o que é sugerido pelo quimismo cal
coalcalino e estruturação dos granitóides, os dados disponíveis, entretan
to sugerem que, em parte, esta seqüência possa ser de caráter polifásico 
e polimetamórfico, devendo-se considerar a possibilidade, já referida, da 
remobilização de rochas pré-brasilianas durante este evento geodinâmico, 
podendo-se então, alternativamente, referir a este ciclo apenas a granito
gênese e a generalizada migmatização dos tratos rochosos aqui abordados. 

1.2.5.4- Geocronologia 

Os resultados aqui apresentados devem-se às determinações radiométri
cas de Teixeira (1970), Dresch, Figueiredo Filho e Formoso (1973), Corda
ni, Halpern e Berenholc (1974), acrescidos dos dados obtidos pelo Projeto 
RADAMBRASIL. 

Na Figura 1.37 é representada a localização geográfica das amostras da
tadas e nas Tabelas 1.XVIII e 1.XIX, os dados analíticos do conjunto radio
métrico, enquanto a Figura 1.38 apresenta o diagrama isocrônico Rb-Sr de 
referência para as litologias do complexo. 

Várias tentativas foram feitas no traçado de isócronas com o intuito de 
definir as épocas principais de homogeneização isotópica. Basicamente, 
são dois os alinhamentos isocrônicos principais: o mais jovem, com apro
ximadamente 650 MA, incluindo essencialmente amostras do Bloco En
cruzilhada do Sul (granitos e migmatitos). e outro com cerca de 750 MA, 
correspondente ao conjunto mais numeroso, referente a rochas de vários 
locais ao longo do "Domínio Canguçu", geralmente gnaisses de composi
cão intermediária. Neste padrão radiométrico parece incluir-se o gnaisse 
~ilonítico RB-265 (pertencente ao domínio do Supergrupo Porongos), o 

que evidencia a presença de eventos dinâmicos significativos, a idade es
timada sendo mínima para o processo cataclástico. 

A isócrona mais jovem, apesar de não possuir controle da relação iso
tópica Sr87 /SrllS é válida, pois as próprias amostras, mesmó isoladamen
te, fornecem idades convencionais confiáveis (Tab. 1.XVIII). Vale notar que 
este padrão geocronológico é semelhante àquele encontrado para as ro
chas do setor meridional da Folha SG.22 Curitiba. 

De outra parte, a constatação de uma isócrona com cerca de 750 MA 
é sugestiva da existência de frações crustais pré-brasilianas, parcialmente 
rejuvenescidas, na porção oriental da Folha SH.22 Porto Alegre. Este ra
ciocínio é confirmado pela amostra GF-331 (Tab. 1.XVIII) coletada nas ime
diações de Pinheiro Machado, que evidencia idade em torno de 900 MA, 
caso se considere uma isócrona teórica com razão inicial idêntica àquela 
do conjunto brasiliano. Admitindo-se como representativa a atual densi
dade gebcronológica, é interessante notar que, em termos geográficos, exis
te certa tendência de idades mais antigas nos sentidos sul e oeste, habili
tando uma possível futura compartimentação tectônica do Complexo 
Canguçu. 

As determinações K-Ar (Tab. 1.XIX) apesar de em pequeno número, con
ferem um padrão radiométrico sistematicamente brasiliano à região, com 
idades no intervalo de tempo 520-620 MA. Ressalte-se que os minerais ana
lisados, como a biotita e o anfibólio, apresentam resultados geocronológi
cos compatíveis, podendo, assim, ser estimadas temperaturas da ordem 
de 500°C para a atividade geodinâmica brasiliana. 

Deve ser registrado que três determinações realizadas pelo método 
K-Ar para as rochas granulfticas de Alto Alegre e arroio das Pedras, amos
tras GF-371a, GF-371 e LK-169, em meio a encaixantes graníticas, fornece
ram idades mínimas brasilianas, evidenciando, pelo menos, o rejuvenesci
mento daqueles corpos neste evento geodinâmico. Não é possível, no mo-
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Fig. 1.37- Mapa de localização de amostras com datações geocronológicas pertencentes ao Complexo Canguçu. 
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TABELA LXVIII 
Complexo Canguçu. Determinações radiométricas Ab·Sr em rocha total 

Rb87ts.SS s,ll7ts.SS ... 
Idade 

N? N? de tab. N? de campo Litologia Rb (ppml Sr(ppm) I MAl Ref.**** 

40 5594 910/LK·169 Granulito 47,54** 766,46** O, 179 ± 0,004'* 0,7096 ± 0,0006 - N.T. 
41 5498 910/LK·171A Granodiorito 173,2 356,6 1,396 ± 0,346 0,7210 ± 0,0006 - N.T. 
42 5497 933/LK·256B Charnoenderbito 63,6 676,2 0,272 ± 0,066 0,7099 ± 0,0011 - N.T. 
43 5498 912/GF-331 Gnaisse 175,4 120,1 4,249 ± 1 ,056 0,7620 ± 0,0009 939 ± 45 N.T. 
44 5597 "5504 910/LK-135 Tonalito 115,54 .. 443,46 .. 0,772 ± 0,017 0,7179 ± 0,0009 - N.T. 
45 5652 "5440 934/GF-453.3 Aiolito 182,8 157,7 3,340 ± 0,094 0,7400 ± 0,0009 735 ±50 N.T. 
46 5651 934/GF-453.1 Oz. monzonito 151,2 199,7 2,197 ± 0,062 0,7320 ± 0,0016 860 ± 85 N.T. 
47 - 223A Migmatito 162,9 297,7 1,56 0,7232 - 112 
46 - 223B Migmatito 135,2 307,2 1,27 0,7225 - 112 
49 - 223C Migmatito 190,4 295,6 1,86 0,7269 - 112 
50 - 217B Gran. gnaisse 22,5 338,6 1.88 0,7289 - 112 
51 - 283 Granito 305,8 162,8 5,46 0,7569 665 ± 43 112 
52 - 285 Granito 338,2 225,5 3,84 0,7419 594 ±51 112 
53 - 288 Migmatito 379,0 162.4 6,80 0,7670 640 ± 36 112 
54 - 218A Gran. gnaisse 142,8 344,3 1.20 0,7189 - 112 
55 - 218C Granito 157,4 182,0 2,51 0,7305 - 112 
56 - 226A Granito 183,1 357,0 1,48 0,7221 - 112 
57 5694 963/RB-265' Gnaisse milonhico 20,57 590,8 1,01 ± 0,03 0,7182 ± 0,011 - N.T. 

• Supergrupo Porongos. 
*"" Por diluição isotópica. 
Constantes: l\ Rb = 1,42 x 10·11 anos·1; ... valores normalizados para s,ll6ts,ll8= O, 1194; ts,ll7ts,ll6l i = 0,705. 
****Os números da referência correspondem aos da bibliografia. N.T. - Neste Trabalho. 

TABELA l.XIX 
Complexo Canguçu. Determinações radiométrícas K-Ar 

N? N? de lab. N? de campo Litologia Mat. %K Ar:dx 10S(cc ~TP) %Ar
40 Idade 

Ref: 
atm I MAl 

58 4580 910/ LK-112 Gabro Plag. 0,4808 2,763 26,92 459 ± 14 N.T. 
40 4586 910/ LK-169 Granulito Biot. 6,7878 19,69 4,56 625 ± 18 N.T. 
59 4578 934/ GF-371E Anfibolito RT 0,2776 0,6971 13,83 553 ± 16 N.T. 
60 4585 934/ GF·371A Norito RT 0,1579 0,4503 38,64 611 ± 18 N.T. 
61 2850 220B Anfibolito Anf. 0,2931 0,6690 56,27 522 ± 16 112 
62 2856 290 Mármore Flog. 7,1448 19,49 7,16 606 ± 18 112 
63 1633 T-4 Oz. monzonito Biot. 5,3876 14.11 3,74 573 ± 29 571 
64 1641 T-60 Granito Biot. 1,9167 3,81 13,04 450 ± 23 571 
65 1608 T-291 Granodiorito Anf. 1,5375 3,47 14,22 504 ± 26 571 
66 1656 LG-56 Granito Biot. 6,1910 13,69 31,88 495 ± 27 571 
67 2353 RS-14 Granito Biot. 4,8486 14,32 2.27 635 ± 27 152 

Constantes: x13 = 4,962 x 10·10 anos·1; l\K total~ 0,561 x 10·10 anos·!; % atom. de K40 em Ktot. = 0,01167. 
*Os números da referência correspondem aos da bibliografia. N.T. - Neste Trabalho. 

mente, definir a idade primária dos mesmos. Por outro lado, a datação do 
gabro LK-112, imerso em rochas graníticas da Suíte Intrusiva Arroio dos La
drões, demonstra contexto brasiliano, já na fase pós-tectônica, sendo ore
sultado radiométrico provavelmente influenciado por processos de altera
ção constatados em sua descrição petrográfica. 

Finalmente, cabe um breve comentário a respeito de duas datações 
Rb-Sr em rochas vulcânicas da região de Pinheiro Machado, 934-GF-453.1 
e 453.3, que acusaram idades de 860 ± 85 e 735 ±50 MA (Tab. 1.XVIII), 
Apesar da necessidade de outras datações em litologias similares para com
provação dos resultados, preliminarmente estas podem ser interpretadas 
num diagrama isocrônico ( Fig. 1.39) em que foram extrapoladas as isócro
nas constatadas para o restante do complexo (Fig. 1.38). Verifica-se, as
sim, a possibilidade de que esta atividade magmática seja relacionada tem
poralmente à isócrona mais antiga, distinguindo-a, então, das efusivas atri
buídas à Formação Acampamento Velho. Note-se, adicionalmente, a falta 
de controle da razão inicial destas rochas sendo que, em caso da adocão 
de relação isotópica em torno de O, 71-0,715, haverá decréscimo significa
tivo nas idades relacionadas na Tabela LXVIII. É evidente, no entanto, que 
estas atividades fissurais não metamórficas devem corresponder aos epi
sódios magmáticos tardios da evolução geológica da área, encontrando-se 
esta, se válidas as datações, já estabilizada àquelas épocas. 

Em síntese, o padrão geocronológico delineado para o Complexo Can· 
guçu mostra-se heterogêneo. As isócronas Rb-Sr de referência disponíveis 
retratam uma provável evolução policíclica para as rochas, sendo o Brasi
liano o último evento geodinãmico ativo regionalmente. Comparativamênte 
ao Complexo Cambaí, os dados geocronológicos condicionam ao Cangu
çu uma origem ensiálica, com preservação parcial de porções mais velhas. 
Além disso, sua participação no Evento Geodinãmico Brasiliano aparenta 
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ter sido efetiva em contraposição ao setor ocidental do escudo onde pare
ce ter havido, principalmente, uma granitogênese reflexa deste evento, 

1.2.5.5 - litologias e petrografia 

As litologias dominantes estão representadas por diatexitos e metatexitos, 
com ocorrência subordinada de gnaisses, além de metabasitos, calcários, 
quartzitos e rochas calcossilicatadas. 

A grande distribuição em área desta unidade é acompanhada por uma 
diversidade de litologias, variações texturais e estruturais, que, para sua me
lhor descrição, carecem de agrupamento em grandes assembléias, como 
as adiante discutidas. 

Al Diatexitos 

Sob essa denominação incluem-se todas as rochas granitóides com estru
turas homogêneas, de aspecto plutônico, e rochas com estruturas nebuli
ticas e schlieren. Freqüentemente apresentam encraves de natureza mais 
básica, de tamanho variado, com feições arredondadas ou angulares, com 
contatos nítidos ou difusos. Suas áreas de predominância localizam-se na 
porção sudeste do Estado de Santa Catarina (SH.22-X-Bl, diversas ocor· 
rências na Folha SI.22-V-A e em uma faixa nordeste, que se estende desde 
a oeste de Canguçu até a altura de Guaiba e Porto Alegre, desaparecendo 
sob os sedimentos da Bacia do Paraná. 

São rochas de tonalidade cinza-claro a rosa-claro, com granulação média 
a grosseira, geralmente isótropas, de textura predominantemente porfiro
blástica, constituídas principalmente por quartzo e feldspato com pontua
ções de máficos. 
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Fig. 1.38- Diagrama isocrônico de referência para as rochas do Complexo Canguçu. 
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A partir do estudo de uma série de lâminas petrográficas e análises quí
micas, constatou-se que essas rochas apresentam composição que oscila 
entre granitos e granodioritos. Em lâmina delgada, observa-se um arranjo 
geralmente ineqüigranular, com a granulação variando de média a grosseira. 
As texturas apresentam-se porfiroblásticas com matriz xenoblástica, co
mumente mostrando efeitos de deformação cataclástica, formando tex
turas xenoclásticas, porfiroclásticas, mortar e miloníticas. As rochas po
dem mostrar-se maciças ou guardar restos de lineações metamórficas não 
totalmente homogeneizadas e, em certos casos, desenvolvidas posterior
mente pelo metamorfismo dinâmico. 

A composição essencial está representada por microclínio, plagioclá
sio e quartzo, em proporções variáveis, com biotita subessencial e acessó
rios. O microclínio mostra-se com granulação irregular, variando de grãos 
pequenos, intersticiais, até porfiroblastos grosseiros. Sua forma normal
mente é xenomórfica e, nas amostras afetadas por cataclase, apresenta
se subarredondado a elipsoidal. Exibe geralmente gemi nação em malha, 
desenvolvendo, no contato com os plagioclásios, inúmeros leques mirme
quíticos. Os porfiroblastos de microclínio apresentam inclusões de plagio
clásio, quartzo, biotita e acessórios, em certos casos corroendo e substi
tuindo os plagioclásios. O crescimento do feldspato alcalino como porfi
roblasto ou na forma intersticial, bem como os fenômenos de substituição, 
comprova a.atuação de um metassomatismo potássico, decorrente de gra
nitização e, em parte, dos processos cataclásticos. O plagioclásio (oligo
clásiol é o constituinte essencial dominante nos granodioritos. Apresenta-se 
principalmente em grãos subédricos médios, podendo também formar 
porfiroblastos com formato xenomórfico, provocado pela corrosão do 
K-feldspato e efeitos cata elásticos. Comumente exibe gemi nações das leis 
da Albita e da Albita-Carlsbad, as quais, nas rochas cataclásticas, apresen
tam-se recurvadas e fraturadas. E mais ou menos comum a presença de 
alteração para sericita e, às vezes, para epídoto ou carbonato. O último com
ponente essencial é o quartzo, aparecendo nas mais variadas formas e ta
manhos de grão. Geralmente é xenoblástico, podendo estar fragmentado 
e recristalizado nas rochas cataclasadas, fazendo parte da argamassa da 
rocha. O quartzo aparece como componente principal do mosaico da ma
triz, também nas formas de mirmequita, inclusões gotículares e grãos es
tirados, com forte extinção ondulante. O único máfico de destaque é a bio
tita, representando um componente subordinado de presença constante 
em todas as lâminas. Exibe formato subédrico e, nas amostras mais defor
madas, acha-se desgastada e alterada para clorita. Aparece dispersa na ro
cha, formando acumulações aleatórias ou em agregados lineares descon
tínuos, responsáveis pelas lineações ocasionalmente encontradas. Nas 
amostras fortemente cataclasadas aparece fragmentada e, juntamente com 
o quartzo, forma acumulações em torno dos fenoblastos, desenvolvendo 
uma foliação mílonítica. Os minerais acessórios mais comuns estão repre
sentados pelo zircão, apatita, minerais opacos e titanita. Os minerais se
cundários são, principalmente, a se ri cita e a clorita, decorrentes dos felds
patos e da biotita, respectivamente. Aparecem, ainda, carbonatos, epido
to e argila-minerais originários da alteração dos plagioclásios. 

Bl Granitóide Cordilheira 

Constitui uma faixa alongada de direção nordeste diretamente associada 
à Dorsal de Canguçu, daí o seu caráter eminentemente cataclástico. Es
tende-se desde as cabeceiras do arroio Boiei até a localidade de Minas do 
Leão, na forma de cunhas ou lentes de dimensões variadas. 

Macroscopicamente, caracteriza-se por sua coloração branco-amare
lada, cinza-esbranquiçado e levemente rósea, com pontuações escuras de 
turmalina e biotita e com abundante muscovita. A granulação normalmente 
é eqüigranular média a grosseira, ocasionalmente ineqüigranular, com va
riações em torno de 0,5 a 1 em, podendo alcançar até 2 em. A estrutura 
é homogênea a ligeiramente gnáissica. 

Ao microscópio, o Granitóide Cordilheira exibe textura granular hipidio
mórfica, às vezes porfiroblástica, encontrando-se freqüentemente afeta
do por cataclase, chegando, inclusive, a apresentar alguma lineação. E com
posto essencialmente por microclínio, quartzo e plagioclásio, com muscovita 
em proporções variáveis e biotita subsidiária. Os fenoblastos, quando pre
sentes, são de microclínio, hipidíomórficos, micropertíticos e com abun
dantes inclusões de quartzo, plagioclásío e muscovita. Na matriz, o micro
clínio apresenta-se xenomórtico, mícropertítico, maclado segundo Albita
Periclina, comumente com macia Carlsbad associada. O quartzo é xeno
mórfico, fraturado, com grãos estirados e forte extinção ondulante. O pla
gioclásio é hipidiomórfico, macia do segundo Albita e Albita-Carlsbad, fre
qüentemente fraturado e/ou deformado, apresentando incipiente proces-
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so de sericitização. Está representado predominantemente por oligoclásio, 
embora Tessari & Picada (1966) tenham admitido que a albita seja mais co
mum, nestes casos predominando sobre o microclínio, ocorrendo o inver
so quando o plagioclásio é representado por oligoclásio. A muscovita ocorre 
associada à biotita e orientada provavelmente por cataclase. A biotita ocorre 
dispersa em palhetas isoladas na rocha, apresentando halos pleocróicos 
devidos a inclusões de zircão. Localmente ocorre turmalina como mineral 
subessencial. Como acessórios ocorrem minerais opacos, apatita, zirco
nita e granada. 

Petrograficamente, o Granitóide Cordilheira apresenta composições va
riáveis entre granito e granodiorito. 

C) Granitóide Cerro Frio 

Localiza-se, grosso modo, paralelamente ao Granitóide Cordilheira, acom
panhando o Sistema de Falhas da Dorsal de Canguçu, sendo por este muito 
afetado e constituindo rochas altamente cataclasadas. Estende-se, na forma 
de uma faixa descontínua, desde a localidade de Butiá até ao sul do Passo 
do Marinheiro. 

Macroscopicamente, possui cor rosa forte a avermelhada, textura gra
nular grosseira, estrutura isótropa ou orientada por cataclase, sendo mi
neralogicamente constituído por quartzo, microclínio e plagioclásio como 
minerais essenciais e, menos comumente, biotita. 

Microscopicamente, o quartzo apresenta-se em grãos anédricos, arre
dondados, com bordos irregulares, muito fraturados. O microclínio ocorre 
em grãos anédricos, com inclusões de quartzo e plagioclásio, encontrando
se bastante pertitizado. O plagioclásio, representado, via de regra, por oli
goclásio maclado segundo Albita e Albita-Periclina, apresenta-se em algu
mas lâminas com os bordos bem preservados, embora nunca regulares, al
terando-se preferencialmente a se ri cita. A biotita, embora seja o principal 
máfico, apresenta-se subordinadamente, ocorrendo na forma de peque
nas !ameias que tendem a uma orientação relativa. Comumente este mi
neral acha-se alterado a clorita e óxidos de ferro. 

D) Granitos associados 

No âmbito do Complexo Canguçu, próximo a Pinheiro Machado e sul do 
rio Camaquã, foram reconhecidas rochas de composição granítica, bas
tante homogêneas, coloração rosada, granulação média a fina, geralmen
te afetadas por cataclase. 

Devido à escala de trabalho e por se dispor apenas de amostragem pon
tual, tais rochas foram provisoriamente individualizadas, utilizando-se so
mente critérios radargramétricos. Constituem, provavelmente, rochas gra
níticas mais jovens intrometidas no complexo ou, então, diatexitos mais 
mobilizados. 

Apresentam-se usualmente eqüigranulares, com raros cristais porfiri
ticos, mostrando coloração cinza-claro a rosada, conforme o grau de alte
ração (argilização) do feldspato potássico. 

Ao microscópio, estas rochas graníticas possuem típicas texturas xe
nomórficas e, raramente, hipidiomórficas. Processos de cataclase são evi
denciados pela forte extinção ondulante dos grãos de quartzo ou pelo re
curvamento das macias do plagioclásio. 

Os constituintes mineralógicos essenciais são: quartzo, feldspato po
tássico, plagioclásio e biotita. O quartzo apresenta formas anédricas e fei
ções cataclásticas comuns, representadas pelo tritura menta do bordo dos 
grãos e extinção ondulante acemuada, entre outras. No contato com o pla
gioclásio e feldspato potássico, forma intercrescimentos mirmequiticos. O 
feldspato potássico é representado pelo microclínio, apresentando a habi
tual macia Albita-Periclina; altera-se freqüentemente a argila-minerais. O 
plagioclásio, com composição oligoclásica, ocorre em grãos anédricos a 
subédricos, maclado segundo Albita e Albita-Carlsbad; as macias ocorrem 
recurvadas por efeitos cataclásticos; altera-se freqüentemente a sericita e, 
além desta, mais raramente, para epídoto e carbonatos. A biotita é escas
sa ou ausente nas rochas cataclasadas, alterando a clorita. Os minerais aces
sórios mais comuns são zircão, opacos e esfeno. 

E) Metatexitos 

Estão agrupadas nesta unidade as rochas de aspecto heterogêneo, onde 
se podem distinguir uma porção paleossomática, mais ou menos transfor
mada pela granitização, e uma porção neossomática, de aparência leuco
granítica, aplítica ou pegmatítica. Os neossomas podem ter sua gênese li-



gada tanto à segregação anatética in si tu quanto à injeção de fundidos ana
táticos em níveis crustais mais elevados. 

As estruturas megascópicas são bastante variadas, sendo freqüente 
ocorrer mais de um tipo em um mesmo afloramento, com passagem gra
dacional para estruturas homogêneas ou gnáissicas. Dentre os vários ti
pos de estruturas, citam-se a estromática, agmática e oftálmica como as 
mais comuns, com a surreítica subordinada. 

As maiores exposições de metatexitos situam-se a sul do rio Camaquã, 
prolongando-se para o Uruguai, e na região de Encruzilhada do Sul. 

1. Neossomas 

Estas rochas mostram coloração rosa-claro, granulação variável entre fina 
e grosseira, tendo, como constituintes fundamentais, quartzo e feldspa
tos. Ocorrem na forma de veios, lentes ou camadas irregulares, com espes
suras e arranjos variados. A blastese é um fenômeno constante, indicador 
de metassomatismo alcalino. 

Microscopicamente, o quartzo mostra-se xenoblástico, em geral com 
forte extinção ondulante, fraturado e estirado. O feldspato potássico (mi
croclínico) mostra granulação e formas irregulares, geminações em malhas 
e grãos límpidos. Ocorre comumente na forma de porfiroblastos, engloban
do os demais minerais da rocha e substituindo os plagioclásios. O plagio
clásio é de composição albitítica ou oligoclásica, ocorrendo em cristais hi
pidioblásticos, sem zonação e com macias de Albita e de Albita-Carlsbad. 
A biotita é um componente subordinado, aparecendo em finas !ameias, fre
qüentemente orientadas. Como acessórios, estão presentes pequenos grãos 
de zircão, apatita e, às vezes, titanita e minerais opacos. 

11. Paleossomas 

Entre os restitos dos processos de migmatização foram caracterizados vá
rios tipos de rochas, quais sejam, rochas de fácies granulito, de origem íg
nea, noríticas e tonalíticas e rochas de fácies anfibolitb, de origem ígnea 
a sedimentar, do tipo anfibolito e metadiorito. 

a) Granulitos 

A partir dos trabalhos de mapeamento do Projeto RADAMBRASIL, foram 
encontradas duas ocorrências de rochas granulíticas no âmbito do Com
plexo Canguçu, até o momento inéditas na literatura. Estas ocorrências si
tuam-se, respectivamente, na localidade de Alto Alegre, entre Pelotas e Pi
nheiro Machado, constituindo uma estrutura semicircular, com núcleo no
rítico e bordos metadioríticos, e junto ao leito dp arroio das Pedras, a no
roeste do Passo do Marinheiro, constituída por rochas que variam entrega
bro-noritos e charnoenderbitos. 

Os metanoritos apresentam-se com cor verde-escura, estrutura maci
ça e granulação média. Ao microscópio, exibem textura granoblástica a hi
pidioblástica, sendo compostos principalmente por plagioclásio, piroxênio 
e hornblenda, além de minerais acessórios e secundários. 

O plagioclásio, variedade labradorita, é o constituinte dominante, com 
formato anédrico a subédrico, grãos em tamanhos variados, geralmente 
geminados. Seguem-se, em quantidade, hiperstênio e augita-diopsídio. O 
ortopiroxênio mostra pleocroísmo róseo a amarelo-claro, enquanto o cli
nopiroxênio varia de incolor a verde-claro. Os piroxênios, por transforma
ção, formam hornblenda verde, principalmente, e alguma actinolita. A pri
meira é o máfico mais abundante, com granulação variável, formato irre
gular e aspecto poiquiloblástico. Como acessórios, ocorrem alguns pou
cos grãos de minerais opacos e apatita. Os componentes secundários es
tão representados por tremolita, actinolita, bastita e sericita, os primeiros 
derivados dos piroxênios e, a última, do plagioclásio. 

Os charnoenderbitos têm coloração cinza-escuro, granulação média e 
aspecto isótropo em amostras de mão. Em lâmina, mostram textura gra
noblástica, com presença comum de pontos tríplices e transformacões mo-
deradas. . 

Os componentes félsicos são representados pela andesina, com aspecto 
subédrico, hábito prismático e zonação bem desenvolvida. Seguem-se os 
máficos, os quais tendem a acumular-se em níveis preferenciais, fornecendo 
nítido bandamento à rocha. Estão presentes orto e clinopiroxênios, horn
blenda e biotita. O ortopiroxênio aparece em pequenos grãos irregulares 
que, por transformação, originam hornblenda, clinopiroxênio, biotita e tàlco. 
A biotita apresenta forte pleocroísmo entre castanho-avermelhado e ama
relo-claro, ocorrendo em largas la melas bem desenvolvidas, com inclusões 
de piroxênio, anfibólio e acessórios. A hornblenda mostra pleocroísmo entre 

verde-claro e verde-escuro; apresenta formato irregular e origina-se por trans
formação do ortopiroxênio. O feldspato alcalino ocorre em quantidades su
bordinadas, tem aspecto xenomórfico intergranular, desenvolvendo mir
mequitas no plagioclásio. O quartzo ocorre em grãos finos, intersticiais ou 
em gotículas, como resíduo da transformação do ortopiroxênio em bioti
ta, evidenciando um metamorfismo de mais baixo grau superlmposto à ro
cha. Os minerais acessórios estão representados por apatita e minerais opa
cos e, os secundários, por clorita, epídoto, talco e serpentina, originados 
a partir dos máficos afetados por processos diaftoréticos. 

As rochas acima descritas atingiram a fácies piroxênio-granulito, sub
fácies ortopiroxênio-plagioclásio (Waard, 1965). A hornblenda presente em 
algumas amostras é, provavelmente, resultado de processos retrometamór
ficos relacionados à migmatização. A para gênese mais freqüente é, justa
mente, hiperstênio + diopsídio + plagioclásio ± hornblenda. 

Em uma terceira ocorrência, localizada a nordeste de Pinheiro Macha
do, a sudoeste do arroio Santa Fé, aparecem, num mesmo afloramento, 
texturas muito variadas. Algumas sugerem texturas de fluxo magmático, 
ripas de plagioclásio orientadas subparalelamente, ortocumulados (anfi
bólio envolvendo poiquiliticamente cristais de plagioclásio, opacos e piro
xênio) e textura ofítica, enquanto que em outras lâminas delgadas predo
mina uma textura granoblástica típica. A olivina também é abundante em 
algumas amostras e está ausente em outras. Levando em conta os fatos 
acima resumidos, fica aqui registrada a hipótese de tratar-se de rochas per
tencentes a um complexo estratiforme, formado em complexas condições 
de cristalização, envolvendo fenômenos de diferenciação gradativa. 

b) Anfibolitos 

Estas litologias, ocorrendo dispersamente ao longo de toda a área do Com
plexo Canguçu, exibem tonalidades entre verde-escura e cinza-escura, tex
turas eqüigranulares médias, com lineações bem visíveis. 

Em lâmina delgada, mostram textura nematoblástica a granoblástica 
orientada, sendo constituídas principalmente por anfibólio e plagioclásio, 
além de quartzo, feldspato potássico e biotita subordinados, com raro cli
nopiroxênio. 

A hornblenda verde mostra hábito prismático, com pleocroísmo entre 
verde-azulado-claro e verde-oliva. Inclui abundantes grãos de quartzo, pla
gioclásio, apatita, titanita e zircão. Segue-se o plagioclásio (andesina-oli
goclásio), com textura eqüigranular média, forma hipidioblástica e gemi
nações polissintéticas. A biotita possui pleocroísmo marrom-esverdeado, 
podendo aparecer como componente subordinado, em certos casos ori
ginários do anfibólio. Subordinada mente, ocorrem microclínio e quartzo 
em decorrência da migmatização ou da própria composição da rocha; pos
suem granulação fina, ocupando posições intersticiais e exibindo formato 
totalmente xenoblástico. Como acessórios ocorrem, geralmente, grãos de 
zircão, titanita e opacos, preferencialmente associados aos máficos. Os cons
tituintes secundários são produtos de alteração de anfibólios (clorita e epí
doto) e plagioclásio (sericita e carbonato). 

A para gênese mais comum é hornblenda ± plagioclásio ±quartzo ± K
feldspato ± biotita, situando estas rochas num metamorfismo da fácies an
fibolito. Oligoclásio-anfibolitos e andesina-anfibolitos como os acima es
tudados situam-se, segundo Winkler (1977), no metamorfismo de grau 
médio. 

c) Metadioritos 

As rochas de composição básica a intermediária encontram-se amplamente 
distribuídas nos domínios do Complexo Canguçu, formando um conjunto 
diversificado de paleossomas os quais guardam remanescentes de uma ori
gem ígnea. Fazem parte deste conjunto metadioritos, metaquartzo diori
tos e metatonalitos, principalmente. São rochas com aspecto tanto maci
ço quanto gnáissico, apresentando cores cinza a verde-escura e granula
ção entre fina e grosseira. 

Ao microscópio, estas litologias exibem texturas variáveis entre hipidio
blástica e granoblástica, com ou sem orientação. A composição essencial 
está representada por plagioclásio, anfibólio e, às vezes, biotita e quartzo. 

O plagioclásio (andesina) apresenta-se eqüigranular mediano a gros
seiro, com formato hipidioblástico e gemi nações polissintéticas bem de
senvolvidas. Os grãos podem apresentar zonação normal, detectada pela 
sericitização maior no núcleo. Os plagioclásios podem estar alterados a se
ricita, carbonato e epídoto nas rochas deformadas, mostrando bordas frag
mentadas e macias recurvadas. O anfibólio mais comum é a hornblenda 
verde, ocorrendo, com menor freqüência, actinolita ou pargasita, mostrando 
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granulação grosseira, formato xenoblástico e, às vezes, hábito prismático. 
Seu pleocroísmo varia de verde-claro a verde-amarelado e verde-oliva, for
mando clorita e epídoto por alteração, mostrando-se comumente poiqui
loblástico. Subordinadamente ocorre clinopiroxênio, parcialmente uraliti
zado, com forma irregular e granulação fina. O quartzo é xenoblástico e exibe 
extinção ondulante. A biotita é outro componente subordinado, exibindo 
la melas bem desenvolvidas, pleocroísmo castanho-esverdeado e inclusões 
freqüentes de apatita e zircão. Por alteração, forma clorita, podendo apre
sentar, em algumas situações, orientação subparalela. Os minerais aces
sórios comuns estão caracterizados por grãos anédricos de zircão, prismas 
de apatita e titanita. Os constituintes secundários são o epídoto e a serici
ta, derivados dos plagioclásios, bem como epídoto e clorita originários dos 
anfibólios. 

São rochas pertencentes à facies epídoto-anfibolito, com paragênese 
plagioclásio-actinolita-epídoto, e fácies anfibolito, com paragênese horn
blenda-plagioclásio. 

d) Gnaisses 

Estas litologias constituem ocorrências isoladas, dispersa mente distribuí
das em toda a área do complexo, compondo restitos não tão intensamen
te atingido& pela migmatização. Foram constatados corpos gnáissicos nas 
regiões de Encruzilhada do Sul, Quitéria, Pinheiro Machado e no sudeste 
catarinense. 

As rochas estão caracterizadas, principalmente, por quartzo-bioti
ta-feldspato gnaisses e quartzo-hornblenda-feldspato gnaisses. Mostram-se 
bandadas, têm granulação entre média a fina e tonalidade cinza-escuro. 

Ao microscópio, exibem texturas granolepidoblástica a granonemato
blástica, compostas, principalmente, por plagioclásio, quartzo, feldspato 
alcalino, biotita e hornblenda. 

O plagioclásio é o componente dominante, com forma hipidioblástica, 
orientado, com composição variável entre olígoclásio e andesina. Ao pla
gioclásio associam-se quartzo e feldspato alcalino, o primeiro apresentando
se xenoblástico, ineqüigranular, com extinção ondulante, enquanto o K
feldspato, representado por microclínio, apresenta cristais xenoblásticos 
esparsos, micropertíticos, com tartana imperfeita e extinção ondulante. Bio
tita e hornblenda ocorrem associadas, formando níveis enriquecidos em 
máficos. A biotita aparece com orientação subparalela e pleocroísmo en
tre castanho-claro e castanho-avermelhado. A hornblenda mostra pleocroís
mo entre verde e verde-amarronzado, com formato hipidioblástico, contendo 
inclusões de quartzo, apatita e biotita. Os acessórios comumente presen
tes são: apatita, titanita, zircão e minerais opacos. 

F) Rochas associadas 

Sob tal denominação, são aqui incluídas as rochas que ocorrem em diver
sos pontos desta unidade, em alguns casos, sem expressão de mapeamento, 
formando lentes, camadas ou bolsões. 

I. Mármores 

Ocorrem concordantemente com os migmatitos e gnaisses, na forma de 
corpos lenticulares, nas regiões de Airosa Galvão, Matarazzo e Capivarita, 
com dimensões que variam de 10 a mais de 100 m de exteosão. Apresen
tam coloração branco-acinzentada, sendo constituídos, ora por elevados 
teores de carbonato de cálcio, ora ricos em carbonato de magnésio, for
mando calcita ou dolomita como minerais essenciais. 

Em Capivarita, segundo Formoso (1973), além dos minerais essenciais, 
ocorrem serpentinas, que chegam a alcançar 5% da rocha total, como pro
duto de alteração de olivina e diopsidio. 

Por outro lado, na região de Airosa Galvão e Matarazzo, como salienta
ram Barbosa et ali i (1972), a intrusão de diques de diabásio nos mármores 
desenvolveu escarnitos à base de hornblenda, epídoto, diopsídio e grana
da, com disseminações de calcopirita, pirita, pirrotita e grafita. Segundo 
os mesmos autores, o metamorfismo regional sobre os diabásios intrusi
vos transformou-os em anfibolitos jacentes, na forma de encraves, com de
senvolvimento, por vezes, de cristais de hornblenda que atingem até 5 em. 

De acordo com Formoso (op. cit.), o grau de metamorfismo destes már
mores é equivalente à fácies anfibolito. 

11. Rochas calcossilicatadas 

Estas rochas foram constatadas na região de Capivarita, com pequena ex
pressão em área aflorante. São rochas brancas a cinza-claro, podendo apre
sentar estruturas bandadas. 
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Formoso (1973) descreveu rochas ricas em minerais félsicos, de textu
ra granular grosseira, compostas por feldspato potássico, quartzo, plagio
clásio e diopsídio. Este apresentar-se-ia euédrico, concentrado ou incluí
do nos feldspatos. O K-feldspato (microclínio), juntamente com o quartzo 
e o plagioclásio, ocupa posições intersticiais dos máficos. O quartzo varia 
de pouco abundante a um componente essencial. Os minerais acessórios 
estão representados por pistacita, esfeno, carbonatos e tremolita. 

Um outro tipo de rocha calcossilicatada, mostrando textura granoblás
tica, constitui-se de mais de 90% de diopsídio incolor, com plagioclásio em 
agregados de contornos irregulares e aspecto límpido. 

Rochas compostas porflogopita, clinozoisita e tremolita constituem uma 
outra variedade desta associação. A textura exibe-se granoblástica e, às ve
zes, poiquiloblástica. A tremolita aparece em grãos bem desenvolvidos, en
globando outros minerais. A flogopita ocorre em cristais alongados, bem 
formados, com pleocroísmo entre marrom-claro e incolor. A clinozoisita é 
outro constituinte abundante, encontrando-se intimamente associada ao 
anfibólio e ao plagioclásio. 

Ocorrem, ainda, rochas calcossilicatadas constituídas por olivina, mus
covita e carbonatos. Estas rochas mostram-se granoblásticas heterogra
nulares, com grãos grosseiros de carbonato envolvendo muscovita e olivi
na serpentinizada. A forsterita apresenta-se em grãos arredondados e muito 
alterada a serpentina. O carbonato é o principal constituinte, formando uma 
massa que envolve os demais componentes. O diopsídio aparece em grãos 
de tamanho médio, envolvidos por carbonatos. A muscovita é comum em 
palhetas disseminadas na rocha. Aparecem, ainda, periclásio e brucita. 

Segundo Formoso (1973), estas rochas seriam, provavelmente, formadas 
por metamorfismo regional, entretanto a ocorrência de metamorfismo de 
contato não pode ser totalmente excluída. A mineralogia presente sugere 
um metamorfismo na fácies anfibolito ou, no caso de metamorfismo de 
contato, fácies hornblenda-hornfels. 

111. Xistos 

Os xistos têm ocorrência muito restrita, sendo constatada apenas uma ocor
rência no sul de Santa Catarina, no Alto Rio Sete. Apresentam-se como 
um restito da migmatização que afetou a área. 

Estas rochas mostram coloração cinza-escuro, foliação bem desenvol
vida e granulação fina a média. Ao microscópio foram identificados como 
tremolita-xisto, muscovita-clorita xisto e muscovita-sericita xisto. Mostram 
textura lepidoblástica, constituindo-se basicamente por quartzo, biotita, 
muscovita, clorita, tremolita e sericita. As micas podem formar porfiroblas
tos, com orientação subparalela, juntamente com os outros componen
tes la melares. O quartzo mostra-se xenoblástico, com fraca extinção on
dulante. A biotita pode formar porfiroblastos, tendo pleocroísmo entre cas
tanho-claro e castanho-escuro. A muscovita constitui la melas bem desen
volvidas, contendo inclusões de óxidos de ferro e um fraco pleocroísmo. 
A clorita ocorre como porfiroblastos ou na matriz, com pleocroísmo entre 
verde e verde-amarelado-pálido. A tremolita aparece como prismas alon
gados, com pleocroísmo verde fraco, formando entrelaçamento com a bio
tita. 

Das poucas análises efetuadas, pode-se definir a fácies metamórfica 
destas rochas como xistos verdes. 

IV. Rochas cataclásticas 

É bastante comum a existência de amplas zonas de falha com desenvolvi
mento de brechas, cataclasitos, milonitos e até filonitos. Em amostras de 
mão, exibem tonalidades variadas entre rosa, cinza-esbranquiçado e cinza
escuro, sendo função da composição das rochas cataclasadas. 

Ao microscópio, apresentam-se ineqüigranulares, com texturas princi
palmente morta r, xenoclástica, porfiroclástica, milonítica e filonítica. A com
posição básica está representada por quartzo, feldspatos, alguma mica e, 
às vezes, anfibólios. Os constituintes mostram-se fraturados, fragmenta
dos, recristalizados e com forte extinção ondulante. Dentre os componen
tes minerais, o microclínio é essencial, formando porfiroblastos recristali
zados nos blastomilonitos. As micas apresentam-se fragmentadas, com as 
palhetas recurvadas e recristalizadas. 

Os filonitos são comuns e exibem granulação fina, com desenvolvimento 
de uma foliação cataclástica e coloração cinza-escuro. Estas rochas têm 
características texturais próximas aos filitos e xistos, tendo sido anterior
mente mapeadas, em diversos locais, como rochas formadas por metamor
fismo regional. 



os esforços cataclásticos tiveram uma atuação episódica, sendo que, 
em determinadas amostras, podem-se identificar duas fases de deforma
cão cataclástica. 
· Finalmente, a literatura geológica da área dá conta da existência de cor
pos quartzíticos ao norte e a nordeste de Camaquã, ao sul de Butiá (Jost 
et alii, 1974b), nas proximidades de Erva\ do Sul e Arroio Grande ( Sad et 
alii, 1972; Barbosa et alii, 1972). 

v. Rochas ígneas 

Sob tal designação, são aqui relacionadas duas rochas nitidamente ígneas, 
englobadas provisoriamente no Complexo Canguçu, tanto pela sua pequena 
expressão areal como pelo resultado de suas análises geocronológicas, de
notando um ciclo ígneo precoce em relação ao Evento Geodinâmico Bra
siliano, como foi salientado na seção referente à geocronologia das amos
tra 934/GF-453.1 e 453.3. 

a) Quartzo monzonito 

Esta rocha tem sua representatividade restrita a apenas uma pequena ocor
rência, situada na BR-293, a oeste de Pinheiro Machado. Macroscopica
mente, caracteriza-se por sua coloração rosa-claro e textura hipidíomórfi
ca, raramente porfirítica. Sua granulação é fina, preferencialmente eqüi
granular. É constituída por quartzo, feldspatos e máficos, tendo suas fra
turas preenchidas por filonetes de fluorita com cerca de 2 mm de espessura. 

Ao microscópio, mostra-se eqüigranular média, com textura hipídiomór
fica, sem orientação preferencial e afetada por processos de alteração mo
derada. Os componentes essenciais estão caracterizados por plagioclásio, 
feldspato alcalino e quartzo. 

O plagioclásio ocorre em quantidade levemente predominante, apre
sentando geminações polissintéticas da Albita obscurecidas em decor
rência de sericitização generalizada. O plagioclásio ocorre com formato hi
pídio a xenomórfico, com hábito la melar, por vezes corroído pelo feldspa
to alcalino. Esse, representado predominantemente por ortoclásio, exibe 
formato subédrico prismático, por vezes com geminação Carlsbad e super
fícies límpidas e inalteradas. Pode-se observar o desenvolvimento de algum 
microclínio, com gemi nação em malha incipiente, que se desenvolveu a ·partir 
do ortoclásio. O microclínio mostra características metassomáticas, pois 
crescem envolvendo plagioclásio e quartzo, com assimilação e substitui
ção do primeiro. O quartzo tem granulação fina a média, formato xenomór
fico, ocorrendo predominantemente nos espaços intergranulares dos felds
patos ou, menos comumente, como inclusões goticulares no feldspato al
calino. Os grãos, via de regra, apresentam extinção ondulante, moderada 
a forte, e algum fraturamento. Os minerais acessórios estão representados 
por pequenos prismas euédricos de apatita e zircão, bem como grãos de 
opacos. Como componentes secundários ocorrem largas palhetas de clo
rita originária, possivelmente de biotita e/ou anfibólio, e uma quantidade 
razoável de sericita proveniente dos plagioclásios. 

b) Riolitos 

Estas litologias ocorrem intrusivas no quartzo monzonito descrito acima, 
caracterizadas por colorações variando entre preto, marrom-avermelhado 
e rosa, denotando uma variação da borda para o centro dos corpos. A tex
tura é pórfira, com fenocristais de quartzo e feldspato imersos em uma matriz 
afanítica com pirita disseminada; ocasionalmente nota-se uma fácies to
talmente afanítica, sem fenocristais, também com pirita disseminada. 

Em lâmina delgada apresentam textura porfirítica em que os fenocris
tais estão representados por ortoclásio, quartzo e, em menor quantidade, 
plagioclásio. O ortoclásio tem formato idiomórfico, é por vezes pertítico, 
parcialmente argilizado, com zonação evidente e macia Baveno. O quart
zo é comum como fenocristal, tendo aspecto idiomórfico com faces bem 
limitadas, só interrompidas por irregularidades provocadas por efeitos cor
rosivos; os grãos estão afetados por algum fratu ramento e mostram extin
ção ondulante bem marcada. O plagioclásio (albita-oligoclásio) tem forma 
irregular, bordas corroídas pela matriz e granulação inferior aos demais fe
nocristaís; apresenta forma prismática com superfície turva decorrente da 
sericítização ou epidotização, que são fenômenos muito comuns nas amos
tras descritas. Pode desenvolver-se a partir das bordas do ortoclásio, atra
vés de processos de albitízação. A matriz, felsítica, é formada por umeer
rado intercrescimento de quartzo, plagioclásio e feldspato alcalino. Como 
minerais acessórios ocorrem pequenas pontuações de opacos e raros grãos 
dezircão e apatita. Os componentes secundários estão representados por 

epídoto e serícíta, derivados do plagioclásio, e la melas irregulares de clori
ta, originárias da bíotíta, já totalmente transformada. 

1.2.5.6- Caracterização litoquímica 

A) Granulitos 

As rochas do Complexo Canguçu, portadoras de hiperstênio, apesar do re
duzido número de análises realizadas, mostram essencialmente composi
ção básica. Foram analisadas duas amostras de Alto Alegre e duas do ar
roio das Pedras (Encruzilhada do Sul), conforme consta na Tabela 1.XX. 

Através da observação do diagrama Q-A-P-F normativo (Fig. 1.40) de 
Streckeisen (1974), é delineado o caráter básico destas rochas, classificá
veis como noritos, com uma amostra referida ao campo dos quartzo
mangeritos. 

Nos diagramas de dispersão de l.arsen apud Roach & Duffel (1968) (Fig. 
1.41) observa-se que os valores de Na20, K20 e Si02 aumentam com o 
acréscimo do índice de l.arsen, como é de se esperar para rochas ígneas 
diferenciadas. Os trends formados pelos valores de CaO e MgO mostram 
comportamento oposto, diminuindo com o aumento do índice de l.arsen, 
o que também é condizente com o comportamento das séries ígneas. O 
Al20 3 e o FeO mostram-se bastante homogêneos nos diferentes tipos 
litológicos. 

Provavelmente, como resultado do pequeno número de análises reali
zadas, na comparação das Figuras 1.41 e 1.7, observa-se que as amostras 
do arroio das Pedras mostram-se enriquecidas em K20 em relação àque
las do Complexo Cambaí. 

No diagrama AFM (Fig. 1.42), de l.ambert, Chamberlain e Ho\land (1976), 
observa-se que as rochas granulíticas do Complexo Canguçu mostram-se 
enriquecidas em ferro total em relação às do Complexo Cambaí (ver Fig. 
1.9), plotando no campo toleítico, ou próximo ao limite deste, talvez devi
do à mobilidade do K20 na fácies granulito. Duas das quatro análises coin
cidem com o campo das rochas plutônicas do greenstone de Yellowknife 
e do oeste da Austrália. 

No diagrama álcalis x MgO (Fig. 1.43), com campos de De La Rache 
(1965) apud Sighínolfi & Gorgoni (1978), observa-se o maior conteúqo de 
K20 destas rochas, bem como a similaridade de comportamento com as 
rochas de composição básica, portadoras de hiperstênio, do Complexo Cam
baí (ver Fig. 1.10). 

\'lia Figura 1.44, duas entre três amostras mostram comportamento quí
mico, em face da razão K-Rb, semelhante às rochas de greenstones doCa
nadá e da Austrália ou próximo a ele, uma amostra plotando próximo ao 
campo de gnaisses da fácies anfibolito da Escócia e da Groenlândia. 

No diagrama binário Ti02 X Si02 (Fig. 1.45), com limites de campos re
tirados de Tarney (1976), observa-se que as amostras plotam no campo das 
rochas metassedimentares oriundas de sedimentos pós-arqueanos, ficando 
somente um ponto, referente ao granulito de Alto Alegre, no campo dos 
gnaisses arqueanos e rochas ígneas calcoalcalinas. 

B) Diatexitos, neossomas, paleossomas, anfibolitos e gnaisses 

A composição normativa (Tab.1.XXI) destas rochas mostrou que os diate
xitos e neossomas mantêm comportamento semelhante em relação ao dia
grama An-Ab-Or (Fig. 1.46) de Streckeisen (1976) apud Coleman (1977), 
caindo no campo dos granitos e quartzo-monzonitos, como também mos
tram comportamento semelhante os paleossomas de rochas migmatíticas 
e os gnaisses, plotando no campo tonalítico, observando-se, no entanto, 
que algumas rochas consideradas como paleossomas mostram composi
ção quartzo-monzonítica e. granítica. 

No diagrama Q-Ab-Or normativo (Fig. 1.47), com isobáricas mínimas 
de Tuttle & Bowen (1958) e contornos dos campos de ocorrência de rochas 
graníticas segundo H ali (1971), observa-se que os diatexitos e neossomas 
mostram composição próxima aos pontos mínimos de fundidos graníticos 
enquanto os gnaisses e paleossomas distanciam-se do vale termal do dia
grama acima. 

A filiação química das rochas pertencentes a esta unidade pode ser ana
lisada pela observação do diagrama de Wright (1969) ( Fig. 1.48), donde se 
conclui que há uma predominância de rochas com caráter calcoalcalino, 
embora tal quimismo predominante possa ser explicado pelos processos 
de migmatização. 

O diagrama AFM (Fig. 1.49) confirma o acima postulado, caindo a maio
ria das amostras no campo calcoalcalino ou muito próximo dele, como tam
bém se verifica que o trend de evolução química destas rochas situa-se em 
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TABELA 1.XX 

Complexo Canguçu. Granulitos. Análises qufmicas e composições normativas 

933/LK 934/GF 934/GF 910/LK N? da amostra 
258B 371B 3710 169 

Si02 52,70 47,50 42,20 50,34 
Al20 3 15,50 17,30 18,40 16,14 
Fe20 3 3,84 3,19 6,79 1,79 
FeO 5,40 5,41 6,22 8,90 .. ~ MnO 0,16 0,14 0,15 0,18 

"' ~ MgO 2,56 8,49 4,79 4,35 " :ê o CaO 6,95 12,40 11,50 7,13 
" 'iõ 
C' E Na20 3,40 2,43 3,40 3,25 
:3 "' K20 2,23 0,18 0,23 1,51 .!a B 
:;;; c: 

Ti02 2,03 0,72 1,67 1,96 c: " <( E 
P205 0,99 <0,10 1,05 1,03 " iü 
H20 - - - -
PF 1,90 0,96 1,15 0,82 

Total 97,56 98,82 97,65 97,40 

C021%1 - - - -
Ag - - - -
B - - - 25 
Ba 1490 940 460 -
Cd - - - <50 
C e - - - -

E Co - - - 33 a. 
,!; C r 29 205 26 99 

~ Cu 38 56 32 50 
o La - ·- - -c: 

" E Nb 84 20 <20 64 
~ Ni 21 76 25 64 
E Pb - - - 31 " ~ Rb B8 14 15 -
iü Sr 700 460 820 -

Th02 <200 Th <200 Th <200 Th -
v 160 260 340 212 
Zn <200 <200 <200 340 
Zr 330 50 102 -
y - - - -
Yb - - - -

Quartzo 8,56 o o o 
Ortoclásio 13,72 1,04 1,41 o 
Albita 29,95 20,16 23,07 o 

íõ Anortita 21,29 35,06 35,57 14,59 ,.... 
~ Hornblenda o o o 38,11 
c: Diopsídio 6,87 19,93 13,89 o o 

,!a Hiperstênio 7,09 8,12 o 14,84 {3 
Olivina o 9,44 6,52 10,36 '5 

I Coríndon o o o o o, 
Calcita o o o o :l: 

~· Wollastonita o o o o 
11. Biotita o o o 9,60 
ü llmenita 4,01 1,34 3,29 o 
E Feldspatóide o o 3,21 3,44 o Magnetita 5,91 4,62 10,41 4,19 z 

Zircão 0,06 0,01 o o 
Apatita 2,44 0,23 2,58 1,63 
Titanita o o o 3,22 

Larsen 4,89 ·10,29 ·8,31 ·2,09 

Q 11,77 o o o 
A 34,58 2,89 3,62 o 
p 53,65 97,11 91,30 80,93 
F o o o 19,07 

MgO 15,02 43,80 23,08 22,15 
AIK 33,03 13,47 17,49 24,24 
FeO 51,95 42,73 59,42 53,61 

MgO 31,26 76,49 56,89 47,75 
Kp 27,23 1,62 2,73 16,58 
Nap 41,51 21,89 40,38 35,58 

Classificação petrográfica das amostras analisadas: 933/LK-2588 - charnoenderbito; 934/GF-371 B 
- metagabro norito; 934/GF-3710- metadiorito; 910/LK-169- granulito. 
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Fig. 1.45- Complexo Canguçu. Diagrama binário Ti0 2 x Si02, mostrando a distribuição destes 
elementos em gnaisses arqueanos, de Tarney (1976). 

posição intermediária ao estabelecido para rochas calcoalcalinas e toleíti
cas, conforme lrvine & B~ragar (1971). 

Duas amostras de anfibolitos foram plotac.as no diagrama 
Si02-Fe20 3-Fe0 (Gokhale & Goethe, 1978) (Fig. 1.50). observando-se que 
uma amostra cai no campo de ortoanfibolitos e outra no campo dos pa
raanfibolitos, sugerindo, assim, a possível ocorrência de duas seqüências 
pré-metamórficas diversas para estas rochas. 

C) Granitos associados 

Aqui são relacionados os comportamentos químicos dos Granitóides Cor
dilheira e Cerro Frio e daquelas rochas anteriormente denominadas, no ca
pítulo anterior, como granitos associados. 

Da observação da Tabela 1.XXI, depreende-se que o Granitóide Cordi
lheira (cataclástico) contém amostras portadoras de teores elevados de Li 
e B, correspondendo às porções greisenizadas deste corpo granítico, com 
valores de Sn entre 6 e 8 ppm, o que é considerado anômalo para este ele
mento, segundo Tauson & Kozlov (1973). 

No diagrama Q-A-P normativo, de Streckeisen (1976) (Fig. 1.51), as ro
chas granitóides comportam-se como álcali-feldspato-granitos e 
sienogranitos. 

Apresentam, segundo o diagrama de Wright (1969) (Fig. 1.48), quimismo 
alcalino predominante, com apenas 3 amostras plotando no campo Clllcoal
calino e 2 no limite. Tal tendência demonstra o enriquecimento em álcalis 
nas fases mais mobilizadas, comparadas com a tendência fortemente cal
coalcalina das demais rochas do complexo. 
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No diagrama Ba x Rb x Sr, de El Bouseily& El Sokkary (1975)(Fig. 1.52), 
confirma-se a associação destas rochas com as demais litologias do com
plexo, geradas por processos metassomáticos e anatexia parcial, entre ou
tros. Os chamados granitóides associados tendem a formar um trend des
de granitos anormais, que sofreram metassomatose, até granitos normais. 

As amostras do Granitóide Cordilheira formam trend paralelo ao cam
po dos granitos diferenciados, sendo, entretanto, mais enriquecidas em Sr, 
enquanto apenas uma amostra analisada do Granitóide Cerro Frio cai no 
campo dos granitos diferenciados. 

No diagrama Q-Ab-Or ( Fig. 1.47), com isobáricas mínimas, segundo Tut
tle & Bowen (1958), as amostras estudadas concentram-se próximas do vale 
térmico, entre as isobáricas de 0,5 kb e 10 kb, onde se situam, via de regra, 
as rochas mais mobilizadas. 

No diagrama An-Ab-OR (Fig. 1.46), as amostras caem sob a isobárica 
de 5 kb, caracterizando granitos do tipo hipersolvus, sendo que apenas 2 
das amostras estudadas caracterizam-se como subsolvus, as quais são, jus
tamente, as menos mobilizadas, de composição sienogranítica e quimis
mo calcoalcalino. 

D) Rochas ígneas associadas 

Sob tal denominação foram plotados, em conjunto, os parâmetros litoquí
micos referentes a 3 amostras de rochas petrograficamente classificadas 
como riolito, quartzo monzonito e andesito, aqui agrupadas devido às suas 
idades de aproximadamente 900 MA. 

Para a variedade plutônica foi utilizado o diagrama 0-A-P, de Streckei
sen (1976), normativo (Fig. 1.53). onde a mesma plota no campo dos mon
zogranitos, enquanto as rochas vulcânicas, utilizando o diagrama álcalis 
x Si02, de Cox, Bell e Pankhurst (1979) (Fig. 1.54), são referidas aos rioli
tos e andesitos basálticos. 

Para caracterizar o quimismo destas rochas optou-se pelo diagrama 
Si02 x razão de alcalinidade, de Wright (1969), no qual o andesito e o mon
zogranito plotam no campo referente a rochas calcoalcalinas, próximas ao 
seu limite, enquanto o riolito cai no centro do campo de rochas alcalinas 
(Fig. 1.55). 

1.2.6- Supergrupo Porongos 

1.2.6.1 - Generalidades 

Os primeiros relatos sobre a existência de rochas metamórficas de baixo 
grau foram feitos por Carvalho (1932), que, na região de Porongos, no mu
nicípio de Pinheiro Machado, agrupou os quartzitos, xistos micáceos e cal
cários semicristalinos no mapa apresentado, sob a denominação de Série 
Porongos, nela englobando também os quartzitos, xistos magnesianos e 
mármores das cabeceiras do rio Vacacaí, referidos ao período algonquiano. 

Posteriormente, Franco (1944), em estudo sobre a faixa estanífera do 
Rio Grande do Sul, descreveu, como litologias •nais antigas da área estu
dada, as rochas da Série Porongos, constituída por micaxistos, clorita xis
tos, talco xistos, filitos, quartzitos P mármores. O mesmo autor relacionou-a 
ao período algonquiano inferior, ao qual associou também as intrusões gra
níticas ligeiramente alcalinas ocorrentes na área. 

Na mesma década, Leinz & Pinagel (1945), em estudo geológico ela
borado sobre a área mineralizada a estanho e tungstênio no Rio Grande do 
Sul, descreveram o período algonquiano como constituído por xistos me
sometamórficos. Micaxistos, freqüentemente intercalados por bancos de 
quartzitos, com direção principal N30° E, constituiriam os tipos dominan
tes, além de mármores e tremolita xistos. 

Em estudo sobre a ocorrência de migmatitos, granitos e greisens nos 
arredores do cerro da Vigia, no município de Encruzilhada do Sul, Picada 
(1965) referiu-se aos ectinitos como pertencentes à Formação Vaca caí, do 
Grupo Porongos, de Gofíi, Goso e lssler (1962), sendo considerada como 
do Pré-Cambriano Superior. Salientou que nestas rochas, com fácies ca
racterísticas das zonas dos micaxistos superiores e inferiores, dominariam 
tipos como sericita xistos, sericita-clorita xistos, quartzitos a sericita, 
quartzo-muscovita-biotita xistos e localmente leptinitos. 

Tessari & Picada (1966), em mapeamento geológico executado na Qua
drícula de Encruzilhada do Sul, consideraram o Grupo Porongos compos
to pelas Formações Cambaí e Vacacaí, conforme o proposto por Tessari 
(1965) apud Tessari & Picada (op. cit.). Para os metamorfitos desta região, 
atribuíram origem a partir da ação do metamorfismo regional sobre rochas 
sedimentares, caracterizando anticlinais e sinclinais, com eixos de direção 
NNE, desenvolvendo xistos sílico-aluminosos, quartzitos, leptinitos, cal-



ários marmorizados e rochas cálcio-silicatadas. Ainda, concluíram que a 
~ormação Vaca caí foi parcialmente migmatizada, originando a Formação 

Cambaí. 
Para Picada (1967b), no estudo geológico das Folhas de Encruzilhada 

do Sul e Vigia, os ectinitos pertencentes à Formação Vacacaf, do Grupo 
Porongos, encontrar-se-iam, ao longo da estrada que leva ao Passo dos Pres
tes, na Folha de Encr~zilhada, na forma de p~que~os enc!aves no interior 
da seqüência migmát1ca da Formação Camba1. Salientou amda que, ao lon
go do Lineamento Vigia, os ectinitos intercalar-se-iam com o Granito Cor
dilheira e com os migmatitos, então denominados Formação Vigia. Atri
buiu contatos do tipo concordante entre a Formação Vacacaí e o Granito 

Cordilheira. 
Picada & Tessari (1966), durante o mapeamento da Folha do Piquiri, ob

servaram passagem gradual da Formação Vacacaí para o gnaisse sienítico 
Piquiri. Salientaram, ain.da, .fen.ô.~enos de turmalinização ocasionais nos 
xistos da região do arrolo P1qu1nzmho. 

No início da década passada, Tessari & Giffoni (1970), no mapeamen
to da região de Piratini- Pinheiro Machado- Bagé, adotaram o proposto 
por Tessari & Picada (1966), enquadrando as Formações Cambaí, Vaca caí 
e Cerro Mantiqueiras no Grupo Porongos. Enquadraram os xistos da área 
estudada na Formação Vácacaí, salientando o predomínio de sericita-clorita 
xistos, sericita xistos, quartzo-sericita xistos, quartzitos e calcários marmo
rizados, além de leptinitos, na região de Torrinhas. Na mesma região, des
creveram a ocorrência de corpos graníticos pegmatóides, a quartzo, felds
pato, muscovita e turmalina, cortando os ectinitos da Formação Vacacaí. 

Picada (1971), em estudo sobre a tectônica do Escudo Sul-Rio
Grandense, encarou a Orogênese Cambaí como de idade pré-cambriana 
inferior ou média e a Orogênese Porongos como pré-cambriana superior. 
o mesmo autor preferiu não usar a denominação Formação Vacacaí, mas 
apenas Grupo Porongos, já que a seção-tipo de Porongos estaria incluída 
na área por ele estudada, evitando assim erros advindos de correlações entre 
áreas muito afastadas. Caracterizou o Grupo Porongos como uma seqüência 
metamórfica dobrada, sílico-aluminosa, localmente impura, de epizona, 
onde dominaria a fácies xistos verdes, raramente atingindo graus mais ele
vados. Descreveu, como litótipos dominantes, xistos à base de quartzo, 
sericita e clorita, além de quartzitos, leptinitos, metarcóseos, metagrauvacas, 
metarriolitos, metatufos, mármores, rochas calcossilicatadas, gnaisses a 
duas micas e xistos grafitosos. 

O estudo geológico da Folha de Capivarita foi executado por Formoso 
(1973), que descreveu rochas na fácies xistos verdes, pertencentes à For-· 
mação Vacacaí, enquadrada no Grupo Porongos. Salientou a concordân
cia existente entre o plano de xistosidade e a estratificação, com direção 
NNE, nas rochas metassedimentares, tendo como litótipos dominantes se
ri cita xistos,quartzo-sericita xistos, sericita-clorita xistos, além de quartzi
tos e xistos a biotita, muscovita e turmalina. Atribuiu contatos discordan
tes entre a Formação Vacacaí e o Grupo Cambaí. 

Adotando o critério proposto por Ribeiro et alii (1966), Jackson et alii 
(1973) agruparam sob a denominação de Grupo Porongos as Formações 
Vacacaí, Cambaí e Cerro Mantiqueiras, bem como as rochas plutônicas as
sociadas, relacionando-as ao Pré-Cambriano. Salientaram, entretanto, que 
as rochas da Formação Vacacaí encontrar-se-iam em baixos estruturais tais 
como grabens e fossas menores. 

Ribeiro (1977), no mapa geológico da quadrícula de Piratini, adotou a 
denominação de Grupo Porongos para os xistos, de composição predomi
nantemente pelítica e quartzo-feldspática, gerados por metamorfismo zo
nado, de estilo não barrowiano ocorrentes nessa área. 

Formandos da UNISINOS (1977) executaram mapeamento de semide
talhe, na escala 1:50.000, das cabeceiras do arroio Capané, em Cachoeira 
d_o Sul, tendo aí identificado, como litótipos principais, xistos pelíticos, quart
Zitos, metarcóseos a anfibólio e piroxênio sádicos, metaconglomerados, 
mármores, metabasitos e serpentinitos dobrados em sinformes e antifor
mes similares, acilíndricos, assimétricos, inclinados e com caimento para 
sudoeste. Ainda reconheceram, para estes metamorfitos, três eventos de
formacionais, sendo os dois primeiros acompanhados de metamorfismo, 
~presentando, também, um mapa preliminar das isógradas de metamor
fismo para a área estudada. 

Para Ribeiro & Fantinel (1978), as rochas xistosas de direção N E-SO, ocor
rente~ na "Zona Leste" destes autores, representariam uma espessa cunha 

· o.u pnsma m!oclinal, em que predominariam rochas originadas pela depo
SIÇao de detntos terrfgenos provenientes de uma massa continental dê' com
posição predominantemente granítica. Reportaram ao Grupo Porongos as 
e~pessas sucessões de filitos, xistos pelíticos e quartzo-feldspáticos quart-m á ' · os, m rmores, metaconglomerados, metarcóseos, raras metagrauvacas 

e gnaisses blastomiloníticos. Encararam as massas de gnaisses de ocor
rência exótica, blastomilonitos, concordantes com os xistos, como encla
ves tectônicos, salientando que o padrão de zoneamento metamórfico na 
"Zona Leste" lembra o estilo de domos termais. No mesmo ano, Ribeiro 
& Lichtenberg (1978), em síntese da geologia do Escudo do Rio Grande do 
Sul, adotaram a compartimentação do mesmo segundo as zonas propos
tas por Ribeiro & Fantinel (op. cit.). Para estes, o Grupo Porongos da "Zo
na Leste" apresentaria seqüências de metaturbiditos quartzo-feldspáticos 
e quartzitos, mais espessas, e metavulcanitos mais raros que na "Zona Oes
te". O desenvolvimento regional da estrutura seria de direção geral NE-SO, 
onde as rochas apresentariam, pelo menos, duas deformações, sendo a pri
meira representada por dobramentos holomórficos, envolvendo o emba
samento e resultando na formação de grandes anticlinais e.sinclinais alon
gadas, de direção NE-SO e imbricações gnáissicas blastomiloníticas. A se
gunda deformação envolveria, segundo estes autores, imbricações tectô
nicas com as seqüências do Grupo Bom Jardim que se encontrariam en
cravadas nos xistos com geração de blastomilonitos à maneira de resíduos 
de nappes, indicando colisão de duas massas de terra originalmente 
independentes. 

Jost & Hartmann (1979), em estudo sobre a ocorrência de rodingitos 
no Rio Grande do Sul, apresentaram dados sobre o ambiente geológico, 
características petrográficas e análises químicas destas rochas. Descreve
ram, sob a denominação de ocorrência lrapuá, os rodingitos reconhecidos 
na faixa de ultrabasitos no extremo sul do município de Cachoeira do Sul, 
onde os ultramafitos ocorreriam intercalados com uma seqüência de xis
tos pelíticos, quartzitos, metacherts, metarcóseos, mármores e raros me
tabasitos dispostos estruturalmente como um grande antiforme de dire-
ção nordeste. Os rodingitos, nesta área, ocorreriam na forma de blocos ro- I 
lados ou in situ, no interior dos serpentinitos, como massas isoladas de pe
quenas dimensões. Microscopicamente, o mineral dominante seria a hidro
grossulária, ocorrendo ainda zoisita, clorita e, ocasionalmente, plagioclá-
sio, com magnetita e ilmenita pouco freqüentes, aos quais associar-se-iam 
esfeno e leucoxeno. Ainda, consideraram que a presença de rodingitos nesta 
faixa indicaria condições de metamorfismo dominadas mais por pressões 
elevadas do que por temperaturas elevadas. 

Em mapeamento litológico e estrutural na porção norte da Faixa de Do
bramentos Tijucas, no Rio Grande do Sul, Jost & Bitencourt (1980) propu
seram a subdivisão da "Suíte Metamórfica Porongos" em duas novas uni
dades litoestratigráficas separadas por uma descontinuidade estrutural e 
demarcadas pelo alinhamento de damos gnáissicos orientados segundo 
NE-SO. A primeira, denominada Grupo Cerro do Madeiras, compreende
ria uma megasseqüência de natureza mioclinal separada em duas forma
ções, a Formação Arroio dos Neves, caracterizada por uma espessa seqüên
cia de metarcóseos sobrepostos ao embasamento antigo (Gnaisses Encan
tadas) por uma inconformidade transposta, e a Formação Arroio Olaria, do
minada por quartzitos intercalados com xistos, no membro inferior, e um 
membro superior pelítico-carbonatado. A segunda unidade, denominada 
Complexo Cerro da Árvore, situar-se-ia entre o alinhamento de domos gnáis
sicos e os limites ocidentais do Maciço Mediano Pelotas. Este complexo 
seria constituído por quatro unidades litológicas menores, empilhadas se
gundo um padrão estrutural complexo onde metavulcânicas se intercala
riam com metapelitos. 

Hartmann & Jost (1980) descreveram gnaisses alcalinos, de composi
ção quartzo-feldspática, portadores de anfibólios e piroxênios sádicos no 
Antiforme Capané. Estes gnaisses apresentariam bandamento nítido e con
cordância estrutural com os xistos encaixantes. 

O piroxênio destas rochas foi identificado oticamente como aegirina e 
o anfibólio foi identificado através de análises químicas por microssonda 
eletrônica como riebeckita. Ainda, postularam que estas rochas seriam pro
vavelmente o produto do metamorfismo regional isoquímico sobre um ar
cóseo de composição especial. 

Jost (1981), em estudo sobre a geologia e metalogenia da região de San
tana da Boa Vista, incluiu sob a denominação Suíte Metamórfica Poron
gos duas unidades, uma autóctone, o Grupo Cerro dos Madeiras, e outra 
alóctone, representada pelo Complexo Cerro da Árvore. O Grupo Cerro dos 
Madeiras consistiria de um pacote de metassedimentos depositados em 
uma margem continental do tipo Atlântico, dividido em três formações, as 
quais, da base para o topo, foram denominadas Formações Arroio dos Ne
ves, Arroio Olaria e, o pacote superior, Formação lrapuazinho. Por outro 
lado, o Complexo Cerro da Árvore, interpretado como constituindo a capa 
de uma nappe superficial, seria composto por unidades tectonometamór
ficas informais, ocorrendo em dois blocos separados por uma zona de ci
salhamento, que corresponderiam à Antiforme Serra dos Pedrosas e à área 
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TABELA 1.XXI 
Complexo Canguçu. Rochas metamórficas da fácies anfibolito e granitos associados. Análises químicas e composições normativas 

Rochas metamórficas da fácies anfibolito 

963/RB 882/GF 910/LK 882/GF 963/RB 912/GF 933/LK 910/LK 910/LK 963/RB 910/LK 963/RB 912/GF 912/GF 912/GF 882/GF 882/GF 912/GF 
N? da amostra 

250 054 107 120 261 160 247 100 141 255 1718 257 153C 179C 184.2 089.3 087 261.2 

5102 52.60 61,10 68,99 69,30 73.50 63.30 69.50 68,98 67,90 65,60 53.60 48,58 54,40 52,92 45.60 64,90 73,40 73,80 
AI20 3 15,40 15,70 14,71 14,10 13,30 16,34 14,90 14,68 14,48 14,00 16,84 17,90 17,81 8,69 10,90 14,30 12,70 13.79 
Fe2o3 3,31 2,õ7 1,33 1,08 1,01 1,88 0.98 1,17 1.56 2,38 1,03 5,01 3,54 3.55 3,92 1,04 1,31 1,10 

.. ~ FeO 4,60 2,85 1,91 1,82 1,08 2,92 2,27 1,78 2,75 3,52 6,95 4,76 4,19 4,22 11,03 1,12 0,65 0.47 

-~ ~ 
MnO 0,13 0,11 <0,10 <0,10 <0,10 0,10 <0,10 <0,10 <0,10 0,16 0,20 0,13 0,11 0,13 0,42 <0,10 <0,10 <0,10 
MgO 6,89 1,54 0,71 0,68 0,56 1.47 0,88 0,58 0,91 1,31 3,96 5,14 2.35 11,40 9,08 0,98 0,37 0.33 

~-~ CaO 11,40 3,64 2,50 2,19 1,30 4,27 2,39 2,05 2.76 3,06 6,36 9,51 5,97 13,30 8.49 3,50 0.54 1,26 

~ ~ Na20 2.63 3,49 3.47 2,83 3,07 4,11 3.34 3,03 3,13 2,56 3,29 3.98 4,75 2,05 2,12 2,56 2,26 3.98 

'1! " 
K20 0,92 2,79 3,64 4,47 5,25 2,51 3,91 5,17 4,52 4,55 4,93 1,98 2,62 0.89 3,13 8.90 6,64 4,67 

ct~ Ti02 0,74 0,47 0,37 0,52 0,31 0.69 0.42 0,35 0,63 1,01 1,26 1,13 1,30 0.66 1,23 0,31 0.41 0.26 
P205 <0,10 0,12 <0,10 0,11 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 0,30 0.32 0,27 0,31 0,21 <0,10 0,12 <0,10 <0,10 
H20 - - - - - - - - - - - - -
PF 1,17 2,06 0,48 0,92 0,74 1,09 0,99 1,01 1,42 0,99 0,90 1,26 1,24 1,61 1,78 0,38 0,63 1,01: 

Total 99.89 96,54 98,31 98,12 100,32 98,76 99,78 99,00 100,26 99.44 99,64 99,65 98,59 99,63 97,80 98,21 99,11 100,89 

B <10 12 12 <10 270 10 - 41 - <10 - <10 - < 10 - <10 <10 22 
Ba 410 556 1440 1720 700 1120 590 1080 1660 1160 700 600 1640 540 350 3700 1830 1120 
Be <2 <2 5 < 10 <2 <2 - 8 - 2 - <2 - <2 - < 10 <10 <2 
Cu 40 5 <5 <5 37 24 <5 <5 8 10 41 76 44 69 - <5 <5 <5 e C r 430 <5 5 <5 194 <5 <5 13 <5 24 92 320 66 670 660 <5 <5 <5 o. 
F 475 1225 660 - 850 - 1300 - - - - - - - 160 250 725 ~ -

~ La <30 60 116 <30 <30 84 116 - <30 <30 <30 <30 <30 <30 

g Li - <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 - <50 - <50 - <50 <50 <50 

" Mg - - - - - - - - - - - - - - -
E Mo <5 <5 <5 23 <5 <5 - <5 - <5 - <5 - <5 - <5 <5 <5 .. 
g Nb <20 <10 24 <20 <20 <20 - 34 - 20 - <20 - <20 - <20 <20 <20 c: 

Ni 90 <5 8 <5 60 6 <5 14 <5 70 35 84 70 140 200 <5 <5 <5 " E Pb <10 28 40 <10 < 10 < 10 - 88 - <10 - <10 < 10 - 140 <10 < 10 ~ Rb - 153 237 175 - 138 314 353 162 212 103 - 316 209 221 
Sn <5 <5 <5 <5 <5 <5 - 7 - <5 - <5 - <5 <5 <5 <5 <5 
Sr 520 424 460 260 <50 400 160 300 310 340 600 720 1320 630 50 640 220 150 
Zn <200 <200 <200 <200 <200 <200 - <200 - <200 - <200 - <200 <200 <200 <200 
Zr 220 158 260 260 340 380 188 328 350 280 380 740 540 80 320 53 340 116 

Quartzo 3.35 25,11 30,83 32,17 33.39 21,97 30,85 28,46 27,31 24,45 5,61 o 6.52 2,27 o 12,14 34,38 30,58 
Ortoclásio 5.50 11,19 18,43 23,63 28,89 8,84 18.81 27,98 22,08 27,26 11,51 11,46 6,76 5.35 o 50.35 38,71 26,75 
Albita 22,49 30,88 29,95 24,59 26,05 35,53 28,58 26,11 26.75 21.96 28,14 25,43 41,15 17,65 16,n 22.09 19,38 33,67 
Anortita 27,79 16,32 10,27 8,96 4,64 18,32 10,03 7,87 11,39 13,46 16.80 25,89 20,00 12.09 11.41 1,27 0,94 4,60 
Biotita o 9.48 5,56 5,66 3.50 10,03 7.39 5,09 7,97 o 28,71 o 14.26 o 30,03 5,04 1,59 1,24 

;;; , I Ac. 
o o o o o o o o o o o o o o 22,39 o o o 

§! Hornblenda Ed. o o o o o o o o o o o o o o 6,26 o o o 
c: Ri. o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
-~ Oiopsidio 23,10 o o o o o o o o o o 16,55 o 42,59 o o o o 
.c: 

Corindon o 1,27 1,40 1.45 0,87 0,30 1,56 1,29 0,31 0,24 o o o o o o 1,48 0,50 s Wollastonita o o o o o o o o o o 3,71 o 1,83 o 3,66 6,46 o o :c 

~ H. ê . 'En. 8,68 o o o o o o o o 3,24 o o o 11,24 o o o o 
1perst mo Fs. 2,35 o o o o o o o o 3.09 o o o 1,53 o o o o 

f Rutilo o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
ü Titanita o 1,20 0,92 1,31 0,76 1.73 1,04 0,87 1.56 o 3,13 o 3.27 o 3,14 o.n 1,02 0,64 

g llmenita 1,42 o o o o o o o o 1.94 o 2,19 o o o o o o 
Hematita o o o o o o o o o o o o o 1.27 o o o o 

z Magnetita 4,94 4,12 2,00 1,64 1,50 2,81 1,46 1.76 2,33 3.56 1,58 7.56 5,36 5.34 6,02 1,57 1,96 1,62 
Zircão 0,04 0,03 0,04 0,05 0.07 0,08 0,04 0,07 0,08 0,06 0,08 0,15 0,11 0,02 0.07 0,01 0,07 0,02 
Fluorita o 0,08 o 0,03 0,08 0,16 o 0,25 o o o o o o o 0,01 0,03 0,13 
Apatita 0,23 0.30 0,24 o 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0.12 0,76 0,65 0,75 0,51 0,24 0,29 0,24 0,23 
Olivina o o o o o o o o o o o 81,87 o o o o o o 
Cromita 0,09 o o o o o o o o o o 0,07 o 0,14 o o o o 
Razão de alcalinidade 

1,3054 1,9616 2,35 2,0649 2,4515 1,9464 2,2592 2,1359 2,1403 1,8576 1,7918 1,5462 1,8992 1,31 1,7426 4,6151 5,1014 3,2391 de Wright (1969) 

An 49,82 27,95 17,52 15,66 7.80 29,22 17.46 12,70 18,90 21,47 29,76 41,24 29,45 34.44 40,50 1,72 1.59 7,08 
Ab 40,32 52,88 51,06 43,01 43,72 56,68 49,78 42,14 44,43 35,03 49,84 40,50 60,59 50,20 59,50 29,97 32,83 51.78 
O r 9,85 19,16 31.42 41,32 48,48 14,10 32,76 45,16 36,67 43,49 20,39 18,25 9,95 15,26 o 68,31 65,58 41,14 
Q 5,67 30,08 34,46 36,18 35,92 25,95 34.95 31,48 31,20 28,07 9,04 o 8,76 6,08 o 14,14 36,94 31,99 
A 15,58 28,43 42,08 46,28 55.20 24,10 42,43 53,46 45,40 48,16 36,99 28,74 23,04 28,83 o 83,75 61,57 58,02 
p 78.75 41,49 23,46 17.58 8,88 49,95 22,62 15,04 23,40 23,n 53,98 64,94 68,19 65,10 99,99 2,11 1,49 9.99 
Q 10.70 47,39 38.93 40,20 37,80 33,12 39,43 34,48 35,87 33,17 12.39 o 11,98 8,98 o 14,35 37,31 33.61 
O r 17,54 16,65 23,26 29,30 32,70 13,32 24,04 33,89 28,99 37,00 26,44 31,07 12.42 21,18 o 26,11 41,n 29,39 
Ab 71,76 45,96 37,81 30,50 29,49 53,56 36,53 31,63 35,13 29,81 62,17 68.93 75,59 69,84 100,00 59,53 20,91 37,00 

lO Thorton e Tuttle (1966) - - - - - - - - - - - - -

IC - Poldervaart e Parker ( 1964) - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Classilicaçãopetrográfica das amostras analisadas: 963/RB-250- metaquartzo diorito; 882/GF-054- tonalito; 910/LK-107- monzogranitoporfiritico; 882/GF-120- granito; 963/RB-261 granito cataclâstico; 
912/GF-160- tonalito; 933/LK-247 granito; 910/LK-100- granodiorito; 910/LK-141 granodiorito; 963/RB-255- granodiorito; 910/LK-171Be963/RB-257 metadiorito; 912/GF-153C- metadiorito; 912/GF-179C 

anlibollto; 912/GF-184.2- anlibollto; 882/GF-089.3 escarnito; 882/GF-087- granito cataclástico; 912/GF-261.2- quartzomonzonito; 882/GF-135- granito; 912/GF-3248 - alaskito; 912/GF-357 grani
to porfiroblástico; 854/ EF-176.1 granito porfiroblâstico; 879/ RG-179 granito; 879/ RG-206 - biotita granito porfiroblâstico; 879/ RG-«11 - leucogranito cataclástico; 854/ EF-206 - granito porfiritico; 889/ RB-137. 1 
- granitocataclâstico; 910/LK-112- gabro; 912/GF-336- metagabronorito; 944/LK-317- granitoporfirltico; 910/LK-135- tonalito; 910/LK-143- quartzodioritognaisse; 910/LK-222- alaskito; 912/GF-249 
-quartzo diorito; 910/LK-145C- álcali-feldspato granito; 910/LK-229 biotita-muscovita monzogranito cataclástico; 910/LK-156.1- biotita-muscovita granito; 910/LK-174A- biotita-muscovita granito 
porfiroblâstico. 

100/GEOLOGIA 



- ~ 

Granito 
Cerro Granito Cordilheira 

-- Frio 

882/GF 912/GF 912/GF 854/EF 879/RG 879/RG 879/RG 854/t;F 869/RB 910/LK 912/GF 944/LK 910/LK 910/LK 910/LK 912/GF 910/LK 910/LK 910/LK 910/LK 

135 3248 357 176.1 179 206 021 205 - 137.1 112 336 317 135 143 222 249 145C 229 156.1 174A 

71,79 78,80 68,17 72,66 69,85 54,60 70,04 71,38 68,02 ~44.44 47,00 75,80 67,90 57,15 n,50 61,40 75,70 71,80 72,92 73,70 

13,60 11,27 14,50 13,42 13,42 17,80 13,13 13,89 14,58 21,00 •. 19,20 11,70 14,50 17,21 11,80 14,60 11,70 15,06 15,24 14,60 

1,15 0,82 1,64 0,01 1,57 1,70 0,09 0,03 1,31 5,41 1,18 0,59 1,82 3,01 0,41 1,96 1,01 1,12 0,46 0,48 

1,11 0,19 1,90 2,37 2,20 4,57 2,90 3,18 1,69 5,31 3,35 0,79 ~ 1,92 3,11 0,16 4,12 1,03 0,21 0,92 0,76 

<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 0,14 <0,10 <0,10 <·o:1o - 0,11 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 

0,45 0,12 0,61 0,21 0,33 1,n 0,22 0,24 0,42 5,24 9,15 0,10 1,10 2,91 -_<0,10 1,38 <0,10 0,19 0,22 0,22 

1,01 0,30 1,78 1,08 1,73 4,64 2,13 1,80 1,87 12,18 16,35 0,68 3,00 6,24 0,13 3,49 0,63 0,47 0,81 0,37 

2,85 1,82 3,35 3,22 3,17 3,15 3,17 3,18 3,37 1,26 1,89 3,50 3,27 4,18 1,89 1,50 3,34 3,18 3,37 3,13 

5,78 5,30 5,27 4,73 4,62 5,55 4,53 4,32 5,41 0,37 <0,10- 4,92 3,62 3,16 4,48 4,42 4,56 4,66 4,47 3,85 

0,39 0,24 0,38 0,22 0,24 1,13 0,16 0,24 0,24 0,83 0,24 0,21 0,56 0,68 0,18 1,13 0,25 0,17 0,11 0,25 

<0,10 <0, 10 0,11 <0,10 <0,10 0,52 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 0,11 0,36 <0,10 <0,10 <0,10 0,15 <0,10 <0,10 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0,82 0,68 0,28 1,43 0,84 1,23 0,62 1,20 0,92 1,42 1,02 0,70 0,94 1,29 0,70 0,68 0,99 1,16 0,89 2,13 

98,95 99,74 98,09 99,55 98,17 96,76 97,19 99,66 98,03 97,70 99,68 99,19 98,64 99,41 97,47 96,17 99,51 98,27 99,61 99,69 

<10 17 17 <10 12 < 10 10 <10 32 25 - - - - <10 <10 < 10 460 196 <10 
1160 144 2440 520 880 2800 740 1060 -. 810 - - 69 1360 1680 28 1110 360 500 200 690 
<10 <2 6 <2 4 <10 <2 <2 <2 - - - - - <10 <10 < 10 <2 9 <10 
<5 <5 12 <5 <5 9 <5 9 <5 59 - - - 9 <5 8 <5 6 <5 <5 
<5 <120 8 102 7 <5 12 <5 12 99 800 5 5 8 <5 37 7 <5 6 24 

375 250 1050 1850 690 2500 650 1850 800 - - 1300 850 - 150 1250 2200 900 500 675 
<30 <30 139 <30 84 60 <30 46 120 - - - - - <30 60 <30 36 <30 <30 
<50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 - - - - <50 <50 <50 <50 185 104 176 
- - - - - - - - - - - - - 410 12600 680 2640 1900 2040 
<5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 - - - - - <5 <5 5 <5 <5 <5 

<20 <20 38 <20 24 20 < 10 <20 <10 34 - - - - 20 20 <28 <20 16 <20 
<5 <5 18 <5 <5 9 <5 <5 <5 136 106 5 5 6 <5 10 <5 <5 8 <5 

< 10 <10 46 <10 34 < 10 30 <10 28 36 - - - - < 10 < 10 < 10 <10 56 92 
220 144 175 481 308 263 205 228 317 - - 383 154 138 525 209 459 485 314 436 
<5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 - - 5 5 - <5 <5 <5 6 8 <5 

140 50 501 100 44 900 190 141 188 - - 50 440 1000 50 340 <50 192 132 <50 
<200 <200 <200 <200 <200 <200 <200 <200 <200 406 - - - - <200 <200 <2ÓO <200 <200 <200 

290 120 690 184 356 290 178 250 284 - - 198 210 210 72 340 176 52 56 100 

32,09 48,19 25,76 34,83 31,56 8,00 31,42 33,30 24,96 o o 36,46 30,01 10,51 50,95 32,05 39,06 36,19 35,36 41,52 
32,72 31,31 28,66 24,73 25,13 24,70 23,21 21,07 30,29 o o 28,44 17,58 9,72 27,09 19,69 26,19 27,88 25,16 21,93 
24,48 15,53 28,88 27,75 27,51 27,78 27,73 27,40 29,31 o 5,14 30,03 28,26 35,95 16,50 13,40 28,63 27,68 28,86 27,12 
2,76 o 6,87 3,44 7,03 15,69 8,50 7,74 7,71 30,10 44,18 1,15 12,34 19,17 o 11.08 0,15 0,37 2,80 0,04 
3,10 0,40 4,97 6,46 4,82 15,39 7,n 8,40 4,23 1,97 0,89 1.n 6,71 14,12 0,34 12,85 1,88 0,64 2,61 2,25 

o o o o o o o o o 16,52 8,80 .O o o o o o o o o 
o o o o o o o o o 20,69 35,44 o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o o. o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

1,68 2,56 0,83 1,80 0,71 1,14 o 1,19 0,44 o o 0,20 0,79 o 3,96 3,70 1,23 4,79 3,89 5,39 
o o o o o o 0,41 o o o 2,94 o o 3,41 o o o o o o 
o o o o o o o o o 10,05 o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o 4,23 o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

0,97 0,54 0,95 0,55 0,60 2,89 0,40 0,60 0,60 1,21 0,60 0,52 1,40 1,69 o 2,93 0,62 0,43 0,27 0,63 
o 0,04 o o o o o o o o o o o o 0,35 o o o o o 
o 0,23 o o o o o o o o o o o o 0,20 o o 0,46 o o 

1,72 0,89 2,47 0,01 2,38 2,62 0,14 0,04 1,99 4,76 1,n 0,88 2,45 4,52 0,33 3,06 1,51 1,03 0,69 0,72 
0,06 0,02 0,14 0,04 0,07 0,06 0,04 0,05 0,05 o o 0,04 0,04 0,04 0,01 0,07 0,03 0,01 0,01 0,02 
0,16 0,03 0,20 0,39 0,13 0,44 0,11 0,21 0,15 o o 0,25 0,16 o 0,01 0,20 0,44 0,16 0,08 0,12 
0,24 0,24 0,26 o 0,24 1,28 0,24 o 0,24 0,14 o 0,24 0,26 0,87 0,24 0,98 0,24 0,37 0,24 0,24 

o o o o o o o o o 10,31 0,24 o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

2,2795 4,2000 2,3987 2,5980 2,4393 1,7807 2,4215 2,3706 2,3883 1,1033 1,1186 3,60 2,19 1,9112 1,93 1,97 3,36 2,39 2,45 2,44 

4,60 o 10,67 6,15 11,78 23,02 14,30 13,n 11,45 99,99 89,58 1,93 4,21 21,57 o 25,09 0,27 0,65 4,93 0,09 
40,82 33,16 44,84 49,62 46,11 40,75 46,67 48,75 43,55 o 10,42 50,37 48,58 55,44 37,86 30,33 52,08 49,49 50,79 55,24 
54,57 66,84 44,49 44,23 42,11 36,23 39,04 37,49 45,00 o o 47,70 30,21 14,19 62,14 44,58 47,65 49,85 44,28 44,67 
34,86 50,70 28,56 38,38 34,45 10,50 34,58 37,20 27,05 o o 37,95 34,02 13,95 53,89 42,04 41,54 39,29 38,36 45,82 
60,07 49,29 57,61 54,10 51,22 54,73 47,88 45,93 58,15 o o 59,63 38,76 28,95 46,11 37,08 58,13 59,92 55,47 54,06 

5,06 o 13,82 7,52 14,33 34,n 17,54 16,87 14,80 99,99 99,99 2,42 27,22 57,10 o 20,87 0,33 0,79 6,18 0,11 
35,94 50,70 30,92 39,89 37,33 13,22 38,15 40,72 29,52 o o 38,41 39,56 18,71 53,89 49,20 41,61 39,45 39,56 45,85 
36,65 32,95 34,40 28,32 29,91 40,84 28,17 25,n 35,82 o 99,99 29,96 23,17 17,30 28,65 30,23 27,90 30,39 28,15 24,21 
27,41 16,34 34,68 31,78 32,76 45,94 33,68 33,51 34,66 o o 31,63 37,26 63,99 17,46 20,57 30,49 30,17 32,29 29,94 

- - 68,91 95,15 96,54 93,29 95,98 

- - - - 11,08 0,15 0,37 2,80 0,04 
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5 kb, de Winkler (1977\; B = com campos de Streckeisen 11976}. apudCo\eman 11977}. 

do Cerro do Facão. Na Antiforme Serra dos Pedrosas quatro unidades fo
ram reconhecidas, os Xistos Rincão do Maranhão, a Assembléia Vulcânica 
e Vulcanossedimentar Cerro Cambará, os Xistos Arroio Areião e as Meta
vulcânicas Cerro do Alemão. No cerro do Facão foi individualizada a seqüên
cia metapelítica Cerro do Facão. O autor discutiu detalhada mente cada uma 
das unidades pertencentes à suíte metamórfica proposta, no que tange a 
suas litologias, depósitos minerais, tectônica e metamorfismo. 

Ribeiro (1981) descreveu a ocorrência de lavas do tipo komatiítico nas 
seqüências metamórficas do Grupo Porongos próximo ao arroio Candioti
nha, no município de Pinheiro Machado. Descreveu um delgado corpo de 
peridotito serpentinizado, direção NNE, com disposição acamada e con
cordante com as estruturas primárias de ardósias e filitos do Grupo Poron
gos, salientando a presença de textura spinifex preservada na terça parte 
superior do corpo. 

Em estudo sobre as condições do metamorfismo regional de uma par
te da Faixa de Dobramentos Tijucas, no Rio Grande do Sul, Jost (comuni
cação escrita, 1982) discutiu detalhadamente as paragêneses minerais, o 
zoneamento metamórfico e as condições de metamorfismo do Grupo Cerro 
dos Madeiras e do Complexo Cerro da Árvore. 

Fragoso-César, Wernick e Soliani Junior (1982a) interpretaram a asso
ciação da borda oeste do Flanco Ocidental do Cinturão Dom Feliclano co
mo composta por uma seqüência detrítico-química interpretada por Jost 
(1981) como representativa de uma seqüência pré-orogênica depositada em 
uma margem continental passiva, do tipo Atlântico. Denominaram como 
"Associação de Margem Continental Passiva" as rochas pertencentes ao 
Grupo Cerro dos Madeiras, sugerindo a designação de Subgrupo Cerrados 
Madeiras para este conjunto de rochas, pertencentes ao Grupo Porongos. 
Encararam ainda como uma "Associação de bacia marginal" o conjunto 
de rochas vulcanossedimentares do Complexo Cerro da Árvore (Jost & Bi-
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tencourt, 1980, e Jost, 1981), equivalendo a uma associação de nappe ver
gente para noroeste que, cavalgando a "Associação da Margem Continental 
Passiva", também pertenceria ao Grupo Porongos. 

Finalmente, lssler (1982) interpretou as rochas de filiação máfica e ul
tramáfica situadas ao longo da "Faixa Arco- Fossa Tijucas", dos Grupos 
Porongos e Brusque, como ofiolitos. 

Neste relatório, face o provável significado geotectônico (Ribeiro & Fan
tinel, 1978; Fragoso-César, 1980; Jost & Bitencourt, 1980; Jost 1981; 
Fragoso-César; Wernick; Soliani Junior, 1982a e b; lssler, 1982) dessas ro
chas, diverso daquele atribuído aos metamorfitos do Complexo Vacacaí, 
como já salientou Jost (1981), a designação Porongos é utilizada restrita
mente aos epimetamorfitos de origem sedimentar e ígnea que constituem 
a Faixa de Dobramentos Tijucas, anteriormente definida. Adotando-se as 
subdivisões propostas por Jost (op. cit.) para o Grupo Porongos e em vir
tude da hierarquia, a nível de grupo, estabelecida para a denominação com
plexo, por Sohl (1977), utiliza-se neste relatório a denominação Supergru
po Porongos para estas litologias que, devido à escala de trabalho, foram 
subdivididas no Grupo Cerro dos Madeiras, no Complexo Cerro da Árvore 
e, onde se revelaram insuficientes as informações litológicas e estruturais, 
foram consignadas ao Supergrupo Porongos Indiviso. 

1.2.6.2- Distribuição na área 

As rochas pertencentes ao Supergrupo Porongos estão restritas aos do
mínios das Folhas SH .22-Y-A e SH .22-Y-C, aflorando desde a região do al
to arroio Capané, no município de Cachoeira do Sul, até a noroeste da lo
calidade de Pedras Altas, constituindo uma faixa alongada, descontínua, 
de direção NNE, onde grandes segmentos desta unidade flanqueiam o bordo 
ocidental do Complexo Canguçu. 
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Canguçu. 

Dentre as associações de rochas que compõem o Supergrupo Poron
gos, têm-se as rochas do Grupo Cerro dos Madeiras, que ocorrem junto 
às cabeceiras do arroio Capané, compondo uma larga faixa de metamorfi
tos entre o arroio Galho do Piquiri e a ponta do Capané, junto ao arroio Ca
panezinho, estendendo-se pa'ra sul até as cercanias do cerro da Caieira, a 
seqüência constituindo a Antiforme Capané (Jost & Hartmann, 1979). A 
segunda e mais extensa faixa de exposição dos litótipos deste grupo afiara 
desde a região de Serrilhada, a sudoeste do arroio lrapuazinho, estendendo
se para sul na direção SSO, abrangendo a cidade de Santana da Boa Vista 
onde compõe a supra-estrutura do Domo de Santana (Jost & Bitencourt, 
1980). Daí, prolonga-se de modo contínuo até a noroeste da localidade de 
Pedras Altas, situando-se entre o arroio Boiei e os arroios Velhaco e Torri
nhas, abrangendo as vizinhanças da vila Torrinhas. 

A área de exposição do Complexo Cerro da Árvore restringe-se a uma 
faixa disposta paralelamente à zona de ocorrência das rochas do Grupo Cerro 
das Madeiras, com direção NNE, acompanhando, grosso modo, o curso 
médio superior do arroio Piquirizinho, abrangendo uma área entre o arroio 
Piquiri, oeste da região de Pinheiro, leste da cidade de Santana da Boà Vista 
e Figueiras, acompanhando a serra dos Pedrosas. Para sul, a faixa estreita
se, dirigindo-se às cercanias da confluência dos arroios Barrocão e Boiei. 

F 

I -Evolução do magma toleitico 

II- Evolução do rnogmo carcoolcolino 

m- Limite do domínio toleitico e do domínio catcoatcalino 

A Gnoisse 

Poleossomo 

$ Diotexito 

~ Anfibalito 

® Leucossomo 

Fig. 1.49- Complexo Canguçu. DiagramaAFM, deWager & Deer (19391. onde A~ Na20 + K20. 
F ~ FeO total e M ~ MgO. 

A terceira associação de rochas do conjunto, representada pelo Super
grupo Porongos Indiviso, encontra-se exposta em duas áreas principais. 
A primeira, de forma grosseiramente triangular, com aproximadamente 22 
km de comprimento por 5 km de largura, localiza-se a nordeste de Figuei
ras, acompanhando o curso médio do arroio das Pedras. A segunda, na for
ma de uma grande cunha, ocorre a leste do arroio Boiei, desde noroeste 
de Pinheiro Machado at_é as proximidades do arroio Barracão, a nar.te. 

Cabe ainda ressaltar ocorrências menores, na forma de pequenas fai
xas descontínuas de direção NE, que se estendem desde nordeste doPas
so do Marinheiro até as cabeceiras do arroio dos ladrões. 

1.2.6.3 ~ Posição estratigráfica 

O Supergrupo Porongos exibe, em sua porção norte, junto às cabeceiras 
do arroio Capané, contatos tectônicos a leste e a sul, com sedimentitos da 
Formação Arroio dos Nobres. As mesmas relações são mantidas, a oeste, 
com as rochas da Formação Santa Bárbara. Os metamorfitos desta área 
encontram-se sotopostos, a norte e nordeste, aos sedimentos da Forma
ção Rio Bonito, através de discordância do tipo não conformidade. 

Na região de Santana da Boa Vista, os metamorfitos do Grupo Cerro 
dos Madeiras, que sustentaram a supra-estrutura do "Domo de Santana" 
(Jost & Bitencourt, 1980), encontram-se em contato com os "Gnaisses En
cantadas" do Complexo Cambaí, que constituem a infra-estrutura do do
mo, através de discordância já observada por Tessari & Picada (1966) e ca
racterizada como uma inconformidade transposta por Jost & Bitencourt 
(1980) e Jost (1981). No bordo oeste desta faixa, os epimetamorfitos exi
bem, com as unidades rochosas da Formação Guaritas, contatos via de regra 
discordantes e, eventualmente, tectônicos, ocorrendo o mesmo mais a sul, 
a oeste da vila Torrinhas, nas proximidades dos arroios Toninhas e Velha
co. Com a Formação Arroio dos Nobres, a noroeste da cidade de Pinheiro 
Machado, entre a vila Torrinhas e a localidade de Porongos, bem como a 
sudoeste de Torrinhas, os contatos são normalmente tectônicos, sendo esta 
relação constante toda vez que os metamorfitos do Supergrupo Porongos 
encontram-se intimamente relacionados às rochas da Formação Arroio dos 
Nobres, como ao longo das calhas dos arroios Piquiri, Piquirizinho e No-
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Fig. 1.50- Complexo Canguçu. Diagrama parcial Si0
2
-Fe0-Fe20 3 para distinção de anfibolitos, de Gokhale & Gothe (1978). 

I a - Ouortzoli to 

I b - Gronitóides ricos em quartzo 
2- Álc.-feld. granito 

3 - Granito 

4 - Gronodiorito 
5 - Tonalito 
6'- Ozo. Ólc.-feld.sienito 

7'- Ozo. sienito 

a'- Ozo. monzonito 

Q 

lb 

9 • {Qzo. monzodiorito 
O:zo. monzogobro 

{

02o. d1orito 
I o' Ow, gabro 

O:zo. onortosito 
6 - Álc.- feld. sienito 
7 - Sienito 

B - Monzonito 

9 - Monzodiorito monzogobro 
lO- Anortosito-diorito-gobro 

+ Granitos associados ao Complexo Canguçu 

Granitos Cordilheira 

X Granitos Cerro Frio 

Fig. 1.51 - Diagrama triangular 0-A-P normativo, de Streokeisen (1976). Granitos associados ao 
Complexo Canguçu. 

104/GEOLOGIA 

• Granitos Cordilheira 

+ Granitos associação 

x Granitos Cerro Frio 

Rb 

Gnaisse 

$ Diatexito 

Paleossoma 

Fig. 1.52- Complexo Canguçu. Diagrama de diferenciação Ba x Rb x Sr de El Bouseily & El Sok
kary (19751. 



Q Rochas ígneos associados 
ao Complexo Canguçu 

+ SubvulcÔnicos 

1 a Quartzo li to 

{

Qzo. diorito 
10' Ozo. gobro 

Qzo. anortosito 
1 b GronitÓides ricos em quartzo 
2 Álc.- feld. granito 
3 Granito 
4 Grono diorito 6 Alc.-feld. sienito 
5 Tonolito 7 Sienito 
6' Qzo.- Ólc.- feld. sienito 
7' Qzo. sienito 8 Monzonito 
a' Qzo. monzonito 9 {Monzo diorito 

Monzogobro 
9

, {Q zo. monzodiorito 
Qzo. monzogobro lO -Anortosito-diorito - gobro 

Fig. 1.53- Diagrama triangular O·A-P normativo, de Stneckeisen (19761. Rochas lgneas associa
das ao Complexo Canguçu. 

No2 0+ K2 O 

16 

Rochas foneas associadas oo Complexo Canguçu -......... 
~ Vulcânicos 

15 

14 

13 

12 

11 

lO 

I ....._ 

;/\ ...... 
/ \ 3 >, 

/ 
I A I 

/14 / 'r--' 2 '>, 
1 I 13 / 11 '-:::. 1 ......_ 

/ / / - ' I '\ ;'~ /....... ,.__ __ -,/ Á 

11 v Y !o / , ' o\ 
I 1 ./ 6 j\ I 

I 15 I r-- / 
( I 12 L 9 I - / I 4 \ / 
', I 1 --(o Í I ).-

v,// a I I 5 )..-"'"."'' 

' 7 I / , ____ J_J.// 

40 2 4 6 8 50 2 4 6 

1- Riolito 
2- Troquito 
3- Fonólito 
4- Dacito 
5 -Andesito 
6- Troquiondesito 
7- Ande sito basáltico 
8 {Bosolto 

Bosal to picrito 

8 60 

9- Haworito 
lO- Mugeorito 
11 - Benmore(to 

70 2 4 6 8 

12- Bosonito- te f ri to 
13- Tefrito fonolítico 
14- Nefelinito fonolíticq, 
15- Nefelinito 

Fig. 1.54- Diagrama álcalis x Si02de Cox, Bell e Pankhurst (19791. Rochas lgneas associadas ao 
Complexo Canguçu. · 

Si02 

80 

70 

60 

50 

2 

Rochas ígneas ossoc.iodos ao Complexo Canguçu 

+ SubvulcÔnicos 
O Vulcânicos 

PERALCALINO 

Razão de olcalinidode 

3 4 5 6 7 8 9 10 

Fig. 1.55 - Diagrama Si0
2 
x razão de alcalinidade, de Wright (1969). Rochas lgneas associadas ao 

Complexo Canguçu. 

bres, salientando-se que, a leste da localidade de Santana da Boa Vista, 
os falhamentos são do tipo inverso, conforme o descrito por Jost (1981). 

Na extremidade sul da faixa de exposição desta unidade, a noroeste de 
Pedras Altas, sedimentitos do Supergrupo Guatá encontram-se discordan- I 
temente sobrepostos aos metamorfitos. 

Na porção oriental da faixa de ocorrência das unidades do Supergrupo 
Porongos, estas encontram-se em contato, normalmente por falha, com 
as litologias pertencentes ao Maciço Pelotas, principalmente no que sere
fere às rochas do Complexo Canguçu e aos granitóides a esse complexo 
associados, cujos contatos se dão, de um modo geral, acompanhando as -
falhas da Dorsal de Canguçu, de Picada (1971). 

A sudeste de Santana da Boa Vista, na região do Passo das Carretas, 
localizado nas proximidades da confluência do arroio Vargas com o rio Ca
maquã, rochas da Formação Rosário do Sul e basaltos da Formação Serra 
Geral encontram-se em contato com os metamorfitos do Supergrupo Po
rongos através de falhas ou assentam-se discordantemente sobre estes, 
como nas proximidades da foz do arroio Barracão. 

As relações mantidas com o Complexo Granftico Encruzilhada do Sul 
são eminentemente tectônicas a oeste e sudeste da região de Pinheiro. 

O Quartzo Monzonito Campinas encontra-se ora intrusivo nos xistos, 
ora exibindo contatos tectônicos, observáveis, principalmente, na região 
de Figueiras. 

As Rochas do Supergrupo Porongos têm sido tradicionalmente referi
das ao Evento Geodinâmico Brasiliano, embora até o momento não se dis
ponha de dados geocronológicos que comprovem tal vinculação. Duran
te os trabalhos executados pelo Projeto RADAM BRAS I L, a datação de um 
blastomilonito, encaixado concordar.temente em mármores na região de 
Torrinhas, acusou idade convencional em torno de 1.000 MA, sendo o da
do geocronológico enquadrado na isócrona do Complexo Canguçu. Da mes
ma forma, idades convencionais do Quartzo Monzonito Campinas, nitida
mente intrusivo nos metamorfitos ora em questão, acusaram cifras em torno 
de 1.000 MA, sendo que o conjunto, quando tratado em diagrama isocrô
nico, mostrou idade em torno de 770 MA. Embora os dados obtidos até o 
momento sejam insuficientes para que se tenha um posicionamento geo
cronológico mais preciso para as rochas do Supergrupo Porongos, é pro
vável que estas tenham sido metamorfizadas antes de 770 MA. Deste mo
do, abre-se a possibilidade destas rochas, ou pelo menos parte delas, per
tencerem a um ciclo geodinâmico anterior ao Brasiliano, caso sejam con
firmadas as idades convencionais obtidas para o Quartzo Monzonito Cam
pinas. Alternativamente, poder-se-ia considerar o metamorfismo e defor
mação brasilianos, face às isócronas obtidas no Complexo Canguçu, mas 
alongados no tempo, com uma primeira fase de deformação e metamor
fismo mais antiga, por volta de 800 MA e fases mais recentes, acompanhadas 
de migmatização e granitogênese, por volta dos 650 MA. 

1.2.6.4 - Litologias e petrografia 

Uma fração das rochas aqui denominadas Supergrupo Porongos foi deta
lhadamente estudada, por Jost & Bitencourt (1980) e Jost (1981), através 
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de cerca de3.000 lâminas delgadas, análisesqufmicase uma minuciosa ava
liação da tectônica da área. Estes autores definiram duas grandes unida
des litoestratigráficas, a primeira, autóctone, correspondendo ao Grupo Cer· 
rodos Madeiras, e a segunda, alóctone, representada pelo Complexo Cer· 
roda Arvore, ambas definidas na porção norte da faixa de exposição das 
rochas metamórficas ora em discussão. Localizados a norte do rio Cama
quã e pertencentes à Sul te Metamórfica Porongos, desses autares, estes 
epimetamorfitos encontram-se estruturados ao longo de uma estreita fai· 
xa, de direção NNE, onde se encontram alinhadas antiformes e sinformes, 
salientando-se, dentre estas, as estruturas da Antiforme Capané (Jost & 
Hartmann, 19791, do Domo de Santana e da Antiforme Serra dos Pedro
sas. assim denominadas por Jost & Bitencourt lop. cit.). 

Neste relatório, o Supergrupo Porongos estâ constituído por três con· 
juntos litológicos distintos, aqui caracterizados em função dos dados até 
então obtidos, tendo-se tomado como base para esta divisão os caracte· 
res postulados por Jost & Bítencourt (op. cir.l e Jost (op. cit.) para os me· 
tamorfitos localizados na parte norte da faixa ora em discussão. Assim, 
encontram-se individualizados um conjunta aqui denominado genericamen· 

te de Supergrupo Porongos Indiviso, o Grupo Cerro dos Madeiras e o Com
plexo Cerro da Arvore (Fig. 1.56). 

O Supergrupo Porongos Indiviso constitui-se daquelas rochas que, além 
de apresentarem características distintivas das demais seqüências que com· 
põem o conjunto litológico Porongos, exibem relações, com as demais uni
dades do cortejo, ainda não bem definidas, sendo prematura, pelo menos 
até o momento, a tentativa de correlacioná-las' com aquelas jâ definidas. 

O segundo conjunto litológico. representadb pelo Grupo Cerro dos Ma
deiras, é constituldo pelas rochas que mantêm a Antiforme Capané e sus
tentam a supra-estrutura do Domo de Santana, separadas das rochasgnéis
sicas do Complexo Cambaf, expostas no núcleo do domo, por uma prová
vel inconformidade transposta. 

As rochas da porção ocidental da parte sul da faixa de exposição dos 
metamorfitos do Supergrupo Porongos foram enquadradas, em funçao de 
suas caracterfsticas, dentro deste conjunto, estendendo-se desde o rio Ca
maquã até oeste da cidade de Pinheiro Machado. -

Os metamorfitos do Grupo Cerro dos Madeiras, segundO' Jost (com. 
escrita, 19821, aoresentam padrão metamórfico regional do tipo Barrow, 

F~. 1.56 - Supergrupo Potongos. Regi&<> de Santana da BOll Vosta. Domlnios da Faixa de Dobramentos Tljucas. Antijorme de Santana sustentada pelosmelllmOrfltosdo Grupo Cerro dos Madeirasegr>aísse$ 
doCon1plexoCambaf. FaJhadoompurr&oresponsávelpctaeorreçlodoComplexoCerrodaluvoreporsobreoGrupoCertodosMadeQs(ucorwençélesgeológicasdasfogurasde~deradarseoncontram 

na 1)6gina 2951. 
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evidenciado por fácies metamórficas de moderadas pressões que se esten
dem desde a fácies xistos verdes (zona da clorita) até a fácies anfibolito (zona 
da estaurolita). 

A Antiforme Serra dos Pedrosas está composta pelo terceiro e último 
conjunto litológico, constituído pelas rochas do Complexo Cerro da Arvo
re, que, segundoJost (1981), representa umfragmentodenappedesloca
do em direção oeste-noroeste sobre o Domo de Santana, truncando o bordo 
oriental das rochas do Grupo Cerro dos Madeiras através de uma iona de 
thrust limitada, inferiormente, por extensos milonitos. Esta unidade está 
composta por lâminas menores limitadas por estreitas faixas de milonitos, 
apresentando grande complexidade estrutural. Segundo Jost (comunicação 
escrita, 1982), este complexo apresenta evidências de fácies metamórfi
cas de baixa pressão, do tipo Buchan, desde a zona da clorita (fácies xis
tos verdes) até a zona da estaurolita (fácies anfibolito). 

1.2.6.4.1 - Grupo Cerro dos Madeiras 

O Grupo Cerro dos Madeiras está composto, dominantemente, por uma 
espessa seqüência metassedimentar à qual se associam pequenos corpos 
de anfibolitos, serpentinitos e xistos magnesianos. 

Em função da escala do trabalho ora apresentado, não foram individua
lizadas as Formações Arroio dos Neves, Arroio Olaria e lrapuazinho, que 
compõem o Grupo Cerro dos Madeiras na região de Santana da Boa Vis
ta, conforme o postulado por Jost & Bitencourt (1980) e Jost (1981). No 
entanto, tomando-se por base as características das distintas seqüências 
litológicas que compõem a unidade ora em questão, enunciadas pelos au
tores supracitados, foi possível, durante os trabalhos executados pelo Projeto 
RADAMBRASIL, estender a área de ocorrência do Grupo Cerro dos Ma
deiras para outras partes da Faixa çle Dobramentos Tijucas, no Rio Grande 
do Sul. Deste modo, serão apresentadas, durante a descrição das seqüên
cias que compõem esta unidade litoestratigráfica, as características pecu
liares das sucessões litológicas das novas áreas de ocorrência, 
correlacionando-as, sempre que possível, com aquelas previamente esta
belecidas por Jost & Bitencourt (op. cit.) e Jost (op. cit.). 

Para efeito de descrição, os litótipos deste grupo foram reunidos em duas 
subunidades, em função de seu caráter pré-metamórfico sedimentar ou íg
neo, quais sejam, seqüências metassedimentares e associações básico
ultrabásicas metamorfizadas. 

A) Seqüências metassedimentares 

Sob tal designação enquadram-se as seqüências metassedimentares elás
ticas e químicas que se desenvolvem na Antiforme Capané e na supra
estrutura do Domo de Santana, bem como aquelas ocorrentes na região 
de Torrinhas. 

Os metamorfitos basais do Grupo Cerro dos Madeiras estão represen
tados por um espesso pacote metassedimentar elástico onde predominam 
metarcóseos, com área de ocorrência restrita à supra-estrutura do Domo 
de Santana, sobrepostos aos gnaisses do Complexo Cambaí através de uma 
discordância transposta, segundo Jost (1981). Os metarcóseos apresen
tam cor amarela a rósea, tem granulação variando de areia muito flna a fi
na, grãos angulosos a subangulosos, localmente subarredondados, cuja 
mineralogia original está composta por quartzo, feldspato potássico e pla
gioclásio, com apatita e epídoto subsidiários. A intensa recristalização destas 
rochas resultou no desenvolvimento de clorita, biotita, muscovita, hema
tita e, mais raramente, granada. 

A clorita, em geral, resulta da alteração da biotita e ambas ocorrem co
mo agregados associados a finos grãos de quartzo e hematita. Os mine
rais filitosos, normalmente orientados, tendem a contornar os clastos, do
minando a muscovita sobre a biotita e a clorita, sendo que parte dela resul
ta da recristalização da matriz e grande parte do reequilíbrio metamórfico 
dos feldspatos potássicos. Ocorrem, ainda, grãos de zoisita e clinozoisita, 
como produto de alteração do plagioclásio. 

Ainda na seqüência inferior desta unidade ocorrem, subsidiariamente, 
quartzitos e raramente xistos. Os quartzitos, dispostos em leitos ou lentes 
de dimensões variáveis, de cor branca, branco-amarelada ou cinza, com 
granulação fina a muito fina, mostram-se fortemente foliados. As texturas 
presentes são a granoblástica e, localmente, a porfiroblástica, com mine
ralogia à base de quartzo, alguma muscovita, hematita e epídoto como 
acessórios. ,. 

Os xistos, quando ocorrem, exibem textura lepidoblástica, com crenu
lação difusa, estando compostos essencialmente por muscovita e quart
zo, com biotita, epídoto, feldspato potássico e plagioclásio como acessórios. 

Os metamorfitos basais, ora em discussão, correspondem à Formação 
Arroio dos Neves, de Jost & Bitencourt (1980) e Jost (1981). 

A segunda seqüência metassedimentar, sobreposta ao pacote anterior 
na região de Santana da Boa Vista, constitui-se de uma seqüência rítmica 
de quartzitos, que passam a predominar sobre os metarcóseos, com algu
mas intercalações de xistos e formações ferríferas. Tomando-se por base 
estas características, correlacionam-se com esta seqüência os metamor
fitos que mantêm a Antiforme Capané e parte das rochas da região de Tor
rinhas, principalmente a norte, nas proximidades do arroio Barracão, sen
do apresentados, a seguir, os caracteres da seqüência péÍra cada uma des
tas regiões. 

Na região de Santana da Boa Vista, os quartzitos deste pacote distin
guem-se dos da sucessão anterior por formarem leitos regulares, com gra
nulação fina, acamamento interno mais pronunciado, falta de feldspato e 
ausência de gradações pronunciadas para metarcóseos. Estas rochas exi
bem cor branca e clivagem grosseiramente paralela ao acamamento origi
nal, com finas lamelas de muscovita disseminadas. Ao microscópio apre
sentam granulação muito fina, estão fortemente recristalizados, exibindo 
textura granoblástica e ainda porfiroblástica morta r ou blastbmilonítica. Mi
neralogicamente, estão compostos dominantemente por quartzo, com mus
covita, pirita, epídoto, feldspato e hematita como acessórios. Os xistos são 
homogêneos, de granulação muito fina, cor cinza a preta, com textura le
pidoblástica e localmente exibindo kink bands. Os minerais essenciais são 
muscovita e quartzo, os feldspatos encontram-se presentes localmente, ten
do como acessórios turmalina, hematita, ferro-tremolita, biotita e traços 
de epídoto. 

Os metarcóseos desta região ocorrem como leitos ou lentes de dimen
sões variadas, maciços ou com boa foliação. A granulação é fina a muito 
fina, com disseminações de cristais de feldspato róseos, de grão médio. 
Em seção delgada apresentam textura granoblástica a lepidoblástica nas 
variedades ricas em micas, desenvolvendo-se, localmente, textura porfi
roblástica. Como minerais essenciais, encontram-se grãos de feldspato po
tássico, plagioclásio (albita e andesina) e quantidades variáveis de quartzo 
e mica, tendo-se como minerais acessórios turmalina, epídoto, hematita 
e apatita. Os argila-minerais encontram-se recristalizados principalmente 
na forma de finas lamelas de muscovita e/ou biotita e clorita. Esta seqüên
cia corresponde à Formação Arroio Olaria, de Jost & Bitencourt (1980) e 
Jost (1981). 

As rochas que contornam a Antiforme Capané assemelham-se muito 
à seqüência ora em discussão, seja pela sucessão de litótipos que a com
põem, seja pela freqüência e predominância de quartzitos sobre xistos e 
metarcóseos, sendo no entanto díspares no que se refere ao grau de meta
morfismo atingido por estas. Assim, as litologias encontradas no núcleo 
da antiforme atingiram a fácies anfibolito, diagnosticada pelo reconheci
mento de estaurolita nas unidades mais micáceas, enquanto que, na região 
de Santana da Boa Vista, as rochas atingiram somente a fácies xistos verdes. 

Os quartzitos apresentam cores claras, variando do branco ao róseo, 
maciços ou bandados, sendo os últimos definidos por uma maior abundân
cia em minerais micáceos, dispostos em faixas alternadas. A mineralogia 
essencial é à base de quartzo e muscovita, com biotita e clorita subsidiá
rias, tendo como acessórios hematita, pirita e epídoto. 

Os xistos apresentam, via de regra, cores variando do cinza-claro ao es
curo, ocasionalmente esverdeados, podendo ser observados, por vezes, 
mais de um plano de xistosidade. No núcleo da antiforme observam-se fe
noblastos de granada que variam desde milímetros até 3 em. 

As paragêneses mais comuns são quartzo + biotita + muscovita ± 
clorita; quartzo + muscovita + granada ± biotita ± clorita; quartzo + 
muscovita + estaurolita ±granada ± biotita ± clorita; quartzo + musco
vita ± clorita. 

Os metarcóseos são pouco expressivos nesta região, no entanto ocor
rem principalmente no flanco oeste da antiforme, com estrutura gnáissica 
proeminente, concordante com a foliação das demais unidades de rocha, 
apresentando uma mineralogia peculiar, à base de anfibólios e piroxênios 
sódicos. Microscopicamente, a paragênese encontrada está constituída de 
quartzo + feldspato alcalin.o (microclínio) + plagioclásio (oligoclásio) + 
anfibólio (riebeckita) + piroxênio (aegirina) ± muscovita, tendo-se, como 
acessórios, opacos e zircão. Hartmann & Jost (1980) executaram análises 
químicas sobre estas rochas constatando teores relativamente elevados de 
sílica, muito baixos de cálcio e magnésio, teores consideráveis de alumí
nio e sódio, e elevados de potássio. Executaram ainda análises químicas 
por microssonda eletrônica em 9 cristais de anfibólio, confirmando a pre
sença de riebeckita. Tais gnaissesalcalinos se teriam formado, segundo Hart-
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mann & Jost (op. cit. ), através de metamorfismo isoquímico, na zona da 
biotita, sobre sedimentos arcoseanos de quimismo especial. 

Na região de Torrinhas, os xistos e quartzitos são similares àqueles da 
região das cabeceiras do arroio Capané, sendo os arcóseos similares aos 
da região de Santana da Boa Vista, salientando-se, no entanto, a presen
ça de granada. As formações ferríferas são pouco freqüentes, apresentam 
textura granoblástica, localmente glomeroblástica, sendo compostas por 
quartzo e hematita, com muscovita acessória. 

A terceira e última seqüência metassedimentar que compõe o Gr.\JPO 
Cerro dos Madeiras é constituída por uma associação de xistos, filitos, lentes 
de mármores e calco-xistos. Na região de Santana da Boa Vista os xistos 
são homogêneos, com acamamento raramente evidente, exibindo textu
ra lepidoblástica, localmente granoblástica, onde o quartzo é abundante, 
e porfiroblástica, quando ocorre albita e/ou hematita. Os minerais essen
ciais são muscovita, quartzo, biotita e/ou clorita, e os acessórios incluem 
turmalina, apatita, epídoto, leucoxênio (?),hematita, espessartita, pirita 
e zircão. Cloritóide e albita helicítica são raros. Os mármores possuem grã 
fina a muito fina, cor cinza-escuro, branca ou rosa, podendo ser maciços 
ou laminados. 

As para gêneses destas rochas estão constituídas, principalmente, por 
quartzo, clorita, dolomita e/ou calcita e actinolita, flogopita, quartzo e 
dolomita. 

Segundo Jost (1981), os mármores laminados são de dois tipos, um deles 
provavelmente derivado de um calcário micrítico, de grão fino a afanítico, 
e o outro caracterizado pela alternância de camadas pelíticas com cama
das de carbonatos. 

As camadas mais externas, compostas por xistos e mármores dominan
temente, que circundam a Antiforme Capané, bem como aquelas ocorrentes 
na região de Torrinhas, são semelhantes à seqüência acima descrita. No 
entanto, a associação destas com camadas de quartzitos colocaria estas 
rochas numa zona de transição entre a seqüência anterior e a seqüência 
ora descrita. 

Na região de Santana da Boa Vista, Jost (1981) denominou estas ro
chas de Formação lrapuazinho, correspondendo à seqüência superior do 
Grupo Cerro dos Madeiras, naquela região. 

B) Associações básico-ultrabásicas metamorfizadas 

Sob esta denominação, descrevem-se as rochas metaígneas que ocorrem 
entremeadas concordantemente, na forma de pequenos corpos, massas 
irregulares ou lentes, nas seqüências metassedimentares do Grupo Cerro 
dos Madeiras, anteriormente descritas. Dentre estas destacam-se anfibo
litos, metabasitos, serpentinitos e xistos magnesianos. 

I. Anfibolitos 

Rochas portadoras de anfibólio ocorrem na forma de pequenas camadas 
ou lentes associadas, principalmente, às seqüências basais do Grupo Cer
ro dos Madeiras. Em geral, apresentam cor verde-escura, são maciças, com 
fenoblastos de anfibólio imersos em matriz fina, com pontuações claras. 

Em lâmina delgada, estas rochas mostram-se inequigranulares, variando 
de finas a médias, com orientação mal definida e texturas xenoblástica e 
porfiroblástica, composta principalmente por anfibólio (hornblenda
actinolita). epídoto (clinozoisita) e plagioclásio, com quartzo subordinado. 
O anfibólio constitui o mineral normalmente dominante, ocorrendo em cris
tais prismáticos irregulares, bem desenvolvidos, bem como na forma de finas 
agulhas associadas ao plagioclásio, epídoto e quartzo, na matriz que sus
tenta os fenoblastos anfibólicos. 

Estas rochas apresentam características mineralógicas mistas, dificul
tando em muito a determinação da rocha original, podendo tratar-se de ro
chas calcossilicatadas ou representarem diques ou sills de rochas básicas 
metamorfizadas. Desta forma, faz-se necessário um maior número de aná
lises para a segura definição da origem destas litologias. 

11. Metabasitos 

Os metabasitos constituem massas ou camadas aparentemente descon
tínuas, ocupando, via de regra, as regiões de baixos topográficos. Têm co
loração escura e granulação bastante fina, são maciços e ocorrem inter
postos concordantemente na seqüência de rochas metapelíticas, sendo en
contrados principalmente na região da Antiforme Capané e nas proximi
dades da vila Torrinhas. 

As para gêneses mais comuns encontradas nestas rochas são clinozoi
sita + clorita + albita ±carbonato; biotita + actinolita + oligoclásio e 
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granada+ biotita + oligoclásio ±clinozoisita. Como acessórios comuns 
ocorrem zircão, esfeno e opacos. 

111. Serpentinitos e xistos magnesianos 

As rochas serpentínicas ocorrem principalmente na região da Antiforme 
Capané, no município de Cachoeira do Sul, e a sul da região de Torrinhas, 
a leste do arroio Candiotinha, no municfpio de Pinheiro Machado. Consti
tuem massas ou camadas em concordância com rochas metassedimen
tares do Grupo Cerro dos Madeiras, via de regra, acompanhando os litóti
pos de mais baixo grau metamórfico encontrados, das zonas da clorita e 
biotita da fácies xistos verdes, associando-se, normalmente, a xistos 
magnesianos. 

Na Antiforme Capané encontra-se a maioria das ocorrências de serpen
tinitos, salientando-se as ocorrências das fazendas Alvorada e Pedro Cas
tor, descritas por Marimon & Marimon (1977), a ocorrência Ira pu á (Jost & 
·Hartmann, 1979), além de um pequeno corpo localizado a 8 km a sul da 
fazenda Alvorada, descrito por Souza & Wildner (1977). 

Na fazenda Alvorada ocorre um corpo alongado de serpentinito, com 
direção N20° -30° E; 55° NO, com aproximadamente 2 km de comprimen
to por 300m de largura. As rochas aí encontradas apresentam cores acin
zentadas, exibindo, ao microscópio, variações da paragênese serpentina 
(antigorita) ±magnesita ±talco. Segundo Marimon & Marimon (op. cit.), 
ocorrem eventualmente pseudomorfos de olivina euédrica totalmente subs
tituídos por serpentina, ressaltando ainda a presença de grãos de cromita 
e magnetita observados em seções polidas. 

Já na fazenda Pedro Castor, o corpo de serpentinito apresenta dimen
sões menores, de 700 x 100m, estando localizado a 2 km a sudeste da ocor
rência anterior, a rocha exibindo, também ao microscópio, a mesma para
gênese mineral, o mesmo acontecendo em relação ao outro corpo, locali
zado a 8 km a sul da fazenda Alvorada. 

Junto a estes metaultramafitos, encontram-se xistos magnesianos con
cordantes com os demais litótipos do grupo, exibindo, em lâmina delga
da, variações da paragênese clinocloro ± tremolita ± magnetita, além de 
variedades monominerálicas como talco xistos e tremolititos, estando os 
últimos associados, principalmente, aos serpentinitos localizados a 8 km 
a sul da fazenda Alvorada, conforme Souza & Wildner (1977). 

A ocorrência lrapuá (Jost & Hartmann, 1979). localizada a sul das nas
centes do arroio Capané, a norte do cerro da Caieira, compreende três cor
pos de serpentinitos com dimensões variadas, tendo o maior aproximada
mente 2 km de extensão. Os serpentinitos apresentam as mesmas para gê
neses dos corpos anteriores, salientando-se, no entanto, a presença de blo
cos de serpentinitos portadores de cromita disseminada e podiforme. Jost 
& Hartmann (op cit.) reconheceram rodingitos, na forma de blocos rola
dos ou in si tu, no interior dos serpentinitos. Ao microscópio, estas rochas 
são maciças ou ligeiramente cataclásticas, com textura granoblástica, fi
namente granuladas, onde o mineral dominante é a hidrogrossulária, ocor
rendo, ainda, zoisita e ctorita. Em algumas amostras a percentagem de clorita 
é de tal ordem que a rocha constitui um cloritito, com granada, epídoto e 
vesuvianita. Segundo Jost & Hartmann (op. cit.), em apenas uma amos
tra foi observada a presença de plagioclásio, possivelmente albita, como 
cristais anédricos, sugerindo a possibilidade de uma origem a partir do me
tamorfismo de uma rocha básica para os rodingitos. A presença de rodin
gitos nesta área levou-os a reconhecer faixas onde as condições de meta
morfismo estariam dominadas mais por pressões elevadas do que por al
tas temperaturas. 

A última ocorrência de serpentinitos, já fora do âmbito da Antiforme 
Capané e situada no município de Pinheiro Machado, aqui denominada ocor
rência da fazenda Umbu, foi descrita por Ribeiro (1981). Nesta área, próxi
ma ao arroio Candiotinha, ocorre um pequeno corpo de serpentinito de di
reção NNE, encaixado concordantemente com os demais epimetamorfi
tos do Grupo Cerro dos Madeiras. Ao microscópio, o serpentinito está com
posto essencialmente por serpentina e abundantes minerais opacos, algu
mas amostras apresentando proporções variadas de flogopita, carbona
tos, barita e clorita. Texturas do tipo ribbon e bladed mat são as mais co
muns, podendo ser observados, ocasionalmente, pseudomorfos de olivi
nas constituídos por serpentina e minerais opacos. A presença de rochas 
komatiíticas portadoras de textura spinifexfoi aí reportada por Ribeiro (op. 
cit. ), não tendo sido possível, durante os trabalhos de campo referentes a 
este relatório, encontrar, nessa região, afloramentos que seguramente con
firmassem a presença de tal textura nessas litologias. 



1.2.6.4.2- Complexo Cerro da Arvore 

o Complexo Cerro da Arvore é composto por associações de rochas me
tassedimentares, metavulcanossedimentares e metavulcânicas. Segundo 

0 proposto por Jost & Bitencourt (1980) e Jost (1981), as litologias desta 
associação encontram-se distribuidas em cinco unidades litoestratigráfi· 
cas informais, apresentando entre si relações estratigráficas bastante com· 
plexas, encontrando-se a abundância das litologias, por unidade, resumi
da na Tabela 1.XXII. 

TABELA l.XXII 
Supergrupo Porongos. Principais litologias do Complexo Cerro da Árvore 
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Metapelitos Cerro do Facão D o R R R F R R R 
Xistos Rincão do Maranhão R D R R R R R R R 
Metamorfitos Cerro Cambará D R D F R o R F o 
Xistos Arroio Areião R D R R R R R R R 
Metarriolitos Cerro do Alemão R R R R D R R R R 

o- dominante; F- freqüente; O- ocasional e R- raro ou ausente (baseado em Jost, 1981 ). 

Na Antiforme Serra dos Pedrosas, denominada por Jost & Bitencourt 
(op. cit.), e inteiramente constituída pelo Complexo Cerro da Arvore, 
encontram-se, das partes mais internas para as externas da estrutura, as 
associações litológicas denominadas Xistos Rincão dos Maranhão Meta· 
morfitos Cerro Cambará, Xistos Arroio Areião e Metarriolitos Cerro do Ale· 
mão. Os Metapelitos Cerro do Facão, também caracterizados por Jost & 
Bitencourt (op. cit.), constituem um bloco à parte, separado dos litótipos 
da Antiforme Serra dos Pedrosas por falhamento transcorrente dextrogi· 
ro, marcado por uma larga faixa de cisalhamento de direção NNE. A verda
deira identidade deste pacote com as demais unidades do Complexo Cer· 
ro da Arvore, em função de seu caráter provavelmente alóctone, ainda é 
obscura, tendo sido este conjunto enquadrado, aqui, na porção indivisa do 
Supergrupo Porongos até que trabalhos mais detalhados venham a escla
recer o seu real posicionamento. 

Em função da escala do presente trabalho, não serão discutidas as di
versas unidades individualizadas por Jost & Bitencourt (1980) eJost (1981), 
sendo os litótipos descritos em conjunto. Na Antiforme Serra dos Pedro· 
sas os metapelitos, quando ocorrem, são de cor clara, granulação média 
a muito fina, com acamamento em geral ausente. Em lâmina delgada exi· 
bem texturas lepidoblástica, granoblástica e, localmente, porfiroblástica. 
O quartzo e a muscovita encontram-se sempre presentes em proporções 
variáveis, ocorrendo, como acessórios, turmalina, esfeno, feldspatos, epí
doto e apatita. Na dependência do grau metamórfico, encontram-se ain· 
da minerais como clorita, biotita, granada, estaurolita, cianita e andaluzita. 

Os muscovita xistos constituem as rochas mais abundantes do Com· 
plexo Cerro da Arvore; apresentando granulação fina, cor cinza-chumbo, 
acamamento obscuro e exibindo, normalmente, duas ou mais direções de 
xistosidade, com pequenos agregados lenticulares de quartzo leitoso. Ao 
microscópio, apresentam grãos muito finos, textura lepidoblástica e estão 
intensamente deformados. Feições deformacionais como kink bands, la
melas de mica dobrada e muscovita recristalizada são comuns. Amostras 
bandadas são comumente observadas e resultam da alternância de finas ca
madas de quartzo com camadas compostas, quase que exclusivamente, 
por muscovita. A mineralogia essencial compreende quartzo e muscovi
ta, tendo como acessórios finas agulhas de ilmenita, freqüentemente ai· 
ternadas para leucoxênio, pirita, hematita e turmalina. 

Os cloritóide xistos apresentam grãos variando de finos a muito finos 
f~eqüentemente com textura porfiroblástica. Em lâmina delgada, a quan~ 
t1dade de mica determina as texturas lepidoblástica ou granoblástica, sen
~o freqüentes feições deformacionais como microdobras, kink bands, por
flroblastos de cloritóide rotacionados e sombras de pressão. Mineralogi
c.amente, compõem-se principalmente por quartzo e muscovita, com quan· 
t1dade variáveis de cloritóide, tendo como acessórios clorita biotita . tur
malina e apatita, com granada ocorrendo ocasionalmente. J~st (1981,) dis
cutiu amplamente as paragêneses de rochas portadoras de cloritóide sa
lientando que, embora o cloritóide seja considerado como um mi~eral,típi· 
co da associação pelítica por Winkler (1977), observações feitas por Allard 
(1956) e Collin et alii (1976) apud Jost (1981) registraram a ocorrência de elo· 
ritóide em rochas metavulcânicas submetidas a alteração hidrotermal an-

tes do metamorfismo. Da mesma forma, referiu-se às observações de Henry 
& Allard (1979), que identificaram cloritóide em metabasaltos, metagabros, 
metanortosito gabróico e diques félsicos a intermediários alterados. 

Rochas metavulcânicas com composição média de andesitos, quan
do presentes, apresentam granulação muito fina e cor cinza-escuro a pre· 
ta. Os processos de recristalização e cataclase que atuaram sobre estas ro
chas desttuíram as texturas vulcânica reliquiares, exceto em amostras on· 
de aparece vidro vulcânico localmente recristalizado. Brechas vulcânicas 
e hialoclastitos são as litologias dominantes, sendo, normalment~. muito 
homogêneas na cor, textura, composição química e mineralógica. Ases
truturas megascópicas encontram-se bem preservadas em algumas rochas, 
incluindo zonas vesiculares, zonas autoclásticas, argilas interpillow e pillows 
isoladas. Na zona vesicular, ocorrem agregados de quartzo cristalino, cal· 
cita, pirita e/ou calcôpirita, com raro epídoto preenchendo algumas vesí
culas envoltas em uma matriz completamente recristalizada, com quart· 
zo, sericita e epídoto. Já nas pillows e nos derrames maciços, os minerais 
essenciais são quartzo, plagioclásio e K-feldspato, tendo como acessórios 
turmalina, biotita e clorita, sendo comun, ainda, a ocorrência de porfiro
blastos de sericita e granada. 

As metavulcânicas félsicas são rochas de granulação muito fina, cliva
gem incipiente e textura porfiritica, com cores cinza-escuro e verde-escura, 
passando a amarelada quando alteradas. Localmente ocorrem interestra
tificadas com chert de cor cinza, bem foliadas e com granulação muito fi· 
na a afanítica. Em lâmina delgada mostram textura vulcânica bem preser· 
vada, sendo a matriz formada por la melas muito finas de sericita, sugerin
do que a seqüência compreendia, além de quartzo-pórfiros e quartzo
feldspato pórfiros, finas camadas de tufos de cristal. Apresentam, ainda 
na matriz, clorita envolvendo fenocristais de quartzo, microclínio e local
mente plagioclásio e biotita, tendo-se esfeno e ilmenita como acessórios. 

Os quartzitos são relativamente raros, exibindo em seção delgada tex
tura granoblástica, localmente lepidoblástica, e granulação muito fina. C ris· 
tais alongados de quartzo conferem forte lineação à rocha. O quartzo e a 
muscovita são os minerais essenciais, ocorrendo como acessórios a clori
ta, minerais opacos (pirita e hematita), epídoto·e apatita. 

Os mármores ocorrem raramente e, quan_cto presentes, cerca de 90% 
da rocha está formada por calcita e/ou dolomita, com quartzo, muscovita 
e, ocasionalmente, anfibólios como acessórios. 

Nos grafita xistos, o alto conteúdo de material carbonoso confere às 
rochas coloração cinza-escuro a preta, esta~xibindo, ao microscópio, tex
turas granoblástica a lepidoblástica sendo, localmente, porfiroblástica de 
grão fino. A mineralogia essencial é formada por muscovita e quartzo e, aces
soriamente, turmalina, ankerita eepidoto, com sulfetos (p·irita, arsenopiri
ta, galena e calcopirita) disseminados ou na forma de pequenos bolsões 
maciços. O material carbonoso ocorre como finas inclusões opacas na mus· 
covita e no quartzo ou anuviando a muscovita. Lâminas e fitas de chertbran
co, com disseminações de ankerita, ocorrem associados às lentes de gra· 
fita xistos. 

As formações ferríferas são raras, ocorrendo ocasionalmente junto às 
metavulcânicas intermediárias a ácidas, compondo dois tipos distintos, 
quais sejam, os da fácies carbonato e da fácies óxido. As da fácies carbo· 
natada apresentam quantidades variáveis de ankerita, quartzo (chert), pi· 
rita, rara calcopirita, biotita e/ou clorita. A formação ferrífera da fácies óxi
do é composta por hematita finamente granulada, disseminada em um 
quartzito cinza (metachert), sem acamamento. 

1.2.6.4.3- Supergrupo Porongos Indiviso 

Sob esta denominação agruparam-se os epimetamorfitos que apresentam 
características distintas das demais unidades que compõem o Supergru
po Porongos, constituindo, de um modo geral, uma megasseqüência do· 
minada quase que exclusivamente por rochas metapelíticas a luminosas, 
com ausência marcante de mármores, metarcóseos, metavulcânicas e me
taultramáficas, além de constituírem fragmentos de rochas supracrustais 
isolados ou separados, das demais unidades do cortejo, por grandes zo· 
nas de cisalhamento. Litologicamente predominam, na cunha de metape
litos a leste do arroio Boiei, biotita xistos, sericita xistos, metarritmitos, mus· 
covita xistos e quartzitos, além de raras lentes de grafita xistos. Em alguns 
locais o acamamento primário está bem preservado, não se tendo encon
trado, nesta área, rochas com grau de metamorfismo superior à zona da 
granada da fácies xistos verdes. A direção de xistosidade dominante é 
N45°·70°E com mergulhos variáyeis, via de regra, para sudeste, com valor 
médio em torno de 45? 
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As para gêneses mais comuns são quartzo + muscovita + biotita, clo
rita :t- sericita ±granada + quartzo e muscovita + quartzo ±granada, 
observando-se, como acessórios comuns, epídoto, zircão, apatita, turmalina 
e minerais opacos. 

No pacote situado a noroeste do arroio da Bica, dominam, principal
mente, biotita xistos, quartzo-clorita xistos, quartzo-sericita xistos e quart
zitos, salientando-se, aí, a ocorrência de zonas milonitizadas e de grandes 
quantidades de veios de quartzo leitoso, com muita turmalina. 

Os metapelitos encontrados a norte da região de Figueiras e a leste da 
Antiforme Serra dos Pedrosas, desta separados por larga zona de cisalha, 
foram anteriormente denominados Metapelitos Cerro do Facão, por Jost 
& Bitencourt (1981), e incluídos no Complexo Cerro da Árvore. Constituem 
um pacote bastante deformado, atingindo localmente a fácies anfibolito, 
os tipos litológicos mais comuns compondo-se por variações da paragê
nese quartzo + muscovita :+- biotita ±granada ± clorita ± andaluzita t es
taurolita, além de quartzitos, muscovita xistos e raras lente8 de grafita xis
tos, salientando-se, no entanto, a dominância de metapeiltos. 

Os xistos que ocorrem a nordeste do Passo do Marinheiro e se prolon
gam, descontinuamente, até as cabeceiras do arroio dos Ladrões, consti
tuem uma faixa alongada onde ocorrem biotita xistos, clorita xistos, quart
zitos e ocasionalmente xistos magnesianos, além de uma grande quanti
dade de milonito xistos e milonitos gnáissicos. Os xistos magnesianos, quan
do aí ocorrem, exibem normalmente a paragênese tremolita + talco + clo
rita, tendo como acessórios principalmente opacos. 

1.2.6.5 - Caracterização litoquímica 

Do conjunto de rochas que constituem o Supergrupo Porongos foi execu
tado apenas o tratamento litoquímico das rochas metavulcânicas do Com
plexo Cerro da Árvore e das rochas metaultrabásicas do Grupo Cerro dos 
Madeiras. 

AI Rochas metavulcânicas 

Para a caracterização litoquimica dessas rochas utilizaram-se as análises 
químicas executadas por Jost (1981), compreendendo 6 análises das me
tavulcânicas Cerro do Alemão, 5 análises das metavulcânicas Cerro Cam
bará e 1 análise de metatufo com cloritóide, juntamente com análises rea
lizadas pelo Projeto RADAMBRASIL de 1 amostra das metavulcânicas Cerro 
do Alemão, 1 dos Metamorfitos Cerro Cambará e 2 amostras de tufo com 
cloritóide. 

As rochas metavulcânicas do Cerro do Alemão apresentam comumente 
coridon normativo (Tab. 1.XXIIII, dado ao alto teor em alumina, com ra
zão K20/Na20 alta. No diagrama K20 + Na20 x Si02 (Fig. 1.571, observa
se que as amostras são de composição predominantemente dacítica, fi
cando raramente no campo andesítico ou !raquítico. 

As rochas metandesíticas do cerro Cambará apresentam, da mesma for
ma que as metavulcânicas anteriormente descritas, alta percentagem de 
coríndon normativo, podendo ser consideradas como andesitos com alto 
K e ricos em alumina. No diagrama K20 + Na20 x Si02 (Fig. 1.571, estas 
rochas apresentam composição que varia de andesítica a dacítica, permi
tindo concluir que as porções maciças dos derrames parecem ser mais an
desíticas que seus correspondentes topo e base. 

As amostras de metatufos com cloritóide mostram comportamento quí
mico semelhante ao das rochas metandesíticas, reforçando a idéia de Jost 
(op. cit I, de que estas rochas se tenham originado de rochas vulcânicas 
submetidas a alteração hidrotermal antes da ação do metamorfismo 
regional. 

B I Rochas metaultrabásicas 

Deste grupo de rochas, foram analisadas cinco amostras de rochas serpen
tínicas (Tab. 1.XXIVI, das quais 2 referem-se à ocorrência da fazenda Um
bu e 3 das ocorrências próximas às nascentes do arroio Capané, designa
das de ocorrências lrapuá, fazenda Pedro Castor e fazenda Alvorada. 

No diagrama Ti!100xZrx Sr/2, da Figura 1.58, as rochas plotam no cam
po calcoalcalino e de toleítos de baixo potássio. No diagrama MgO x CaO 
x Al20 3 (Fig. 1.591, as amostras plotam próximas ao vértice do MgO, evi
denciando, possivelmente, perdas de A120 3 e CaO durante os processos 
de serpentinização. 

Utilizando o diagrama atômico Fe + Ti x AI x Mg ( Fig. 1.601, observa
se que as amostras coincidem com o campo dos komatiitos ultramáficos. 
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Já no diagrama AFM ( Fig. 1.611, as amostras plotam no campo dos perio
dotitos metamórficos, de rochas máficas e ultramáficas acumuladas 
ofiolíticas. 

No diagrama binário Al20 3 x FeO (FeO + MgOI (Fig. 1.621, as amos
tras encontram-se dispersas tanto no campo komatiítico como no campo 
toleítico, coincidindo, no diagrama Ti02 x MgO ( Fig. 1.631, com o campo 
dos komatiitos, de Naldrett & Cabri (19761. 

Em face do exposto, denota-se que os dados disponíveis não per
mitem o enquadramento de tais ocorrências de rochas ultramáficas em um 
contexto geológico específico, sendo necessário para tanto um adensa
mento na amostragem aliado a um maior número de análises químicas. 

Neste sentido, cabe ainda mencionar que lssler (19821, utilizando os da
dos analíticos aqui expressos, somados a resultados de análises de amos
tras coletadas na vizinha Folha SG. 22 Curitiba, considerou estas litologias 
como parte de uma seqüência ofiolítica desmembrada, observando-se, tam
bém nos diagramas apresentados por este autor, uma extrema dispersão 
dos dados pelos vários campos dos diagramas discriminantes empregados. 

1.2.7- Quartzo Monzonito Campinas 

1.2.7.1 -Generalidades 

Descoberta no final do século passado, a região estanífera das proximida
des do rio Camaquã foi estudada, em maior ou menor escala, dentre ou
tros, porTarga (19241, Guimarães (19261, Carvalho (19321, Barbosa (19391, 
Alvim (1939), Franco (19441, Leinz & Pinagel (19451, Picada & Pinto (1966), 
Tessari & Picada (19661 e Jost (19811. 

Franco (op. cit I, estudando parte desta faixa estanífera, notadamente 
a que cor responde à área aflorante do Quartzo Monzonito Campinas, re
conheceu que a área mineralizada compreenderia dois grupos principais 
de rochas. De um lado, as mais antigas, representadas por micaxistos, clorita 
xistos, talco xistos, quartzitos e mármores, constituiriam a Série Porongos 
(Carvalho, 1933), de idade algonquiana e, de outro, intrusões de grandes 
massas magmáticas ácidas, constituindo granitos ligeiramente alcalinos 
e diques de aplitos, pegmatitos e veeiros de quartzo, mineralizados a cas
siterita, e menos comumente a molibdenita. Estas intrusões graníticas pro
vocaram, segundo Franco (op. citl, em algumas regiões, a formação de 
apófises e auréolas cornubianíticas nos termos da Série Porongos, consti
tuindo, porém, unidades igualmente algonquianas. Um acentuado meta
morfismo pneumatolítico, segundo o autor, provocou a turmalinização dos 
xistos, quartzitos e granitos, além da formação de greisens, notando-se in
tensa muscovitização das paredes do granito e larga disseminação de cas
siterita e turmalina. As rochas magmáticas, mineralogicamente compos
tas por quartzo, oligoclásio, ortoclásio, microclínio, biotita, muscovita, apa
tita, zirconita e titanita, constituiriam, segundo Franco (op. ctt.l, biotita gra
nitos, granitos a duas micas e muscovita granitos texturalmente variando 
entre termos equigranulares, porfiróides e pegmatóides. 

Leinz & Pinagel (19451, estudando as ocorrências de estanho e tungs
tênio de Encruzilhada do Sul, admitiram consangüinidade e mesma idade 
para os vários granitos da região, destacando que os mesmos se diferen
ciariam por pequenos aspectos, como a coloração e textura, exemplifica
dos pela tonalidade rósea nas vizinhanças do cerro da Árvore, cinza-escuro 
e textura ligeiramente porfiróide em Sanga Negra e Cerro Branco, bem co
mo cinza-claro e textura equigranular fina nas proximidades do rio Cama
quã, embora todos fossem muito semelhantes na composição mineraló
gica e aspectos estruturais. Consideraram que o atualmente denominado 
Quartzo Monzonito Campinas, mineralizado a estanho, representaria a por
ção a picai de um grande batólito granítico, enquanto outros, enriquecidos 
em Sn e W, constituiriam as porções inferiores. 

Tessari & Picada (1966), mapeando a quadrícula de Encruzilhada do Sul, 
individualizaram uma massa de rocha granítica constituída, principalmen
te, por muscovita granito e granito a duas micas (muscovita-biotita grani
to I, à qual denominaram Granito Campinas, uma vez que o mesmo aflora 
nas proximidades da mina Campinas, na região de Campinas. Embora com 
a falta de contatos diretos, observaram a ocorrência de corpos tubulares 
de muscovita granitos, de granulação fina e tonalidades róseas, provavel
mente consangüíneos ao Granito Campinas, cortando o Complexo Encru
zilhada, considerando, por esta razão, a rocha granítica, ora em discussão, 
mais jovem que este complexo granítico, a Formação Vaca caí (Grupo Po
rongosl, como já salientado por Franco (19441 e Leinz & Pinagel (19451, e 
o Complexo Granítico Dom Feliciano. Em função das relações de contato 
e características deste granito, classificaram-no como do tipo intrusivo e 
relacionado às últimas fases do plutonismo ígneo responsável pela mtse en 



place do Complexo Granítico Encruzilhada, afirmando que o Granito Cam
pinas estaria intimamente associado aos fenômenos de turmalinização, grei
senização e mineralizações de estanho e tungstênio. 

No mesmo ano, Picada & Pinto (1966), mapeando a Folha Figueiras, 
cartografaram, no âmbito do Granito Campinas (Tessari & Picada, op. cit.), 
duas fácies distintas: 
- Tipo Campinas: granitos monzoníticos a biotita, às vezes a duas micas, 
de caráter subalcalino, leucocrâticos, coloração cinza-escuro, isótropos, gra
nulação média, ocasionalmente com pequenos fenocristais; e 
- Tipo Figueiras: granitos subalcalinos e alcalinos, com muscovita (e tur
malina), biotita rara, hololeucocráticos, coloração róseo-esbranquiçada, 
granulação média a grosseira, levemente orientados (raramente isótropos). 

Picada (1971), adotando a subdivisão de Picada & Pinto (op. cit.), des
membrou do Granito Campinas (monzonítico) as rochas graníticas com 
muscovita, as quais denominou Granito Figueiras. 

Entretanto, Jackson et ali i (1973) tornaram a utilizar a denominação de 
Tessari & Picada (1966), unificando as rochas graníticas ora discutidas sob 
a denominação única de Granito Campinas, a c mesmo tempo em que rea
firmaram as considerações de Leinz & Pinagel (1945), de que, por suas ca
racterísticas texturais e forma de intrusão, o Granito Campinas pertence
ria ao mesmo evento tardiorogênico das demais rochas graníticas da região, 
diferenciando-se, somente, pela posição a picai que ocupa, preservado, se
gundo Jackson et alii (op. cit.), por se encontrar em um bloco estrutural
mente negativo, o que o resguardou da erosão, mais pronunciada nas ro
chas das regiões a leste. 

Jost (1981), em função da composição mineralógica da unidade ora des
crita, passou a denominá-la de Quartzo Monzonito Campinas, 
considerando-a como tarditectônica e intrusiva tanto nos metamorfitos do 
Supergrupo Porongos como no Complexo Granítico Encruzilhada do Sul. 
Segundo Jost (op. cit. ), o emplacement do Quartzo Monzonito Campinas 
foi, aparentemente, controlado pela interseção das Falhas Vigia- Roque 
e Passo do Marinheiro, sendo o mesmo responsável por intensa alteração 
hidrotermal das rochas dos Complexos Encruzilhada do Sul e Cerro da Ár
vore. Considerou, ainda, que as relações de campo, feições texturais e trends 
petrológicos sugeririam que, dentre as várias rochas graníticas da região, 
as mineralizações estaníferas seriam devidas à intrusão do Quartzo Mon
zonito Campinas, evidenciando que o evento ígneo seria contemporâneo 
aos falhamentos profundos aí ocorrentes ou ligeiramente mais jovem. 

lssler (1982), baseado em dados radiométricos preliminares, obtidos pelo 
Projeto RADAMBRASIL, concluiu que o Granito Campinas, com relação 
S~7 /Sr86em torno de O, 715, representaria o produto da refusão das rochas 
metassedimentares e metavulcânicas do Grupo Porongos, denotando ana
logias com granitos do tipoS (Chappel & White, 1974), propondo uma con
sangüinidade genética em relação ao Granito Catinga (Trainini et ali i, 1978), 
ambos de características sintectônicas, constituindo uma mesma suíte mag
matectônica alojada entre 770 e 670 MA e oriunda de esforços compres
sionais ocorrentes durante a elaboração da Faixa Arco-Fossa Tijucas. 

Os autores do presente relatório, em função das características petro
gráficas da massa rochosa em questão, adotam a denominação de Quart
zo Monzonito Campinas, sugerida por Jost (1981), tanto para as rochas com 
esta composição como aquelas intimamente associadas, relacionadas a fe
nômenos de alteração pneumatolítica, tratada por Picada (1971) como Gra
nito Figueiras. 

Por outro lado, as características litoquímicas desta rocha, bem como 
os dados geocronológicos disponíveis, apontam, para a mesma, uma ge
ração em ambiente tectônico compressivo, constituindo um corpo graní
tico alóctone, intrometido nas seqüências xistosas do Supergrupo Porongos. 

1.2.7.2- Distribuição na área 

Restrito a apenas uma área de exposição contínua, o Quartzo Monzonito 
Campinas localiza-se na porção sudeste da Folha SH.22-Y-A, ocorrendo em 
ambas as margens do rio Camaquã, logo a oeste do Passo do Marinheiro. 
Constitui um corpo alongado segundo uma direção aproximada N20°E, com 
dimensão em torno de 125 km2. 

1.2.7.3- Posição estratigráfica 

A restrita distribuição em área do Quartzo Monzonito Campinas dámar
gem a que o mesmo mantenha relações de contato com apenas quatro uni
dades litoestratigráficas, representadas por litologias do Complexo Canguçu, 
do Supergrupo Porongos (Indiviso e Complexo Cerro da Árvore) e da For
mação Rosário do Sul. 

Nos dois primeiros casos, os contatos são exclusivamente tectônicos, 
identificados por zonas de cisalhamento de direção N20° E e pequenas fa
lhas orientadas no quadrante noroeste. 

Em relação ao Complexo Cerro da Árvore, notam-se contatos de um 
lado, tectônicos, representados, igualmente, por zonas de cisalhamento 
com direções N20° E e, de outro, contatos nitidamente intrusivos, exausti
vamente relatados nos vários trabalhos executados na área, representados, 
ora por apófises de rocha granítica intrometidas nos metamorfitos, ora pe
la formação de pouco espessa auréola de metamorfismo de contato nos 
seus bordos. 

Por fim, em vários locais o Quartzo Monzonito Campinas é recoberto, 
em discordância do tipo não conformidade, por sedimentitos da Formação 
Rosário do Sul. 

As relações de contato acima expostas, notadamente o caráter intru
sivo nos metamorfitos do Complexo Cerro da Árvore aliada às característi
cas compressivas evidenciadas pelos seus aspectos litoquímicos, permi
tem, pelo menos a priori, concluir que o Quartzo Monzonito Campinas te
ria sua evolução ligada aos estágios deformacionais finais que atingiram 
o Complexo Cerro da Árvore. Esta colocação se prende, principalmente, 
ao fato de que inexistem relações compatíveis entre as fases principais de 
deformacão e metamorfismo desenvolvidas sobre as rochas do Complexo 
Cerro da Arvore e o corpo granítico ora discutido, isento de qualquer alte
ração metamórfica posterior ao seu posicionamento. Deste modo, ter-se
ia uma idade mínima para a geração da "nappe superficial" desenvolvida 
sobre os Metamorfitos Porongos, admitida por Jost (1981) como pós
metamórfica, na qual o quartzo monzonito encontra-se intrusivo, e, com 
isto, considerando válida a isócrona de referência, com 770 MA, os está
gios de deformação principais ligados à evolução do Supergrupo Poron
gos ter-se-iam desenvolvido em época anterior a esta idade. 

Considerada a idade obtida para o Quartzo Monzonito Campinas, 
observa-se que esta é bastante semelhante àquelas obtidas em riolitos (735 
MA) e em pequeno corpo de quartzo monzonito a oeste de Pinheiro Ma
chado, nas vizinhanças dos domínios do Supergrupo Porongos, os quais 
foram, neste relatório, englobados no Complexo Canguçu. Tais rochas po
deriam ser cogenéticas com a rocha em discussão, sendo este magmatis
mo sugestivo da possibilidade de uma estabilidade precoce das áreas des
ta porção da Faixa de Dobramentos Tijucas em épocas, talvez, até ante
riores ao Evento Geodinâmico Brasiliano. 

De qualquer forma, à luz dos dados disponíveis, pode-se afirmar que 
as principais fases de deformação, metamorfismo e carreação tectônica das 
rochas do Supergrupo Porongos, juntamente com a intromissão do Quartzo 
Monzonito Campinas, precederam a migmatização e a granitogênese do 
Macico Pelotas, com idades em torno de 650 MA e tradicionalmente refe-
ridas à fase sintectônica do Evento Geodinâmico Brasiliano. · 

1.2.7.4- Geocronologia 

Para a caracterização geocronológica do Quartzo Monzonito Campinas, 
dispõe-se de quatro datações, das quais uma foi gentilmente cedida pelo 
geólogo Enio Soliani Junior, e as demais foram executadas pelo Convênio 
RADAMBRASIL/IGUSP sobre amostras coletadas pelos autores deste re
latório e, também, sobre uma amostra cedida pelo geólogo José Carlos 
Frantz (Fig. 1.64). 

As datações Rb-Sr realizadas até o presente (Tab. 1.XXV) não permi
tem ainda definir, precisamente, a idade desta unidade, devendo serres
saltado que, para o cálculo das idades convencionais, foi utilizada uma ra
zão inicial arbitrária, em torno de O, 708, revelando idades com cerca de 1.000 
MA. Outrossim, o conjunto, quando tratado ern diagrama isocrônico, re
vela um alinhamento com elevado erro experimental (cerca de 20%), de
corrente da falta de controle da razão inicial ( Fig. 1.65). 

Em vista da notória necessidade de datações adicionais para refinar a 
qualidade do resultado, prefere-se, aqui, reportar uma idade aproximada 
(cálculo manual), com cerca de 770 MA, para a isócrona de referência. A 
razão inicial obtida, com valor de O, 715, denuncia distinção genética do corpo 
estudado comparativamente aos demais plutões geograficamente próxi
mos (Encruzilhada do Sul, Arroio dos Ladrões), cujas razões iniciais são in
feriores a O, 71. Tal fato sugere, fortemente, uma origem palingenética para 
o Quartzo Monzonito Campinas. 

Em síntese, a interpretação geocronológica conduz a fixar o Quartzo 
Monzonito Campinas como temporalmente anterior à última fase de indi
vidualização dos granitóides do Complexo Canguçu e ao posicionamento 
da fase sintectônica do Complexo Granítico Encruzilhada do Sul. 
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TABElA 1.XXIII 
Supergrupo Porongos. Litologias variadas. Análises químicas e composições normativas 

·~ 

Arcóseo Arcóseo 882/GF 963/RB 934{GF 963/RB 963tRB 963/AB 933/LK 
N? da amostra 

01* 02' 110 262.2 438.3 268.2 268.1 268 2618 

Sí02 92,06 79,36 47,10 61,50 74.40 58,10 66,80 60,80 59,40 
AI20 3 3,60 8,68 17,00 11.20 12,20 20,60 15,10 13,80 16,~ 

F8:103 0,00 0,00 9,08 2.98 0,88 6,40 4,64 3,37 7,36, 
FeO 0,25 1,80 5,24 3,36 0,16 2,70 V6 3,03 0,64 

ta! Mno 0,02 0,15 0,20 0.89 <0,10 <0,10 0,12 <O, to <O,tô 

.11 81 MgO om 0,08 5,45 5,40 0,42 1,11 1,58 5,78 1,14 
E l; C aO 0,63 1,15 0,44 3,94 0,86 <0,10 0,10 5,29 1,98 
'3 "iij 
o:r E Na20 0,66 2,15 1,68 1,68 4,74 0,70 0,40 1,62 1,45 
" ., K20 1,45 5,21 4,75 4,23 3,00 3,71' 1 ~ 2,82 3,03 3,71 

~ E Ti02 0,06 0,17 2,47 0,56 0,18 0,8' 0,86 0,52 o,as 
<( " P:A; 0,03 0,25 0,29 0,39 <0,10 0,11 <0,10 <0,10 1.40 

jjj 
H20 - - - -- - - -

PF 0,40 0,75 5,87 4,83 0,68 4,32 3,20 3,98 3,~ 

Total 99,28 99,77 97,64 99,76 98,23 99,80 99,99 101,39 98,46' 

Ba - 1320 880 460 1850 810 1240 -
Co 50 38 <5 22 10 14 18 

~ 
C r - - 73 68 19 106 80 126 128 

E Cu - - 39 36 <5 76 28 14 68 

!! la - <30 <30 <30 <30 <30 <30 

o Nb <20 <20 <20 <20 <20 <20 63 
" Ni 8 46 56 ., - 51 52 <5 45 E 
<I> Pb - - <10 < 10 40 <10 < 10 < 10 44 
2 

Se - - 2B 14 <5 12 6 9 c ., 
<50 320 E Sr <50 320 154 <50 -

&! v - 224 320 <5 110 24 160 140 
y - - 40 53 12 40 10 20 -
Zn - - <200 <200 <200 <200 <200 <200 <200 

Zt - 210 220 14 280 56 240 -

Quartzo 82,33 47,98 19,71 24.49 30,51 35,62 47,42 21,62 38,61 
Ortoclâsio 8,15 28,36 18,10 18,82 22,01 28,31 25,81 18,17 20,35 
Albita 5,82 15,79 15,44 14,94 49,27 6,18 3,49 14,05 12,93 
Anortita 2,52 o 0,62 14,79 3,78 0,18 0,03 22,06 o 

in Aegirina o o o o o o o o o 
..... Biotita 0,86 4,78 o o o o o o 3,96 
~-

Diopsídio o o o 2,70 o o o 3,44 o 
g Hiperstênío o o 14,74 17,46 1,05 2,89 4,06 15,23 o 
E Oiivína o o o o o o () o o l:l 
" Actinolita o o o o o o o o o I 

~ 
Titanita 0,15 0,42 o o o o o o 0.50 
Wollastoníta O, 1() 1,47 o a (} o o o o 

~- Feldspatóíde o o o o o o o o o 
G llmenita o o 5,09 1,12 0,34 1,61 1,68 1,01 1,31 

e Hematita o o o o 0,47 2,00 0,06 o 7,77 
o Magnetíta o o 11,28 4,63 0,32 6.97 7,00 5,10 0,22 
z 

li reão o 0,60 0,04 o o 0,06 0,01 0,05 o 
Apatita 0,07 o 0,74 0,97 0,24 0.27 0,24 0,24 3,49 
Cromita o o 0,02 0,02 a 0,02 0,02 0,03 o 
Corindch o o 11.92 o 1.01 14.88 10,18 o 10,86 
Fluorita o o o o o o o o o 

Q 63.32 52,08 35,58 33,53 31,59 49,98 61,78 27,53 53,71 
A 12,74 41,$2 61.30 37,23 58,39 49,73 38,17 32,73 46,29 
p 3,94 o 2,12 24,25 10,02 0,30 0,04 39,74 o 
F o o o o o o o o o 

M 2,86 0,86 23,33 33,43 4,36 7,39 12,02 35,11 8.47 
A 86,94 79,65 19,16 29,16 87,64 36,28 35,22 28,06 38,32 
F 10,20 19,46 57.41 37,41 I 8,01 56,32 52,76 36,83 53,21 

Fe + T1 - - - - -- - - - -
Mg - - - - - - - - -
AI - - - ~ - -

MgO 1,63 0,81 23,81 26,28 2,71 5,09 9,42 23,24 5,75 
C aO 14,65 11,60 1,92 19,18 5,56 0,46 0,60 21,27 9,99 
Ar20 3 63,72 87,59 74,27 54,53 91,73 94.45 99,99 55,49 84,26 

Classificação petrográfica das amostras analisadas: 01 - metarcóseo ti pico de grão fino - amostra composta (81; 02 - metarcóseo típico de grilo médio amoslra composta ( 15); 882/ GF-110 - biotíta-rnuscov i ta 
xisto; 963/RB-262.2- ultramafito; 934/GF-438.3- milonito gnaisse; 963/RB-268.2- fílaníto; 963/RB-268.1 - seric~a-biotita-quartzo filito; 963/RB·268- metavulcãnica; 933/LK·261B - epidoto anfibol ito 
933/LK·261 - sericíta-quartzo xisto com cloritóíde; metavulcànícas: HH·7.1e- base do derrame; HH-7.1g -· parte maciça do derrama; HH·7.1j zona vesicular do topo do derrame; HH·7. 1d parte maçíca 
do derrame; HH-7.2c ~ parte maciça do derrame: 910/LK·163B metadacíto pórfiro; 9631RB·265 bíotita·plagioclâsio gnaísse; 963/RB-289 - calcossilicatada. · 
• Anáti>~es compiladas de Jost (1981). 
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,.--
Metatufo 910/LK 963/RB 963/RB g33/LK 
c/clorit. 

HH-7.1e* HH-7.1g* HH-7.1j* HH-7. 1d* HH-7.2c* 
1638 265 289 261 

r---
60,20 65,08 63,61 63,70 62,40 61,66 62,93 68,40 54,00 48,70 

17,90 16,06 17,94 16,51 15,04 20,12 17,22 12,60 15,50 12,80 

5,99 0,00 0,68 0,00 1,14 0,29 1,44 2,23 2,85 4,79 

1,75 7,01 3,78 5,98 3,57 5,32 4,39 2,55 6,03 8,20 

<0,10 0,06 0,11 0,09 0,15 0,21 0,14 <0,10 0,14 0,20 

1,16 1,18 1,77 1,62 1,85 1,51 3,29 1,22 3,74 7,41 

1,65 0,96 0,32 0,24 3,64 0,30 2,26 3,71 5,53 12,00 

1,35 0,58 2,41 1,24 2,08 0,99 1,95 2,58 3,29 2,49 

3,53 3,76 5,12 4,49 3,62 4,61 3,11 2,93 3,46 0,34 

0,92 1,03 0,62 0,73 0,58 0,70 0,62 0,60 1,13 1,06 

1,32 3,43 0,14 0,13 0,12 0,16 0,14 <0,10 0,50 0,10 

- - 0,15 0,18 0,02 0,06 - - - -

4,25 - 2,66 4,13 4,98 3,21 1,77 2,59 2.41 1,30 

100,12 99,15 99,31 99,04 99,17 99,14 99,26 99,61 98,58 99,39 

700 - - - - - - 1080 840 50 

17 - - - - - - - - -

194 - - - - - - 72 58 510 

37 - - - - - - 18 <5 82 

<30 - - - - - - 30 <30 <30 

<20 - - - - - - 20 <20 <20 

60 - - - - - - 22 10 168 

< 10 - - - - - - <10 <10 < 10 

22 - - - - - - - - -
<50 - - - - - - 350 690 360 

100 - - - - - - - - -

56 - - - - - - - - - I 
<200 - - - - - - <200 <200 200 

340 - - - - - - 20 280 82 

38,59 41,89 25,43 34,01 25,46 33,20 28,27 36,29 3,92 o 
21,70 23,03 31,34 10,01 22,71 28,41 18,84 12,76 21,21 1,82 
11,88 5,09 21,12 28,00 18,88 8,73 16,92 22,46 28,28 19,04 

o o 0,69 11,08 18,36 0,46 10,55 14,56 17,96 20,56 
o o o 0,36 o o o 7,98 - -
o o o o o o o o - -

3,00 o o o o o o o 6,17 26,58 
o 14,74 9,31 14,75 10,14 13,05 14,64 o 13,96 23,20 
o o o o o o o o - 0,67 
o o o o o o o o - -
o o o o o o o 0,51 - -
o o o o o o o 0,68 - -

o o o o o o o o - -
1,82 2,03 1,22 1,46 1,13 1,39 0,21 o - 1,82 
4,00 o o o o o o o - -
3.41 o 1,04 o 1,79 0,45 2,18 3,39 4,37 6,00 
0,07 o o o o o o 0,04 0,06 0,01 
3,15 1,79 0,34 0,33 0,30 0,40 o 0,24 - 0,22 
0,04 o o o o o 0,34 o - 0,10 

12,34 11,44 8,48 o 1,45 13,91 7,05 o - -
o o o o o o o 0,07 - -

53,47 59,84 32,36 46,30 29,88 46,89 37,90 42,16 - -
46,52 40,16 66,17 53,02 38,79 52,27 39,80 27,02 - -

o o 1.47 0,67 31,32 0,84 22,30 30,82 - -
o o o o o o o o - -

8,80 9,42 12,93 12,15 15,23 11,90 22,44 10,81 - -
37,02 34,64 54,99 42,98 46,93 44,12 36,05 48,82 - -
54,18 55,94 32,08 44,86 37,84 43,98 40,51 40,37 - -

- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -

5,60 6,48 8,84 8,82 9,01 6,88 14,45 6,96 - -
7,97 5,27 1,60 1,31 17,73 1,37 9,95 21,16 - -

86,43 88,24 89,56 89,87 73,26 91,75 75,62 71,88 - -
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·Complexo Cerro do Árvore 
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compiladas + C<!l-ro Camboró Projeto $ Cerro ComborÓ 

Jost (1981) X Tufo cloritÓide RADAMBRASIL ® Tufo cloritóíde 

Fig. 1.57- Diagrama binário Si02 x (Na,O + K;01. de Cox. Bell e Pankhurst 119791. Rochas me
tavulcânicas do Supergrupo Porongos. 

1.2.7 .5 - Litologias e petrografia 

O corpo granítico aqui dtJnominado Quartzo Monzonito Campinas é, na ver
dade, constituído por três litologias principais: quartzo monzonito propria
mente dito, álcali-feldspato granito e luxulianito, os últimos oriundos, pro
vavelmente, de transformações autometassomáticas do primeiro. 

O quartzo monzonito, macroscopicamente, constitui uma rocha bas
tante homogênea em toda a sua extensão, caracterizada pela sua colora
cão cinza-claro com pontuações pretas, textura porfirítica muito comum, 
éom fenocristais cinza-claro de feldspato alcalino, quantitativa mente bem 
inferiores a uma matriz granular média a fina, constituída por feldspatos, 
quartzo e biotita, com rara muscovita. 

Ao microscópio, cpnforme Jost 11981), exibe textura hipidiomórfica, sen
do constituído, essencialmente, por plagioclásio, quartzo e microclínio, com 
biotita, rara muscovita e hornblenda como subordinados. Segundo o mesmo 
autor, esta rocha seria composta por três partes distintas: 1 - fenocristais 
de microclínio; 2 - associação de plagioclásio-microclínio-quartzo-biotita, 
com textura hipidiomórfica; 3 - matriz intersticial xenomórfica de 
plagioclásio-quartzo-biotita. O microclínio ocorre tanto na matriz quanto 
na forma de fenocristais, com formato hipidiomórfico, gemi nação xadrez 
pouco desenvolvida, contendo inclusões de biotita, plagioclásio e quart
zo. O plagioclásio está presente na matriz, representado por andesina, em 
cristais hipidiomórficos, maclados segundo Albita e Albita-Carlsbad; são 
comuns cristais zonados, com núcleos mais cálcicos, muitas vezes bastante 
alterados, e com bordos mais albíticos. O quartzo ocorre em cristais xeno
mórficos, na matriz, ou como inclusões poiquilíticas arredondadas nos fe
nocristais de K-feldspato. A biotita exibe pleocroísmo e coloração diferen
ciais: é avermelhada nos bordos do corpo e marrom em sua porção cen
tral. Os minerais acessórios presentes são hornblenda verde-clara, clino
zoisita, zoisita, esfeno, zircão, opacos, apatita, rutilo e leucoxênio. De acordo 
com Jost {op. cit.l, a granulação fina e a zonação dos plagioclásios sugeri-
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TABELA l.XXIV 

Supergrupo Porongos. Rochas metaultrabãsicas. Análises químicas e composições normativas 

N? da amostra 945/RG 945/RG 945/RG 882/GF 934/GF 

218 216B 216A 141 459.5 

Si02 39,51 39,90 36,60 40,82 37,74 

A120 3 1,08 0,10 0,10 0,92 1,19 

Fep3 4,95 8,05 5,71 7,01 5,30 

FeO 0,86 <0, 10 1,39 1,36 0,98 

~~ MnO 0,13 <0,10 <0, \0 <0,10 <0,10 ., 
39,90 38,00 37,80 36.03 37,65 -~ ~ MgO 

·:;·a; CaO 0,36 0,10 0,55 0,10 1,90 
o- E Na20 0,61 0,43 0,67 1,26 0,94 

.~ s K20 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 
:<;; c 

Ti02 <0,10 0,15 0,15 <0,10 <0,10 c " <( E 
;lJ PPs <0,10 0,15 <0,10 <0,10 <0,10 

H20 - - - - -
PF 13,00 13.70 17,30 12,30 14,30 

Total 99,89 100,88 100,57 100,20 100,40 

Ba 21 24 20 - 10· 

Co - 112 70 67 -

Ê 
C r 2800 1220 2200 1700 2400 

c. Cu 5 <5 <5 <5 7 
~ La - <30 <30 - -
~ Nb <20 <20 <20 < 10 <20 o 
c Ni 1840 1760 1860 1600 1600 " E Pb - <10 < 10 56 -
~ 

Se - <5 <5 - -E 
" Sr <60 <60 <50 - <50 E 

" v 48 19 5 62 31 jjj 

y - < 10 <10 - -
Zn <200 <200 <200 <200 <200 

Zr < 10 <10 < 10 - <10 

Quartzo o o o o o 
Ortoclásio o 0,62 0,62 o o 
Albita 5,29 o o o 1,83 

Anortita o o o o o 

"' Hornblenda 1,68 o o 1,12 19,19 ..... o o o 0,98 "' Biotita 0,97 

c Diopsídio o o 1,95 o o 
g Hiperstênio 24,51 36.42 19,09 22.47 7,86 

~ Olivina 59,94 60,12 64,60 15,75 63,83 
:r: Actinolita o 3,66 5,95 57,15 -
o, Titanita 0,28 o o o 0,28 

* Wollastonita o o o o o i Feldspatóide o o o o o 0.. 

ü llmenita o 0,32 0,34 0,03 o 
E Hematita 2,80 7,59 1,15 1,01 4,68 
o Magnetita 4,24 0,72 5,40 0,14 1,05 z 

Zircão o o o o o 
Apatita 0,27 0,21 0,28 om 0,27 

Cromita 0,01 0,30 0,56 o o 
Coríndon o o o o o 
Calcita o o o o o 

o o o o o o 
A o o o o o 
p o o o o o 
F o o o o o 

M 86,64 82,83 83,81 79,84 84,72 
A 1,57 1.16 1,71 3,01 2,34 

F 11,78 16,01 14,48 17.15 12,94 

Fe +Ti 14,79 0,90 18,90 21,32 16,26 
Mg 83,21 98,90 80,90 76,95 81,48 

AI 2,01 0,20 0,20 1,76 2,26 

MgO 96.45 99,48 98,31 97,25 92.41 
C aO 0,89 0,26 1.43 0,27 4,68 

AI,03 2,66 0,26 0,26 2.49 2,92 

Classificação petrográfica das amostras analisadas: 945/RG-218, 945/RG-2168, 945/RG-216A, 
882/GF-141 e 934/GF-459.5- serpentinito. 
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Fig. 1.58 - Diagrama Ti/100 x Zr x Sr/2 de Pearce & Cann 119731. Rochas ultrabásicas do Super
grupo Porongos. 
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Fig. 1.59- Diagrama MgO x CaO x AI,03, com campos de rochas komatilticas de Arndt, Naldrett 
& Pyke 11977) e trend do I iquido de Skaergaard retirado de Coleman 119n). Rochas ultrabásicas 
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Fig. 1.60 - Diagrama atômico Fe + Ti x AI x Mg, de Jensen 11976) apud Francis & Hynes 119791. 
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Fig, 1,63- Diagrama Ti0
2 
x MgO, retirado de Naldrett & Cabri (1976}, Rochas ultrabásicas do Su, 

pergrupo Porongos. 
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Fig. 1.64- Mapa de localização de amOstras de rochas com datações geocronológicas pertencentes ao Quartzo Monzonito Campinas e ao Complexo Granítico Encruzilhada do Sul. 
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TABELA 1.XXV 
Quartzo Monzonito Campinas. Determinações radiométricas Rb-Sr. em rocha total 

Rb87ts,BG sr87 ts.aa· Idade conv.** 
N? N? de campo Rocha N? de lab. Rb (ppm) Sr(ppm) I MAl Ret.••• 

68 912/GF-282 Granodiorito 5732 211,9 340,6 1,81 0,05 o. 7363 ± 0,0008 1.059 85 N.T. 

69 ESS-CF-19 Granodiorito 4817 297,5 319,7 2,70 0,08 0,7449 ± 0,0010 954 64 534 

70 CF-78 Granodiorito 5884 185,5 479,8 1,42 0,04 0,7294 ± 0,0013 1.058 122 N.T. 

70A 8029/RG-578 Ozo. monzonito 5917 239,6 301,8 2,30 0,06 O, 7389 ± 0,0010 1.077 74 N.T. 

Constantes: À Rb = 1,42 x 10·11 anos·1; • valores normalizados para s,BGts.SS= 0,1194; •• (s,87 /S,BG) i = 0,708. 
***O número da referência corresponde ao da bibliografia. N. T. - Neste Trabalho. · 

<D ., 
~ 

(/) 

.... 
r-., 

0,75 
;;, 

0,74 

578 

0,73 

0,12 Análises em rocha total 

>. Rb = 1,42 X lo- 11 onos- 1 
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Fig. 1.65- Diagrama isocrônico de referência para amostras do Quartzo Monzonito Campinas. 

riam uma rápida cristalização. Relações texturais indicariam que o plagio
clásio mais rico em cálcio, o quartzo ídio a hipidiomórfico, o microclínio e 
a biotita coprecipitaram do magma em um primeiro estágio. O líquido in
tersticial remanescente teria cristalizado, subseqüentemente, na forma de 
plagioclásio mais rico em sódio, quartzo, algum microclínio e biotita. Uma 
última cristalização de albita teria ocorrido na matriz. A formação de feno
cristais de microclínio resultou, segundo Jost (op. cit.), de metassomatis
mo potássico posterior. Segundo o mesmo autor, a falta de mirmequitas 
e pertitas sugere uma cristalização sob alta pressão de água responsável, 
igualmente, pela larga auréola de alteração hidrotermal nas rochas 
encaixantes. 

Os álcali-feldspato granitos caracterizam-se por sua tonalidade cinza
esbranquiçado, textura equigranular média a grosseira, geralmente orien
tados por efeitos cataclásticos e constituídos, fundamentalmente, por felds
patos, quartzo e muscovita em palhetas bem desenvolvidas. Microscopi
camente, constituem-se principalmente de microclínio, quartzo e oligoclásio, 
com muscovita e biotita subordinadas. A deformação cataclástica é notá
vel, provocando o desenvolvimento de texturas cataclásticas com fragmen
tação de grãos, recristalização e curvamento dos planos de macia. A mus
covita apresenta-se em cristais incolores, contendo segregação de óxidos 
de ferro ao longo de suas clivagens. Originou-se da transformação da bio
tita, restos da qual, com tonalidade castanho-avermelhada, acham-se dis
postos paralelamente às clivagens, sugerindo a atuação de processos de 
greisenização. 

Jost (1981) mapeou um pequeno plutão de luxulianito, intrusivo em mi
lonitos da zona de falha Passo do Marinheiro. Apresenta cor branca, branco
. amarelada ou rosa-claro, constituindo rochas quartzo-feldspáticas fina mente 
granulares, ricas em turmalina na forma de agregados ou agulhas alonga
das. Em seção delgada, a textura é granular fina, hipidiomórfica, localmente 
xenomórfica e poiquilítica, com fenocristais de turmalina dissemináê:la. A 
composição mineralógica desta rocha, segundo Jost (op. cit.), é simples, 
representada por plagioclásio (oligoclásio e albita) e quartzo como consti
tuintes maiores, petrograficamente variando entre tonalito e granodiorito, 

tendo como acessórios microclínio, turmalina e muscovita. As relações tex
turais indicariam, segundo Jost (op, cit.), que a turmalina e a muscovita são 
produtos de alteração de plagioclásio e microclínio. 

1.2.7.6- Caracterização litoquímica 

Para o tratamento litoqufmico do Quartzo Monzonito Campinas foram rea
lizadas, pelo Projeto RADAM BRAS I L, análises químicas de 3 amostras do 
quartzo monzonito e de 2 amostras de seus produtos de alteração, deno
minados, neste capítulo, simplesmente como fase pneumatolítica, tendo 
sido compiladas, de Jost (1981). 3 análises químicas do primeiro, como cons
ta na Tabela 1.XXVI. 

A composição predominante desta unidade coincide com rochas mon
zograníticas, como pode ser vislumbrado na Figura 1.66, no diagrama 0-
A-P normativo de Streckeisen (1976), enquanto que as amostras referen
tes à fase pneumatolftica plotam no campo de álcali-feldspato granitos, de
monstrando o enriquecimento dos minerais (principalmente plagioclásio) 
em elementos alcalinos devido, provavelmente, à ação de cataclase e alte
ração destas rochas por processos pneumatolíticos. 

Tal evento se reflete também quando se analisa o diagrama An-Ab-Or 
( Fig. 1.67), com isobárica mínima de 5 kb (Winkler, 1977), caracterizando
se o quartzo monzonito por ser subsolvus, com as duas fases feldspáticas 
separadas, enquanto a fase pneumatolítica plota no campo hipersolvus. 

No diagrama razão de alcalinidade x Si02, de Wright (1969) ( Fig. 1.68), 
as rochas mostram quimismo pronunciadamente calcoalcalino, enquanto 
que no diagrama Ba-Rb-Sr (F'ig. 1.69), de El Bouseily & El Sokkary (1975). 
o quartzo monzonito plota no campo dos granitos anômalos, devido a pro
cessos de metassomatose ou granitização, ao passo que a fase pneuma
tolítica cai fora de qualquer campo, não permitindo concluir sobre a evolu
ção desta rocha em relação a processos de diferenciação. 

No diagrama de Condie (1973) (Fig. 1.70), as rochas exibem relações 
Rb x Sr em torno de 1, com indicação de geração em área de espessura crus
tal superior a 30 km. 
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TABELA 1.XXVI 
Quartzo Monzonito Campinas. Análises químicas e composições normativas 

Fase 
pneumatolltica 

912/ 912/ 912/ HJ-3• 
910/LK 910/LK 

N? da amostra HJ-2• HF-200• 
172.1 172.2 282 278.2 280 

Si02 62,77 66,50 64,20 67,43 68,18 68,08 71,50 71,20 

Al20 3 16,22 15,60 15,70 16,01 15,86 16,12 15,83 15,84 

Fep3 1,31 0,82 0,73 0,43 0,68 0,73 0,86 0,75 

Ul~ FeO 3,78 2,82 3,54 2,97 2,70 2,86 0,24 0,26 

·~ ~ MnO <0, 10 <0,10 <0,10 0,03 0,03 0,04 <0,10 <0,10 

'5 ·n; MgO 1,69 1,25 1,34 1,25 0,95 1,01 0,20 0,19 

~ E CaO 3,28 2,72 3,23 2,71 2,42 2,75 0,38 0,29 

.~ 
w 

Nap 3,27 3,91 3,80 3,46 3,34 3,23 ~ 2,02 1,75 
;;;; 

K20 3,98 3,61 3,78 3,76 4,34 4,77 
.:i: "' 3,23 4,03 

E 
"' Ti02 0,49 0,53 0,58 0,60 0,62 0,58 0,13 0,16 
[ij 

PP5 0,14 <0, 10 0,12 0,36 0,16 0,21 <0, 10 <0,10 

H20 - - - - - - - -

PF 0,89 1,08 0,79 0,56 0,60 0,46 1,28 1,45 

Total 97,92 96,77 96,11 99,87 9S,78 99,90 98,30 98,34 

B 20 56 46 - - - < 10 < 10 
Ba 1280 900 680 - - - 122 500 
Be <2 < 10 < 10 - - - 7 3 

E 
Cu 14 <5 8 - - - <5 <5 

a C r 61 30 54 - - - <5 <5 
E- F 1400 3200 1150 - - - 1600 1475 

"' La 152 <30 <30 - - - <30 <30 "' g Li <50 300 <50 - - - <50 274 

"' Mg 13000 7000 11400 - - - 1280 1800 E 
"' Mo <5 <5 <5 - - - <5 <5 
B Nb 39 <20 <20 - - - <20 <20 c: 

"' Ni 24 7 12 - - - <5 <5 
~ Pb 69 28 14 - - - < 10 < 10 
[ij 

Rb 241 537 277 - - - 649 667 
Sn 12 40 <5 - - - <5 5 
Sr 504 320 300 - - - 104 164 
Zn <200 <200 <200 - - - <200 <200 
Zr 3BO 180 260 - - - < 10 29 

Quartzo 23,08 39,68 34,21 26,72 27,57 28,80 36,47 35,21 
Ortoclásio 15,82 13,46 17,24 14,93 17,16 16,61 25,92 28,61 
Albita 28,44 17,81 15,50 33,30 32,41 29,38 29,09 28,17 
Anortita 13,50 9,38 13,29 9,06 8,87 10,29 o o 
Biotita 13,47 10,38 12,57 10,62 8,75 9,30 0,68 0,64 

Cõ I Ac 
o o o o o o o o ,.._ 

"' Hornblenda Ed. o o o o o o o o 
c: Ri. o o o o o o o o g 
:c KS o o o o o o o o 
5 Corindon 1,77 5,71 3,99 2,39 2,31 2,61 5,80 5,53 
I Wollastonita o o o o o o o o 
o, 

HiperstênioJ~~.· o o o o o o o o :li 
s:· o o o o o o o o 
"- Rutilo o o o o o o o o 
u Titanita 1,23 1,35 1,49 1,46 1,53 1,43 0,14 o 
E llmenita o o o o o o 0,15 0,31 
5 Hematita o o o o o o 0,28 0,29 z 

Magnetita 1,99 1,26 1,13 0,64 1,01 1,08 0,91 0,72 
Zircão 0,08 0,04 0,06 o o o o 0,01 
Fluorita 0,27 0,67 0,22 o o o 0,32 0,27 
Apatita 0,34 0,24 0,30 0,86 0,38 0,50 0,24 0,24 
Cassiterita o 0,01 o o o o o o 
Cromita o o o o o o o o 
Razão de alcalinidade 

2,01 de Wright (1969) 1,57 1,45 2,34 2,42 2,16 2,40 2,34 

An 23,37 23,09 28,87 15,81 15,17 18,28 o o 
Ab 49,24 43,80 33,68 58,12 55,46 52,20 52,88 49,61 
O r 27,38 33,11 37,45 26,06 29,37 29,52 47,12 50,39 

Q 28,55 49,40 42,64 31,80 32,05 33,86 39,86 38,28 
A 38,54 29,81 32,39 42,45 44,80 40,85 60,14 61,72 
p 32,90 20,79 24,97 25,75 23,15 25,30 o o 
Q 34,28 55,93 51,10 35,65 35,73 38,51 39,86 38,28 
O r 23,49 18,97 25,75 19,92 22,25 22,21 28,34 31,10 
Ab 42,24 25,10 23,16 44,43 42,01 39,28 31,80 30,62 

ID - Thorton e Tuttle (19861 69,19 76,69 71,00 77,34 79,45 77,40 97,29 97,52 
IC Poldervaart e Parker (1964) 13,50 9,38 13,29 9,06 8,87 10,29 o o 
Classificação petrográfica das amostras analisadas: 912/282 e 912/278.2 - granodiorito; 912/280 - biotita granito; HJ-2 - amostra composta (5) de granitóide com biotita marrom; HF-200- amostra 
composta (5) de granitóide com biotita vermelha; HJ-3 - amostra composta (5) de granitóide com biotita marrom; 910/LK-172.1 e 910/LK-172.2 - muscovita granito cataclástico. 
• Análises compiladas de Jost (19811. '' 
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Fig. 1.66 - Diagrama triangular Q-A-P normativo de Streckeisen (19761. Quartzo Monzonito Cam
pinas e suas alterações pneumatolfticas. 
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Fig. 1.67 - Diagrama triangular An-Ab-Or, com isobárica mlnima de pH
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Fig. 1.68- Diagrama Si0
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Campinas. 
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Fig. 1.69- Diagrama de diferenciação Ba x Rb x Sr, de El Bouseily & El Sokkary (1975). Quartzo 
Monzonito Campinas. 
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Fig. 1.70- Diagrama da relação Rb x Sr, de Condie (1973). Quartzo Monzonito Campinas. 

Normativa mente, as amostras do quartzo monzonito mostram compo
sição distinta da gerada pelos primeiros fundidos anatéticos, distanciando-se 
do vale termal do diagrama Q-Ab-Or (Fig. 1.71), enquanto que os compo
nentes da fase pneumatolítica ocorrem próximo a este; seu posicionamento 
podendo ser devido à atuação de cataclase, como já foi aventado 
anteriormente. 

Ainda no que se refere às características litoquimicas dessa unidade, 
lssler (1982), utilizando os dados analíticos aqui tabelados, concluiu ser esta 
rocha semelhante aos granitos estaníferos orogênicos, do tipoS (Chappell 
& White, 1974), oriundos de anatexia de rochas sedimentares, vistos sua 
elevada razão inicial sr87 /Sr86, elevado teor de coríndon normativo ( > 1%) 
e relação molecular AI20 3/(Na20+K20+Ca0) > 1,1. 

Portanto, o Quartzo Monzonito Campinas pode ser caracterizado co
mo constituindo um corpo alóctone, intrusivo, epitectônico, de caracte
rísticas compressivas e oriundo da remobilização de rochas sedimentares. 
A fase pneumatolítica associada, juntamente com a mineralogia, as carac
terísticas químicas e as reações metamórficas de contato desse corpo dão 
conta de um magma original supersaturado em água, capaz, portanto, do 
transporte e deposição do Sn a ele associado. Pelas características das bio
titas e as relações FeO/ Fe20 3 x I D, observáveis no diagrama de lshihara et 
ali/ (Fig. 1. 72), como era de se esperar, o Quartzo Monzonito Campinas pode 
ser referido à "série a ilmenita" desses autores, onde, devido à fugacidade 
de oxigênio no magma, o estanho encontrar-se-ia em estado divalente e, 
não podendo, assim, substituir outros elementos em silicatos comuns, te
ria condições de concentração e deposição nas porções a picais da intrusão. 

1.2.8- Complexo Granítico Encruzilhada do Sul 

1.2.8.1 - Generalidades 

Voltado à geologia local e aos aspectos petrográficos e genéticos das ocor
rências de cassiterita da "Faixa Estanífera do Rio Grande do Sul", Franco 
(1944) descreveu sumariamente a geologia da região, distinguindo um "Com
plexo Cristalino", arqueano, recoberto por xistos da "Série Porongos", re
lacionada ao Algonquiano Inferior, tendo sido o conjunto todo recortado 
por intrusão granítica, a qual teria promovido reações de metamorfismo 
térmico sobre as rochas xistosas. 

Leinz & Pinagel (1945), com respaldo em trabalhos anteriores com par
ticipação do primeiro (Leinz; Barbosa; Teixeira, 1941), apresentaram já um 
quadro mais detalhado acerca da geologia do Escudo Sul-Rio-Grandense 
e, em particular, da área mineralizada a tungstênio e estanho a oeste
sudoeste de Encruzilhada do Sul. 
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Fig. 1.72- Diagrama de Jshihara et a/!1(1979) para diferenciação entre granitos a ilmenita e a mag
netita. Quartzo Monzonito Campinas. 

Assim, distinguiram estes autores "massas arqueanas de gnaisse e gra
nitos parcialmente gnaissificados" que, de modo especial aflorantes ao norte 
de Pelotas e na estrada Piratini-Canguçu, constituiriam um complexo 
" ... atravessado de diques e massas maiores de granitos mais modernos, 
semelhantes aos granitos de Caçapava, Encruzilhada e Porto Alegre". 

Na área estanífera, conforme já o fizera Franco (op. cit. ), Leinz & Pina
gel (op cit.) descreveram xistos e quartzitos que, recortados por granitos 
intrusivos, o conjunto referido ao Algonquiano, mostrariam contato com 



rochas andesíticas e seriam localmente recobertos por arenitos correlacio
nados com a "Série Camaquã". 

No que tange às mineralizações d~,tungstênio e estanho, tais jazimen
tos, segundo os autores em questão, e5\ariam relacionados às fases finais 
de cristalização das massas ígneas graníticas, com o desenvolvimento de 
greisens e filões quartzosos mineralizados junto ao contato dessas com as 
rochas xistosas encaixantes. 

Na introdução do trabalho de Leinz & Pinagel (op, cit), Guimarães, ar
gumentando com as prováveis dimensões batolíticas do granito de Encru
zilhada, discutiu os efeitos térmicos e tectônicos que tal massa, se ígnea, 
iria promover em suas encaixantes, concluindo acerca da provável origem 
palingenética, por granitização, dessa rocha e sugerindo a vinculação das 
mineralizações a atividades magmáticas posteriores. 

Na década de 1960, com subsídios obtidos durante trabalhos de ma
peamento geológico regional conduzidos pelo DNPM, Picada revelou al
guns novos aspectos da geologia da região, discutindo a ocorrência de mig
matitos, granitos e greisens (Picada, 1965) na zona detalhas Vigia- Roque, 
notável acidente tectônico a leste de Encruzilhada do Sul, e salientando, 
também, a localização de ocorrência de berilo (Picada, 1966a) em pegma
titos nesta zona de falhas alojados. 

Coroando os trabalhos efetuados pelo DNPM na área de Encruzilhada 
do Sul, Tessari & Picada (1966) apresentaram os resultados do mapeamento 
geológico na escala 1:250.000 da quadrícula de Encruzilhada do Sul, on
de, a par de preciosas informações acerca da geologia desta porção does
tado sul-rio-grandense, cartografaram os limites das "rochas graníticas" 
aflorantes nos arredores de Encruzilhada do Sul, englobando-as, com ba
se na designação informal de Leinz & Pinagel (op, ciU e face à heteroge
neidade dessas litologias, no Complexo Granítico Encruzilhada do Sul, cons
tituindo parte do Grupo Porongos, referido ao Pré-Cambriano Superior. 

À mesma época, discutindo a geologia da quadrícula de Caçapava do 
Sul, imediatamente a oeste da área em questão, Ribeiro et ali/ (1966) rela
cionaram os corpos graníticos de Caçapava e Encruzilhada do Sul ao Gru
po Porongos, enquanto que os corpos graníticos de Lavras do Sul, São Sepé, 
Ramada e Cerro da Cria foram por estes autores incluídos no Grupo Bom 
Jardim. 

A par de confirmar as dimensõesbatolíticas desse conjunto de litolo
gias, Tessari & Picada (op, cit) ressaltaram a extrema variação composi
cional e textura! das rochas constituintes do Complexo Granítico Encruzi
lhada do Sul, as quais, complexamente arranjadas e não individualizáveis 
senão em mapeamentos de maior detalhe, resolver-se-iam em três fácies 
texturais essenciais: uma média, aflorante junto ao contato com os mig
matitos então referidos à Formação Cambaí (Gofii; Goso; lssler, 1962); uma 
grosseira, situada nas porções mais internas do complexo e, separando estas 
fácies, em posição intermediária, uma fácies porfiróide, com megacristais 
de feldspatos automorfos, constituindo granitos do tipo dent-de-cheval. 

Adotando a classificação de Jung & Brousse (1959), Tessari & Picada 
(op, ciU caracterizaram os granitos porfiróide e grosseiro como subalcali
nos, leucocráticos a hololeucocráticos, e o granito médio, externo, como 
apresentando composição granodiorítica a granítico-alcalina, sendo leu
cocrático a hololeucocrático. Mineralogicamente, as rochas foram carac
terizadas como biotita-granitos, com termos a hornblenda ocorrendo apenas 
localmente e em algumas rochas pertencentes à fácies de granulação média. 

Com base nas relações de contato do complexo com suas encaixan
tes, caracterizadas como discordantes quando não por falha, embora com 
ressalvas por parte de Picada, Tessari & Picada (op, cit) concluíram ser o 
complexo granítico em questão intrusivo nas litologias mais antigas, pos
suindo características de granitos intrusivos ou circunscritos e recortando, 
assim, as rochas atribuídas por estes autores às Formações Vacacaí, Cambaí, 
Anortosito Capivarita e Sienito Gnáissico Piquiri, definidas conforme os 
conceitos taxonômicos à época em uso. 

Justificando as ressalvas contidas no relatório acima citado, em traba
lho posterior, Picada (1967a), revisando as relações de contato do comple
xo com suas encaixantes e com apoio em dados de campo e petrográficos, 
desenvolveu interessante ensaio acerca da evolução geoquímica e mine
ralógica das rochas do complexo, por ele agora denominado "Maciço Gra
nítico de Encruzilhada", atribuindo a formação das diversas fácies desse 
corpo a processos metamórficos e metassomáticos atuantes, em ambientes 
geossinclinal, sobre uma seqüência sedimentar sílico-aluminosa impura. 

Tal seqüência sedimentar, com o avanço do desenvolvimento do geos
sinclíneo, foi, em diversos estágios diferenciados no tempo e no'E!spaço e 
sempre à busca de equilíbrio com as condições físico-químicas reinantes 
no ambiente, transformada nas rochas do complexo através de reações e 
trocas metamórficas e metassomáticas que, atuando sobre as rochas es-

sencialmente in situ, sem maiores deslocamentos da massa transformada, 
culminaram, segundo Picada (op, cit), com fenômenos autometassomá
ticos responsáveis pela albitização e greisenização de partes do batólito. 

Com o objetivo de obter maior detalhe acerca da geologia das áreas mi
neralizadas a estanho, tungstênio e cobre da região e em decorrência do 
mapeamento geológico de caráter regional elaborado por Tessari & Pica
da (op cit), Picada & Tessari (1966), Picada & Pinto (1966) e Picada & Tes
sari (1970) dedicaram-se ao mapeamento geológico em semidetalhe 
(1 :50.000) de quadrículas de 15' de lado, inseridas dentro da área de traba
lho dos primeiros autores. 

Desses trabalhos, que em sua maioria adotaram os conceitos estrati
gráficos enunciados por Tessari & Picada (1966) e Ribeiro et alii (1966), re
sultaram, a par de um maior detalhe acerca das condicionantes das mine
ralizações em foco e o reconhecimento de vários corpos de rocha informal
mente designados, informações mais precisas quanto à distribuição espa
cial das fácies do Complexo Granítico Encruzilhada reconhecidas durante 
as campanhas de mapeamento regional. 

Em sua tese de doutoramento acerca da geologia da quadrícula de Ca
pivarita, com ênfase no anortosito nesta unidade cartográfica aflorante, For
moso (1973), de modo mais abrangente e aprofundado, retomou dados 
enunciados por Formoso & Carraro (1968) acerca da interessante geologia 
dessa área. No que se aplica ao Complexo Granítico Encruzilhada, o qual 
manteve dentro do posicionamento estratigráfico estabelecido por Tessa
ri & Picada (1966), Formoso (op, cit), além de descrever a petrografia das 
diversas fácies texturais ocorrentes em sua área de estudo, considerou-o 
como conspicuamente intrusivo e pós-tectônico, apresentando, para a fá
cies equigranular deste complexo, datações K-Ar efetuadas sobre anfibó
lio e biotita de uma mesma amostra as quais, respectivamente, revelaram 
resultados conflitantes de 1.036 ± 15 MA e 541 ± 40 MA. 

Discorrendo acerca da geologoa da área abrangida pelo Projeto Aero
geofísico Camaquã, Jackson et ali i (1973) retomaram a denominacão Gra
nito Encruzilhada, de Leinz & Pinagel (1945), para a gama de roc.has que 
constituem essa unidade litoestratigráfica e, face às características de con
cordância parcial das rochas graníticas com gnaisses e migmatitos atribuídos 
à Formação Cambaí, já descritas por Picada (1967a), e em virtude das rela
ções de intrusão mencionadas em relação ao Sienito Piquiri e aos xistos 
da Formação Vacacaí, classificaram-nas como tardiorogênicas, conforme 
a classificação de Simonen (1969). 

Tal caracterização magma-tectônica, juntamente com a denominação 
primitiva, de Leinz & Pinagel (op, ciU, foi mantida no trabalho de síntese 
regional eleborado por Willig et ali i (1974), embora esses autores, com ba
se em discussão de dados geocronológicos apresentada por Cordani, Hal
pern e Berenholc (1974), tenham admitido para as rochas em questão" ... Im
portante herança sinorogênica e remobilizações de caráter 
tardiorogênicas ... ". 

À mesma época, na compilação do "Mapa Geológico do Estado do Rio 
Grande do Sul", na escala ao milionésimo, Carraro et ali/ (1974) agruparam 
as rochas graníticas desse estado em três unidades incluída no Grupo Cam
baí, denominando como "Granitos tipo Encruzilhada do Sul" um conjun
to de" ... rochas de composição granodiorítica a granítica, com ou sem es
truturas gnaissóides e com caráter embrechítico proeminente. Apresentam 
enorme variação petrográfica, textura I e estrutural e o contato com o con
junto migmático é gradacional". Além das rochas do Complexo Granítico 
Encruzilhada, que a este tipo emprestam o nome, Carraro et ali/ (op, ciU 
nele incluíram, também, as rochas graníticas pertencentes ao Complexo 
Granítico Jaguari- Lavras, de Knijnik e Pozza (1971). 

À busca de uma caracterização global das rochas graníticas do Sul do 
País, Wernick & Penalva (1978) discutiram as características petrográficas, 
estruturais, econômicas e evolutivas das rochas graníticas dessa região, 
abordando tal tema, levando em conta a divisão do Sistema de Dobramentos 
Ribeira, conforme exposta por Hasui, Carneiro e Coimbra (1975). 

Discorrendo sobre as rochas graníticas do Maciço Mediano de Pelotas, 
Wernick & Penalva (op, cit) agruparam-nas em dois grandes complexos, 
denominados Pedras Grandes, em Santa Catarina, e Gaúcho, no Rio Grande 
do Sul, o último englobando os Granitos Dom Feliciano, Encruzilhada, Pres
tes, Cordilheira, Arroio dos Ladrões, Figueiras, Cerro Frio e Campinas. Ca
racteristicamente, os complexos foram tidos como de natureza polidiapíri
ca, conforme o conceito de Stephansson (1975), com corpos sin, tardi e 
pós-tectônicos, de composição variável desde quartzo diorítica até graní
tica, quimismo calcoalcalino a subalcalino, com contatos nítidos ou difu
sos entre si e contatos difusos ou gradacionais com suas encaixantes. Res
saltaram a importância de fenômenos metassomáticos ligados à gênese 
dos diversos constituintes dos complexos, assinalando, também, o posi-
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cionamento desses em relação aos acidentes tectônicos que limitam o Ma
ciço Mediano de Pelotas como Sistema Dobrado de Tijucas. 

Após descrever de modo detalhado as características geológicas, pe
trográficas, mineralógicas, químicas e geocronológicas do Complexo Gra
nítico de São Sepé, definindo-o como polifásico, sina pós-tectônico, Sar
tori (1978) sugeriu a extensão do modelo evolutivo definido para esse cor
po a outras massas graníticas aflorantes na porção ocidental do Escudo Sul
Rio-Grandense. Em relação às rochas graníticas conhecidas no leste do Es
cudo Sul-Rio-Grandense, com base em dados de Picada (1967a), Albuquer
que & Horbach (1972), Cordani, Halpern e Berenholc (1974), entre outros, 
levantaram o problerl)a da extrema complexidade de arranjo destas rochas 
e a necessidade, para sua compreensão, de mapeamentos de maior deta
lhe que permitissem, então, sua perfeita definição. 

Em ensaio acerca das diversas associações petrotectônicas definíveis 
no Escudo Sul-Rio-Grandense e sua provável evolução, Ribeiro & Fantinel 
(1978), ao discutirem as assembléias de rochas ocorrentes na porção does
cudo por eles denominada "Zona Leste", englobaram no "Maciço Graníti
co de Leste", " ... rochas graníticas de proporções batolíticas e fábricas di
versas, seus envoltórios e enclaves migmatíticos e xistosos", além de " ... 
stocks de composição sienítica, macrodiques de aplito, "séries" de diques 
de riolito, secções de anortosito e cataclasito". 

Em nova síntese acerca do magmatismo granitóide das regiões de do
bramentos Nordeste e Sudeste do País, Wernick (1979) procurou a siste
matização destas rochas de acordo com seu posicionamento tectônico e 
sua mobilidade relativa, caracterizando suítes sin, tardi e pós-tectônicas, 
cada qual englobando diversas associações características. Chamou este 
autor a atenção para a importância dos lineamentos no posicionamento 
dos diversos tipos de corpos granitóides, cuja gênese atribuiu quer a pro
cessos anatéticos sucessivos, com intensidade e em níveis crustais varia
dos (suítes sin e tarditectônicas), quer a processos de anatexia da crosta 
junto à interface com o manto, " ... com maior ou menor contribuição de 
material juvenil, ou por cristalização fracionada de magmas básicos juve
nis (suítes pós-tectônicas)". No caso específico dos tratos abrangidos pe
la unidade cartográfica objeto deste relatório, Wernick (op. cit.) relacionou 
a geração dos granitóides aflorantes no leste do Escudo Sul-Rio-Grandense 
e no Sudeste Catarinense à existência, em ambiente ensiálico, de "focos 
térmicos" intermitentemente ativos ao longo do que denominou "Zo
na Rúptil Dorsal de Canguçu". Como já o fizera em trabalhos anteriores, 
considerou os granitóides desta área como de caráter polidiapírico e 
polifâsico. · 

Em detalhado estudo acerca da estruturação das rochas xistosas do Su
pergrupo Porongos, nos arredores de Santana da Boa Vista, Jost & Biten
court (1980) ressaltaram o contato por falhas do tipo transcorrente entre 
as rochas dessa unidade litoestratigráfica e as litologias do Complexo Gra
nítico Encruzilhada do Sul, discutindo, também, a possibilidade de o Ma
ciço Pelotas, no qual esse complexo se insere, constituir parte de um arco 
magmático brasiliano, possibilidade esta já também aventada por Ribeiro 
& Fantinel (1978) e Ribeiro & Lichtenberg (1978). 

Em tese de doutoramento acerca da geologia e metalogenia da região 
de Santana da Boa Vista, Jost (1981) chamou a atenção para a extremava
riação composicional das rochas constituintes do Complexo Encruzilha
da, distinguindo granitos, álcali-feldspato granitos, quartzo-álcali-feldspato 
sienitos e quartzo sienitos. Dos dados coletados em sua restrita área de tra
balho, este autor concluiu ser a composição química das rochas do com
plexo próxima à média de granitos e sienitos, porém ligeiramente mais ri
cas em A120 3 e K20, daí resultando rochas com coríndon normativo com 
mais de 6 vezes o valor médio de 0,9, referido por Nockolds (1954). Com 
base em dados acerca da estrutura e metamorfismo observados em sua 
área de trabalho, já refeddos neste relatório, Jost (op. cit.) interpretou os 
granitóides do Maciço Pelotas como gerados em ambiente de arco mag
mático usando como argumentos, dentre outros, as elevadas razões 
K20/Na20 e o elevado coríndon normativo, observados tanto nos vulca
nitos do Supergrupo Porongos quanto nos granitóides do Complexo En
cruzilhada. Tais relações, para o autor em questão e conforme Engel et ali i 
(1974), seriam sugestivas da evolução destas rochas em arcos magmáti
cos maduros ou em regiões continentais, com as elevadas relações Rb-Sr 
e altas razões iniciais Sr87 /Sr-86, encontradas por Cordani, Halpern e Bere
nholc (1974) para as rochas graníticas da porção leste do Escudo Sul-Rio
Grandense, sendo indicativas de que estas seriam originárias de magmas 
contaminados por rochas antigas, com altas razões Rb-Sr iniciais:• 

Em discussão acerca da porção sul da Província Mantiqueira (Almeida 
et alii, 1981), Jost & Hartmann (comunicação escrita, 1981) conceberam 
o Maciço Pelotas dividido nos Blocos Encruzilhada, Dom Feliciano e Fio-
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rianópolis. Separado da Faixa de Dobramento Tijucas e do Bloco Dom Fe
liciano através de falhas transcorrentes, o Bloco Encruzilhada distinguir
se-ia dos demais por incluir rochas de idade pré-brasiliana recortadas por 
corpos graníticos de dimensões batolíticas a este ciclo geodinâmico refe
ríveis. No que tange a estes corpos graníticos, ressaltaram o caráter poli
diapírico e polifásico destas rochas e, conforme já comentado por Jost (1981), 
sugeriram uma derivação crustal para grande parte dessas litologias. 

No decorrer dos trabalhos pertinentes a este relatório confirmou-se a 
extrema variabilidade textura I e com posicional das rochas constituintes do 
Complexo Granítico Encruzilhada do Sul, denominação original de Tessa
ri & Picada (1966) que, visto a referida heterogeneidade litológica, já há tempo 
observada e de difícil resolução à escala de mapeamentos de caráter regional, 
julga-se pertinente a tais rochas face às recomendações de Sohl (1977). 

Do que será exposto adiante, verifica-se que o Complexo Granítico En
cruzilhada do Sul abrange uma grande gama de granitóides de caracterís
ticas sincinemáticas e quimismo calcoalcalino que, recortados por rochas 
graníticas pós-cinemáticas ou anorogênicas, no sentido de Martin & Piwins
kii (1972), apesar de possuírem características que os tornam mais relacio
náveis ao Complexo Canguçu, à semelhança do que foi discutido em rela
ção ao Grupo ou Complexo Pedras Grandes (Teixeira et alii, 1969; Albuquer
que & Horbach, 1972; Wernick & Penalva, 1978), foram englobadas em uma 
unidade à parte visto a sua já referida intricada associação e levando-se em 
conta o peculiar posicionamento destas rochas, entre litologias provavel
mente mais antigas do Bloco Encruzilhada. Tal distinção encontra também 
apoio, pró-parte, numa maior mobilidade observada em alguns dos grani
tóides deste complexo em relação às suas encaixantes. 

1.2.8.2 - Distribuição na área 

Situadas junto aos limites entre a Faixa de Dobramentos Tijucas e o Maci
ço Pelotas, as rochas atribuídas ao Complexo Granítico Encruzilhada do 
Sul afloram conformando uma massa ou corpo principal, de grandes di
mensões, e duas massas menores, situadas a sul deste corpo principal. 

Como já o descreveu Picada (1967a) o corpo principal do complexo apre
senta uma direção geral concordante com os demais corpos rochosos aflo
rantes no leste do Escudo Sul-Rio-Grandense, alongando-se no sentido 
sudoeste-nordeste, porém exibindo, em sua parte mediana, notável infle
xão no sentido leste-oeste. 

Constituindo o substrato de uma área de mais de 1.000 krn2 pertencen
tes aos domínios dos municípios de Encruzilhada do Sul, Rio Pardo e Ca
choeira do Sul, as rochas da principal massa da unidade em questão aflo
ram desde as proximidades da localidade de Figueiras, logo a norte do rio 
Camaquã, daí tomando rumo nor-nordeste até a norte da vila de Pinheiro, 
onde se infletem para leste, até a cidade de Encruzilhada do Sul. Retomam, 
aí, rumo nor-nordeste até as vizinhanças da vila Capivarita, já no municí
pio de Rio Pardo. 

O corpo principal do Complexo Granítico Encruzilhada do Sul confor
ma, assim, uma faixa com o aspecto de uma senóide revirada, com exten
são da ordem de 100 km e largura máxima ao redor de 13 km. 

1.2.8.3 - Posição estratigráfica 

Conforme já descrito, entre outros, por Tessari & Picada (1966), Picada (1967a 
e b), Formoso (1973), Jost& Hartmann (com. escrita, 1981), as rochas cons
tituintes do Complexo Granítico Encruzilhada do Sul encontram-se em con
tato com o Anortosito Capivarita, com gnaisses e migmatitos do Comple
xo Canguçu, com metamorfitos do Supergrupo Porongos, com o Quartzo 
Monzonito Campinas, o Sienito Piquiri e rochas sedimentares do Grupo 
Maricá. 

Em áreas restritas, as rochas referidas a esta unidade são recortadas por 
diques de vulcanitos ácidos referíveis à Formação Acampamento Velho, do 
Grupo Maricá, e diques de diabásio correlacionáveis à Formação Serra Geral, 
do Grupo São Bento. 

Junto aos extremos norte e sul do corpo principal, como nos arredores 
do Cerro Partido e em posições mais internas do mesmo, são encontradas, 
assentes sobre o Complexo Granítico Encruzilhada do Sul, rochas sedimen
tares pertencentes à sucessão da Bacia do Paraná, no caso sedimentitos 
relacionados à Formação Rio do Sul, do Grupo Itararé (Permiano), ao Gru
po Guatá (Permiano) e à Formação Rosário do Sul (Triássico), do Grupo 
São Bento. 

Na extremidade norte do corpo principal de afloramento deste complexo, 
este encontra-se em contato, nas cabeceiras do arroio Tabatinga e nos ar
redores de Capivarita, junto aos limites das Folhas SH .22-Y-A e SH .22-Y-B, 



com rochas pertencentes ao Anortosito Capivarita. Fortemente prejudicados 
pela vigorosa intemperização sofrida pelo Anortosito Capivarita, os con
tatos deste corpo de rocha com os Granitóides Encruzilhada têm sido des
critos como sendo de caráter intrusivo (Tessari & Picada, 1966; Fomoso, 
1973; Willig et alii, 1974) por vários autores, com as rochas deste complexo 
intrometendo-se no anortosito e englobando fragmentos desse, o conta
to assumindo, assim, aspecto de um agmatito. 

Como ressaltou Picada (1967a), rochas graníticas da fâcies grosseira do 
complexo, compondo corpos tabulares de espessura variável, invadem o 
anortosito, constituindo contatos admiráveis visto o contraste de colora
ção entre ambas as litologias. 

Assim, em campo, a par de uma quase generalizada cataclase das ro
chas envolvidas, observam-se, na zona de contato entre estas duas unida
des litoestratigrâficas, inúmeras feições sugestivas dé intrusão de massas 
graníticas equigranulares médias a grosseiras no ariortosito, quer através 
da emissão de "apófises" nesta rocha, quer através de sua inclusão como 
xenólitos de dimensões variáveis os quais, quando mais abundantes, con
ferem à área de contato o aspecto agmatítico jâ referido. Controlados por 
fraturas, veios pegmatíticos quartzo-feldspâticos são comumente encon
tradiços nestas áreas de contato onde podem ser reconhecidos, também, 
corpos tabulares de rochas graníticas finas, aplitos e microgranitos, os quais 
recortam ambas litologias e exibem, não raro, bordos resfriados. Tais cor
pos evidenciam, pois, a implantação de fenômenos tectônicos e de mag
matismo ácido de caráter posterior à justaposição do anortosito com as ro
chas graníticas mais grosseiras. . 

Em relação às rochas granfticas grosseiras, predominantes no contato 
com o anortosito, é interessante, ainda, salientar a ausência de variações 
da granulação e composição destas junto aos seus limites com esta unida
de litoestratigrâfica, tal fato implicando, pelo menos, a inexistência de um 
maior gradiente térmico entre ambas litologias à época de sua justaposição. 

Em grande parte envolvendo as rochas desta unidade, principalmente 
com esta fazendo contato a norte e a sul-sudeste do seu corpo principal, 
afloram rochas metamórficas, gnaisses e migmatitos do Complexo Can
guçu. Tal contato, localmente definido através de falhamentos de dimen
sões e rejeitas variáveis, mostra-se, na dependência do local analisado e 
das litologias envolvidas, ora com características intrusivas conforme jâ o 
salientaram, entre outros, Tessari & Picada (1966) e Formoso (1973), ora com 
características concordantes e gradacionais, conforme ressaltou Picada 
(1967a). A este último caso pertencem os contatos observados a sul e su
doeste de Encruzilhada do Sul, onde afloram biotita-hornblenda gnaisses 
e migmatitos estromatíticos do Complexo Canguçu, o conjunto todo exi
bindo foliação nordeste, os quais, em direção ao Complexo Granítico En
cruzilhada do Sul, mostram-se paulatinamente enriquecidos em fenoblastos 
de feldspato potâssico, são recortados por inúmeros "veios" e diques de 
composição granítica e, gradualmente perdendo sua fábrica orientada, dão 
lugar a granitóides porfiroblâsticos, medianos a grosseiros, caracterizáveis 
como diatexitos no sentido empregado por Mehnert (1968). Tais granitói
des porfiroblâsticos, correspondentes à fâcies porfiróide, de Tessari & Pi
cada (1966) e Picada (1967a), constituem grande parte da massa total do 
complexo/e caracterizam-se por apresentarem extrema variação, visível a 
nível qe afloramento, de granulação, composição e textura, exibindo, em 
seu seio~ em especial junto ao contato com o Complexo Canguçu, resti
tos de rochas gnâissicas de composição diorítica, ricos em mâficos, que, 
confprme jâ referido por Picada (op. cit.), via de regra, mostram ainda fei
ções planares compatfveis com as dos metamorfitos vizinhos. Contatos des
se tipq, nitidamente gradacionais, podem também ser observados a norte 
do corpo principal, na área do Cerro Partido, no corpo mais meridional, nas 
cercanias do Passo do Marinheiro e, em parte, no corpo central, onde a con
vergência das Falhas do Passo do Marinheiro e Vigia- Roque mascaram 
em grande parte as relações entre as rochas atribuídas ao Complexo Gra
nítico Encruzilhada do Sul e aquelas pertencentes ao Complexo Canguçu. 

Em outras localidades, à semelhança do que jâ foi referido em relação 
aos contatos com o Anortosito Capivarita, observa-se um contato nítido 
dos granitóides deste complexo com os metamorfitos do Complexo Can
guçu. Nestes locais encontram-se rochas graníticas eqüigranulares, mé
dias a grosseiras, simplesmente invadindo as rochas metamórficas, alojando
se, sem mostrar reações notáveis de contato, em núcleos de pequenos an
tiformes nos gnaisses e em fraturas desses, constituindo corpos estrutu
rálmente concordantes e discordantes em relação à foliação dessas rochas. 

Além das feições acima descritas, em grande parte o contatc:tdestas 
litologias encontra-se definido por falhamentos que, caracterizados por fai
xas de blastomilonitos e grandes áreas brechadas, mostram sinais de vã
rias fases de reativação e servem de hospedeiros a pegmatitos quartzo-

feldspâticos, filões de quartzo leitoso, corpos microgranfticos e, localmente, 
diques de diabâsio. 

Em relação às litologias do Supergrupo Porongos, conforme jâ neste 
texto discutido, os granitóides integrantes da unidade em foco exibem con
tatos eminentemente tectônicos, destacando-se, aí, o contato oeste do cor
po principal onde, através da Falha.Passo do Marinheiro, sãÔ postas lado 
a lado as rochas destas duas unidades. Tal falhamento, marcado no cam
po por extensas faixas de cataclasitos e por dobramentos de arrasto nas 
rochas xistosas, apresentando também várias fases de reativação, portou-se, 
posteriormente ao metamorfismo dos xistos e ao posicionamento dos gra
nitóides, como uma estrutura transcorrente dextrogira e, em épocas mais 
recentes, como uma falha normal, cujo bloco oeste abateu-se em relação 
ao bloco de leste. 

A nor-noroeste, o corpo principal do Complexo Granítico Encruzilha
da do Sul encontra-se em contato com o Sienito Piquiri (Picada, 1963apud 
Tessari & Picada, 1966), mantendo com este, conforme Tessari & Picada 
(op. cit.), relações de intrusão e, portanto, discordantes. 

Entretanto, como jâ observou Picada (1967a), na área do arroio Lajea
do, logo a oeste do cerro Partido, numa seção partindo do sienito em dire
ção a leste, rumo ao complexo granítico, observa-se que o primeiro paula
tinamente perde seu caráter orientado e enriquece-se em quartzo, passando 
a um granito médio a fino, cujas relações com os termos mais grosseiros 
e porfiroblâsticos do maciço não são, no local, suficientemente claras. 

Ao mesmo tempo em que tais feições de contato são sugestivas quer 
de gradação entre as rochas graníticas em questão e o sienito, quer de fe
nômenos de bordo nesta unidade, no Passo da China, junto ao contato sul 
do sienito com rochas do Grupo Maricá e rochas relacionáveis ao Comple
xo Granítico Encruzilhada do Sul, ocorrem corpos tabulares de granitos mé
dios, vermelhos, recortando o sienito e claramente indicando, pelo menos, 
a existência de fases graníticas posteriores a esta rocha. 

A norte de Encruzilhada do Sul ocorrem massas menores de sienitos, 
em tudo semelhantes ao Sienito Piquiri em sua localidade-tipo. Tais mas
sas, restritas, não têm também claramente definidas suas relações com o 
Complexo Granítico Encruzilhada do Sul, jâ tendo sido tal indefinição sa
lientada por Formoso (1973) que, em parte, descreveu contatos tectônicos 
entre estas duas unidades. 

Finalmente, em áreas restritas dentro do corpo principal e junto ao ex
tremo nordeste deste, recobrindo os granitóides do Complexo Granítico En
cruzilhada do Sul, ocorrem, transgressiva e discordantemente sobre estas 
rochas assentes, rochas sedimentares paleozóicas atribuíveis aos Grupos 
Itararé e Guatâ, da seqüência sedimentar da Bacia do Paraná. 

Do mesmo modo, recobrindo as rochas do Complexo e preservadas em 
graben$ e semigrabens posteriores, nos arredores de Figueiras e Bela Vis
ta, próximo ao rio Camaquã, afloram rochas sedimentares definidas porTes
sari & Picada (1966) como constituindo a Formação Caneleiras, de idade 
devoniana, as quais, neste relatório, são referidas à Formação Rosário do 
Sul, de idade triâssica. 

Face às informações coligidas quando da análise dos trabalhos que an
teriormente se ocuparam do Complexo Granítico Encruzilhada do Sul, em 
virtude das relações de contato aqui mencionadas e levando em conta os 
aspectos geocronológicos, petrogrâficos e litoquímicos desta unidade li
toestratigrâfica, discutidos na seqüência, optou-se por posicionar este com
plexo no Pré-Cambriano Superior, com desenvolvimento da maior parte 
de suas litologias durante a fase sintectônica do Evento Geodinãmico Bra
siliano. Ao mesmo tempo, a estes granitóides associam-se espacialmente 
rochas graníticas de características pós-tectônicas ou anorogênicas que, 
pelas informações geocronológicas disponíveis, permitem estender o pe
ríodo de individualização deste complexo, nitidamente polifásico, até pró
ximo ao limite entre o Pré-Cambriano e o Paleozóico. 

1.2.8.4 - Geocronologia 

A partir das datações pelo método K-Ar efetuadas por Formoso (1973) so
bre amostras do Complexo Granítico Encruzilhada do Sul aflorantes na área 
de Capivarita, o conhecimento do padrão geocronológico e, conseqüen
temente, da evolução polifâsica das rochas deste complexo foi ampliado 
por Cordani, Halpern e Berenholc (1974). Estes pesquisadores apresenta
ram, para as rochas do Complexo Canguçu, então relacionadas à Forma
ção Cambaí, e dos Complexos Graníticos Dom Feliciano e Encruzilhada, 
uma isócrona ( Rb-Sr) de referência da ordem de 600 MA, cifra etária com
patível, portanto, com as fases sina tarditectônicas definidas por Cordani 
(1974) para o Evento Geodinãmico Brasiliano. Ao mesmo tempo, congre
gando apenas variedades com características mineralógicas e texturais pós-
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tectônicas dos Complexos Encruzilhada e Dom Feliciano, obtiveram idade 
isocrônica de referência da ordem de 550 MA, valor relacionável, assim, aos 
granitos pós-tectônicos do Evento Geodinâmico Brasiliano. 

as amostras que foram objeto destas determinacões, cujos dados analíti
cos, recalculados conforme o referido no início de~te relatório, encontram-se 
listados nas Tabelas 1.XXVII e 1.XXVIII. 

Atualmente, acrescidas três datações Rb-Sr efetuadas pelo ProjetoRA
DAMBRASIL, o acervo radiométrico disponível para a unidade litoestrati
gráfica em questão soma um total de 10 determinações, das quais duas fo
ram executadas pelo método K-Ar em minerais e oito correspondem a de
terminações Rb-Sr em rocha total. Na Figura 1.64 encontram-se plotadas 

As análises Rb-Sr disponíveis, quando lançadas no diagrama isocrôni
co de referência (Fig. 1.73), permitiram que se delineasse, para o comple
xo, um importante período de atividade ígnea entre 670 e 500 MA, com a 
obtenção, tentativa, de quatro alinhamentos defin.indo fases de homoge
neização isotópica a 670, 620, 525 e 500 MA, as duas primeiras compatí-

TABELA 1.XXVII 
Complexo Granítico Encruzilhada do Sul. Determinações radiométricas Rb-Sr em rocha total 

N? N? de campo Litologia N? de lab. Rb lppm) Sr lppm) 

71 278A Granito - 264,2 72,8 
72 2788 Granito - 209,6 20,1 
73 278C Granito - 225,3 14,4 
74 281 Granito - 296,8 92,0 
75 282 Granito - 410,6 74,6 
76 910/LK-194 Granito catacl. 5502 316,8 92,6 
77 910/LK-161 B Microgranito 5501 363,2 119,5 
78 910/LK-189 Granito catacl. 5503 306,3 119,2 

Constantes: À Rb ~ 1.42 X 10' 11 ano.-1; • valores normalizados para s,ll6;sr88 ~ O, 1194; 1Sr87 ;s,ll61 i ~ O, 708. 
""Os números da referência correspondem aos da bibliografia. N.T. - Neste Trabalho. 

TABELA 1.XXVIII 

Rb87 ;s,86 s,ll7;s,ll6• 

10,6 0,8000 
30,8 0,9378 
46,7 1,0370 
9,36 0,7908 
16,1 0,8607 

9,985 + 2,475 0,7933 ± 0,0008 
8,863 ± 2,199 0,7649 ± 0,0007 
7,466 ± 1,858 O, 7778 ± 0,0007 

Complexo Granítico Encruzilhada do Sul. Determinações radiométricas K-Ar 

N? N? de campo Litologia Mat. N? de lab. %K 

79 Form. 1 Granito Biot. 2234 6,404 
79 Form. 1 Granito Anf. 2233 0,9209 

Constantes: Àf1 = 4,962 x 10· 10 anos-1; ÀK total= 0,581 x 10-10 anos-1; % atom. de K40 em Ktot. ;-;; 0,01167 . 
.. Os números da referência correspondem aos da bibliografia. 
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Fig. 1. 73 - Diagrama isocrônico de referência para rochas do Complexo Granítico Encruzilhada do Sul. 
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veis com a fase principal de migmatização e granitogênese observada no 
Complexo Canguçu, e as duas últimas coincidindo com a fase de indivi
dualização dos corpos pós-tectônicos, conforme Cordani (op. cit.). 

Observe-se, contudo, a falta de controle da relação inicial (notar ostra
cejados das retas, na figura) das isócronas, a qual restringe, em parte, o valor 
interpretativo do diagrama. 

Por outro lado, as elevadas razões Rb87 /Sr86 obtidas nas amostras ana
lisadas conferem boa qualidade às idades Rb-Sr convencionais constan
tes da Tabela 1.XXVII, as quais se encontram dentro de uma faixa etária 
variável entre 494 e 662 MA, grosso modo compatível com os valores obti
dos nos diagramas isocrônicos. 

No que tange às datações K-Ar, estas restringem-se a apenas duas de
terminações elaboradas por Formoso (1973), sobre anfibólio e biotita de uma 
amostra de granito equigranular coletada nas cercanias de Capivarita, con
forme a Tabela 1.XXVIII. 

Como já se referiu anteriormente, os resultados mostram-se grandemen
te divergentes, com a análise em anfibólio, indicando cerca de 1.000 MA, 
sendo considerada, em princípio, inviável geocronologicamente, havendo 
necessidade de reanálise para teste desse resultado. Entretanto, a idade ob
tida em biotita, da ordem de 530 MA, coaduna-se perfeitamente com opa
drão Rb-Sr antes comentado, devendo ser representativa do resfriamento 
regional do corpo datado. 

1.2.8.5 - Litologias e petrografia 

Como já referido anteriormente, constitui o Complexo Granítico Encruzi
lhada do Sul uma grande gama de rochas, petrográfica, textutal e compo
sicionalmente distintas, as quais, intrincadamente arranjadas e exibindo con
tatos quer abruptos, quer graduais entre si, implicam, para a sua descri
ção de forma mais sistemática, o estabelecimento de agrupamentos arbi
trários como aqueles utilizados por Tessari & Picada (1966), Picada (1967b) 
e Picada & Tessari (1970). 

Tal subdivisão, baseada nas fácies texturais observadas no campo por 
estes autores, será em princípio e no que se segue aqui adotada, salientando
se entretanto que, em virtude do fato de que processos petrogenéticos di
versos podem conduzir a litologias de aspecto textura! semelhante, os gru
pamentos baseados apenas nesta variável forçosamente apresentam-se fa
lhos, assim como também aparenta ser demasiado simplista o zoneamen
to do complexo conforme referido pelos autores acima. 

Este zoneamento, como já ressaltou Picada (1967b) e como foi visuali
zado em trabalhos de maior detalhe elaborados por Picada & Tessari (1970), 
Picada (1967a) e Picada & Pinto (1966), dentre outros, mostra-se, na ver
dade, bastante mais complexo, notando-se, principalmente, a influência 
de falhamentos na justaposição das diversas fácies, notadamente no que 
tange à fácies grosseira. 

Nas três áreas de exposição desta unidade, grandes tratos são compostos 
por rochas de fácies porfiróide, aí ressaltando a predominância de grani
tóides grosseiros, porfiroblásticos, de coloração cinza-claro a rosa, isótro
pos, com porfiroblastos euédricos a subédricos de feldspato imersos, em 
proporções variáveis, em matriz média a grosseira, constituída por felds
patos, quartzo, biotita e rara hornblenda. Geralmente idiomórficos, os fe
noblastos de feldspato possuem dimensões da ordem de um até três cen
tímetros, alcançando, excepcionalmente, até 5 em de comprimênto. À vista 
desarmada observam-se, nestes, além da gemi nação Carlsbad, a existên
cia de inclusões de biotita e outros minerais, geralmente regularmente ar-
ranjadas. . 

Nestas rochas, via de regra isótropas e ocasionalmente orientadas de
vido a um arranjo subparalelo dos fenoblastos, observam-se, até em esca
la de afloramento, grandes variações da coloração, da textura e da abun
dância de megacristais sendo comum, também, a ocorrência de schlieren 
biotíticos e restitos de rochas mais básicas, também ricas em biotita. Em 
muitos afloramentos observam-se corpos tabulares, pouco espessos, de 
microgranitos e aplitos pobres em máficos, os quais, recortando os grani
tóides porfiroblásticos, ocasionalmente mostram-se também afetados pela 
blastese feldspática que sobre estas rochas se desenvolveu. Tal blastese, 
aliás, aparenta se haver desenvolvido em diversos estágios, notando-se, 
amiúde, fenoblastos deslocados por fraturas e cimentados por fenoblas-
tos de nova formação. · 

Às rochas porfiroblásticas associam-se, também, granitóides de grã fi
na a média, cinza-claro, excepcionalmente homogêneos, equigran'ülares, 
pobres em máficos e ocasionalmente muscovíticos, os quais constituem 
corp.os ou massas irregulares, de dimensões decimétricas, mostrando con
tato rrregular com as rochas porfiroblásticas, lembrando o denteado de uma 

serra, com o aparecimento, também, de escassos megacristais no grani
tóide equigranular, junto aos seus limites. Tais rochas, de composição gra
nítica a granodiorítica, comparáveis aos leucogranitos de L.ameyre, Rocei 
e Didier.(1974), ocasionalmente mostram-se mais ricos em máficos, cor
respondendo, pró-parte, às litologias englobadas por Tessari & Picada (1966) 
e Picada (1967a) na "fácies média". Com características mais móveis do que 
os granitóides porfiroblásticos envolventes, estas litologias devem consti
tuir parte da "Associação Parautóctone-Aióctone", dos "granitos porfirói
des" da "suíte sintectônica" da sistematização elaborada porWernick (1979), 
segundo o qual, ainda, os granitóides porfiroblásticos constituiriam a "As
sociação Autóctone-Para.utóctone". 

Enquanto os granitóides médios, desse tipo, constituem fração subsi
diária deste complexo, seguem-se aos granitóides porfiroblásticos, em dis
tribuição, granitóides grosseiros, ocasionalmente médios, equigranulares, 
de coloração cinza-claro a vermelho-clara, geralmente cataclásticos, cons
tituídos essencialmente por feldspato alcalino, plagioclásio, quartzo e la
melas de biotita. Com granulação em torno de um centímetro, esta fácies 
apresenta, junto a falhamentos como o do Cerro da Árvore, termos de gra
nulação mais fina, verdadeiros cataclase-granitos, pobres em rnáficos e com 
abundante fluorita. Nesta mesma região, associados aos falhamentos, ocor
rem também muscovita-biotita granitos de geração sem dúvida ligada aos 
fenômenos de greisenização que nesta área são observáveis. Por outro la
do, a esta rocha associam-se também, como a cerca de 10 km a oeste de 
Encruzilhada do Sul, em direção a Pinheiro, granitos porfiríticos com fe
nocristais de feldspato alcalino cinza-esbranquiçado, automorfos, imerso; 
em matriz média a fina constituída por feldspatos, quartzo subédrico e bio
tita. 

Ao microscópio, as rochas que compõem as várias fácies desta unida- I 
de exibem texturas diversas, sendo que as mais constantes são a xenomór-
fica e hipidiomórfica cataclásticas, comuns nas fácies média e grosseira, 
e a porfiroblástica, com todas as rochas analisadas mostrando efeitos de 
cataclase de intensidade variável. 

Distinguem-se as seguintes variações petrográficas, todas passíveis de 
adjetivação cataclástica: biotita granitos, granitos, leucogranitos, álcali--
granitos, muscovita-biotita granitos, granodioritos e quartzo-dioritos, com 
uma mineralogia essencial representada por feldspato alcalino, plagioclá
sio e quartzo, com biotita subordinada e em proporções extremamente va
riáveis. Nem sempre presentes, a hornblenda e a biotita são componentes 
subordinados e os acessórios mais comuns são o zircão, a apatita, o este
no, allanita, zoisita e opacos. Alguns acessórios, como a fluorita, o topá
zio e a turmalina, têm distribuição restrita no complexo. Picada (1967a) ci
tou ainda a ocorrência, nestas litologias, de monazita e cassiterita e, mais 
raramente, sillimanita e andaluzita. Os minerais de alteracão mais comuns 
são sericita, clorita, carbonatos, limonita e argilo-mine~ais. 

O feldspato alcalino mais comum é o microclínio, sempre presente nos 
granitóides porfiroblásticos e nos da fácies média, enquanto que o orto
clásio aparece menos comumente, sendo encontradiço apenas em algu
mas amostras dos granitóides grosseiros e nos termos porfiríticos e media
nos a eles relacionados .. Nestas últimas rochas, por efeitos cataclásticos, 
é comum a neoformação de microclínio a expensas do ortoclásio. Nas ro
chas porfiroblásticas, onde o microclínio é dominante, Picada (1967a) iden
tificou duas gerações deste mineral, caracterizando a mais antiga (micro
clínio I) como aquela ocorrente na matriz, constituída por cristais anédri
cos, de contornos irregulares, ocasionalmente sem a dupla macia Albita
Periclina, e o microclínio mais tardio (miéroclínio 11), formador da maioria 
dos porfiroblastos da rocha. Este último microclínio, dos fenoblastos, 
apresenta-se via de regra automórfico, exibindo, além da macia Albita
Periclina, a macia Carlsbad e, por ser tardio, engloba ou substitui os demais 
minerais da rocha, especialmente exibindo "fantasmas" de plagioclásio e 
cristais de quartzo e biotita poiquiloblásticos. No ortoclásio, subédrico a 
anédrico, observa-se a macia Carlsbad, ambos os tipos de feldspato po
tássico geralmente apresentando micropertitas e o desenvolvimento de mir
mequitas junto a seus contatos com os plagioclásios. 

O plagioclásio, geralmente do tipo oligoclásio, ocorre em percentagens 
que variam desde próximo a 30% até quase nula (álcali-feldspato granitos) 
nas rochas deste complexo. os cristais sendo geralmente hipidiomórficos, 
maclados segundo a macia polissintética Albita e, às vezes, segundo as com
binações Albita-Periclina. Picada (op. cit.) distinguiu três gerações de pla
gioclásio nas rochas desta unidade. Segundo esse autor, o plagioclásio I, 
mais antigo, constituiria o plagioclásio da matriz das rochas porfiroblásti
cas, o qual seria correlacionável, também, com o plagioclásio encontrado 
como inclusão nos cristais de microclínio da fácies grosseira. Nos termos 
menos ácidos, de composição granodiorítica, este plagioclásio correspon-
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deria ao termo andesina, mostrando-se geralmente automorfo e zonado. 
Já a segunda geração de plagioclásios corresponderia àqueles constituin
tes da fácies grosseira e que apareceriam também constituindo porfiroblas
tos ocasionais na matriz da fácies porfiróide. Com forte tendência ao auto
morfismo, estes minerais, de composição correspondente ao oligoclásio, 
mostrar-se-iam, segundo o autor em questão, zonados, com a parte mais 
cálcica situada na zona intermediária dos cristais ou nos seus núcleos, com 
repetição na zona intermediária, compondo, assim, zonação oscilatória. 
À terceira geração de plagioclásios pertenceriam cristais límpidos de albi
ta, frutos de processos de albitização tardia, os quais encontrar-se-iam or
lando feldspatos alcalinos, com a formação de mirmequitas, ou compon
do pertitas dentro desses minerais. 

O quartzo é o último componente essencial e ocorre com forma e gra
nulação variada mostrando-se, nos termos cataclásticos, fragmentado e 
compondo mosaicos de cristais engranzados, com forte extinção ondulante. 
Nos termos porfiríticos a ortoclásio, associados à fácies grosseira de Pica
da (1967a), o quartzo tende ao automorfismo, notando-se algumas termi
nações piramidais. 

A biotita, que é o máfico mais comum nas rochas deste complexo, exi
be pleocroísmo em tons variados, sendo normalmente pardacenta a ala
ranjada. É rica em inclusões de minerais acessórios e em halos pleocróicos, 
mostrando-se comumente alterada a clorita e, em alguns casos, por des
ferrificação dá origem a muscovita secundária. Em algumas variedades do 
complexo, quando presente, a fluorita encontra-se sempre junto à biotita, 
localizando-se preferencialmente nas lamelas de clivagem deste mineral. 

A hornblenda é outro máfico presente, sendo sua distribuição, entre
tanto, mais restrita e conspícua quase que apenas nas rochas porfiroblás
ticas. Nestas rochas encontra-se na matriz, constituindo cristais com as
pecto hipidiomórfico, pleocroísmo verde-escuro a castanho-claro e, geral
mente, sofrendo transformação para biotita. 

Dos dados petrográficos ressalta a ocorrência, neste complexo, de duas 
grandes assembléias litológicas que, já assinaladas pelos dados geocrono
lógicos, resolvem-se numa associação de rochas de características com
pressionais ou sintectônicas, autóctones, parautóctones a alóctones, as 
quais, fruto de metamorfismo, remobilização e metassomatose de tratos 
crustais durante o Evento Geodinâmico Brasiliano, de composição variá
vel desde quartzo-diorítica a granítica, são recortadas por rochas graníti
cas eminentemente ígneas, de origem crustal profunda ou oriundas do fra
cionamento de magmas juvenis do manto (Wernick, 1979). Tais rochas, que 
têm sido atribuídas à fase pós- tectônica do referido evento (Cordani, 1974), 
considerando já o regime tectônico distensional vigente à época do seu po
sicionamento, podem ser atribuídas a ambientes do tipo rift intracontinen
tal, caracterizando-se, então, como rochas tipicamente anorogênicas, con
forme o discutido por Lameyre, Rocei e Didier (1974) e Bonin & Lameyre 
(1978). 

1.2.8.6- Caracterização litoquímica 

Na tentativa de melhor caracterizar as rochas desta unidade, dosaram-se 
os elementos maiores e alguns elementos menores de oito amostras cole
t~das pelo Projeto RADAMBRASIL, cujos resultados analíticos, bem co
mo os resultados de cálculo da norma CIPW (conforme Hutchison, 1975) 
e outros índices litoquímicos, encontram-se na Tabela 1.XXIX, onde estão 
inseridos, também, os dados relativos a quatro análises químicas referidas 
por Jost (1981). 

Os dados obtidos, quando lançados no diagrama de Streckeisen (1976), 
0-A-P normativo ( Fig. 1. 74), evidenciam uma faixa de variação da compo
sição normativa das rochas analisadas que abrange desde álcali-feldspato 
granitos, naquelas variedades eqüigranulares e mais homogêneas (parcial
mente as fácies grosseira e média de Picada, 1967a), até composições gra
níticas e monzograníticas correspondentes, via de regra, a termos porfiro
blásticos e litologias a estes termos associadas. Uma das amostras localizou
se no campo dos quartzo-álcali-feldspato sienitos, correspondendo àque
las rochas encontradas próximo aos limites do complexo com o Sienito Pi
quiri, conforme já anteriormente assinalado. Por outro lado, a ausência de 
termos mais básicos no diagrama, já referida na petrografia, pode ser atri
buída à seleção para análise química de termos sempre mais félsicos, vi
sando a obter subsídios à caracterização genética das ocorrências de es
tanho e tungstênio da região. 

O diagrama de Wright (1969) ( Fig. 1.75) permite a visualização da afini
dade química das rochas analisadas obtendo-se, como resultado, a com
provação de que as rochas porfiroblásticas e as frações parautóctone
alóctones associadas caracterizam-se por mostrar quimismo calcoalcali-
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no, enquanto que os termos equigranulares, grosseiros a médios, ocorrem · 
tipicamente no campo alcalino desse diagrama. 

Quando plotados no diagrama de Condie (1973) (Fig. 1.76), os dados 
novamente permitem a discriminação das fases sintectônicas das fases ano
rogênicas. Do que se observa, enquanto que as fases anorogênicasexibem 
relações Rb-Sr em torno de 10, as rochas sintectônicas apresentam esta 
relação próxima à unidade, o conjunto todo tendo se originado em crosta 
com espessura superior a 30 km. 

No que tange ao relacionamento Rb x Ba x Sr, visualizável no diagrama 
de El Bouseily & El Sokkary (1975) (Fig. 1.77), como seria de se esperar, as 
rochas com características sincinemáticas mostram-se pouco diferencia
das, plotando no campo dos granitos normais ou, quando afetadas por me
tassomatose ou modificações químicas posteriores, localizando-se nas áreas 
correspondentes aos granitos anormais, conforme o definido por estes au
tores. Já as rochas da fase anorogênica, neste diagrama, evidenciam com
portamento semelhante ao dos granitos normais e diferenciados, segun
do os critérios dos autores em questão, com raras exceções situando-se 
no campo dos granitos anômalos. 

Caracteristicamente, no diagrama An-Ab-Or (Fig. 1.78), de Winkler 
(1977). com isobárica mínima de 5 kb, observa-se que as rochas com ca
racterísticas sintectônicas do complexo mostram comportamento subsol
vus, representativo de elevadas pressões de H20 durante a sua cristaliza
ção, enquanto que os granitos da fase anorogênica são hipersolvus, cris
talizados, portanto, em condições mais superficiais, sob baixa pressão de 
H20. Tal afirmativa é também corroborada através dq análise do diagrama 
Q-Ab-Or ( Fig. 1. 79), onde se encontram marcadas as isobáricas mínimas 
de 10 e 0,5 kb (Tuttle & Bowen, 1958; Luth; Jahns; Tuttle, 1964) e os con
tornos dos dados médios dos granitos alpinos, caledonianos e variscanos, 
conforme H ali (1971). Ressaltam, aí, a pouca mobilidade das frações sin
tectônicas e a maior mobilidade das rochas anorogênicas, ambos "os gru
pos encontrando-se nos campos relativos aos granitos caledonianos ou al
pinos, formados em cinturões de média a baixa pressão. 

1.2.9- Suíte Intrusiva Valsungana 

1.2.9.1 - Generalidades 

Putzer (1955) integrou ao Complexo Cristalino, na Folha de Tubarão, rochas 
graníticas e gnáissicas relacionando-as, respectivamente, ao Algonquia
no e ao Arqueano. 

Ferreira (1969) caracterizou, no extremo nordeste da quadrícula de Rio 
Fortuna (SC), um corpo de biotita granito grosseiro, equigranular, homo
gêneo em toda sua extensão, apresentando a forma de cunha e limitado 
por falhas, que se estenderia para a Folha SG.22 Curitiba, onde possuiria 
maior expressão. Segundo o autor, este corpo granítico pertenceria ao 
"Complexo Cristalino de Santa Catarina". 

Teixeira (1969a), durante o mapeamento das quadrículas Braço do Norte 
e Morro da Fumaça, denominou de "Complexo Granítico de Santa Catari
na" ao conjunto de rochas graníticas essencialmente constituídas por fá
cies distintas quanto aos aspectos texturais, granulométricos, colorimé
tricos e composicionais. Tais rochas, de acordo com essas variações, re
ceberam denominações locais abarcando, entre outras, os Granitos Palmeira 
do Meio e Pedras Grandes (fácies granular grosseira e porfiróide) e o Gra" 
nito Jaguaruna (fácies média). 

Schulz Junior, Albuquerque e Giffoni (1969). no mapeamento na es
cala 1:250.000 da quadrícula Rio do Sul, situada imediatamente a norte dos 
limites da Folha SH .22 Porto Alegre, verificaram a continuidade física para 
norte do corpo granítico descrito por Ferreira (op. cit.), atribuindo-lhe a de
nominação "Granito Palmeira do M~:~io", de Teixeira (op. cit. ), e tratando-o 
como pertencente ao Complexo Granítico Pedras Grandes, de Teixeira et 
alii (1969). Neste mesmo trabalho, os autores denominaram de Granodio
rito Valsungana ao corpo intrusivo, no Grupo Brusque, que é recortado pela 
estrada que liga as cidades de Brusque a Nova Trento, conforme já havia 
sido mencionado por Carvalho & Pinto (1938). 

Castro & Castro (1969), no mapeamento da quadrícula de Laguna-S C, 
cunharam as denominações Granito I ma rui (fácies porfírítica com granu
lação grosseira) e Granito Rio Chicão (fácies porfirítica com granulação fi
na). integrando-os ao Gomplexo Granítico Pedras Grandes. 

Teixeira et alii (1969) apresentaram, com base nos trabalhos até então 
existentes, um mapa geológico de síntese (1:250.000) das quadrículas de 
Tubarão e Laguna, introduzindo, para os granitóides daquela região, a de
nominação "Grupo Pedras Grandes", descrevendo também como Grani
tos Palmeira do Meio o biotita granito grosseiro descrito por Ferreira (op. 



TABELA 1.XXIX 
Complexo Granitico Encruzilhada do SuL Análises químicas e composições normativas 

N? da amostra 
910/LK 910/LK 910/LK 910/LK 910/LK 910/LK 910/LK 910/LK sc-n• KP-200* HJ-4* HJ-5* 
1618 164 165A 1658 1738 181 1998 207A 

Si02 72,06 75,60 71,60 72,52 65,94 73,00 71,44 76,10 60,14 63,85 73,56 71,29 
AI20 3 13,60 12,80 13,04 12,82 16,43 14,60 13,03 10,80 17,06 17,14 13,08 16,84 

.. ~ Fe20 3 0,66 0,79 1,95 0,78 1,14 0,87 0,35 1,48 1,34 1,59 1.49 0,47 
FeO 2,19 0,23 1,10 2,17 2,32 0,47 2,99 1,19 1.45 2,22 1,35 0,52 

.~ m MnO <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 0,02 0,03 0,03 0,03 
-~ Q MgO 0,80 0,10 0,35 0,67 0,87 0,19 0,22 <0, 10 0,62 0,62 0,45 0,59 , .. 

CaO 1,26 0,48 1,23 1,15 2,81 0,88 1,17 0,39 2,10 1,16 0,66 0,33 ""E 

IB Na20 3,30 3,94 2,97 3,05 3,47 4,31 3,00 1.42 3,56 3,81 3,15 3,57 

~~ 
K20 4,n 4,54 4,67 4,53 3,72 5,15 5,79 5,26 5,92 7,11 5.42 5,02 

.::., Ti02 0,23 0,10 0,30 0,23 0.42 0,19 0,21 0,31 0,57 0,55 0,27 0,11 
ijj P20s <0,10 <0,05 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 6,69 1,24 0,05 0,07 

H20 - - - - - - - - - - - -
PF 0,57 1,28 1,58 1,58 0,95 0,93 0,39 0,62 0,48 0,65 0,51 0,95 

Total 99,64 100,06 98,99 99,70 98,27 100,79 98,79 97,87 99,98 99,97 99,97 99,79 

8 20 18 <10 15 17 40 12 <10 - - - -
8a 840 56 440 570 1080 1480 610 250 - - - -
8e 12 7 <2 9 6 <2 7 <10 - - - -
Cu <5 5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 - - - -

Ê C r <5 <5 <5 7 14 <5 <5 <5 - - - -
c. F 1975 1700 2000 2125 1100 450 1500 1350 - - - -
.9- La 124 <30 <30 116 54 <30 124 40 - - - -
~ Li <50 <50 <50 <50 302 <50 <50 <50 - - - -o c Mg 2700 300 3200 3500 5500 1800 1800 680 - - - -

" E Mo <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 - - - -

~ Nb 36 28 <20 37 54 <20 39 65 - - - -

" Ni <5 <5 <5 <5 <8 <5 <5 <5 - - - -
E Pb 51 36 < 10 51 64 20 42 <10 - - - -
" ijj Rb 502 695 378 372 253 305 354 218 - - - -

Sn <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 - - - -
Sr 200 <5 148 216 442 480 176 <50 - - - -

Zn <200 <200 <200 <200 <200 <200 <200 <200 - - - -

Zr 336 134 98 314 184 116 300 530 - - - -

Quartzo 33,07 35,43 35,72 36,58 26,92 26,67 30,55 48,83 17,75 14,62 33,58 31,25 
Ortoclásio 23,95 26,90 27,04 23,14 17,98 29,n 30,35 31,08 34,90 39,65 30,23 28,19 
Albita 28,12 33,71 25,75 26,24 30,11 36,48 25,75 12,33 31,87 32,55 26,77 30,56 
Anortita 3,68 0,48 3,22 3,00 11,74 3,24 3,62 o o o 2,02 0,81 
Biotita 7,25 0,33 1,90 6,71 7,40 1,02 7,55 1,36 3,20 4,44 3,10 2,75 

iõ I Ac. 
o o o o o o o o o o o o 

.... Hornblenda Ed. o o o o o o o o o o o o 
~ Ri. o o o o o o o o o o o o 
c 
g 

KS o o o o o o o o o o o o :c g Corfndon 1,68 1,25 1,99 1,85 2,56 0,75 0,53 2,84 5,07 3,21 1,30 5,30 
I Wollastonita o o o o o o o o o o o o 
ci> 

Hiperstênio I ~~--~ o o o o o o o o o o o o 
~- o o o o o o o o o o o o 
0.. 

ü Rutilo o .. o o o o o o o o o o o 
E Titanita 0,57 0,25 0,75 0,57 1,06 0,47 0,52 0,31 o o 0,67 0,27 
o llmenita o o o o o o o 0,36 1,12 1,05 o o z 

Hematita o 0,07 o o o o o o o o o o 
Magnetita 0,98 1,08 2,95 1,17 1,73 1,28 0,52 2,24 2,09 2,37 2,21 0,70 
Zircão 0,07 0,01 0,02 0,06 0,04 0,02 0,06 0,11 o o o o 
Fluorita 0,39 0,27 0,40 0,42 0,21 0,07 0,29 0,27 o o o o 
Apatita 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 4,00 2,10 0,12 0,17 
Cassiterita o o o o o o o o o o o o 
Cromita o o p o o o o o o o o o 

Razão de alcalinidade 2,60 3,92 2,43 2,55 2,13 3.51 2,46 3,96 2,18 2,43 2,69 2,42 
de Wright 119691 

An 6,60 0,75 5,75 5,73 19,62 4,66 6,06 o o o 3.42 1,36 
Ab 50,44 55,20 45,96 50,10 50,33 52,49 43,11 28,41 47,73 45,08 45,36 51,30 
O r 42,96 44,05 48,28 44,17 30,05 42,85 50,62 71,59 52,27 54,91 51,22 47,34 

o 37,23 36,71 38,94 41,12 31,03 27,74 33,84 52,94 21,00 16,84 36,26 34,41 
A 54,40 62,23 54,56 52,12 41,72 65,17 59,10 47,06 79,00 83,16 59,75 63.76 
p 8,36 1,06 6,50 6,76 27,25 7,09 7,05 o o o 3,99 1,83 

o 38,84 36,89 40,35 42,56 35,89 28,71 35,26 52,94 21,00 16,84 37,07 34.72 
O r 28,13 28,01 30,55 26,92 23,97 32,04 35,03 33,69 41,29 45,67 33,37 31,33 
Ab 33,03 35,10 29,09 30,53 40,14 39,25 29,71 13,37 37,71 37,49 29,56 33,95 

10- Thorton e Tuttle 119661 86,89 97,30 90,52 87,88 77,61 93,68 87,25 95,19 89,59 90,03 91,89 95,30 

IC - Poldervaart e Parker 119841 3,68 0,46 3,22 3,00 11,74 3,24 3,62 o o o 2,02 0,81 

Classificação petrográfica das amostras analisadas: 910/LK-161 8 - microgranito; 910~LK-164- granito cataclástico; 910/LK-165A e 910/LK-1658 - muscovita-biotita granito; 910/LK-1738 - granito 
cataclástico; 910/LK-181 - leucoálcali-granito; 910/LK-1998- álcali-feldspato granito; 910/LK-207A- álcali-granito; SC-77- sienito róseo porfirítico; KP-200- granitóide eqüigranular·grã média; 
HJ·4- granito róseo grosseiro e HJ-5 - muscovita granito. 
• Análises compiladas de Jost 11981). 
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Fig. 1.74 - Diagrama triangular 0-AP normativo, de Streckeisen {1976). Complexo Granítico En
cruzilhada do Sul. 
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Fig. 1.75 -- Diagrama Si02 x razão de alcalinidade de Wright (1969) Complexo Granítico Encruzi
lhada do Sul. 

cit. I. A terminologia Grupo Pedras Grandes foi adotada por Albuquerque 
& Horbach (19721 e, posteriormente, por Willig et a lu (19741, durante a ela
boração da Carta Geológica do Brasil ao Milionésimo (Folha SH .22 Porto 
Alegre). 

Schulz Junior, Albuquerque e Rodrigues (1970) no mapeamento geo
lógico da quadrícula Florianópolis, a qual se localiza logo a norte dos limi
tes da Folha SH.22 Porto Alegre, correlacionaram os termos graníticos aí 
aflorantes com os anteriormente definidos. 

Kaul (1976a e b) observou que o Granodiorito Valsungana, de Schulz 
Junior, Albuquerque e Giffoni (op cit.), além de intrusivo em xistos da For
mação Botuverá, encontrar-se-ia geneticamente relacionado aos gnaisses 
porfiríticos do Grupo Tabuleiro guardando, com estes, contatos graduais. 
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Fig. 1.76 Diagrama da relação Rb x Sr, de Condie {1973). Complexo Granítico Encruzilhada 
do Sul. 
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Fig. 1. 77 Diagrama de diferenciação Ba x Rb x Sr, de EI Bouseily & EI Sokkary (1975). Complexo 
Granítico Encruzilhada do Sul. 

Trainini et a/11 (1978), corroborando as conclusões de Kaul (op cit. I, de
nominaram de "Granitóide Valsungana" a esta rocha, que apresentaria qui
mismo calcoalcalino e composição predominante de granodiorito, varian
do a granito, quartzo monzonito e quartzo diorito. O "Granitóide Valsun
gana" foi incluído junto com outras rochas de quimismo semelhante e com 
blastese bem desenvolvida, aflorante na área cartografada por estes auto
res, na "Suíte Intrusiva Valsungana". Na porção sul da área mapeada, jun
to ao limite com as unidades cartográficas ora em discussão, individuali
zaram dois corpos graníticos, denominados Capivari e São Bonifácio, que, 
incluídos na "Suíte Intrusiva Pedras Grandes", resultariam da evolução das 
rochas do Complexo Metamórfico Migmático, sendo de natureza palinge
nética e quimismo alcalino. Estes corpos foram distinguidos em áreas an-
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Fig. 1.78- Dia~rama An-Ab-Or, com isobárica mínima para pH
2
0 = 5kb, deWinkler (19n). Com

plexo Granítico Encruzilhada do Sul. 
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Fig. 1.79- Diagrama 0-Ab-Or, com isobáricas mínimas de Tuttle & Bowen (1958) e Luth, Jahns 
e Tuttle (1964). Composição média de ~ranitos variscanos (V), caledonianos {C) e alpinos (A) de 

Halll19711. Complexo Granítico Encruzilhada do Sul. 

teriormente relacionadas aos Granitos Palmeira do Meio, Rio Chicão e I ma ruí, 
por Schulz Junior, Albuquerque e Rodrigues (1970). 

Segundo Wernick & Penalva (1978), os corpos graníticos relacionados 
à Faixa de Dobramentos Tijucas, dentre eles o Granodiorito Valsungana e 
o Granito Guabiruba (SchulzJunior; Albuquerque; Rodrigues, op. cit.), 
seriam mesotectônicos, dômicos, de injeção forçada e de polidiapirismo 
restrito, com fases tardi e pós-tectônicas. 

A partir dos trabalhos realizados pelo Projeto RADAMBRASIL no âm
bito das Folhas SH.22-X-B e SG.22-Z-D, ficou clara a necessidade'-de uma 
redefinição do "Grupo Pedras Grandes" (Teixeira et alii, 1969) e das Suítes 
V~lsu~gana e Pedras Grandes, de Trainini et alii (1978), quer pela natureza, 
h1stóna evolutiva e características das rochas nelas envolvidas, quer pela 

necessidade de simplificação de nomenclatura, conforme já discutido no 
que se refere ao Complexo Canguçu. Deste modo, Horbach & Marimon 
(1980) individualizaram rochas provavelmente relacionadas à "Suíte Intru
siva Pedras Grandes", de Trainini et a/ii (op. cit.), aflorantes na porção nor
te da Folha SH .22-X-B e coincidentes com as rochas anteriormente defini
das como Granitos Palmeira do Meio, Rio Chicão e lmaruí (Teixeira, op. cit. 
e Castro & Castro, op. cit.). 

Utilizando o Granodiorito Valsungana, de SchulzJunior, Albuquerque 
e Giffoni (1969), como litologia-tipo, segundo Horbach & Marimon (1982), 
a equipe de geólogos responsável pelo mapeamento geológico (ProjetoRA
DAMBRASIU da Folha SG.22 Curitiba, liderada por P. F. T. Kaul, encontra
se propondo a designação de Suíte Intrusiva Valsungana para um conjun
to de rochas de quimismo calcoalcalino e composição predominantemen
te granodiorítica que, com características sin a tarditectônicas e paraau
tóctones a alóctones, afloram no leste catarinense. 

Neste trabalho, visto a semelhança das rochas graníticas definidas pe
los trabalhos efetuados pelo Projeto RADAMBRASIL no âmbito da Folha 
SH .22-X-B com aquélas em estudo pela supra mencionada equipe na Fo
lha SG.22 Curitiba e ainda em virtude de continuidade física, adota-se es
ta designação para nomear aquelas rochas que, na área cartografada, ha
viam anteriormente sido denominadas Granitos São Bonifácio e Capivari, 
por Trainini et ali i (1978), Conforme preconizou Sohl (1977) estas duas uni
dades rochosas, aqui discutidas indistintamente na suíte em questão, po
dem e devem, em trabalhos de maior escala, manter sua denominação num 
nível de hierarquia litoestratigráfica semelhante ao de "formação". 

1.2.9.2 - Distribuição na área 

Correspondendo às extremidades meridionais dos Granitos Capivari e São 
Bonifácio de Trainini et alii (1978). as rochas da suíte intrusiva em questão 
afloram no extremo norte da Folha SH.22-X-B, junto ao limite com a vizi
nha Folha SG.22 Curitiba. 

Assim, a este-nordeste de Santa Rosa de Lima, com formato grossei
ramente triangular e aflorando numa superfície de aproximadamente 30 
km2, encontra-se a porção terminal sul do Granito São Bonifácio (Trainini 
et alii, op. cit.J. A oeste da cidape de Penha, compondo as nascentes dos 
rios d'Una e Chicão, a norte de Vargem do Cedro, numa superfície da or
dem de 130 km2, afloram as rochas que constituem, aí, a projeção para sul 
do Granito Capivari de Trainini et alii lop. cit.!. 

1.2.9.3 - Posição estratigráfica 

Esta unidade apresenta-se com contatos gradacionais e por falhas com o · 
Complexo Canguçu, os primeiros sendo observáveis logo a leste da locali
dade de Santa Maria e junto à vila de Vargem do Cedro. 

A noroeste da localidade de Penha, encontra-se em contato, por meio 
de uma grande falha nordeste, com as rochas relacionadas à Suíte Intrusi
va Tabuleiro, que, lo'Calmente, apresenta contato intrusivo com as rochas 
da suíte. 

Estas rochas encontram-se cortadas por diques e corpos irregulares, 
controlados por falhamentos em geral NNO e ENE, de rochas vulcânicas 
e subvulcânicas ácidas, tais como riolitos e microgranitos relacionados, neste 
relatório, à Formação Acampamento Velho. Inúmeros diques de diabásio, 
relacionados ao vulcanismo basáltico da Formação Serra Geral, recortam 
também a suíte em questão, os quais encontram-se controlados por falha
mentes de direção predominantemente nor-nordeste. 

Finalmente, junto à calha dos principais cursos de água, em especial 
a oeste de Penha, esta unidade encontra-se recoberta discordantemente 
por depósitos aluvionares atuais. 

A Suíte Intrusiva Valsungana, correspondendo a uma unidade sina tar
dicinemática mais evoluída que os diatexitos do Complexo Canguçu, com 
quimismo tipicamente calcoalcalino e apresentando uma isócrona Rb-Sr 
de cerca de 630 ±55 MA é, pois, relacionável ao Pré-Cambriano Superior, 
constituindo corpos granitóides pouco mais móveis que aqueles gerados 
na fase principal de granitogênese e migmatização do Complexo Canguçu 
durante o Evento Geodinâmico Brasiliano. 

1.2.9.4 - Geocronologia 

As únicas idades disponíveis para a Suíte Intrusiva Valsungana são devi
das a Teixeira (1970) e Base i (1980), que dataram amostras coletadas nos 
domínios da Folha SG.22 Curitiba. 
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Teixeira (op. cit.), analisando uma amostra do Granodiorito Valsunga
na, obteve, através do método K-Ar, uma idade mínima de 540 MA. 

Basei (op. cit.) apresentou uma isócrona Rb-Sr, com cerca de 630 ±55 
MA e R.l. = 0,71, executada a partir de análises de amostras do Granitói
de Valsungana e rochas assemelhadas, concluindo, apesar do dilatado er
ro experimental, que estas litologias participaram da evolução da faixa 
Brusque-ltajaí durante a fase sintectônica do Evento Geodinâmico 
Brasiliano. 

1.2.9.5- Litologias e petrografia 

Estas rochas apresentam-se com coloração cinza-claro, às vezes rosa-claro, 
com pontuações pretas, relacionadas principalmente à biotita, sendo leu
cocráticas e isótropas. Têm textura essencialmente poriiroblástica, com me
gacristais de microclínio automorio de dimensões entre 1 e 3 em, os quais 
se encontram imersos numa matriz de granulação média a grosseira, local
mente apresentando orientação cataclástica. Em alguns afloramentos 
constatou-se a presença de pirita disseminada. 

Microscopicamente exibem texturas que oscilam entre poriiroblástica 
e hipidioblástica, sendo basicamente constituídas por feldspato potássi
co, quartzo e plagioclásio, com biotita subordinada, podendo estar presente 
a hornblenda verde. O feldspato potássico é o componente dominante, sen
do representado pelo microclínio que se mostra xenomóriico, normalmente 
micropertítico, com germinação xadrez e desenvolvendo poriiroblastos auto 
a hipidiomórficos. Estes porfiroblastos cresceram englobando os plagio
clásios, sendo decorrentes da atuação de urna metassomatose potássica 
tardia. O plagioclásio (oligoclásio) apresenta-se equigranular hipidiomór
fico, às vezes normal e oscilatoriamente zonado, compondo uma matriz gros
seira de natureza granodiorítica. O quartzo possui extinção ondulante, 
mostra-se anédrico e com contatos suturados. A biotita e a hornblenda ocor
rem dispersas na rocha, podendo formar esparsas concentrações nebulí
ticas. Os acessórios comuns estão representados por esfeno, minerais opa
cos, apatita, zircão e, em alguns casos, turmalina e fluorita. 

1.2.10- Suíte Intrusiva Caçapava do Sul 

1.2.10.1 - Generalidades 

A partir de breves menções nos trabalhos de reconhecimento geológico 
regional, levados a termo por Carvalho (1932) e Teixeira (1937), dentre ou
tros, o conhecimento em maior detalhe dos corpos graníticos aflorantes 
na faixa oeste do Escudo Sul-Rio-Grandense tornou-se rnais espressivo so
mente a partir do mapeamento geológico da área de Caçapava- Lavras do 
Sul, por Leinz, Barbosa e Teixeira (1941). Tendo identificado, na área ma
peada, os Granitos Caçapava, Lavras e Ramada, os autores em questão cha
maram a atenção para o caráter intrusivo, destes, na "Série Porongos", de 
Carvalho (op. cit. ), considerando-os como anteriores às rochas da "Forma
ção Maricá" e aos vulcanitos ácidos que a capeiarn. Distinguindo uma ten
dência granodiorítica e quirnismo calcoalcalino no Granito Caçapava, Leinz, 
Barbosa e Teixeira (op. cit.) reconheceram feições de metamorfismo de con
tato junto às encaixantes deste e dos dernais granitos cartografados, sa
lientando, também, a existência de duas fases petrográficas distintas no 
Granito Lavras. 

Melcher & Mau (1960), além de atribuírem à "Série Maricá" as rochas 
xistosas encaixantes do Granito Caçapava, as quais teriam sido afetadas 
por metamorfismo de contato gerado pela intrusão deste stock, caracteri
zaram este corpo granítico como urna rocha de ccrnposição granitico
granodiorítica, rica ern elementos lineares e planares, de aparente estrutu
ração dôrnica, de maneira geral paralelos à xistosidade das encaixantes. Ci
tando para o granito uma idade de 500 MA (K-Ar), conforme datação efe
tuada no Massachusetts lnstitute of Technology (USA), os autores admiti
ram, ainda, que este corpo e os Granitos Lavras e Ramada, além de intrusi
vos na "Série Maricá", seriam intrusivos, também, na seqüência vulcâni
ca por eles definida, aventando a possibilidade de que as intrusões graníti
cas fossern as responsáveis pelas rnineralizações cupríferas da região. 

Robertson (1961 e 1966) descreveu o batólito de Caçapava, gnaisse
granítico, como tendo afetado metassomaticamente e parcialmente assi
milado suas encaixantes metamórficas do Grupo Porongos, sern ter, en
tretanto, afetado rochas da Formação Maricá, sobre o grupo em questão 
assentadas ern discordância. Por outro lado, reconhecendo o caráter zo
na do do stock de Lavras do Sul, corn núcleo granodiorítico e bordo dioríti
co a granítico, este autor citou as características intrusivas desta rocha na 
Formação Maricá e no Andesito Hilário. Como Melcher & Mau (op. cit.), 
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Robertson (op. cit.) mencionou a idade (K-Ar) de cerca de 500 MA, obtida 
por P. Hurley em amostra do Granito Caçapava, citando, também, data
ções feitas pelo lsotope Geology Branch do United States Geological Sur
vey sobre amostras do núcleo do Granito Lavras do Sul, as quais teriam acu
sado valores K-Ar da ordem de 570 MA e idades Pb-a com cerca de 700 MA. 
Chamando a atenção para o aspecto controverso destes dados geocrono
lógicos em relação às informações geológicas, Robertson (op. cit.) suge
riu que o stock de Lavras do Sul, juntamente com as litologias por ele re
cortadas, a Formação Maricá e o Andesito Hilário, seria de idade pré
cambriana superior, enquanto que o batólito de Caçapava seria de conso
lidação muito mais antiga. 

Em trabalho acerca da ocorrência cuproaurífera de Volta Grande, em 
Lavras do Sul, Barbosa & Constantino (1961) descreveram o contato intru
sivo do granito de Lavras nas rochas andesíticas mineralizadas de Volta Gran
de e, além de comentarem a petrografia do granito e as reações pneuma
tolíticas e hidrotermais junto ao contato destas rochas, concluíram pela gê
nese das mineralizações a partir de fluidos oriundos do magma granítico. 

Abordando especificamente o granito de Lavras do Sul, Gofii (1961). com 
base em dados de campo, petrográficos e químicos, classificou esta rocha 
como um rapakiviviborgítico de características sincinemáticas, ressaltan
do que " ... o Rapakivi Lavras se afasta das propriedades sobretudo estru
turais determinadas nos rapakivis fenoscandinavos". 

Em contribuição ao XVI Congresso Brasileiro de Geologia, Gofii, Goso 
e lssler (1962), além de refutarem as assertivas de Melcher & Mau (op. cit.) 
em relação às encaixantes do granito de Caçapava do Sul, atribuindo as 
litologias em questão ao Grupo Porongos, já estabeleceram também, na 
coluna estratigráfica então proposta para o Escudo Sul-Rio-Grandense, dis
tinção temporal entre o posicionamento do "Granodiorito de Caçapava", 
incluído no Grupo Porongos, do Pré-Cambriano Superior, e a intrusão do 
"Complexo do Rapakivi Lavras", mais jovem, incluído no Grupo Maricá, do 
Paleozóico Inferior. 

Tendo, já em 1961, elaborado o levantamento geológico de parte da área 
coberta pelo granito de Caçapava do Sul, a partir de 1962 os trabalhos de 
graduação dos alunos da então Escola de Geologia da Universidade do Rio 
Grar.de do Sul adquiriram aspecto mais sistemático através do mapeamento 
geológico em semidetalhe (1 :50.000) de diversas unidades cartográficas do 
Escudo Sul-Rio-Grandense. Neste sentido, em 1962 os formandos do cur
so de geologia recobriram parte da quadrícula de Vila Nova, a noroeste de 
Caçapava, e, em 1963, mapearam área imediatamente a norte, na quadrí
cula de São Sepé. 

Tais trabalhos, embora tenham sido fortemente influenciados por idéias 
transformacionistas em relação à gênese das rochas graníticas, conforme 
ressaltou Sartori (1978), trouxeram à luz diversas informações no que tan
ge a petrografia e relações de contato dos Granitos Ramada, Cerro da Cria 
e São Sepé, inclusive tendo Lummertz & Trein (1963), Marini & De lia Fáve
ra (1963) e Susczinski & Pinto (1963), dentre outros, registrado o caráter zo
nado deste último corpo, o quat seria formado por um núcleo quartzo
monzonítico porfiróide, mais antigo, circundado por um granito equigra
nular subalcalino mais jovem. 

Em relatório acerca da geologia do "Grau de Caçapava do Sul", Ribei
ro et a/ti (1966) ressaltaram que" ... os granitos de Lavras, São Se pé, Rama
da e Caçapava parecem ser contemporâneos em virtude da identidade que 
apresentam em suas características mineralógicas, texturais e estruturais. 
Por isso é razoável admitir que se podem ter introduzido, num mesmo nível 
da crosta, em dado intervalo de tempo no decorrer dos eventos geológi
cos. Isso, entretanto, não implica que cada massa granítica, individual, seja 
rigorosamente sincrônica com as demais". À semelhança com o que já ha
viam estabelecido Gofii, Goso e lssler (op. cit. ), os autores em questão po
sicionaram, também, as rochas graníticas do grau de Caçapava do Sul em 
dois níveis distintos de sua coluna estratigráfica, ficando as intrusões de 
Lavras, Ramada, São Sepé e Cerro da Cria subordinadas ao Grupo Bom 
Jardim (Eopaleozóico), enquanto que o Complexo Granítico de Encruzi
lhada do Sul, juntamente com o granito de Caçapava, foram incluídos no 
Grupo Porongos, do Pré-Cambriano Superior. Caracterizado como de com
posição variada, com predomínio de frações granodioríticas muitas vezes 
orientadas, o Granito de Caçapava, denominado "stock Granito
Granodiorítico de Caçapava do Sul" por Ribeiro et ali i (op. cit.), foi consi
derado como intrusivo nas rochas do Grupo Porongos, exibindo, junto aos 
seus contatos com estas, bandamento concordante com a l<Ístosidade dos 
metamorfitos e desenvolvendo, nestes, metamorfismo de contato variá
vel da fácies hornblenda cornubianito até a fácies albita-epídoto 
cornubianito. 



Em relação aos plutonitos de São Sepé, lavras do Sul, Ramada e Cer
ro da Cria, os autores em pauta, além de lhes atribuírem as denominações 
de "stock Granito-Granodiorltico de São Sepé", "stock Complexo de la
vras do Sul", "stock Granito-Granodiorítico da Ramada" e "stock Graníti
co do Cerro da Cria", revisaram as relações e as caracteristicas petrográfi
cas destas litologias, assegurando o caráter intrusivo destas nas rochas se
dimentares e vulcânicas intermediárias atribuídas à Formação Maricá e ao 
Grupo Bom Jardim. 

Jost & Villwock (1966), em discussão acerca das relações estratigráfi
cas observadas na região das cabeceiras do rio Vacacaí, salientaram a lo
calização de um corpo granítico subalcalino, denominado Granito Jagua
ri, o qual, dito de caráter tardiorogênico e intrusivo nos migmatitos do Grupo 
Cambaí, conforme definido por estes autores, seria discordantemente re
coberto pelos epimetamorfitos do Grupo Porongos. 

À mesma época, Inda (1966) e Santos (1966) ocuparam-se das relações 
de contato e da caracterização petrográfica deste granito, concluindo o úl
timo autor, com base.em análises modais e no estudo das características 
de grãos de zircão, que o Granito Jaguari seria subalcalino e de origem ígnea. 

Em estudo acerca da petrografia da porção nor-nordeste do granito de 
lavras, Marques (1966) caracterizou-o como composto por quatro fácies, 
ditas viborgítica, porfiróide, granular e anti-rapakivi, atribuindo a formação 
das litologias do stock a processos metassomáticos. 

Em 1967, osformandosda Escola de Geologia da UFRGS, em mapea
mento geológico da quadrícula Coxilha do Tabuleiro (1 :50.000), além de de
finirem os contatos da porção sul do Granito Jaguari, comprovaram a con
tinuidade física desta rocha até o stock de lavras do Sul, tendo também 
distinguido, junto à Estação Saibro, a noroeste de Torquato Severo, um gra
nito equigranular mediano, então informalmente denominado Granito Saibro 
e relacionado ao Grupo Cambaí. 

Em dissertação acerca das ocorrências de cobre, molibdênio e ouro lo
calizado na Vila da Palma, no município de São Gabriel, Villwock & Jost 
{1967) mantiveram a posição estratigráfica anteriormente proposta para o 
Granito Jaguari, ao qual foi atribuída, também, a gênese das mineraliza
ções em questão. 

Ribeiro (1970a) e Bocchi (1970), com o objetivo de detalhar o contexto 
geológico em que se inserem as ocorrências cupríferas situadas ao redor 
de Caçapava do Sul, nos mapas geológicos de semidetalhe das quadrícu
las de Bom Jardim e Caçapava do Sul, propuseram a alteração da posição 
estratigráfica do granito de Caçapava, correlacionando-o com o granito de 
lavras, já que, segundo o primeiro autor, este plutonito induziria metamor
fismo térmico e afetaria a Formação Maricá e parte do Grupo Bom Jardim, 
conforme definidos por Ribeiro et alii (1966). 

Knijnik & Pozza (1971), em trabalhos de mapeamento geológico na fai
xa Bagé- São Gabriel, comprovaram a continuidade física entre os Grani
tos Jaguari e lavras do Sul, cunhando a denominação "Complexo Graní
tico Jaguari- lavras do Sul" para estas litologias que foram consideradas 
intrusivas na Formação Maricá e, como constituintes da Formacão Arroio 
dos Nobres, intrusivas também no Membro Hilário, porém anteriores ao 
Membro Acampamento Velho, desta formação. 

Em seu mapa geológico do grau de São Gabriel, lssler et ali i (1972) man
tiveram o posicionamento estratigráfico proposto por Jost & Villwock (1966) 
para o Granito Jaguari, considerando o "Granito Saibro", definido pelos 
formandos de geologia de 1967 da UFRGS, como semelhante ao primeiro. 

Grandemente baseada em trabalhos de fotointerpretação e em pesquisas 
bibliográficas, a parte atinente à geologia do relatório de Jackson et ali i (1973), 
encarecendo a necessidade de estudos geocronológicos de maior detalhe, 
consideraram agrupados os corpos graníticos de Caçapava do Sul, São Se
pé, lavras do Sul, Ramada, Cerro da Cria e Jaguari em uma única associa
ção litológica que, intrusiva em rochas atribuíveis à Formação Maricá e ao 
Grupo Bom Jardim, constituiria um conjunto de intrusões de carúter pós
orogênico. 

Em trabalhos de síntese regional do programa da Carta Geológica do 
Brasil ao Milionésimo (DNPM), Willig et alii (1974) e Knijnik (1974) consi
deraram as rochas graníticas da porção oeste do Escudo Sul-Rio-Grandense 
como de características pós-orogênicas, agrupando os Granitos Caçapa
va do Sul e Jaguari- lavras do Sul em uma unidade referida ao Pré
Cambriano Superior, enquanto que os Granitos São Sepé e Ramada fo
ram atribuídos ao Eopaleozóico. 

Em anexos aos trabalhos de Willig et ali i (op. cit.) e de Knijnik (op. cit.), 
Cordani, Halpern e Berenholc (1974) e Cordani & Knijnik (1974), com base 
nos dados geocronológicos então disponíveis, definiram duas isócronas Rb
Sr para as rochas graníticas da porção ocidental do Escudo Sul-Rio
Grandense. A primeira, contendo rochas dos granitos de Caçapava e la-

vras do Sul, além de rochas graníticas associadas à Formação Cambaí, per
mitiu a definição de idade em torno de 610 MA, caracterizando estas litolo
gias como sintectõnicas em relação ao Ciclo Brasiliano. A segunda isócro
na, obtida de amostras dos Granitos Ramada e São Sepé, juntamente com 
vulcanitos da Formação Acampamento Velho, definiu idade de cerca de 520 
MA para estas rochas, permitindo vinculá-las à fase pós-orogênica do re
ferido ciclo. 

À mesma época, Carraro et ali i (1974) agruparam as rochas graníticas 
do Escudo Sul-Rio-Grandense, em seu mapa geológico do Estado do Rio 
Grande do Sul, em três grupos, dos quais dois se fariam presentes no oes
te do Escudo: um deles, denominado "Granitos tipo Caçapava do Sul", 
abrangeria os Granitos Caçapava do Sul, São Sepé, Ramada e Cerro da Cria, 
representado por stocks e apófises de granitos subalcalinos, de contatos 
predominantemente tectônicos e sem efeitos térmicos junto às suas en
caixantes; outro grupo, os "Granitos tipo Encruzilhada do Sul", dos quais 
faria parte o conjunto Jaguari- lavras do Sul, caracterizar-se-ia por incluir 
rochas de composição granítica a granodiorítica, ocasionalmente gnais
sóides, com caráter embrechítico proeminente e com contato gradacional 
com suas encaixantes. Dentro dessa classificação, ainda um terceiro tipo, 
restrito quase que apenas ao Maciço Pelotas, os "Granitos tipo Canguçu", 
foi caracterizado como constituído por "granitos subalcalinos e alcalinos, 
assim como granodioritos de granulação grosseira a média, com quartzo, 
feldspato, biotita'e hornblenda; ocorrem ao longo de grandes zonas de fra
queza com generalizada milonitização". Os três t_ipos de granitos foram re
feridos ao Grupo Cambaí. 

Com subsídio nos dados coligidos durante os trabalhos de mapeamento 
geológico regional e baseados nas sínteses ao milionésimo elaboradas pe
lo Departamento Nacional da Produção Mineral (DNPM), diversos auto
res, usando os trabalhos de Almeida (1967) e Almeida et alii (1973), dentre 
outros, como pioneiros, dedicaram-se ao estudo da compartimentação e 
evolução tectônica da região Sul-Sudeste do País ( Hasui; Carneiro; Coim
bra, 1975; Wernick; Hasui; Brito Neves, 1978; Ribeiro & Fantinel, 1978), à 
sua metalogenia ( Bettencourt; Wernick; Penalva, 1976) e à sua granitogê
nese (Wernick & Penalva, 1978). 

Adotando a compartimentação geotectônica de Hasui, Carneiro e Coim
bra (1975), estes dois últimos autores agruparam os granitóides da Faixa 
de Dobramentos Tijucas em dois grupos. O primeiro grupo, dito intrusivo 
nas epimetamórficas, englobaria os Granitos Caçapava do Sul e Jaguari
lavras do Sul, dentre outros, e o segundo grupo, que abrangeria os Grani
tos São Sepé e Ramada, foi caracterizado como associado aos depósitos 
molassóides do Ciclo Brasiliano. Tipicamente, segundo ainda Wernick & 
Penalva (op. cit.), os corpos graníticos do primeiro grupo, mesotectônicos 
e circunscritos, ora discordantes, ora concordantes com suas encaixantes 
e com porções marginais com foliação cataclástica, teriam seu posiciona
mento controlado pelas estruturas dobradas e seriam de natureza tardia 
pós-tectônica. Já os granitos do segundo grupo, pós-tectônicos, seriam 
epitectônicos, pequenos, discordantes em relação às suas encaixantes, com 
bordos resfriados e geneticamente associados às efusivas semicontem
porâneas. 

Com base nos dados geocronológicos então disponíveis, Wernick & Pe
nalva (op. cit.) propuseram, para a evolução das rochas graníticas do Escu
do Sul-Rio-Grandense, o esquema evolutivo abaixo, onde já se vislumbra 
o comportamento polifásico de alguns dos corpos graníticos da região, fa
to já em parte suspeitado por pesquisadores anteriores: 
- 610 MA: intrusão dos granitos tarditectõnicos de lavras e Caçapava e 
efusão dos andesitos da Formação Hilário; e 
- 525 MA: intrusão das fases pós-tectônicas dos Granitos lavras e Caça
pava, penetração dos Granitos Ramada e São Sepé e extrusão das efusi
vas da Formação Acampamento Velho e Rodeio Velho. 

Sartori (1978) e Sartori & Rüegg (1979), com base em detalhado estu
do petrográfico, químico e geocronológico do Granito São Sepé, executa
do pelo primeiro autor que identificou, naquela unidade litoestratigráfica, 
variedades petrográfícas com idades diversas, caracterizando-a como po
lifásica, sugeriram a extensão do modelo evolutivo definido para este cor
po às demais rochas graníticas do Escudo Sul-Rio-Grandense. Assim, aos 
granitos monzoníticos e granodioríticos da porção central do "Complexo 
Granítico de São Sepé", da fase sintectônica do Ciclo Brasiliano, à luz dos 
dados disponíveis, foram correlacionadas as rochas granodioríticas predo
minantes no Granito Caçapava do Sul e as rochas granito-monzoníticas do 
núcleo do granito de lavras do Sul. Aos granitos subalcalinos e equigra
nulares que constituem a periferia do Maciço de São Se pé, pós-tectônicos, 
foram relacionados os Granitos Jaguari, Ramada, Cerro da Cria, parte do 
Maciço de Caçapava do Sul e as rochas de borda do Granito lavras do Sul. 
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Concluindo, Sartori (op cit.) e Sartori & Rüegg (op. cit.), ressaltando a di
ficuldade de caracterização de granitóides tarditectônicos no Escudo Sul
Rio-Grandense, propuseram a seguinte cronologia para a evolução das ro
chas graníticas desta região: 
- rochas graníticas de composição entre granodiorítica e granito
monzonítica, geralmente inequigranulares e, por vezes, com orientacão de 
seus constituintes - sintectônicas- 700 a 610 MA, com paroxism~ a 650 
MA; 
- granitos equigranulares, de natureza subalcalina, associados às rochas 
anteriores ou formando núcleos independentes, com metamorfismo de con
tato em suas encaixantes - pós-tectônicos - 570 a 500 MA; e 
- rochas vulcânicas e subvulcânicas ácidas e piroclastos ácidos associa
dos, ligadas estrutural e/ou geocronologicamente aos granitos pós
tectônicos - pós-tectônicas - 520-430 MA. 

Em 1979, em trabalhos de graduação nas Folhas de lbaré e Três Cerras, 
a leste-nordeste de Dom Pedrito, os formandos do curso de geologia da 
UNISINOS cartografaram como intrusiva no Complexo Santa Maria Chi
co (Nardi & Hartmann, 1979) uma associação de granodioritos e monzo
granitos, informalmente denominada "Suíte Intrusiva Santo Afonso", de 
idade provável proterozóica superior, à qual se justaporiam arfvedsonita
pertita granitos eopaleozóicos da "Suíte Granítica Alcalina Saibro" e sub
vulcânicas dacíticas a riodacíticas da "Suíte Subvulcânica Vauthier". 

Em nota sobre os granitos alcalinos da região de Dom Pedrito, Hartmann 
& Nardi (1980b) descreveram de modo sucinto as características de jazimento 
e os detalhes petrográficos destes granitos a arfvedsonita e aegirina, 
caracterizando-os como cratônicos e de posicionamento reflexo em rela
ção à Orogênese Brasiliana. 

Reischl (1980), ao descrever as ocorrências de ouro dos arredores de La
vras do Sul, mostrou em seu mapa geológico preliminar do Granito de La
vras as características zona das deste, o qual é composto por um núcleo gra
nodiorítico a monzonítico, ora com textura rapakivi, e um bordo compos
to por sienogranitos e pertita-granitos, que tem continuidade para oeste 
com o Granito Jaguari, de Jost & Villwock (1966). 

Em 1981, em trabalhos de mapeamento geológico em escala 1:25.000 
levados a termo nos élrredores do Granito Caçapava, formandos deste ano 
do curso de geologia da UNISINOS reconheceram ser este corpo graníti
co constituído por uma fração metagranítica, foliada, de composição gra
nodiorítica a monzonítica, à qual se sobrepõem rochas de composição sie
nogranítica até monzogranítica, não orientadas e de grã média a grossei
ra. Envoltas por rochas metamórficas ditas pertencentes à "Suíte Meta
mórfica Passo Feio", neste relatório considerada como constituinte do Com
plexo Vacacaí, as rochas do Granito Caçapava foram interpretadas como 
tendo se intrometido nesta seqüência imediatamente antes ou durante a 
segunda de um total de três fases de deformação então caracterizadas. 

Hartmann & Nardi (com. escrita, 1982), aprofundando estudos ante
riormente efetuados na região de Dom Pedrito, formalizaram as denomi
nações "Suíte Intrusiva Santo Afonso", "Suíte Intrusiva Saibro" e "Suíte 
Subvulcânica Vauthier", já empregadas em trabalhos de graduação da UNI
SINOS dos quais foram orientadores. Tendo caracterizado petrográfica e 
quimicamente estas associações, estes autores ressaltaram a semelhança 
química entre a "Suíte Intrusiva Santo Afonso" e as subvulcânicas Vau
thier, sugerindo, também, o posicionamento das três suítes em regime tec
tônico distensional. 

Chemale Junior (1982), em dissertação acerca da geologia da região da 
Vila da Palma, no município de São Gabriel, distinguiu aí três grupos de 
rochas graníticas, homogêneas, isótropas e de características intrusivas, 
os quais seriam constituídos, o primeiro pelo "Granodiorito Santa Luzia", 
o segundo pelos "monzogranitos Santa Rita e São Manoel" e o terceiro 
pelos "granitos Jaguari, Santa Zélia e Passo da Areia". Pelas característi
cas petrográficas e químicas definidas para estas rochas, Chemale Junior 
lop. cit! correlacionou os dois primeiros grupos com a porção sintectônica 
do Complexo Granítico de São Sepé (Sartori, 1978) e o último grupo com 
a fase pós-tectônica daquele complexo. 

Neste relatório, com base nos trabalhos de Cordani, Halpern e Berenholc 
(1974), Wernick & Penalva (1978) e Wernick (1979), utilizando o modelo evo
lutivo proposto por Sartori (1978) e Sartori & Rüegg (1979) e com apoio nos 
dados obtidos pelo Projeto RADAMBRASIL, propõe-se o agrupamento das 
rochas graníticas do Bloco São Gabriel do Escudo Sul-Rio-Grandense em 
duas suítes intrusivas distintas por suas características petrográficas, lito
químicas, geocronológicas e magma-tectônicas. 

A primeira destas suítes, denominada "Suíte Intrusiva Caçapava do Sul", 
agrupa granitóides de composição granodiorítica a monzogranítica, via de 
regra, porfiroblásticos, ocasionalmente orientados, de quimismo transicional 
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desde calcoalcalino a alcalino, que, com idade em torno de 670 MA, po
dem ser considerados de posicionamento reflexo em relação ao desenvol
vimento dos tratos rochosos sintectônicos referidos ao Evento Geodinâ
mico Brasiliano e situados no leste da área objeto deste relatório (Maciço 
Pelotas). Tal suíte engloba o Granito Santo Afonso, ou "Suíte Granítica San
to Afonso" (Hartmann & Nardi, com. escrita, 1982), e rochas afins não des
membradas do Complexo Cambaí em face da escala deste trabalho, o Gra
nito Caçapava do Sul ( Leinz; Barbosa; Teixeira, 1941 ), o núcleo do Granito 
Lavras do Sul (Leinz; Barbosa; Teixeira, 1941, Gofii, 1961 e Reischl, 1980) 
e o núcleo do Granito São Sepé ilummertz & Trein, 1963; Ribeiro et ali/, 
1966 e Sartori, ·1978). As rochas da "Suíte Subvulcânica Vauthier" (Hart
mann & Nardi, com. escrita, 1982) são também aqui consideradas como 
pertencentes à Suíte Intrusiva Caçapava do Sul, visto seu comportamen
to químico análogo às demais rochas desta suíte, tratando-as como uma 
fácies do Granito Santo Afonso. 

A segunda suíte intrusiva ora proposta, a "Suíte Intrusiva Ramada", é 
constituída por rochas graníticas stncto sensu, via de regra eqüigranula
res, de quimismo alcalino até peralcalino, as quais, com idade em torno de 
535 MA, afloram em massas isoladas ou associadas a litologias da primei
ra suíte, compondo, então, as bordas dos Granitos São Sepé e Lavras do 
Sul e justificando, assim, as denominações Complexo Granítico São Sepé 
( Sartori, 1978) e Comrlexo Granítico Lavras do Sul ( Reischl, 1980) ou Com
plexo Granítico Jaguari- Lavras do Sul ( Knijnik & Pozza, 1971). A esta suí
te pertencem, ainda, os corpos graníticos de Ramada (Leinz; Barbosa; Tei
xeira, 1941), Cerro da Cria, Jaguari (Jost & Villwock, 1966), Saibro, confor
me a definição original dos formandos em geologia de 1967 da UFRGS, o 
Granito Quantril, conforme denominação informal dada por formandos 
(1980) da UNISINOS e o Granito Santa Juliana, denominação aqui proposta 
em substituição àquela dada por Hartmann & Nardi (com. escrita, 1982) 
aos arfvedsonita-pertita granitos (Suíte Intrusiva Saibro) aflora.ntes nascer
canias de Dom Pedrito e que tem, na fazenda Santa Juliana (coordenadas 
UTM 6.551,5 km N e 741 km E), sua melhor área de exposição. Considera
das pós-orogênicas em relação ao Ciclo Geodinâmico Brasiliano por Cor
dani; Halpern e Berenholc (1974), Wernick & Penalva (1979), Sartori (1978) 
Wernick (1979) e Sartori & Rüegg (1979), dentre outros, as rochas desta 
última suíte podem já ser caracterizadas como anorogênicas ou cratogê
nicas, conforme o sentido de Martin & Piwinskii (1972) e as características 
apontadas por Lameyre, Rocei e Didier (1974) e Bonin & Lameyre (1978), 
associando-as a regimes tectônicos distensionais, com provável formação 
de rifts intracontinentais impostos sobre a porção sul da Província Manti
queira no final do Proterozóico. 

1.2.10.2- Distribuição na área 

Aflorando na porção ocidental do Escudo Sul-Rio-Grandense, as rochas 
que constituem a Suíte Intrusiva Caçapava do Sul compõem massas, de 
dimensões variáveis entre algumas dezenas e centenas de quilômetros qua
drados, inseridas nas Folhas SH.21-Z-B, SH.21-Z-D, SH.22-Y-Ae SH.22-Y-C. 

Com forma de afloramento grosseiramente elíptica ( Fig. 1.80),o corpo 
granítico de Caçapava do Sul, que constitui a rocha-tipo da suíte intrusiva 
ora proposta, tem área de exposição da ordem de 180 km2, com a cidade 
de Caçapava do Sul, que lhe empresta o nome, engastada em sua porção 
centro-ocidental. Com dimensões menores, o núcleo do Granito Lavras do 
Sul ou do Complexo Granítico Jaguari- Lavras do Sul ocorre junto ao li
mite sudoeste da Folha S H .22-Y-A, sendo recortado pelo arroio Camaquã 
das Lavras e alojando, em seu centro, a cidade de Lavras do Sul. 

Já próximo ao extremo noroeste da Folha SH .22-Y-A, a cerca de 10 km 
a sudoeste da sede do município de São Sep§l e recortada pelo arroio São 
Sepé, afiara a porção central granito-monzonitica do Granito São Sepé ou 
Complexo Granítico de São Sepé, que, recoberta por rochas sedimenta
res gonduânicas em seus limites norte e noroeste, tem superfície aproxi
mada de 60 km2

• 

No âmbito da Folha SH .21 Uruguaiana, constituindo o substrato de ex
tensas áreas situadas desde a nordeste da cidade de Dom Pedrito, em dire
ção a norte, até próximo às margens do arroio Taquarembó, com uma área 
mínima de exposição da ordem de 800 km2, afiara o Granito Santo Afon
so, que, conforme já foi ressaltado no que tange ao Complexo Cambaí, tem 
no âmbito deste complexo ocorrência muito mais ampla, conhecendo-se 
litótipos, não individualizados em planta e em tudo a ele semelhantes, nas 
localidades de Aceguá, a nor-noroeste de Bagé, a norte de Lavras do Sul, 
nas cercanias da Vila da Palma e próximo à vila Rufino. 

Finalmente, neste relatório referidas como compondo uma fácies sub
vulcânica do Granito Santo Afonso, nas vizinhanças da localidade de Es-



fig. l.llO - R~ de Caçapava dO Sul. G11nit.6ideCeçapavado Sul e ...as relações com osmetamor1itosdo CompleXo Vacaeal. Nu~ocidental e Ofoencal Observam-se rochas sedimentares o wtc:ani· 
cas dos Grupos Marica e CamequJ. folha SH.22·Y·A. 

tação Vauthier, no limite das Folhas SH.21-Z-B e SH.21-Z-D, e a cerca de 
20 km a oeste de Torquato Severo, afloram rochas subvulcânicas daclticas 
e riodacíticas da "Sufte Subvulcânica Vauthier", de Hartmann & Nardi (com. 
escrita, 1982). 

1.2.10.3 - Posição estratigráfica 

No conjunto, as rochas da Sul te Intrusiva Caçapava do Sul apresentam-se 
em contato com granulitos e gnaisses do Complexo Cambal, rochas xisto
sasdo Complexo Vacacal, rochas sedimentares e vulcânicas do Grupo Ma
ricá, granitos stncto sensu da Sul te Intrusiva Ramada e rochas sedimen
tares referiveis à seqüência sedimentar da Bacia do Paranfl ou à Formaçl!o 
Santa Tecla. 

Totalmente envolto por rochas xistosas. calcossilícatadas, metapelitos, 
mármores e quaruitos atribuldos ao Complexo Vacacal, o granito de Ca
çapava do Sul mostra, com estas rochas, contatos ora porfalhas, or'à con
cordantes, verificando-se, no último caso, concordância entre a foliaçl!o 
dos rnetamorfitos e a foliação gnflissica da rocha granltica. Tais relações 
de contato concordante, jé observadas por Leinz, Barbosa e Teixeira 119411 

e Ribeiro e! alii 11966), além de estruturais silo também metamórficas, com 
ambas as litologias mostrando equilfbrlo na fácies anfibolito do metamor
fismo regional, a qual, nas rochas xistosas, decresce para fãcies mais brandas 
em direção a áreas mais afastadas do granitóide. Geralmente com aspecto 
lineado ou bandeado, o granitóide de Caçapava do Sul apresenta, confor
me já haviam salientado Melcher & Mau (19601, uma estruturação grossei
ramente dômica, com sua foliação mergulhando de maneira centrlfuga em 
relação a seus bordos. Da mesma forma, os metamorfitos que o circundam; 
conforme jà evidenciaram Ribeiro et alie (1966), mostram-se também bas
culados centrifugamente em relação ao granitóide que, pelas relações de 
contato e pela ausência de metamorfismo térmico, deve ter se intrometi
do em equillbrio térmico e de maneira plástica nestes. Em âmbito regional, 
embora não se disponha de dados mais seguros, conforme jé haviam res
saltadoJackson et ali i (1973), o granito de Caçapava, por sua estruturação 
e pelas estruturas observadas em suas encaixantes, aparenta compor o nú
cleo de uma extensa antíforme de duplo caimento, a qual, com eixo maior 
de direção nor-nordeste, foi desmembrada por falhamentos posteriores. 
Ricas em enclaves de rochas calcossilicatadas e metapelitos granatiferos, 
as rochas granodíorlticas a monzogranlticas que constituem a fácies pre-
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dominante do Granito Caçapava encontram-se, em alguns locais e espe
cialmente junto a suas bordas, recortadas por rochas graníticas róseas, aqui
granulares e medianas referidas à Suíte Intrusiva Ramada. Correlacioná
veis com o mesmo evento vulcânico que deu origem aos vulcanitos áci
dos da Formação Acampamento Velho (Grupo Maricá), diques e corpos 
irregulares de riolitos e microgranitos encontram-se, também, cortando o 
granitóide. 

Envoltos, em seus flancos leste, sul e sudoeste por granitos subalcali
nos periféricos do Granito São Sepé ou Complexo Granítico São Sepé (Sar
tori, 1978), atribuídos à Suíte Intrusiva Ramada, os granitóides da porção 
central deste corpo granítico encontram-se recobertos, em seus limites no
roeste e norte, por rochas sedimentares pertencentes à porção basal do Gru
po Guatá, as quais também ocorrem constituindo pequenos testemunhos 
na porção centro-sul do corpo ora considerado. Conforme já ressaltaram 
Lummertz & Trein (1963). Suszczinski & Pinto (1963) e Sartori (op. cit.), o 
contato entre ambas as rochas graníticas é nitido, com evidência de intro
missão dos granitos subalcalinos nos granitos monzoníticos. Como já des
crito em relação aos granitóides de Caçapava, também aqui diques de dia
básio atribuídos à Formação Serra Geral e corpos tabulares de riolitos e mi
crogranitos da Formação Acampamento Velho recortam as rochas em 
questão. 

Na região de Lavras do Sul, as rochas granodioríticas a monzograníti
cas da porção central do Complexo Granítico Jaguari- Lavras do Sul (Knijnik 
& Pozza, 1971), à semelhança do que ocorre com o corpo de São Sepé, 
encontram-se totalmente envoltas pelos granitos equigranulares da Suíte 
Intrusiva Ramada, os contatos sendo também nítidos e 11'\arcados pela emis
são de apófises dos últimos nos primeiros. Em pequena área, logo a nor
deste de Lavras do Sul, os granitóides têm ainda contato com granulitos 
(Reischl, 1980), especificamente charnoquitos (De R os & Fernandes, 1981), 
neste relatório atribuídos ao Complexo Cambaí, os quais, devido às evidên
cias de retrometamorfismo que exibem, devem ter sido intrudidos pelos gra
nitóides. Enquanto raramente s&o cortados por diques de andesito, os gra
nitóides da porção central do maciço de Lavras do Sul, à semelhança com 
os outros já descritos, alojam também inúmeros diques de rochas riolíti
cas e dacíticas referidas à Formação Acampamento Velho, do Grupo Maricá. 

Com área de afloramento de forma bastante irregular, o Granito Santo 
Afonso encontra-se em contato com rochas do Complexo Cambaí, com 
rochas sedimentares e vulcanitos do Grupo Maricá, é recortado por grani
tos da Suíte Intrusiva Ramada e, em diversas localidades, está recoberto 
por tfilstemunhos restritos de rochas sedimentares do Grupo Guatá e da For
mação Santa Tecla. Localmente em contato por falha com os granulitos 
e gnaisses do Complexo Cambaí, o Granito Santo Afonso, mercê dos da
dos que são disponíveis, é tido como intrusivo nestes, cabendo a argumen
tação de Hartmann & Nardi (comunicação escrita, 1982) quanto às inter
relações destas unidades em planta, o metamorfismo de contato dos gra
nitos sobre os granulitos e a atual situação, lado a lado, destas litologias 
de ambientes geológicos diversos. 

Rochas sedimentares imaturas, conglomerados, siltitos, arenitos arco
seanos e líticos, com maior ou menor contribuição vulcânica, neste rela
tório referidas à Formação Mangueirão, do Grupo Maricá, recobrem local
mente, através de discordância, as rochas do Granito Santo Afonso, o mes
mo observando-se em relação aos sedimentos pertencentes ao Grupo Guatá 
e à Formação Santa Tecla, os quais constituem elevàções tabulares que 
ligeiramente ressaltam no relevo suavemente ondulado da região. Junto 
ao seu limite sul-sudoeste de afloramento, o Granito Santo Afonso está em 
contato com rochas graníticas pertencentes ao-Granito Santa Juliana, da 
Suíte Intrusiva Ramada. Ora marcado porfalhamentos de direção nordes-

te, este contato revela-se também nitidamente intrusivo em algumas loca
lidades, com os Granitos Santa Juliana englobando xenólitos do Granito 
Santo Afonso e emitindo, neste, apófises junto aos seus contatos. Rela
cionados à Formação Acampamento Velho, derrames de rochas ácidas, prin
cipalmente tufos e ignimbritos, encontram-se discordantemente assentes 
sobre o granitóide ora considerado, o qual é, também, recortado por inú
meros diques e corpos irregulares de riolitos e dacitos também referidos 
àquela unidade. 

Finalmente, nos arredores de Estação Vauthier, o Granitóide Santo Afon
so encontra-se transectado por rochas dacíticas a micrograníticas, subvul
cânicas, que, neste relatório consideradas como uma fácies deste granito, 
foram estudadas por Hartmann & Nardi (comunicação escrita, 1982) e por 
eles denominadas "Suíte Subvulcânica Vauthier". 

Do exposto, pelas relações de contato descritas, resulta ser a Suíte In
trusiva Caçapava do Sul de evolução posterior aos Complexos Cambaí e 
Vacacaí e anterior às rochas sedimentares e vulcânicas do Grupo Maricá 
e à Suíte Intrusiva Ramada. 

Desta forma, não descartando a possibilidade de ocorrência, no oeste 
do Escudo Sul-Rio-Grandense, de granitóides semelhantes aos ora descritos, 
porém mais antigos, como acontece na vizinha República do Uruguai, pe
los dados acima enunciados e pelo apoio geocronológico obtido em Cor
dani, Halpern e Berenholc (1974), Sartori (1978) e pelo Projeto RADAM
BRASIL, posiciona-se a Suíte Intrusiva Caçapava do Sul no Pré-Cambriano 
Superior, com individualização dos granitóides há cerca de 670 MA, portánto 
sincronicamente com o desenvolvimento da fase com pressionai do Ciclo 
Geodinâmico Brasiliano na região leste da área em foco (Maciço Pelotas). 

1.2.10.4- Geocronologia 

A partir dos dados expressos nos trabalhos de Robertson (1961 e 1966), Mel
cher & Mau (1960) e Minioli & Kawashita (1971), o conhecimento do pa
drão geocronológico das rochas graníticas da Suíte Intrusiva Caçapava do 
Sul e dos demais corpos graníticos do Escudo Sul-Rio-Grandense tem apoio 
nos trabalhos de Cordani, Halpern e Berenholc (1974) e Sartori (1978). 

Como já referido anteriormente, Cordani, Halpern e Berenholc (op. cit.) 
obtiveram, para as rochas graníticas da porção ocidental do escudo, isó
cronas de referência de 610 e 570 MA, respectivamente para os Granitos 
Lavras do Sul, Caçapava do Sul e granitóides associados ao Complexo Cam
baí, e para rochas dos Granitos Ramada e São Sepé, juntamente com vul
canitos ácidos da Formação Acampamento Velho. 

Por sua vez, utilizando cerca de uma vintena de novas datações pelo 
método Rb-Sr, referentes tanto ao Complexo Granítico de São Sepé quanto 
aos demais corpos graníticos da região, Sartori (op. cit.) estabeleceu, para 
a porção central, monzogranítica, do referido complexo, uma isócrona que, 
introduzidas as correções no que tange à constante de desintegração do 
rubídio, conforme mencionado no início deste relatório, permitiu atribuir 
a estas rochas idade de 669 ± 6 MA, para uma razão inicial de 0,7062 ± 
0,0001. 

Nas Tabelas 1.XXX e 1.XXXI, além das amostras tratadas por Sartori 
(op. cit.) e acima mencionadas, encontram-se listados os resultados de aná
lises Rb-Sr e K-Ar estudados por outros autores sobre rochas aqui referi
das à Suíte Intrusiva Caçapava do Sul, cuja localização encontra-se ilus
trada na Figura 1.81. 

Como se observa, são extremamente escassos os dados geocronoló
gicos Rb-Sr relativos a outras rochas da suíte que não as de São Sepé. As
sim, lançando os dados relativos à amostra 264 A ( Cordani; Halpern; Be
renholc, op. cit.) na isócrona obtida por Sartori (op. cit.) IFig. 1.82), esta amos-

TABELA 1.XXX 
Suíte Intrusiva Caçapava do Sul. Determinações radiométricas Rb-Sr em rocha total 

N? N? de campo Rocha/unidade Rb (ppml Sr (ppm) 

80 38 Gran. S. Sepé 139,4 181,9 
81 61 Gran. S. Sepé 157,0 155,3 
82 128 Gran. S. Sepé 78,3 256,4 
83 66 Gran. S. Sepé 94,4 226,5 
84 135 Gran. S. Sepé 151,0 179,7 
85 240 Gran. Lavras do Sul __ ,, -
86 284A Gran. Caçapava do Sul 70,1 363,9 

Constantes: À Rb ~ 1,42 x 10·11 anos·1; • valores normalizados para s,S6 /Sr88 ~ O, 1194; (Sr87 /Sr861 i ~ 0,708. 
u Os números da referência correspondem aos da bibliografia. 
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Rb87 ts.S6 

2,22 
2,93 
0,88 
1,21 
2,44 

-
0,532 

s,S7 /Sr86· 
Idade 
IM AI Ret.•• 

0,7272 609 ± 95 491 
0,7344 631 ± 73 491 
0,7148 - 491 
0,7177 - 491 
0,7294 616 ± 87 491 
0,7074 - 112 
0,7090 - 112 



TABELA l.XXXI 
Sulte Intrusiva Caçapava do Sul. Determinações radiométricas K·Ar 

N? N? de campo Rocha/ Unidade Material N? delab. %K Ar:dx 106 (cc :TP) 
% Ar40 Idade 

Ref.• 
atm I MAl 

87 VL-8-8-67 Gran. Caçapava do Sul Biotita 1120 7,2160 193,0 1,10 590 ± 12 365 
88 GA-3-RS Gran. Caçapava do Sul Feldspato 501 3,7460 96,91 6,46 567 ± 14 365 
89 GA-4-RS Gran. Caçapava do Sul Biotita 2128 6,8210 188.4 5,0 589 ± 25 365 
90 1?1 C. S. Gran. Caçapava do Sul Biotita - - - - 506 363 
91 GA-1-RS Gran. Lavras do Sul Feldsp. 522 5,1240 137,1 1,90 584 ± 15 365 
92 1?1 L. S. Gran. Lavras do Sul Biotita - - - - 570 463 
93 945/RG-405 Gran. Lavras do Sul Biotita 4774 6,3928 152,1 2,32 527 ± 17 N.T. 

Constantes: ).{3 = 4,962 x 10·10 anos'1; ÀK total= 0,561 x 1o·10 anos·1; % atam. de K40 em Ktot. = 0,01167. 
*Os números da referência correspondem aos da bibliografia. N.T. -Neste Trabalho 
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Fíg. 1.81 - Mapa de localízaç~o de amostras de rochas com datações geocronológicas pertencentes ã Sufte Intrusiva Caçapava do Sul e ao Sienito Piquiri. 

tra, do núcleo granodiorítico do Granito Caçapava do Sul, dispõe-se per
feitamente no alinhamento dos demais pontos. 

Da mesma forma, embora não lançada no diagrama por falta de dados 
analíticos, a amostra 240, referível aos granitóides rapakivi do núcleo do Ma
ciço de Lavras do Sul, pode também, tentativamente, ser relacionada à isó
crona em questão, a qual define idades em torno de 670 MA para estas ro
chas; 

Ainda, no que tange às determinações Rb-Sr, conforme anteriormen
te já foi referido, no Complexo Cambaí, por falta de maior detalhamento, 
incluíram-se granitóides semelhantes àqueles ora discutidos, os quais apre
sentam, como se depreende do diagrama da Figura 1.5, idades é!m torno 
de 650 e 750 MA. 

As idades K-Ar disponíveis, como era de se esperar, refletem o resfria
mento regional destas litologias, com os sistemas minerais tendo sido, pro-

vavelmente, reajustados através da intrusão dos corpos graníticos da Suí-
te Intrusiva Ramada. · 

1.2.10.5 - Litologias e petrografia 

Genericamente, as rochas da Suíte Intrusiva Caçapava do Sul mostram co
lorações cinza-claro, castanho-avermelhada. têm granulação fina até gros
seira, com predominância de termos medianos. São geralmente inequigra
nulares e, comumente isótropas, podem mqstrar estrutura lineada ou gnais
sóide em algumas frações do Granito Caçapava do Sul e, mais raramente, 
no Granito Santo Afonso. 

Os termos equigranulares têm, via de regra, grã fina a média, colora
ção em tons de cinza e, oca;;ionalmente porfiróides, são compostos por 
feldspato, quartzo e biotita que, em proporções variáveis nestas rochas, é . 
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Fig. 1.82 -· Diagrama isocrônico de referência para as rochas graníticas da Suíte Intrusiva Caçapava do Sul. 

o máfico mais abundante. Já os termos inequigranulares, mais comuns, 
têm coloração variável entre o cinza-claro e o castanho-avermelhado e 
caracterizam-se por apresentarem megacristais euédricos a subédricos de 
feldspatos alcalinos imersos em matriz mediana, a feldspatos, quartzo e 
abundantes máficos, dentre os quais, novamente, a biotita é predominan
te. Caracteristicamente, em algumas porções do núcleo do Maciço de São 
Sepé (Lummertz & Trein, 1963; Sartori, 1978) encontram-se, nos termos 
inequigranulares e distinguíveis em amostras de mão, auréolas de plagio
clásio orlando os bordos dos megacristais de feldspato alcalino, caracteri
zando uma textura do tipo rapakivi, a qual é, entretanto, bem mais abun
dante e conspícua nas rochas pertencentes à porção central do granito de 
Lavras do Sul. 

Em lâminas delgadas, os granitóides, geralmente inequigranulares e gros
seiros, exibem texturas xenomórficas a hipidiomórficas, adjetiváveis como 
lineadas nas rochas afetadas por cataclase. A composição essencial é for
mada por feldspato potássio, plagioclásio e quartzo, com biotita e horn
blenda verde subordinadas. Os acessórios mais comuns são o zircão, a apa
tita, opacos e esfeno, aparecendo também constituintes secundários co
mo ser i cita, clorita, óxidos de ferro e epídoto. Petrograficamente, enquan
to as rochas do maciço de Caçapava do Sul têm composição predominan
temente granodiorítica, nos granitóides de São Se pé, Lavras do Sul e Santo 
Afonso as rochas correspondem já a termos monzograníticos, com fracões 
granodioríticas subsidiárias. · 

O feldspato alcalino encontra-se presente quer na forma de ortoclásio, 
comum nos monzonitos, quer na forma de microclínio, mais abundante nas 
rochas g ranodioríticas e naquelas afetadas por cataclase. Ambos têm for
mato subédrico a anédrico, com forte tendência a euedrais, quando porfi
roblásticos, e, também, são comumente pertíticos. Enquanto os megacris
tais do G ranitóide Santo Afonso foram caracterizados como microclínio por 
Hartmann & Nardi (comunicação escrita, 1982), já nos corpos de São Se
pé e Lavras do Sul (Gofíi, 1961; Marques, 1966, e Sartori, 1978) estes são 
do tipo ortoclásio, ambos exibindo inclusões poiquilíticas de plagioclásio, 
biotita, opacos e hornblenda, com evidentes sinais de crescimento tardio. 
Nas rochas com texturas do tipo rapakivi, os megacristais de ortoclásio mos-
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tram-se envoltos por uma coroa de cristais de oligoclásio que, corroendo 
o feldspato alcalino, apresentam, no Granitóide Lavras do Sul, continui
dade ótica com as pertitas deste (Marques, 1966), sendo que, no núcleo 
do granitóide de São Sepé, tais cristais foram descritos por Sartori (1978) 
como portando a mesma zonação dos plagioclásios da matriz das rochas 
analisadas. Tal textura, interpretada como de substituição por Marques 
(1966) e Sartori (1978), tendo este último autor se referido a uma plagiocla
sização na fase pós-tectônica (por influência já da Suíte Intrusiva Rama
da), foi utilizada por Gofíi (1961) para caracterizar como do tipo rapakivi o 
granito de Lavras, tecendo, entretanto, os comentários restritivos anterior
mente mencionados. De fato, como observou Marmo (1971), estas rochas, 
inclusive pela sua composição quartzo-monzonítica a monzogranítica, afas
tam-se dos verdadeiros granitos rapakivi anorogênicos, parecendo-se mais 
com granitóides sincinemáticos também portadores desta textura e des
critos por este autor. 

O plagioclásio, tão abundante quanto o feldspato potássico, tem for
mato subédrico, com teores de An variáveis entre 10% e 30% caracterizando 
o termo oligoclásio da série Albita-Anortita. Geralmente maclados segun
do as leis Albita, Albita-Periclina e Albita-Carlsbad, os cristais de plagio
clásio, nos termos inequigranulares da suíte, podem também constituir me
gacristais, os quais, menos abundantes do que os de feldspatos alcalinos, 
exibem, no Granito São Sepé (Sartori, 1978), composição que não difere 
daqueles cristais da matriz. Geralmente zona dos, os cristais de plagioclá
sio mostram-se com zonação normal, com núcleo correspondente à an
desina e bordos que, às vezes, atingem a composição da albita, Marques 
(1966) distinguiu, no rapakivi de Lavras do Sul, além desta zonação, zona
ções inversa e oscilatória, as quais atribuiu a diversas fases de metassoma
tose (plagioclasização). O desenvolvimento de mirmequitás junto ao con
tato dos plagioclásios com os feldspatos alcalinos não é muito comum nas 
rochas desta suíte, sendo mais conspícuo nas rochas afetadas por cata
clase e onde a blastese é mais desenvolvida. Como inclusões, os grãos de 
plagioclásio apresentam cristais de feldspatos alcalinos, ocasionalmente 
com a mesma orientação ótica, opacos, apatita, zircão, hornblenda e bio
tita, com fenômenos de saussuritização e sericitização, por alteração, afe-



tando sempre, de modo mais conspícuo, a porção mais cálcica dos felds
patos zonados. 

O quartzo, normalmente anédrico, é intersticial e de tamanho seriado, 
exibindo contatos suturados com os demais minerais. Nos termos cataclás
ticos exibe forte extinção ondulante, chegando a sofrer recristalização. 

Dentre os máficos, a biotita é o mineral mais abundante, tendo forma
to subédrico e contendo, comumente, inclusões de zircão e apatita. Com 
pleocroísmo forte, entre o castanho-escuro e o castanho-claro, Ofi cristais 
de biotita mostram-se, em algumas rochas, alterados a clorita com o apa
recimento de opacos nos bordos dos cristais e entre suas !ameias de 
clivagem. 

Em proporções subsidiárias, o anfibólio está representado basicamen
te pela hornblenda verde e variações desta, caracterizadas por Sartori (1978) 
como ferro-edenita ou hornblenda ferro-edenítica nas rochas da porção cen
tral do maciço de São Sepé e descritas por Hartmann & Nardi (comunica
cão escrita, 1982) como ferro-hastingsita ou ferro-edenita no Granito San
to Afonso. Com formato geralmente anédrico e pleocroísmo variável entre 
o verde intenso e o castanho-claro, os cristais de hornblenda ocorrem, nas 
rochas da suíte, em grãos isolados ou inclusos em minerais como os felds
patos alcalinos, plagioclásios e quartzo. Exibindo inclusões de apatita, zir
cão, esfeno e opacos, em alguns cristais de hornblenda é observável a sua 
alteração a biotita e, em estágios mais avançados, a clorita, com titanita 
e opacos. 

Os acessórios mais comuns nas rochas da suíte estão representados 
por zircão euédrico, agulhas de apatita, allanita, esfeno, rara fluorita e opa
cos, dentre os quais encontra-se a magnetita. Sericita, clorita, epídoto, ti
tanita e rara cal cita constituem os minerais secundários mais comuns. 

Finalmente, em Estação Vauthier afloram rochas subvulcânicas, da c i
tos e riodacitos variando até microgranitos, as quais são isótropas, geral
mente porfiríticas, com fenocristais de feldspatos, quartzo, biotita e, oca
sionalmente, hornblenda, imersos em matriz fina. Com coloração em tons 
do cinza e geralmente com forte disseminação de sulfetos (pirita), ao mi
croscópio estas rochas exibem uma mineralogia essencialmente compos
ta por plagioclásio (oligoclásio) subédrico, maclado segundo as leis Albi
ta, Albita-Periclina e Albita-Carlsbad e fortemente zonado, associado a or
toclásio e quartzo. O ortoclásio, presente tanto na matriz como em feno
cristais, apresenta-se maclado segundo a lei Carlsbad e tem formato su
bédrico a euédrico. Geralmente anédrico, o quartzo ocorre tanto preenchen
do interstícios da matriz como compondo fenocristais, quando, então, 
apresenta-se com aspecto subédrico, com suas bordas mostrando sinais 
de corrosão. Dentre os máficos, representados pela biotita e pela hornblenda, 
a primeira é a mais abundante, ocorrendo, também, tanto como fenocris
tal como na matriz. De formato subédrico, a biotita apresenta forte pleo
croísmo em tons vermelhos e, em muitas amostras, encontra-se alterada 
a clorita, com liberação de titanita e opacos. Quando presente, a hornblenda 
é subédrica, com forte pleocroísmo em tons do verde e está alterada para 
clorita e minerais opacos. Dentre os minerais acessórios, são abundantes 
esfeno, zircão e opacos, enquanto que os produtos de alteração mais co
muns são clorita, sericita, epídoto, carbonatos e opacos. 

1.2.10.6 - Caracterização litoquímica 

Na Tabela 1.XXXIJ encontram-se listados os dados de análises químicas, 
os dados normativos ( CI PW-biotita-hornblenda, de Hutchison, 1975) e de
mais parâmetros litoquímicos obtidos de amostras coletadas pelo Projeto 
RADAMBRASIL e compiladas, também, do trabalho de Sartori (1978). 

Embora pouco numerosos, totalizando 19 análises químicas, tais dados 
permitem já vislumbrar o comportamento químico das rochas da Suíte In
trusiva Caçapava do Sul, observando-se que, no diagrama de Streckeisen 
(1976) ( Fig. 1.83), 0-A-P normativo, a maioria das litologias analisadas situa
se no campo referente aos granitos e monzogranitos (campo 3), contendo 
uma amostra do Granito Santo Afonso, se posicionado no campo dos 
quartzo-monzonitos (8') e uma amostra do Granito Lavras do Sul, prova
velmente de sua periferia, tendo sido enquadrada no campo dos álcali
feldspato granitos (2). 

Já no diagrama de Wright (1969) (Fig. 1.84) observa-se que as rochas 
da suíte apresentam-se transectando o limite calcoalcalino-alcalino, 
desenvolvendo-se uma tendência positiva desde o campo calcoalcalino, 
onde se situa grande parte das amostras dos Granitos Santo Afonso e Ca
çapava, até o campo alcalino, onde se localiza a maioria das arr;ôstras dos 
Granitos São Sepé e Lavras do Sul. 

Disposição semelhante à aqui descrita no diagrama de Wright (op. cit.) 
foi obtida por Hartmann & Nardi (comunicação escrita, 1982) para rochas 

do Granitóide Santo Afonso (Suítes Santo Afonso e Vauthier, para estes 
autores), as quais também se posicionaram junto aos limites calcoalcalino
alcalinos, levando os autores a formularem a hipótese de geração destes 
granitóides em ambiente cratônico. 

O caráter pouco evoluído das rochas da Suíte Intrusiva Caçapava do 
Sul pode ser vislumbrado no diagrama de Condie (1973) (Fig. 1.85), onde 
se observam relações Rb-Sr, via de regra, menores do que a unidade, as 
quais, segundo o diagrama em questão, são compatíveis com a geração 
dos granitóides ora abordados em uma crosta de espessura superior a 30 km. 
Como foi verificado nos diagramas anteriores, também neste diagrama 
observa-se um caráter ligeiramente mais evoluído para os granitóides do 
Maciço São Sepé e de Lavras do Sul, o que poderia, de forma alternativa, 
ser explicado por efeitos metassomáticos induzidos pelos granitos da Suí
te Intrusiva Ramada, que os envolvem. 

No diagrama de El Bouseily & El Sokkary (1973) (Fig. 1.86), os dados 
analíticos posicionam as rochas nos campos relativos aos quartzo dioritos, 
granodioritos e granitos anormais, afetados por metassomátose, aí tam
bém, caracteristicamente, tendo se posicionado as amostras relativas aos 
complexos bifásicos, o que, juntamente com o disposto acima, vem dar 
sustento às hipóteses de Marques (1966) e Sartori (1978) em relação, por 
exemplo, à origem tardia, metassomática, das texturas do tipo rapakivi ob
servadas nos Maciços de São Sepé e Lavras do Sul. 

No diagrama 0-Ab-Or normativo (Fig. 1.87), a maioria dos dados plo
tados situa-se entre as isobáricas de 0,5 e 10 kb (Tuttle & Bowen, 1958; Luth; 
Jahns; Tuttle, 1964), situando-se fora dos contornos estabelecidos por H ali 
(1971) para os granitos variscanos, caledonianos e alpinos, em grande par
te devido a diferenças surgidas através de métodos diversos de cálculo de 
composições normativas, uma vez que Sartori (1978), utilizando a norma 
CIPW standard, caracterizou as litologias do núcleo do maciço de São Se
pé como situados entre os limites das áreas relativas aos granitos alpinos 
e caledonianos. 

No diagrama An-Ab-Or normativo (Fig. 1.88), com isobárica de 5 kb 
(Winkler, 1977), torna-se evidente que as rochas em questão apresentam 
características do tipo subsolvus, este diagrama e o anterior caracterizan
do, assim, o caráter hidratado dos magmas que deram origem às rochas 
da suíte e, conforme já se depreende das relações destas com suas encai
xantes, definindo o posicionamento dessas rochas em níveis meso a cata
zonais. 

Referíveis como granitóides do tipo I, oriundos do retrabalhamento de 
material ígneo, conforme os parâmetros de Chappell & White (1974), os cor
pos da Suíte Intrusiva Caçapava do Sul, pelos dados geocronológicos dis
poníveis, restritos quase que apenas ao maciço de São Sepé, têm idade 
em torno de 670 MA, sendo, portanto, síncronos com a individualização 
dos granitóides e a extensa migmatização que se verifica no Complexo Can
guçu, no leste do Escudo Sul-Rio-Grandense. 

Mostrando evidências de terem sido afetados por fenômenos metas
somáticos tardios, alguns provavelmente induzidos por intrusões graníti
cas posteriores, os corpos graníticos da suíte em questão, como salientou 
Sartori (1978), teriam sido gerados por anatexia de rochas crustais com al
guma contribuição de materiais juvenis, oriundos do manto. Vista a razão 
inicial obtida por Sartori (op. cit.) para as rochas do maciço de São Sepé 
(0, 706), e levando em consideração apenas este parâmetro, considerando 
as assertivas de Bonin (1975), acredita-se que a contribuição de material 
oriundo do manto tenha sido considerável, o que, de certo modo, favore
ceria a vinculação destas rochas a um ambiente tectônico distensional, con
forme aventaram Hartmann & Nardi (comunicação escrita, 1982). 

Entretanto, como já ressaltaram estes últimos autores, tal caracteriza
ção é, para as rochas da suíte, ainda algo incerta, visto que, considerados 
os parâmetros distintivos descritos por Petro, Vogel e Wilband (1979) e as 
características dos granitóides anorogênicos, distensionais, referidas por 
Lameyre, Rocei e Didier (1974) e Bonin & Lameyre (1978), estas litologias 
apresentam-se ora referíveis a um ambiente distensional, ora referíveis a um 
ambiente compressional, o que, de certo modo, se coaduna com as rela
ções de contato do granito de Caçapava com os metamorfitos do Com
plexo Vacacaí, que o envolvem. 

Finalmente, considerado o caráter meso a catatectônico das rochas da 
Suíte, visto o aspecto grosseiramente dômico do Granito Caçapava do Sul 
e a parcial concordância deste corpo com suas encaixantes, onde reações 
de metamorfismo de contato encontram-se virtualmente ausentes, acredita
se que o posicionamento destes corpos se deu, na maioria dos casos, de 
modo permissivo e plástico, à semelhança do que ocorre em domos ter
mais e conforme um mecanismo semelhante àquele proposto por Silva & 
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TABELA 1.XXXII 
Suíte Intrusiva Caçapava do Sul. Análises químicas e composições normativas 

São Sepé Santo 

35. 38• 98. 128• 
944/ 944/ 9341 N? da amostra 58• 51• 383.2 383.1 53o 

Si02 71,82 72,14 69,33 72,02 69,34 71,09 71,30 64,50 64,70 
AIP3 13,65 13,60 14,43 13,13 14,48 14.45 14.22 15.10 15.50 

U}~ 
Fe20 3 1,05 0,66 1,01 0,91 0,74 0,16 0,66 2,60 1,97 
FeO 1,31 1,41 2,01 1,51 2,58 2,15 0,72 2,12 2,15 

.~ lí3 MnO 0,03 0,04 0,05 0,03 0,11 0,03 <0, 10 <0, 10 <0,10 

.ê Q MgO 2,18 2,32 1,83 1,98 0,92 1,83 0,18 1,48 1.45 
~ "' CaO 1,35 1,64 2,75 1,68 2,62 1,68 1,38 4,02 2,98 <õ E 

.~ B Nap 3,60 3,40 3,69 3.49 3,62 3,67 3,71 4,92 3,91 

~ § KP 4,15 3,99 3,91 4,19 3,98 3,79 4,00 2,51 4,09 

<Í ~ Ti02 0,46 0,44 0,58 0.41 0,31 0,28 0,25 0,64 0,61 
w Pz05 O, 10 0,12 0,17 0,12 0,11 O, 14 0,10 0,18 <0,10 

H20 0,19 0,19 0,29 0,22 0,12 0,22 - - -
PF 0,75 0,44 0,67 0,51 1,08 0,49 0.78 1,68 1,37 

Total 100,54 100,29 100,68 100,20 99,99 99,98 97.42 99,73 98,93 

B - - - - - - 40 48 <10 
Ba 500 540 625 420 980 920 1520 1720 1120 
Be - - - - - - <2 < 10 <2 
Cu <3 <7 3 <3 <3 <3 <5 6 10 

Ê C r - - - - - - <5 19 31 
a F -· - - - - - 700 600 850 .9-
iil La ·- - - - - - <30 <30 <88 

g Li - - - - - - <50 <50 <50 

E 
Mg - ·- - - - - 3260 10200 11200 
Mo - - - - - - <5 <5 <5 

~ 
o Nb 35 33 65 45 40 48 <20 <20 <20 c 
" Ni 8 8 7 5 9 7 <5 9 <5 
E Pb 24 27 27 31 32 28 28 <10 <10 " w Rb 153,1 139.4 142,3 157,0 79,4 78,3 182 81 156 

Sn - - - - - - <5 <5 <5 
Sr 154,5 181,9 2o8,4 155,3 252,0 256,4 340 1100 620 
Zn 35 40 40 40 33 30 200 <200 <200 
Zr 205 200 240 255 160 165 96 210 110 

Quartzo 33,34 34,47 27,86 32,80 28,16 32,33 33,02 19,94 21,19 
Ortoclásio 18,46 16,80 16,86 18,83 18,57 15,58 23,46 10,32 19,53 
Albita 29,71 28,84 31,27 29,66 30,97 31,25 32,46 42,34 33,84 
Anortita 4,61 5,50 10,72 6,28 11,61 6,75 5,48 11,90 12,16 
Biotita 9,19 10,31 9.71 9.16 8,52 10,94 1,60 7,31 8,06 

I Ac 
o o o o o o o o o 

iõ Hornblenda Ed. o o o o o o o o o 
" ~ Ri. o o o o o o o o o -
c 

KS o o o o o o o o o 5l 
~ Coríndon 1,72 1,68 0,20 0,56 0,01 1,86 1,91 o 0,29 
:; Wollastonita o o o o o o o 2,36 o 
:r: 
o, I En 

o o o o o o o o o 
e; Hiperstênio Fs.· o o o o o o o o o 
~ Rutilo o o o o o o o o o 
ü Titanita 1,13 1,08 1,42 1,01 0,77 0,69 0,!)3 1,35 1,53 

fl llmenita o o o o o o o o o 
o Hematita o o o o o o o o o z 

Magnetita 1,56 0,98 1,50 1,35 1,10 0,24 1,04 3,91 2,98 
Zircão 0,04 0,04 0,05 0,05 0,03 0,03 0,02 0,04 0,02 
Fluorita o o o o o o o;13 0,09 0,16 
Apatita 0,24 0,29 0,40 0,29 0,26 0,33 0,24 0.43 0,24 
Cassiterita o o o o o o o o o 
Cromita o o o o o o o o o 
Razão de alcalinidade ' 
de Wright 119691 

2,75 2,63 2,51 2,78 2,47 2,67 2,81 2,27 2.47 

An 8,73 10,75 18,22 11,47 18,98 12,61 8,92 18,44 18,55 
Ab 56,29 56,39 63,13 54,15 50,65 58,34 52,87 65,58 51,64 
O r 34,98 32,85 28,64 34,38 30,36 29,05 38,20 15,98 29,81 

Q 38,71 40,26 32,13 37,46 31,53 37,64 34,97 23,60 24,43 
A 49,04 45,01 41,48 46,89 42,13 43,48 52,72 35,47 46,58 
p 12,25 14,73 26,39 15,65 26,34 18,88 12,31 40,93 28,99 

Q 40,90 43,02 36,67 40,35 36,24 40,88 37,13 27,47 28,42 
O r 22,65 20,97 22,18 23,16 23,90 19,66 26,37 14,21 26,20 
Ab 36,45 36,00 41,15 36,48 39,86 39,49 36,50 58,32 45,39 

lO - Thorton e Tuttle 119661 83,27 81,84 76,24 81,91 77,73 81,04 90,87 72,65 74,87 

IC- Poldervaart e Parker 11964) 4,61 5,50 10,72 6,28 11,61 6,75 5,48 11,90 12,16 

Classificação petrográfica das arTiostras analisadas: 35, 38, 58, 61, 98 e 128 - granitos; 944/383.2 - migmatito granítico; 944/383.1 - hornblenda granito; 934/530 - granodiorito, 934/4878 - quartzo diorito; 
944/364 - quartzo monzodíorito: 963/269 - granodiorito porfiroblástico: 944/ LK-391 - da cito; 934/ GF-540 - da cito; 934/ GF-541.2 - riodacito; 945/462A - granodiorito lineado; 945-223 - granodiorito cata
elástico; 945/405- monzogranito; 945/407- granito. 
*Análises compiladas de Sartori (1978). 
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Afonso 
Subvulcênicas associadas Caçapava Lavras ao Granito Santo Afonso do Sul 

934/ 944/ 963/ 944/LK , 934/GF 934/GF 945/ 945/ 945/ 945/ 
4878 364 269 391 540 541.2 482A 223 405 407 

56,60 63,40 66,60 66,20 64,26 65,30 70,10 68,60 69,00 74,35 
15,30 14,60 14,30 14,40 15,99 12,80 14,70 14,30 15,90 13,50 
2,48 2,09 2,47 1,82 1,91 1,34 1,60 1,94 1,05 0,82 
3,30 2,52 1,75 2,28 2,39 0,36 1,75 1,60 1,54 0,52 

<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 ·0,11 <0,10 <0,10 0,22 0,10 0,10 
3,04 1,50 1,50 1,26 1,54 0,85 0,93 0,70 0,77 0,27 
5,99 3,54 3,48 3,26 2,99 5,87 2,57 2,31 2,42 0,69 
4,65 4,72 4,26 4,68 3,94 0,47 4,23 4,14 4,58 3,61 
3,37 2,98 2,98 2,70 2,62 4,66 2,80 2,98 3,35 4,64 
0,77 0,60 0,59 0,53 0,46 0,42 0,45 0,39 0,37 0,19 
0,35 0,21 0,27 0,18 <0,10 <0,10 0,11 <0, 10 0,10 0,10 

- - - - - - - - - -
2,02 0,99 0,78 1,44 1,51 7,01 0,62 0,72 0,63 0,69 

97,95 97,43 99,08 98,55 97,82 100,60 99,96 98,20 100,01 99,88 

<10 24 <10 20 28 - 20 10 46 40 
2100 1820 1000 1880 1360 - 2240 3300 1440 1580 
<10 <10 <2 <10 <2 - <2 <10 <2 <2 

15 20 19 13 32 - <5 7 <5 <5 
180 30 42 30 26 - 11 10 22 5 
900 600 550 600 550 - 450 450 475 1200 
<30 <30 <30 <30 <30 - <30 <30 <30 <30 
<50 <50 <50 <50 <50 - <50 <50 <50 <50 

17800 10000 9600 - - - 5750 5300 5600 2400 
<5 <5 <5 <5 <5 - <5 <5 <5 <5 

<20 24 <20 <20 <20 - < 10 <20 <20 <20 
28 15 13 10 <5 - <5 <5 8 <5 

<10 < 10 66 < 10 26 - < 10 <10 24 36 
100 100 119 90 91 - 107 100 160 231 
<5 <5 <5 <5 <5 - <5 <5 7 <5 

860 1020 670 1200 720 - 500 600 5BO 110 
<200 <200 <200 <200 <200 - <200 <200 <200 <200 

390 320 280 210 204 - 350 340 50 92 

8,62 19,40 24,99 23,63 26,37 35,99 29,88 29,32 25,00 34,55 
10,37 12,30 13,43 11,32 10,19 27,33 13,02 15,13 16,64 26,70 
40,88 41,30 36,59 40,54 34,54 4,25 35,95 35,63 39,01 30,79 
11,35 10,81 11,27 10,56 13,21 24,20 10,87 10,28 10,32 2,76 
15,85 9,06 6,70 7,89 9,13 2,99 5,65 4,55 5,23 1,47 

o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o 
o o o o 2,07 o 0,75 0,59 0,99 1,55 

6,11 1,74 1,08 1,40 o 1,94 o o o o 
o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o 

1,96 1,52 1,47 1,33 1,17 1,10 1,11 0,98 0,91 0,47 
o o o o o o o o o o 
o o o o o 0,36 o o o o 

3,78 3,19 3,70 2,75 2,92 1,59 2,37 2,93 1,56 1,22 
0,08 0,07 0,06 0,04 o o 0,07 0,07 0,01 0,02 
0,13 0,09 0,06 0,09 0,10 o 0,07 0,08 0,08 0,23 
0,86 0,51 0,65 0,44 0,24 0,25 0,26 0,24 0,24 0,24 

o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o 

2,21 2,44 2,37 2,4358 2,0564 1,0904 2,37 2,50 2,53 3,01 

18,13 16,79 18,38 16,91 22,80 43,39 18,16 16,78 15,65 4,58 
65,31 64,12 59,71 64,95 59,61 7,61 60,07 58,51 59,13 51,11 
16,56 19,09 21,91 18,33 17,59 48,99 21,76 24,70 25,22 44,31 

12,11 23,15 28,97 27,46 31,28 39,22 33,30 32,37 27,48 36,44 
41,95 40,89 38,62 37,53 29,93 32,23 36,35 40,27 44,75 57,60 
45,94 35,96 32,41 35,00 38,79 28,55 30,35 27,36 27,77 5,96 

14.40 26,58 33,32 31,30 37,09 53,27 37,89 36,52 31,00 37,54 
17,31 16,84 17,90 14,99 14,33 40,45 16,51 18,84 20,63 29,01 
68,29 56,57 48,78 53,71 48,58 6,28 45,59 44,63 48,37 33,46 

59,96 73,07 75,07 - - - 79,66 80,94 81,65 93,61 

11,35 10,81 11,27 - - - 10,87 10,28 10,32 2,76 
:<" 
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& Coçopovo 

o Subvulcânicos associadas ao 

Granito Santo Afonso 

Fig. 1.83- Diagrama Q-A-P normativo, de Streckeisen (1976), para as rochas da Suíte Intrusiva 
.Caçapava do Sul. 

ao 

70 

60 

50 

Su(te Intrusivo Coçopavo do Sul 

llll São Sepé-Cent rol 
& Coçopovo 

t S. Afonso 

O Ropokivi Lavras 

o Subvulcônicos associadas ao 

Granito Santo Afonso 

I 

I 

I 

PERALCALINO 

Razão de olcolinidodj 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Fig. 1.84- Diagrama Si02 x razão de alcalinidade, de Wright (1969). Suíte Intrusiva Caçapa
va do Sul. 

Dias {1981) para a intromissão do Granitóide Valsungana nos metamorfi
tos do Complexo Metamórfico Brusque, destes autores. 

1.2.11 - Sienito Piquiri 

1.2.11.1 - Generalidades 

Tessari & Picada {1966) propuseram a denominação "Sienito Gnáissico Pi
quiri" para uma massa de rochas saturadas em sílica, de composiÇ'ão sie
nítica, aflorantes junto ao médio curso do arroio Piquiri, a noroeste de En
cruzilhada do Sul, e expostas, também, em áreas menores a norte e no
roeste desta cidade. 

140/GEOLOGIA 

IOOOr---------------------~r---------------------~~ 

Suíte Intrusivo Coçopovo do Sul 

Rb 

100 

t S. Afonso 
111 São Sepé-Centrol 

f Ropokivi Lavras 

& Coçopovo 

O Subvulcônico& a&soclados ao 

Granito Santo Afonso 

111111 

...... ..... 
' ' ' ...... 

111 ' ' ' ' 
-......._ ............... ....._ 20-30km 

..... 
' ' ' 

' \ 
~\~, 

o~ \ 

• 
o 

\ 
\ ~:o' 

~~~o~----------------------~~~o~o~----------~~s~r--------~=oo~o 

Fig. 1.85 - Diagrama da relação Rb x Sr, de Condie (1973). Sulte Intrusiva Caçapava do Sul. 
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Fig. 1.86- Diagrama de diferenciação Ba x Rbx Sr, de El Bouseily & El Sokkary (19751. Suíte Intru
siva Caçapava do Sul. 

Ressaltando o aspecto lineado, gnaissóide, do sienito, os autores em 
questão consideraram-no como de origem ígnea, anterior às rochas do Com
plexo Granítico Encruzilhada do Sul e intrusivo nas rochas xistosas do Su
pergrupo Porongos. Ainda, nas conclusões tecidas acerca desta rocha, Tes
sari & Picada {op. cit.) admitiram que ela teria sido afetada por metamor
fismo regional e parcialmente metassomatizada, incluindo-a no Grupo Po
rongos, conforme as conceituações da época. Em trabalhos de mapeamento 
geológico de semidetalhe posteriores, Picada & Tessari {1966) confirma
ram suas observações anteriores, apresentando maior detalhe acerca das 
relações de contato desta unidade com suas encaixantes. 

Ainda, à mesma época, Picada {1966b) discorreu acerca da geologia e 
das características petrográficas desta rocha, admitindo para ela uma o ri-
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Fig. 1.87- Diagrama 0-Ab-Or, com isobâricas mínimas de Tuttle & Bowen (19581 e Luth, Jahns 
e Tuttle (1964). Composição média de granitos variscanos (VI, caledonianos (C) e alpinos (AI de 

Hall (19711. Suíte Intrusiva Caçapava do Sul. 

gem diversa da anteriormente proposta, através de metamorfismo regio
nal e trocas metassomáticas, atuantes em ambiente geossinclinal, sobre 
uma seqüência sedimentar argilosa com intercalações de margas ricas em 
cálcio, magnésio e ferro. Desta forma, as rochas sieníticas teriam evolução 
conjunta com as rochas do Complexo Granítico Encruzilhada do Sul, cons
tituindo feições de bordo deste complexo. 

Jackson et ali i (1973), além de sugerirem a simplificação da designação 
original de Tessari & Picada (1966) para "Sienito Piquiri", endossaram as 
idéias de Picada (op. cit.) sobre a gênese desta rocha, admitindo seu posi
cionamento como catazonal e sintectônico, com posterior metassomatis
mo com "invasão potássica" tardiorogênica ou pós-orogênica. Em vista 
da generalizada ocorrência de oxidados de cobre em áreas cataclasadas do 
sienito, já descritas, dentre outros, por Picada & Tessari (op. cit.) e Formo
so & Pinto (1966), e face às interessantes anomalias magnéticas e de po
tássio sobre esta rocha detectadas, Jackson et ali i (op. cit.) sugeriram, ain
da, a possibilidade de detecção, nesta litologia, de jazimento de cobre dis
seminado, do tipo porphyry copper. 

Em síntese regional, Willig et ali i (1974) mantiveram a designação e po
sicionamento estratigráfico de Tessari & Picada (1966), enquanto que, em 
seu mapa geológico do Estado do Rio Grande do Sul, Carraro et alii (1974) 
posicionaram o "Sienito Piquiri" independentemente de vinculação com 
qualquer outra unidade litoestratigráfica de maior hierarquia. 

Em discussão acerca do acervo geocronológico da Folha SH.22 Porto 
Alegre, Cordani, Halpern e Berenholc (1974) apresentaram uma datação 
K-Ar em anfibólio para o Sienito Piquiri, obtendo para esta rocha uma ida
de mínima de 570 ± 37 MA, a qual permitiu vinculá-la ao Ciclo Brasiliano. 

Na tentativa de obter maior detalhe acerca do significado das anoma
lias aerogeofísicas definidas por Jackson et ali i (op. cit.) sobre o sienito, Gobbi 
& H ales (1975) executaram perfis magnetométricos sobre esta rocha, aos 
quais seguiram-se os trabalhos de sondagem de teste, efetuados por Ec
kert (1976), que revelaram indícios de mineralizações acalcopirita, magne
tita e pirita associadas· a fraturas permeadas por fluidos hidrotermais res
ponsáveis, também, pela deposição de clorita, calcita e quartzo. 

Em seu trabalho de graduação, formandos do curso de geologia da UNI
SINOS, notadamente Savi & Carminatti (1977) e Peruzzolo & Fernandes 
(1977), discutiram aspectos de contato e petrográficos do sienito e, em âm
bito regional, Ribeiro & Fantinel (1978) englobaram esta rocha em seu "Ma
ciço Granítico de Leste", uma das associações da Zona Leste do Escudo 
Sul-Rio-Grandense conforme a divisão proposta por estes autores. 

Em face da precariedade dos dados geocronológicos disponíveis em re
lação ao Sienito Piquiri e em virtude da vizinhança desta rocha com o Anor
tosito Capivarita, Nardi & Hartmann (1979), embora tenham recoNhecido 
como provavelmente brasiliana a idade desta litologia, sugeriram a possi
bilidade desta ser mais antiga, relacionável ao "Complexo Granulítico Santa 
Maria Chico" definido por estes autores. 
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Fig. 1.88- Diagrama An-Ab·Or, com isobârica mlnima para pH20 = 5 kb de Winkler (19771. Suí
te Intrusiva Caçapava do SuL 

Da mesma forma, em síntese acerca da Província Mantiqueira (Aimei- I 
da et alii, 1981) no Sul do País, Jost & Hartmann (comunicação escrita, 1981), 
posicionando o sienito em questão no Bloco Encruzilhada, subdivisão pro
posta por estes autores para o Maciço Pelotas, aventaram a possibilidade 
de que estas rochas possam ser" ... interpretadas como sienitos de idade 
muito antiga, possivelmente intrusivas ao longo de aulacógenos fossiliza-
dos e submetidos aos mesmos processos a que foram as demais rochas 
regionais durante o Brasiliano, mas podem igualmente corresponder a di
ferenciados feldspáticos dos magmas graníticos brasilianos". 

Neste relatório, adota-se a designação simplificada de Jackson et alii 
(1973), Sienito Piquiri, para estas rochas, visto a sua estrutura lineada e não 
gnáissica, assumindo-se, em princípio, em virtude das relações com as de
mais unidades litoestratigráficas e devido à inexistência de maior controle 
geocronológico, uma idade do Proterozóico Superior para esta unidade. 

1.2.11.2 - Distribuição na área 

A principal área de afloramento do Sienito Piquiri encontra-se próxima do 
limite nordeste da Folha SH .22-Y-A, no curso médio do arroio Piquiri, apre
sentando, em planta, formato grosseiramente circular e área de exposição 
de cerca de 150 km quadrados. 

Situada a noroeste de Encruzilhada do Sul e imediatamente a norte da 
localidade de Pinheiro, drenada também pelo arroio das Palmas, a área prin
cipal de afloramento do Sienito Piquiri apresenta relevo bastante movimen
tado, com elevações de cotas ao redor de 280m, das quais o cerro dos Pei
xotos é a mais proeminente. 

Além da massa principal, são conhecidas ainda duas outras áreas de 
ocorrência de rochas sieníticas em tudo semelhantes ao Sienito Piquiri. Uma 
delas, a maior, situa-se imediatamente a nor-nordeste de Encruzilhada do 
Sul, próximo à rodovia estadual RS-17, e a outra, menor, encontra-se a cerca 
de 20 km a noroeste desta cidade, logo a jusante das cabeceiras do arroio I ruí. 

1.2.11.3 - Posição estratigráfica 

Enquanto as massas menores de sienito encontram-se imersas no Com
plexo Canguçu ou junto ao contato deste com o Complexo Granítico En
cruzilhada do Sul, exibindo contatos por falha ou não muito bem defini
dos com estas unidades litoestratigráficas, em sua área principal de aflora
mento o Sienito Piquiri encontra-se em contato com rochas referíveis ao 
Complexo Canguçu, ao Supergrupo Porongos, ao Complexo Granítico En
cruzilhada do Sul e à Formação Arroio dos Nobres, do Grupo Maricá. Cor
pos residuais, de pequenas dimensões, de rochas sedimentares da Bacia 
do Paraná recobrem localmente o sienito, sendo mais abundantes na por
ção setentrional do maciço. 
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Junto aos limites leste e nordeste do maciço sienítico, na área denomi
nada Palma, ocorrem gnaisses e migmatitos estromáticos do Complexo Can
guçu, os quais, com o Sienito Piquiri, exibem ora contatos definidos por 
falhamentos, ora contatos que, pela falta de bons afloramentos, mostram-se 
ainda controversos, tendo sido descritos como sendo aparentemente con
cordantes por Tessari & Picada (1966). 

Em relação ao Supergrupo Porongos, em seu limite norte o Sienito Pi
quiri faz contato com rochas xistosas desta unidade, tanto através de fa
lhas de expressão local, como através de provável intrusão, sendo comum 
a ocorrência, a cerca de dois quilômetros a norte do cerro dos Peixotos, de 
enclaves de xistos dentro da massa sienítica. Segundo Tessari & Picada 
(1966) e Savi & Carminatti (1977), tal contato, do tipo discordante, é mar
cado em alguns locais por uma estruturação gnaissóide dos xistos, os quais 
mostram, então, uma fácies metamórfica mais acentuada. 

Fazendo limite com as rochas sieníticas em sua parte sudeste, confor
me já foi discutido quando da abordagem do Complexo Granítico Encruzi
lhada do Sul, as rochas sincinemáticas deste complexo, na região a oeste 
do Cerro Partido, aparentam mostrar contato gradacional com o Sienito 
Piquiri, observando-se uma provável gradação desde os granitóides porfi
roblásticos até o sienito típico, através de uma faixa marcada ;Jela ocorrên
cia de granitos de grã mediana e quartzo-sienitos. Por outro lado, rochas 
pertencentes à fácies pós-tectônica ou anorogênica do Complexo Graníti
co Encruzilhada do Sul nitidamente recortam o maciço sienítico, como no
tavelmente pode ser observado no local conhecido como Passo da China 
onde corpos tabulares de um granito róseo, grosseiro a médio, intrometem-s~ 
no sienito orientado e parcialmente cataclasado. 

Junto a seus limites oeste e sudoeste, o Sienito Piquiri faz contato com 
rochas sedimentares, conglomerados, arenitos e ritmitos peliticos, da For
mação Arroio dos Nobres, do Grupo Maricá, conforme neste relatório re
definida. Tal contato, em grande parte definido por diversos falhamentos, 
mostra-se localmente discordarúe, com as rochas sedimentares da Forma
ção Arroio dos Nobres assentes em nonconformitv sobre o sienito. Marcando 
o hiato temporal existente entre o posicionamento do sienitc ')a deposi
ção destes sedimentos e evidenciando o caráter mais recente destes, nos 
ruditos desta formação são comuns fragmentos e seixos de sienito em tu
do semelhantes à rocha em discussão. 

Finalmente, não se encontrando o Sienito Piquiri muito distante da borda 
atual da Bacia do Paraná, localmente recobrem-no restos das porções ba
sais da seqüência sedimentar desta bacia, representados por conglome
rados e arenitos quartzosos correlacionáveis com o Subgrupo Guatá. 

Do exposto, em virtude da inexistência de dados radiométricos mais pre
cisos e face às relações de campo conhecidas, embora considerando a va
lidade das assertivas de Nardi & Hartmann (1979) e Jost & Hartmann (co
municação escrita, 1981) quanto à possibilidade de o Sienito Piquiri cons
tituir unidade mais antiga, pelos dados de que se dispõe, considera-se es
t3 unidade como tendo se posicionado imediatamente após a fase princi
pal de elaboração dos migmatitos e granitóides sincinemáticos dos Com
plexos Canguçu e Encruzilhada do Sul, e, anteriormente à intromissão das 
massas graníticas anorogênicas relacionadas a este último complexo. 

Assim, com idade situada entre 670 MA e 580 MA, o Sienito Piquiri te
ria se posicionado à época do encerramento do Evento Geodinâmico Bra
siliano no Proterozóico Superior, marcando, com carátertardi a pós-tectô
nico, a transição, à época, da atuação de regimes tectônicos compressi
vos para regimes distensionais na área do Escudo Sul-Rio-Grandense. 

1.2.11.4 - Geocronologia 

A despeito uas tentativas levadas a termo para melhor definir o padrão geo
cronológico do Sienito Piquiri, por problemas analíticos e instrumentais, 
não se dispõe, até o momento, de datações Rb-Sr desta rocha, o seu con
trole geocronológico estando limitado a apenas uma datação pelo méto
do K-Ar, efetuada por Cordani, Halpern e Berenholc (1974), cuja localiza
ção é dada na Figura 1.81 e cujos principais dados analíticos estão relacio
nados na Tabela 1.XXXIII. 

A cifra etária assim obtida, mínima e carecendo de refinamento por ou
tros métodos, coaduna-se com a época de intrusão dos corpos graníticos 
pós-tectônicos ou anorogênicos da região e o resfriamento generalizado 
da área, permitindo, assim, como já foi discutido acima, posicionar o Sie
nito Piquiri, em princípio, no Proterozóico Superior, tardia pós-tectônico 
em relação ao Evento Geodinâmico Brasiliano. 

TABELA i.XXXIII 
Sienito Piquiri. Determinações radiométricas K-Ar 

N? N? de campo Material N? de lab. %K 
40 6 % Ar40 Idade 

Arradx 10 (ccrr) atm I MAl 
Ref.* 

94 293 Anf. 2845 0,7080 1,878 3,38 580 ± 25 112 

Constantes: À[J = 4,962 x w-10 anos-1; ÀK total=== 0,581 x 10-10 anos-1;% atam. de K40 em Ktot. = 0,01167. 
"O número da referência corresponde ao da bibliografia. 

1.2.11.5 - Litologias e petrografia 

Tanto em suas áreas menores de exposição como em sua área principal de 
afloramento, o Sienito Piquiri mostra-se como uma rocha bastante homo
gênea, exibindo fracas variações, as quais são notáveis especialmente junto 
a suas bordas. 

Macroscopicamente, então, trata-se de uma rocha de coloracão rósea 
a cinza-claro, pontuada pelos minerais máficos, equigranular média a gros
seira e geralmente lineada devido à nítida orientação dos feldspatos. 

Além dos feldspatos, alcalinos e ma dados segundo a lei Carlsbad, ma
croscopicamente distinguem-se, áinda, prismas alongados de hornblen
da suborientados e, raramente, quartzo e biotita. 

Junto às bordas do maciço principal, a rocha apresenta fácies ligeira
mente mais finas, sem o aspecto lineado marcante e enriquecidas em quart
zo, mineral virtualmente ausente nas porções mais internas do corpo. Nas 
áreas de borda, como já referido, são normalmente encontra dicas encra
ves de rochas metassedimentares, geralmente quartzo-musco~ita xistos 
do Supergrupo Porongos, via de regra pouco assimilados e com nítido con
tato com o sienito envolvente. 

Ao microscópio, o sienito exibe uma textura granular hipidiomórfica, 
geralmente lineada, ocasionalmente cataclástica, com a granulação da rocha 
variando de média a fina. Basicamente, é composto por feldspato alcali
no, anfibólio e quartzo, com quantidades subordinadas de plagioclásio, cli-
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nopiroxênio e biotita. Os minerais acessórios mais comuns são o zircão, a 
apatita e o esfeno, em algumas amostras surgindo minerais secundários, 
de alteração, como clorita, carbonatos, epídoto, sericita, argila-minerais 
e opacos. 

O feldspato alcalino é o constituinte principal da rocha, sendo o orto
clásio a forma dominante. Com forma hipidiomórfica tabular, mostra-se ge
ralmente maclado segundo a lei Carlsbad, tem granulação em torno de 
3 mm, comumente mostrando orientação subparalela, é pertítico em for
ma de vênulas e albitizado nas bordas. A maioria dos cristais de ortoclásio 
apresenta, em grau variável, alteração a minerais argilosos e sericita, fato 
também observado em cristais de microclínio que, anédricos e com gemi
nação pouco desenvolvida, ocorrem de modo subordinado na rocha. 

O quartzo ocupa uma pequena percentagem da rocha, em algumas 
amostras encontrando-se virtualmente ausente. Possui formato anédrico 
e ocupa espaços intergranulares deixados pelos feldspatos alcalinos. Em 
alguns raros casos ocorre como mirmequita no contato entre microclínio 
e plagioclásio. De cristalização tardia, engloba ocasionalmente cristais de 
máficos, geralmente biotita, podendo, em algumas rochas cataclásticas, 
mostrar estrutura em mosaico e forte extinção ondulante. 

O plagioclásio, de ocorrência extremamente subordinada, quando pre
sente é de composição andesínica, com formato subédrico, maclado se
gundo a lei Albita e, geralmente, suas bordas exibem corrosão pelo felds-



pato alcalino. Como este, apresenta-se geralmente algo sericitizado, a al
teração não sendo, entretanto, tão enérgica quanto a observada nos K-felds
patos. 

Dentre os máficos, a hornblenda é o mineral dominante, constituindo, 
também, o segundo mineral em abundância na rocha. Com formato variá
vel de subédrico a anédrico e tamanho ao redor de 3 mm, este mineral, com 
pleocroismo em tons de verde, apresenta comumente inclusões de apati
ta e exibe, também, transformação para biotita e para clorita, em estágios 
mais avançados. 

Sempre associados à hornblenda, que orla suas bordas, evidenciando 
processos de uralitização, são distinguíveis, na rocha, raros cristais de cli
nopiroxênios, definidos como diopsídio por Picada (1966b) ou augita diop
sidica por Savi & Carminatti (19nl, os quais possuem formato irregular e 
pleocroismo variável do incolor a verde-amarelado-claro. 

A biotita, de rara ocorrência nas litologias em questão, quando primá
ria e não oriunda da transformação da hornblenda, exibe intenso pleocroísmo 
nos tons amarelo-claro a amarelo-escuro, com suas la melas mostrando-se; 
via de regra, fortemente retorcidas. 

Dentre os minerais acessórios, o mais abundante é a apatita, que cons
titui cristais euédricos inclusos na hornblenda e nos feldspatos alcalinos. 
A este mineral seguem-se, em abundância, o zircão, o esfeno, geralmente 
alterado a xantitânio, e minerais opacos, provavelmente óxidos de ferro e 
titânio. Em áreas cataclasadas e afetadas por alteração hidrotermal ou deu
térica, a esses minerais somam-se, ainda, clorita, sericita, carbonatos, epí
doto, magnetita e, conforme Eckert (1976), pirita e calcopirita. 

Pelo descrito, conforme já relataram Tessari & Picada (1966), Picada 
(1966bl, Eckert (1976) e Savi & Carminatti (19n), as rochas desta unidade 
litoestratigráfica podem ser, pela sua composição mineralógica, classificadas 
como sienitos típicos mostrando variações desde álcali-feldspato sienitos 
até quartzo sienitos. 

Apesar do aspecto lineado do sienito, marcante em grande parte do cor
po e atribuído por alguns autores, como Picada (1966b), a fenômenos de 
metamorfismo regional, esta rocha apresenta, pelo que acima foi expos
to, características de uma rocha ígnea, a qual teria sofrido, em grandes áreas, 
como ressaltaram Eckert (op. cit.) e Savi & Carminatti (op. cit.), importan
tes alterações deutéricas. Explicando-se, alternativamente, a lineação do 
sienito como sendo estrutura do tipo fluida! ou cumulada, esta rocha, até 
sob este aspecto, mostra-se extremamente semelhante aos sienitos das Al
calinas Canamã, descritos por Silva et alii (1980) nos domínios da Folha ao 
milionésimo SC.21 Juruena. É marcante, também, a semelhança do Sie
nito Piquiri com o Sienito Baixa Verde, descrito por Gomes et ali i (1981) nos 
domínios das Folhas SB.24/25 Jaguaribe/ Natal. Esta última rocha, entre
tanto, apresenta quimismo mais alcalino, sendo comuns termos a aegirina
augita e a riebeckita. 

1.2.11.6 - Caracterização litoquimica 

Com o objetivo de obter maiores subsídios acerca do Sienito Piquiri, 
executaram-se análises químicas de 5 amostras de rochas deste corpo, das 
quais 3 correspondem à fácies mais isótropa e duas à fácies fortemente li
neada. Em duas das amostras da fácies com lineação pouco desenvolvida 
e em uma das amostras lineadas foram observados, em afloramento, en
claves de quartzo-muscovita xistos e de rochas hornblêndicas, parcialmente 
digeridas. 

Na Tabela 1.XXXIV encontram-se listados os resultados analíticos bem 
como os dados normativos CIPW (Hutchison, 1975) e outros índices lito
químicos destas rochas, observando-se, no diagrama Q-A-P normativo de 
Streckeisen (1976) (Fig. 1.89), que, das amostras consideradas, aquelas pou
co lineadas posicionaram-se no campo das rochas graníticas e as duas amos
tras restantes localizaram-se no setor referente aos quartzo-álcali-feldspato 
sienitos. 

Caracteristicamente, no diagrama de Wright (1969) (Fig. 1.90), as ro
chas graníticas acima referidas apresentam quimisiho calcoalcalino, enquan
to as restantes, como seria de se esperar, distribuem-se francamente no 
dominio alcalino desse diagrama. 

Utilizando os dados químicos aqui listados, Moreira & Marimon (1982), 
tendo ainda estudado o comportamento dessas rochas em diagramas co
mo o de El Bouseily & El Sokkary (1975), de diferenciação Ba x Rb x Sr pa
ra rochas graníticas, além dos diagramas Q-Ab-Or e An-Ab-Or, ressaltaram 
a dualidade de comportamento já observada nos diagramas de Streckeisen 
(op. Cit.) e Wright (op. cit.). '' 

Para estes autores, tal dualidade de comportamento químico poderia 
ser atribuível quer à ocorrência de duas fases rochosas distintas no sienito, 
quer a efeitos de contaminação desta rocha pelas suas encaixantes. 

TABELA !.XXXIV 
Sienito Piquiri. Análises químicas e composições normativas 

910/LK 910/LK 910/LK 910/LK 933/LK 
N!' da amostra 

183A 183B 185 185B 259 

Si02 60,10 58,70 63,40 63.40 59,80 
Al20 3 13,10 12,90 14,84 13,80 13,40 
Fe20 3 1,82 2,81 2,79 2,06 3,08 
FeO 4,21 3,43 2,04 1,66 3,23 

0~ MnO 0,13 0,11 0,10 0,10 0,12 .. "' MgO 2,55 3,58 1,56 1,57 2,82 

:~ .~ C aO 4,64 5.76 2,57 2,41 3,90 " .. Nap 2,83 2,91 3,96 3,81 2,97 " E 
~ ~ K20 6,08 5,73 7.45 7,15 5,97 
~ ~ Ti02 0,55 0,67 0,40 0,54 0,64 
~ ~ P205 0,57 0,62 0.42 0,36 0,57 

iii H20 - - - - -
PF 0,96 0,98 0,44 0,67 1,16 

Total 97,54 98,20 99,97 97.73 97,66 

B 10 10 13 10 36 
Ba 3800 3000 4200 4700 3800 

Be 10 10 17 10 10 
Cu 20 28 14 1 5 

Ê C r 59 100 55 82 28 
c. F 1500 1425 1325 1075 1250 
~ 

La 40 40 160 106 30 "' ~ Li 50 50 50 50 50 o 
c: 

Mg - - - - -" E 
Mo 5 5 5 5 5 "' ~ Nb 20 20 67 45 24 

" Ni 18 19 35 25 10 E 
" Pb 28 iii 22 45 54 14 

Rb 292 278 296 301 2B8 
Sn 5 5 5 5 5 
Sr 1440 1240 1540 2640 1380· 
Zn 200 200 200 200 200 
Zr 134 186 1120 1B8 310 

Quartzo 15,46 13,66 9,32 11,80 15.41 
Ortoclâsio 26,32 23,27 39,28 39.03 27,12 
Albita 24,69 25,23 33,48 31,96 25,93 

Anortita 5,24 5,34 0,71 - 5,78 
Biotita 16,97 17,40 7,13 6,33 14,11 

I Ac. 
o o o o o 

iD Hornblenda Ed. o o o o o .... Ri. o o o o o ~ 
c: KS o o o o o g 
:;: Coríndon o o o o o 
~ Wollastonita 5,51 7,42 3,56 o 3,64 
J: 

Hiperstênio I ~~-,;, o o o o o 
~ o o o o o 

:~:· 
0.. Rutilo o o o o o ü 

Titanita 1,39 1,68 0,98 1,36 1,62 .. 
E 
o llmenita o o o o o 
z Hematita o o o o o 

Magnetita 2,77 4,25 4,12 o 4,70 

Zircão 0,03 0,04 0,02 0,04 0,06 
Fluorita 0,21 0,18 0,19 0,16 0,16 
Apatita 1,39 1,50 0,99 0,87 1,39 
Cassiterita o o o o o 
Cromita o o o o o 
Razão de alcalinidade 

1,9371 1,9065 2,6691 2,7742 2,0458 
de Wright 119691 

An 9,32 9,92 0,97 - 9,82 

Ab 43,81 46,86 45,56 45,02 44,08 
O r 46,79 43,22 53.46 54,98 46,10 

o 21,56 20,24 11,26 14,01 20,76 

A 65.41 64,87 87,16 85,99 65,33 
p 13,03 14,89 1,58 - 13,91 

o 23,26 21,98 11,36 14,01 22,51 
O r 39,80 37,43 47,86 47,28 39,62 

Ab 37,14 40,58 40,78 38,71 37,66 

Classificação petrogrâfica das amostras analisadas: 910/LK-183A, 910/LK-1839, 910/LK-185, 
910/LK-1859 e 933/LK-259- sienito. 
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Fig. 1.89 - Diagrama triangular 0-A-P normativo, de Streckeisen (1976). Sienito Piquiri. 
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Fig. 1.90 - Diagrama Si02 x razão de alcalinidade, de Wright (1969). Sienito Piquiri. 

Como, devido ao pequeno número de amostras analisadas, não foi pos
sível estabelecer, com segurança, a razão deste comportamento bifásico, 
favorece-se aqui, pelo posicionamento das amostras de natureza calcoal
calina e composição granítica, sempre na borda do corpo e via de regra com 
xenólitos inclusos, a hipótese acerca da contaminação do sienito pelas suas 
hospedeiras, embora, alternativamente, a explicação para tal comportamen
to possa ser atribuída, também, à própria história de cristalizacão desta 
~~. . 
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1.2.12- Grupo Maricá 

1.2.12.1 - Generalidades 

Leinz, Barbosa e Teixeira (1941), mapeando a região de Caçapava- Lavras 
do Sul, propuseram a designação de "Formação Maricá" para uma seqüên
cia sedimentar ocorrente nos arredores da serra do mesmo nome, a leste 
da fazenda Vista Alegre, entre as cidades de São Gabriel, São Sepé e La
vras do Sul, compreendendo uma faixa estreita que contorna, de forma des
contínua, o Planalto da Ramada, estendendo-se, também, a outras regiões. 
O pacote sedimentar seria constituído por conglomerados basais e arcó
seos, sobrepostos por arenitos com intercalações dos primeiros; os con
glomerados da base seriam formados essencialmente por fragmentos de 
granitos, gnaisses e quartzitos de dimensões variáveis, até 40 em, predo
minando, entretanto, seixos de dimensões menores. Os arcóseos, mais 
abundantes, quando frescos, seriam compactos, duros, com tonalidade 
cinza-escuro, com elementos subangulosos de quartzo e feldspato; os are
nitos seriam duros, compactos e de granulação fina, formados por grãos 
de quartzo e feldspato com cimento hematítico e matriz argilosa. Assina
laram a possibilidade da existência de níveis fossilíferos em certas cama
das de arenitos. Como estruturas primárias, foram observadas estratifica
cões cruzadas nos arcóseos e marcas de ondas nos arenitos. Esta forma
Ção teria sido atingida pelo vulcanismo dos quartzo-pórfiros e andesitos, 
na forma de inúmeros diques, tendo sido notados, pelos autores, acentua
dos dobramentos das camadas. 

Dolianiti (1945) anunciou o descobrimento dos primeiros fósseis no aflo
ramento Budó, então atribuído à Formação Maricá, e, a seguir, Pinto (1947) 
e Martins (1948), no mesmo afloramento, colheram novos fósseis e situa
ram o horizonte fossilífero no Permocarbonífero, provável Itararé. 

Martins & Sena Sobrinho (1950). admitindo a perfeita concordância en
tre os sedimentos grosseiros da Formação Maricá e a porção fossilífera, in
troduziram o conceito de "Maricá /atosensu" (todo o conjunto) e "Maricá 
strictosensu" (os primeiros), aventando para estes, deforma duvidosa, uma 
idade cambrossiluriana. 

Martins, Sena Sobrinho e Beurlen (1955) propuseram uma nova colu
na estratigráfica para o Paleozóico do Rio Grande do Sul, a qual apresen
tou uma modificação radical em relação àquela apresentada por Leinz, Bar
bosa e Teixeira (1941), considerando as Formaçqes Maricá e Camaquã co
mo de idade carbonífera, fazendo parte do Grupo Tubarão. 

No mesmo ano, Pinto (1955b) constatou que os sedimentos fossilífe
ros da "Formação Maricá" assentariam discordantemente sobre os sedi
mentos arcoseanos afetados pelos granito-pórfiros; restabeleceu a colu
na estratigráfica de Leinz, Barbosa e Teixeira (op. cit. ), considerando a For
mação Maricá stricto sensu, de idade pré-devoniana e, mantendo a idade 
carbonífera para os sedimentos fossilíferos, passou a denominá-los de For
mação Teixeira Soares, correlacionando-os cpm os sedimentos daquela for
mação do !;stado do Paraná, face à identidade de associação faunística. 

Barbosa (1957) elevou os sedimentos Maricá à categoria de série afir
mando que, já em 1952, por ocasião do Congresso Brasileiro de Geologia, 
teria comunicado que os sedimentos fossilíferos do afloramento Budó 
depositaram-se discordantemente sobre a então Formação Maricá. 

Melcher & Mau (1960) pela primeira vez conferiram à "Série Maricá" 
uma idade pré-cambriana, em função da datação radiométrica do Granito 
Caçapava do Sul, o qual foi considerado intrusivo na mesma. Descreve
ram esta unidade litoestratigráfica como sendo constituída por rochas se
dimentares e vulcânicas, tais como conglomerados com fragmentos arre
dondados de granito, gnaisse, quartzito, anfibolito, clorita e plagioclásio, 
siltitos arcoseanos, folhelhos, riolitos e andesitos, predominando lavas e 
tufos. Afirmaram que" ... a Série Maricá sofreu dobramento generalizado ... " 
e que" ... um metamorfismo dé grau baixo a médio atingiu tanto sedimen
tos como rochas vulcânicas na auréola do stock granítico de Caçapava e 
em alguns outros pontos". . 

Robertson (1961 e 1966) tornou a utilizar·o termo Formação Maricá, de 
Leinz, Barbosa e Teixeira (1941), considerando, na região de Caçapava do 
Sul, duas bacias de sedimentação, com litologias algo diferentes, separa
das por um alto topográfico representado pelo batólito de Caçapava. Se
gundo o mesmo autor, a seqüência vulcânica intermediária constituiria uma 
entidade mapeável correspondente à categoria de formação, denominando
a de Andesito Hilário, sobreposta, em discordância angular, aos sedimen
tos da Formação Maricá, enquanto a seqüência ácida foi, por Robertson 
(op. cit.) denominada de Riolito Ramada. 

Gofíi, Goso e lssler (1962) passaram a denominar a presente unidade 
litoestratigráfica como Grupo Maricá, compreendendo uma seqüência se
dimentar inferior e outra vulcânica superior, separada do Grupo Porongos 



(inferior) e fácies Budó do Grupo Itararé (superior) por discordâncias an
gulares. Discordaram, portanto, da estratigrafia proposta por Martins, Beur
len e Sena Sobrinho (1955), bem como das idéias emitidas por Melcher & 
Mau (1960l, quanto à inclusão dos metassedimentos existentes ao redor 
do stock de Caçapava, no Grupo Maricá. Afirmaram ainda que" ... a parte 
inferior desta seqüência é constituída por ardósias seguida por uma sucessão 
de arenitos e arcóseos (com todas as gradações entre estes dois termos), 
grauvacas, folhelhos e conglomerados com seixos de quartzo, quartzitos, 
granitos, xistos, riolitos etc." Quanto à espessura, na área de Vila Nova o 
Grupo Maricá alcançaria cerca de 1.000 m. Parcialmente contemporâneos 
com a seqüência sedimentar, ocorreriam, segundo estes autores, impor
tantes derrames de lavas e produtos piroclásticos, tanto ácidos como bá
sicos. Os primeiros seriam compostos por tufos, riolitos porfiróides, vitró
firos e aglomerados, enquan~o a seqüência básica seria constitui da por tu
fos, aglomerados, derrames e intrusões andesíticas e daclticas. 

Os mapeamentos geológicos realizados pelo DNPM, na década de 1960, 
provocaram profunda modificação na estratigrafia das unidades eopaleo
zóicas do Escudo Sul-Rio-Grandense. Nessa época, Tessari & Picada (1966), 
mapeando o grau de Encruzilhada do Sul, observaram, entre as localida
des de Pinheiro e Cordilheira, uma discordância angular entre sedimentos 
areníticos arcoseanos, freqüentemente conglomeráticos, atribuldos à For
mação "Maricá, e uma seq.üência sedimentar sobrejacente, à qual Tessari 
(1965) apudTessari & Picada (1966), em conferência no Núcleo do Rio Grande 
do Sul da SBG, denominou de Formação Arroio dos Nobres. 

Ribeiro et alii (1966), como resultado do mapeamento geológico do grau 
de Encruzilhada do Sul e Caçapava do Sul, criaram o Grupo Bom Jardim, 
composto por duas formações, ambas subdivididas em dois membros. Os 
autores consideraram a fácies leste, de Robertson (1961 e 1966), como uma 
extensão da Formação Arroio dos Nobres, de Tessari (1965 apud Tessari & 
Picada, 1966), a qual foi dividida nos Membros Mangueirão e Vargas. O pri
meiro, considerado localmente inferior, havendo, entretanto, uma interdi
gitação com o Membro Vargas, seria constituído por um possível conglo
merado basal, além de uma seqüência bem acamada de arenitos feldspá
ticos ou micáceos, grauvacas, grauvacas micáceas, arcóseos, siltitos mi
cáceos e folhelhos. O Membro Vargas, intercalado com o Membro Man
gueirão, tendendo, entretanto, a ocupar a posição superior da formação, 
consistiria de espessos pacotes de arenitos conglomeráticos e conglome
rados. A porção superior do Grupo Bom Jardim constituiria a Formação 
Crespos, dividida nos Membros Hilário (andesitos) e Acampamento Velho 
(riolitos), em substituição ao termo Riolito Ramada. Os Granitos São Se
pé, lavras do Sul, Ramada e Cerro da Cria foram também incluídos nesta 
unidade litoestratigráfica. 

Mapeamentos geológicos sistemáticos de semidetalhe realizados no 
extremo sudeste de Santa Catarina, efetuados por Ferreira (1969), Teixeira 
(1969b), Castro & Castro (1969), individualizaram vários corpos tabulares 
de composição ácida, denominados Granófiros Rio Amélia e Quartzo-Pórfiro 
Segunda Linha Torrens, com provável idade eopaleozóica. · 

Durante a década de 70, os vários geólogos que trabalharam no Escu
do Sul-Rio-Grandense, tais como Picada & Tessari (1970), Tessari & Giffo
ni (1970), Bocchi (1970), Knijnik & Pozza (1971), Eckert (1971), Jackson et 
alii (1973), adotaram a coluna estratigráfica proposta por Ribeiro et ali i (1966), 
embora Ribeiro (1970a) tenha afirmado que" ... as litologias correlaciona
das anteriormente com a Formação Arroio dos Nobres encontram-se in
tercaladas concordantemente com as lavas andesíticas como são transec
tadas por intrusivas da mesma composição. As relações de campo suge
rem que ambas são recorrentes ... " motivo pelo qual o autor sugeriu o uso 
da de11ominação Grupo Bom Jardim lndiferenciado para designar a seqüên
cia vulcanossedimentar sobreposta à Formação Maricá na área de Caça
pava do Sul. Tal proposição foi adotada, posteriormente, por Willig et alii 
(1974) e Knijnik (1974). · 

Baseados em associações petrotectônicas, que agrupam unidades de 
rochas formadas sob um mesmo e único regime tectônico, Ribeiro & Fan
tinel (1978) dividiram o Escudo Sul-Rio-Grandense em três zonas: Leste, 
Oeste e Mediana, estabelecendo uma nova coluna estratigráfica para as 
rochas do Eocambriano e Pré-Cambriano Superior. Através de critérios es
truturais, associação de litologias, presença ou ausência de metamorfis
mo e dados geocronológicos, dividiram o Grupo Bom Jardim, de Ribeiro 
et alii (1966), nas seguintes formações, do topo para a base: 
- Formação Acampamento Velho, derivada do Membro Acampa,tnen
to Velho, de Ribeiro et ali i (1966), e virtualmente proposta por Cordanl, Hal
pern e Berenholc (1974) baseados em datações radiométricas, seria repre
sentada por vulcanitos de composição riolítica até dacítica, tufos, lavas e 
arenitos e conglomerados derivados de detritos vulcânicos, além de peque-

nas massas intrusivas de granitos pós-tectônicos que lhes seriam genéti
ca e cronologicamente associados, com idades em torno de 520 MA. Re
pousaria discordantemente sobre outras associações litológicas do Gru
po Bom Jardim, encontrando-se sotoposta ao Grupo Camaquã por discor
dância na maior parte erosional e, apenas localmente, de natureza angular; 

Granitos de Lavras do Sul, Caçapava do Sul e Jaguari, constituindo 
plutões graníticos com 610 MA ( Cordani; Halpern; Berenholc, op. cit.), que, 
em certos locais, afetariam as seqüências inferiores do Grupo Bom Jardim; 

Formação Hilário, constituída por andesitos orogênicos e outras ro
chas calcoalcalinas associadas a piroclastitos e sedimentos imaturos, tais 
como arcóseos e grauvacas com abundantes detritos vulcânicos, represen
tando uma associação de fácies tipicamente vulcanógena; 

Formação Vargas, constituída por arel)itos arcósicos, conglomerados 
e ritmitos ricos em detritos do embasamento cristalino e relativamente po
bres em detritos vulcânicos, metamorfizados em grau muito baixo; e 

Formação Maricá, constituída por espessas sucessões de camadas ver
melhas, dobradas e geralmente metamorfizadas, recobertas através de dis
cordância angular por uma ou outra das demais unidades do Grupo Bom 
Jardim, guardando, com estas, características gerais similares, formando 
uma única associação petrotectônica, motivo pelo qual esta unidade foi, 
por Ribeiro & Fantinel (1978), incluída no Grupo Bom Jardim. 

A Formação Maricá, ainda segundo Ribeiro & Fantinel (op. cit.), apre
sentaria características de um flysch, predominantemente formado por cons
tituintes terrígenos. Acrescentaram os autores que " ... os dobramentos da 
Formação Maricá são regionalmente desenvolvidos segundo um padrão-· 
senoidal, com faixas de recumbência e cavalgamento, ruptura e catada
se. Nestas faixas, com largura de 1 a 2 km, forma-se xistosidade sobre as 
rochas". As rochas dessa formação encontrar-se-iam afetadas por meta
morfismo de baixo grau. 

Santos et ali i (1978) propuseram uma ampla revisão na estratigrafia do 
Eocambriano e do Pré-Cambriano Superior, assinalando que o Grupo Bom 
Jardim (Ribeiro et alii, 1966) deveria ser preterido pelo Grupo Maricá em fun
ção de sua prioridade na nomenclatura estratigráfica - Série Maricá (Mel
cher& Mau, 1960), Grupo Maricá (Gofíi; Goso; lssler, 1962)- e, também~ 
em virtude das seqüências do grupo estarem bem representadas na Serra 
do Maricá, o que não aconteceria na localidade de Bom Jardim. Sugeri
ram a individualização de três seqüências litoestratigráficas para represen
tarem as ro·chas do Grupo Maricá, o qual foi dividido, da base para o topo, 
em uma seqüência com predomínio de rochas sedimentares, uma seqüência 
vulcanossedimentar e outra seqüência predominantemente vulcânica. A 
seqüência basal, denominada de Formação Pessegueiro, compreenderia 
"as rochas sedimentares mapeadas em trabalhos anteriores como Forma
ção Maricá (Leinz; Barbosa; Teixeira, 1941), no sentido dado por Ribeiro 
et alii (1966), com a inclusão de vulcanismo de composição intermediária 
a ácida subordinado e recorrente na seqüência". Acrescentaram ainda que 
" ... este vulcanismo é visualizado pela ocorrência de rochas vulcânicas em 
estratos concordantes com a seqüência sedimentar, seixos de andesitos 
e riolitos nos conglomerados intr!lformacionais e a contribuição de com
ponentes vulcânicos não metamórficos nos arcóseos desta formação". A 
seqüência intermediária, vulcanossedimentar, denominada Formação Cerro 
dos Martins quando indivisa, seria composta pelo Membro Hilário, compre
domínio de rochas vulcanoclásticas e andesitos normais sobre conglome
rados e arenitos ricos em detritos vulcânicos, e pelo Membro Arroio dos 
Nobres, quando destituída de contribuição vulcânica e eminentemente se
dimentar. Tais denominações foram, pois, propostas em substituição ao 
Membro Hilário, da Formação Crespos (Ribeiro et alii, 1966), à Formação 
Arroio dos Nobres (Tessari & Picada, 1966) e às Formações Hilário e Var
gas (Ribeiro & Fantinel, 1978). Para a seqüência de topo, Formação Acam
pamento Velho, conservaram a definição de Cordani, Halpern e Berenholc 
(1974) e referendada por Ribeiro & F&ntinel (1978). 

Jost (1981) considerou parte da Formação Arroio dos Nobres (Tessari, 
1965 apud Tessari & Picada, 1966) como constituindo fragmentos de uma 
bacia sedimentar basculada e imbricada no topo de mantas de carreação, 
o que seria evidenciado pelo seu basculamento no sentido da carreação 
bem como por um ligeiro metamorfismo e a generalizada ocorrência de mi
lonitos efalhamentos inversos de baixo ângulo de mergulho, que acompa
nhariam em disposição espacial e metamorfismo cataclástico a grande thrust 
da base da nappe ocorrente na região de Santana da Boa Vista. 

Finalmente, em 1981, em trabalho de graduação, os formandos da UNI
SINOS, mapeando a região de Caçapava, chamaram informalmente de "Se
qüência Sanga dos Guedes" os sedimentos ocorrentes ao longo da rodo
via BR-290, a oeste do arroio Santa Bárbara, considerados por Ribeiro et 
alii (1966) como Formação Maricá, mantendo para a restante seqüência vul-

GEOLOGIA/145 



canossedimentar da área a definição de Ribeiro & Fantinel (1978), isto é 
Formações Hilário, Vargas e Acampamento Velho. ' 

Os autores do presente relatório passam a adotar, para as rochas em 
questão, a denominação Grupo Maricá, de Gofíi, Goso e lssler (1962), em 
função de sua prioridade, como salientaram Santos et ali i (1978), em detri
mento do Grupo Bom Jardim (Ribeiro et afii, 1966), com suas redefinições 
por Ribeiro (1970a) e Ribeiro & Fantinel (1978). 

O Grupo Maricá constitui, assim, uma unidade litoestratigráfica repre
sentada por seqüências sedimentares e vulcanossedimentares com vul
ca.nismo intermediário a ácido subordinado ou ausente, na bas~, e predo
mmante no topo. Por esta razão, o Grupo Maricá é dividido em quatro enti
dades: seqüência eminentemente sedimentar, seqüência vulcanossedimen
tar com maior ou menor contribuição vulcânica, seqüência vulcânica de 
composição intermediária com sedimentos subordinados e seqüência vul
cânica ácida. 

A seqüência eminentemente sedimentar, denominada Formação Ar
roio dos Nobres, conserva a denominação original de Tessari & Picada (1966), 
restringindo-se, porém, em área, a uma faixa alongada de direção NE aflo
rante desde as cabeceiras do arroio Piquiri, a norte, até as proximidades da 
cidade de Pinheiro Machado a sul, compreendendo toda uma gama de se
dimentos elásticos, correspondentes às litologias que Tessari & Picada ( op. 
cit.) atribuíram tanto à própria Formação Arroio dos Nobres como à For
mação Maricá, e Ribeiro & Fantinel (op. cit.) chamaram de Formacão Ma
ricá e Formação Vargas. Sugere-se, neste relatório, a indívidualiz~ção da 
Formação Arroio dos Nobres em função da mesma constituir uma bacia 
isolada com ausência total de contribuição vulcânica, ao contrário do que 
ocorre a oeste; por falta de relações estratigráficas com as seqüências de 
oeste e por sua situação geotectônica, já que Jost (1981) a considerou, ao 
menos em parte, alóctone e constituinte de uma imbricacão tectônica si
tuada no topo da nappe do Complexo Cerro da Árvore,· do Supergrupo 
Porongos. 

A seqüência vulcanossedimentar, aqui denominada Formação Manguei
rã o, fruto do uso já consagrado de tal termo, tem suas melhores exposi
ções ao longo da rodovia BR-153 (Caçapava- Bagé), entre outras, sendo 
utilizada em função da prioridade do nome o Membro Mangueirão de Ri
beiro et alii (1966). Nesta unidade foram incluídas as litologias atribuídas 
por Ribeiro et ali i (1966) à Formação Arroio dos Nobres e ocorrentes na porção 
central e oeste do Escudo Sul-Rio-Grandense, bem como partes da For
mação Maricá e Membro Hilário, no sentido dos mesmos autores, mercê 
da inter-relação das rochas sedimentares e vulcânicas andesíticas, quer in
trusivas, quer recorrentes, como salientou Ribeiro (1970a). As observacões 
de campo conduziram no sentido de que há uma grande similaridad~ no 
tocante às litologias e associações vulcanossedimentares das áreas englo
badas nesta formação. Por outro lado, embora o caráter eminentemente 
regional do mapeamento, em nenhum local foi observado, ou é citado por 
outros autores, na porção centro-oeste do escudo, qualquer discordância 
estratigráfica entre as Formações Maricá e Vargas (Ribeiro & Fantinel, 1978) 
ou entre as Formações Pessegueiro e Cerro dos Martins (Santos et alii, 1978). 
motivos pelos quais sugere-se a manutenção de ambas como fazendo parte 
de uma mesma unidade litoestratigráfica, ressalvando, é claro, aquelas li
tologias aqui incluídas na Formação Arroio das Ilhas. 

A seqüência vulcânica de composição intermediária, com sedimentos 
subordinados, denominada Formação Hilário, segue a denominação e con
ceituação de Ribeiro & Fantinel (1978). 

A seqüência vulcânica de topo, de composição predominantemente áci
da, constitui a Formação Acampamento Velho, aqui adotada segundo a 
conceituação de Cordani, Halpern e Berenholc (1974) e referendada por Ri
beiro & Fantinel (1978) e Santos et alii (1978). Desta unidade, não fazem parte 
os diversos plutonitos graníticos de mesma idade, os quais são tratados in
dependentemente e e.~globados na Suíte Intrusiva Ramada. 

1.2.12.2 - Formação Arroio dos Nobres 

1.2.12.2.1 - Distribuição na área 

A Formação Arroio dos Nobres acha-se restrita às Folhas SH.22-Y-A e 
SH.22-Y-C, constituindo uma longa, estreita e descontínua faixa, com di
reção geral N20°E, encaixada ao longo das calhas dos arroios Piquiri, Pi
quirizinho, Nobres e Boiei, podendo ser individualizada em três áreas de 
ocorrência. 

A área mais extensa constitui uma faixa de aproximadamente 70 krn de 
comprimento e largura variando de 2 km, nas porções sul e central, até 5 
km, na norte, ocorrendo no vale e encostas dos arroios Nobres e Piquirizi-
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nho, desde as cabeceiras à porção média deste, ·a norte, até as proximida
des do rio Camaquã, a sul, a leste da serra dos Madeiras. 

A área mais meridional de afloramento da Formação Arroio dos Nobres 
encontra-se ao longo do arroio Boiei, desde suas cabeceiras, a noroeste 
de Pinheiro Machado, até a foz do arroio Barbosa, numa extensão de 40 
km, com uma largura entre 1,5 e 6 km. 

Uma terceira área de ocorrência localiza-se ao longo do arroio Piquiri, 
desde suas cabeceiras até a confluência do arroio Papagaio, numa exten
são de 40 km, com largura de 10 km, na porção sul. 

1.2.12.2.2- Posição estratigráfica 

Geralmente com suas áreas de afloramento limitadas por falhamentos de 
direção ao redor de N20° E, a Formação Arroio dos Nobres tem sido referi
da por vários autores como depositada em grabens de origem distensional 
implantados na área objeto deste relatório. Dentro desta interpretação, con
forme Picada (1971), no Eopaleozóico, com a individualização do Sistema 
de Falhas Açotéia- Piquiri, deste autor, ter-se-iam formado calhas tectô
nicas que, atulhadas por sedimentos terrígenos oriundos dos blocos altos 
das falhas, deram origem a estes sedimentos de caráter, portanto, autóctone. 

Contrapondo-se à interpretação como do tipo de gravidade para os fa
lhamentos que limitam a Formação Arroio dos Nobres, diversos autores, 
entre eles Ribeiro (1970a), Ribeiro & Fantinel (1978) e Ribeiro & Lichtenberg 
(1978), têm levantado a presença de falhamentos do tipo inverso, e mes
mo de nappes, limitando os sedimentos Arroio dos Nobres, os quais, as
sim, constituiriam imbricações tectonicamente engastadas nas rochas mais 
antigas. Recentemente, Jost & Bitencourt (1980) e Jost (1981). ao defini
rem a nappe que, com vergência noroeste, promove a superposicão dos Me
tamorfitos Cerro da Árvore com os metassedimentos do Grup'o Cerro das 
Madeiras, do Supergrupo Porongos, admitiram os sedimentos Arroio dos 
Nobres como alóctones, carreados no dorso da nappe, preenchendo um 
pequeno sinforme dentro dos xistos e limitados, a leste, pelos metamorfi
tos constituindo um antiforme revirado e, a oeste, através de falhas inver
sas, com as rochas sedimentares alcando-se em relacão aos xistos. 

Insuficientes para a segura definiÇão da natureza d~stas falhas limítro
fes da Formação Arroio dos Nobres, os dados coligidos pelo Projeto RA
DAMBRASIL dão conta de que tais falhamentos ora podem ser caracteri
zados como normais, ora podem ser do tipo inverso, os elementos coligi
dos, entretanto, apontando restrições quanto ao caráter eminentemente 
alóctone da unidade em questão, já que, sendo o Sienito Piquiri segura
mente posterior à nappe caractvrizada por Jost & Bitencourt (1980) e Jost 
(1981), fragmentos e seixos desta rocha ocorrem nos conglomerados da for
mação em pauta. Tal aspecto, que poderia ser explicado, admitidas as as
sertivas dos autores acima, através da existência, na "Fossa" Arroio dos 
Nobres, de duas seqüências sedimentares, semelhantes porém cronolo
gicamente distintas e até o momento não devidamente individualizadas, 
sugere também, visto os dados estruturais apresentados por estes auto
res, a possibilidade de que as rochas em questão tenham sido afetadas por 
esforços compressivos posteriores à nappe e à sedimentação dessa unidade, 
relacionados, talvez, às transcorrências que recortam o escudo e que mar
cam os limites entre a Faixa de Dobramentos Tijucas e o Maciço Pelotas. 
Não se deve descartar, também, a possibilidade de mero basculamento ro
tacional dos blocos abatidos que preservaram a Formação Arroio dos No
bres, pois que falhas "em tesoura" poderiam perfeitamente explicar as fa
lhas localmente ora de características normais ora de características inversas. 

Tecidas tais considerações, que de certa forma se refletem na posição 
estratigráfica e significado geotectônico da unidade em questão, como 
adiante será discutido, cumpre observar que as relações de contato e o com
portamento estrutural da Formação Arroio dos Nobres variam de localida
de para localidade. Assim, na calha do arroio Boiei, a unidade em pauta pa
rece constituir o bloco abatido do Graben do Boiei, limitado, a leste, pela 
Falha Açotéia e, a oeste, pela Falha de Torrinhas, tendo como encaixantes 
os metamorfitos do Supergrupo Porongos. Ainda nesta área, a norte, acha
se recoberta pela Formação Rosário do Sul, enquanto que, na direção sul, 
adquire uma forma pronunciadamente acunhada, tendo sua área de ocor
rência interceptada na junção das falhas acima citadas. Nesta área, como 
na demais, a Formação Arroio dos Nobres apresenta-se segundo um ali
nhamento nitidamente nordeste, com atitudes de estratificação análogas 
e mergulhos preferencialmente para noroeste, embora atitudes discordantes 
possam ser observadas como resultantes do basculamento de blocos 
falhados. 

Na área aflorante que se estende desde o rio Camaquã até o arroio Pi
quirizinho, a Formação Arroio dos Nobres apresenta contatos predominan-



temente tectônicos. Na porção meridional desta área, comó já referido, es
forços de compressão geraram falhamentos inversos, nitidamente obser
váveis ao longo daBR-392, a sudeste de Santana da Boa Vista, como veri
ficou Jost (1981), que considerou esta unidade como uma cunha bascula
da e imbricada, a exemplo de Ribeiro & Fantinel (19781, num estreito sin
forme no topo do Complexo Cerro da Arvore, do Supergrupo Porongos. 
A sul, o contato entre as duas unidades processa-se através de pequena 
falha, com direção noroeste. Entretanto, no prolongamento desta faixa se
dimentar para norte, a partir das proximidades da confluência dos arroios 
Vargas e Nobres, à semelhança do que ocorre na calha do arroio Boiei, os 
contatos mostram evidências de falhamentos normais, com atitudes de pla
nos de falha verticais ou subverticais e mergulhantes no sentido da bacia. 
Assim sendo, duas grandes falhas, grosso modo pararelas, colocam em con
tato esta unidade, a leste, com o Complexo Cerro da Árvore e com o Com
plexo Granítico Encruzilhada do Sul e, a oeste, com os metamorfitos aci
ma citados. O limite norte de afloramento da Formação Arroio dos Nobres 
é marcado, ai, através de contatos do tipo "não conformidade" com o Sie- ~ 
nito Piquiri. Estruturalmente, como salientaram Tessari & Picada (1966), esta 
faixa alongada constitui uma grande homoclinal com a direção dos estra
tos variando entre N10° e 30°E, havendo uma inflexão para leste na extre
midade norte, onde as camadas atingem direção N60° e 70°E. O ângulo 
de mergulho decresce da base para o topo do pacote, com valores entre 
60° e 70° até 30°, no sentido noroeste. 

A área que se estende das cabeceiras do arroio lrapuazinho para nor
deste, ao longo da calha do arroio Piquiri, possui grande complexidade tec
tônica, oriunda de um emaranhado de falhas de padrão diverso, responsá
veis diretas pelas relações de contato da Formação Arroio dos Nobres com 
as unidades estratigráficas adjacentes, como é o caso do Grupo Cerro dos 
Madeiras, a sul e nor-nordeste; Complexo Cerro da Árvore, a leste; Sienito 
Piquiri e Supergrupo Porongos, a nordeste. Contatos discordantes, por parte 
de entidades geológicas mais jovens, são observados, a oeste, em relação 
às Formações Guaritas e Santa Bárbara, e, a norte, onde o Grupo Guatá 
recobre, através de discordância angular, os sedimentos ora enfocados. Ape
sar do complexo padrão de falhas que afetou esta área, com basculamen
tos de toda ordem, esta região, como as demais anteriormente referidas, 
mantém uma generalizada estratificação nordeste com mergulhos noroeste. 

Assim, tendo em mente o mencionado no início, em relação aos falha
mantos que limitam a Formação Arroio dos Nobres e lembrando o que foi 
discutido em relação às idades do Supergrupo Porongos, da nappe do Com
plexo Cerro da Árvore e às datações do Quartzo Monzonito Campinas, con
siderando a possibilidade de estas rochas serem, pelo menos em parte alóc
tones, como propuseram Jost & Bitencourt (19801 e Jost (1981), resulta di
fícil o exato posicionamento estratigráfico desses sedimentos. Desse mo
do, vistas as relações de contato dessa unidade com o Sienito Piquiri, de 
idade mínima (K-Ar) igual a 580 MA, optou-se, em princípio, por referi-la 
ao Pré-Cambriano Superior, considerando-a como individualizada entre esta 
cifra etária mínima e o término das últimas fases de migmatização e grani
togênese compressivas no Maciço Pelotas, ao redor de 670 MA. 

1.2.12.2.3- Litologias 

A Formação Arroio dos Nobres, ao longo de sua área de exposição, acha
se representada por toda uma gama de sedimentos elásticos que variam 
granulometricamente desde siltitos argilosos até espessos pacotes de con
glomerados petromíticos, com matacões que alcançam 1 m de diâmetro. 
Embora tal afirmativa, pode-se, grosso modo, dividir esta unidade em duas 
seqüências: sedimentos finos, bem acamados, arenitos, siltitos e folhelhos 
com freqüentes sucessões rítmicas pouco espessas, onde se alternam ní
veis arenosos e mais finos; intercalados nesta seqüência, ou tendendo a 
ocupar o topo da mesma, ocorrem rochas de natureza conglomerática in
terdigitadas com as litologias mais finas. 

Na calha do arroio Boiei a seqüência fina é representada por estreita faixa 
de ritmitos compostos por estratos arenosos e síltico-argilosos intercala
dos, as camadas individuais alcançando 5-30 em de espessura e, excep
cionalmente, possanças em torno de 1 m. As camadas arenosas são cons
tituídas por arenitos arcoseanos e grauvacas, com cor predominantemen
te marrom. Os horizontes finos são formados por siltitos ou folhelhos sílti
cos, finamente la minados, às vezes micáceos, com tonalidades bordô. Os 
sedimentos grosseiros, mais numerosos, representados por arenitos con
glomeráticos e conglomerados, ocorrem na forma de grandes pacote!; com 
mais de uma dezena de metros de espessura, sendo constituídos predo
minantemente por fragmentos arredondados de rochas graníticas, quart
zo e quartzitos, distribuídos de maneira caótica em matriz arcoseana não 

estratificada. Outras vezes, estas rochas constituem espessas sucessões 
de níveis estratificados, grosseiramente individualizados, identificando um 
certo acamamento gradacional. 

A oeste da calha do arroio dos Nobres e ao longo do arroio dos Vargas 
predominam conglomerados com grosseira estratificação e arenitos con
glomeráticos arcoseanos; os seixos têm de 5 a 20 em de diâmetro, porém 
matacões com até 1 m, geralmente angulosos, são encontrados, consti
tuídos por granitos, xistos, quartzitos, gnaisses, quartzo leitoso, milonitos 
e arenitos bem litificados da própria formação. Em algumas seções, o con
glomerado apresenta natureza caótica, sem orientação ou distribuição re
gular. Em outras, os fragmentos se distribuem segundo horizontes de 20 
a 60 em, com grosseiro acamamento gradacional. Estas litologias, para norte, 
a partir da calha.do arroio dos Nobres até o arroio Piquirizinho, interdigitam-se 
ou tendem a constituir o topo de uma seqüência de sedimentos finos, bem 
acamada, representada por arenitos feldspáticos ou micáceos, grauvacas, 
siltitos e folhelhos na forma de freqüentes sucessões rítmicas pouco es
pessas, de 5 a 10 em, onde se alternam níveis arenosos e mais finos, com
pactos, com tonalidades marrom-escuro, bordô, cinza ou amarelo. 

A terceira área de ocorrência da Formação Arroio dos Nobres, com re
presentatividade ao longo do arroio Piquiri é, nas porções sul e central, cons
tituída por arenitos conglomeráticos e conglomerados petromíticos, com 
predominância dos primeiros, os quais apresentam uma grosseira estrati
ficação plano-paralela oriunda do acamamento gradacional. Trata-se de are-
nitos conglomeráticos grosseiros, avermelhados, com seixos subarredon
dados de granito, quartzo leitoso e, em menor número, fragmentos suban
gulosos de quartzitos, xistos e arenito arcoseanos. Em outros locais, os sei-
xos apresentam-se caoticamente distribuídos. Os conglomerados 
apresentam-se sobremaneira maciços, sem estratificação, avermelhados, I 
com fragmentos subarredondados a subangulosos, de calibre variado, desde 
1 em até, excepcionalmente, 1 m, constituídos em sua maioria por rochas 
graníticas; secundariamente ocorrem quartzo leitoso, quartzito, xisto e are-
nitos arcoseanos. A matriz é arcoseana grosseira, sem estratificação. No 
extremo norte desta ocorrência, abrangendo a estrada Cachoeira
Encruzilhada do Sul e suas proximidades, nota-se nítida variação granulo
métrica que representaria, em síntese, uma grosseira estratificação. Próxi-
mo ao contato com o Sienito Piquiri, a Formação Arroio dos Nobres está 
representada por um possante conglomerado com fragmentos de sienito, 
principalmente, granito e outros, com até 50 em de diâmetro e matriz não 
estratificada, constituída por arenito arcoseano não estratificado, mal clas
sificado e de coloração rosada. Esta litologia, a uma maior distância do sie-
nito, gradua para um arenito conglomerático de composição semelhante 
Para noroeste, ocorre espesso pacote de sedimentos finos representados 
por um conjunto de arenitos e siltitos micáceos que se alternam ritmica
mente, dando lugar, no extremo noroeste da área, a arenitos 
conglomeráticos. 

1.2.12.3- Formação Mangueirão 

1.2.12.3.1 - Distribuição na área 

As várias ocorrências da Formação Mangueirão estão, em sua maioria, res
tritas à parte centro-oeste do Escudo Sul-Rio-Grandense, representadas 
cartograficamente, na porção oeste das Folhas SH.22-Y-A (Fig. 1.80) e 
SH.22-Y-C, apresentando-se, de modo geral, alongadas na direção 
NE-SO. 

A observação da localização destas ocorrências permite enquadrá-las, 
grosso modo, em três faixas paralelizadas guardando direção geral NE-SO. 
Dentre estas, a faixa oriental é representada por duas ocorrências situadas 
a oeste do Grupo Cerro dos Madeiras, quais sejam, a primeira, estendendo
se desde a 5 km a oeste de Torrinhas até as proximidades da BR-293, tre
cho Pinheiro Machado- Bagé, apresentando forma retangular com apro
ximadamente 40 km2; separada desta pela Formação Guaritas, ocorre a ex
posição da calha do arroio Rondinha, com extensão da ordem de 14 km. 

A faixa intermediária é representada pelas ocorrências do arroio das Pal
mas, minas do Camaquã, cerro dos Martins e BR-153 (entre a BR-290 e o 
cerro da Angélica), individualizadas pela cobertura da Formação Guaritas 
numa extensão total de 90 km. A primeira tem forma grosseiramente re
tangular, com 22 x 7 km, e se estende desde as proximidades do rio Cama
quã.até as cabeceiras do arroio das Palmas; na mina Camaquã, a Forma
ção Mangueirão ocupa uma área de aproximadamente 60 km2, constituin
do um alto topográfico em relação às unidades adjacentes; a ocorrência do 
cerro dos Martins situa-se 12 km a sul de Caçapava do Sul, possuindo área 
aproximada de 40 km2; a ocorrência a leste do stock granítico de Caçapa-
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va do Sul estende-se desde as proximidades da BR-290, através da BR-153, 
onde a unidade possui as melhores exposições, até o cerro da 'Angélica, 
numa extensão de 30 km e largura variável entre 3 e 10 km. 

A faixa ocidental é representada por duas ocorrências localizadas a sul 
de Lavras do Sul e a oeste da Falha de Santa Bárbara. A primeira, com apro
ximadamente 100 km2, prolonga-se na direção norte-sul desde as proximi
dades de Lavras do Sul até a zona de falhas Suspiro- Unhares, onde se 
inflete para noroeste; separada desta por coberturas sedimentares e vul
cânicas mais jovens através de 40 km, ocorre a bacia vulcanossedimentar 
situada a oeste do grande falhamento de Santa Bárbara, constituindo uma 
faixa alongada desde as proximidades da foz do arroio São Rafael, 
estendendo-se para sudoeste através de 50 km e largura média de 5 km. 

Além destas, a Formação Mangueirão tem representatividade restrita 
a pequenas ocorrências isoladas a leste e sudeste de Dom Pedrito e uma 
única área de exposição, localizada 14 km a norte de Erva! do Sul, com apro
ximadamente 50 km2, encravada em litologias do Complexo Canguçu, jun
to ao Cerro Chato. 

1.2.12.3.2- Posição estratigráfica 

Os poucos dados geocronológicos disponíveis até o momento permitem, 
tão-somente, estabelecer uma idade mínima, indireta, para a sedimenta
ção da Formação Mangueirão. Tal idade, obtida por Minioli & Kawashita 
(1971), pelo método K-Ar, em torno de 570 MA em um hornfels das proxi
midades de Lavras do Sul, oriundo da intrusão do bordo do Granito Jagua
ri- Lavras do Sul em litologias desta unidade, aliada àquelas obtidas em ro
chas da Formação Acampamento Velho (520 MA) que lhe estão sobrepostas 
e Formação Hilário, com idades mínimas de 520 a 570 MA, com a qual man
tém certa contemporaneidade, permite situar a Formação Mangueirão no 
Pré-Cambriano Superior. 

Como resultado de sua grande distribuição, a Formação Mangueirão 
possui relações de contato com, praticamente, toda as grandes unidades 
litoestratigráficas do Escudo Sul-Rio-Grandense. 

Nas proximidades do cerro Mantiqueiras e a leste e sudeste de Dom Pe
drito, a Formação Mangueirão recobre discordantemente as litologias do 
Complexo Cambaí, mantendo, com este, contatos tectônicos na ocorrên
cia do arroio das Palmas. 

Em relação ao Complexo Vacacaí, os contatos são fundamentalmente 
tectônicos, caracterizados na zona de falhas Suspiro- Unhares e falhas de 
pequena expressão a oeste do arroio Santa Bárbara, constituindo única ex
ceção a discordância com os ultramafitos do Cerro Mantiqueiras. 

Na ocorrência a oeste do falhamento de Santa Bárbara, a Formação 
Mangueirão recobre discordantemente a Formação Arroio das Ilhas em sua 
extremidade sul, enquanto a nordeste, na altura da BR-290, os contatos 
são exclusivamente tectônicos. 

Na região do cerro Chato, acha-se confinada numa estrutura do tipo 
graben, encravada nas litologias do Complexo Canguçu, com o qual man
tém contatos tectônicos, principalmente, e discordantes subordinadamente. 

No tocante ao Grupo Cerro dos Madeiras, do Supergrupo Porongos, 
os contatos são principalmente tectônicos, como visto nas ocorrências do 
arroio Rondinha, a oeste de Torrinhas, embora a sul destas, próximo à 
BR-293, entre Pinheiro Machado e Bagé, seja observada discordância an
gular entre ambas as unidades. 

A relativa contemporaneidade entre as Formações Mangueirão e Hilá
rio, aliada à íntima relação entre elas, concorre para a existência de conta
tos do tipo intrusivo, tectônico ou discordante, mostrando-se, não raro, in
tercaladas ou recorrentes, enquanto, como observado a oeste do arroio San
ta Bárbara, a Formação Acampamento Velho assenta discordantemente 
sobre a seqüência vulcanossedimentar ora descrita, mantendo, com esta, 
secundariamente, alguns contatos tectônicos ou intrusivos na forma de 
diques. 

A sudeste e sul de Lavras do Sul, o contato se faz com a borda do Gra
nito Jaguari- Lavras do Sul com efeito térmico sobre os arenitos arcosea
nos, com auréola de contato identificada através da intensa silicificação e 
endurecimento destas rochas. 

As unidades litoestratigráficas eopaleozóicas, representadas pelo Grupo 
Camaquã, repousam em discordância angular sobre a Formação Manguei
rão, ou com esta mantêm contatos tectônicos. 

Finalmente, a Formação Mangueirão é recoberta, discordantemente, 
pelas Formações Santa Tecla, Serra Geral e pelo Grupo Guatá nas cabe
ceiras do arroio das Palmas, mantendo, com o último, contatos do mesmo 
tipo a nordeste de Caçapava do Sul e tectônicos a sudoeste de Torrinhas. 
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1.2.12.3.3- Utologias 

A Formação Mangueirão, como resultado de suas várias áreas de ocorrên
cia, particularizadas em bacias individuais, é representada por uma varia
da gama de sedimentos, com contribuição vulcânica subordinada e com 
gradações laterais e verticais entre sedimentos finos e grosseiros, represen
tados porfolhelhos silticos, siltitos, arenitos de toda a ordem (composicional 
e granulometricamente), arenitos conglomeráticos e conglomerados, além 
de derrames, intrusões e vulcanoclásticos andesíticas. As relações e pre
dominâncias entre os vários sedimentos dependem, sobremaneira, da área
fonte e da tectônica atuante durante a deposição. 

Arenitos arcoseanos, duros, compactos, maciços ou estratificados, com 
cores cinza a rosa-claro, granulação fina a média, mais raramente grossa, 
predominam na porção ocidental, ocorrendo a sul de Lavras do Sul, a oes
te da serra de Santa Bárbara e a norte de Caçapava do Sul; a classificação 
é boa, a forma dos grãos pode ser caracterizada como subangular a angu
lar. Geralmente estes arenitos arcoseanos apresentam-se com pouca ma
triz argilosa e cimento carbonático ou ferruginoso. 

Em qualquer posição, os arenitos ocasionalmente gradam a arenitos con
glomeráticos e/ou conglomerados com matriz arcoseana; seixos esparsos 
ou concentrados de gnaisses, quartzitos, granitos, quartzo e arcóseos muito 
duros e silicificados, riolitos e andesitos são comuns, possuindo forma ar
rendondada e distribuição irregular na matriz. Associações de grauvacas 
e arenitos arcoseanos finos são comuns, formando camadas de cor mar
rom a cinza, constituindo espessos pacotes muito bem estratificados, muito 
duros e compactos. Como litologias subordinadas a esta seqüência, 
encontram-se siltitos e folhelhos com estruturação rítmica. 

São muito freqüentes, principalmente ao longo da BR-153, as seqüên
cias ritmicamente alternadas entre arenitos arcoseanos, ou grauvacas, com 
siltitos e folhelhos, formando seqüências muito espessas. Estas unidades 
litológicas apresentam afloramentos característicos e de fácil identificação, 
mostrando cor marrom-avermelhada, intensa alteração nos siltitos e tolhe
lhos e formando ressaltas topográficos nos arenitos. 

Enquanto que nos sedimentos finos predomina uma laminação plano
paralela ocasionalmente perturbada por escorregamentos, nos arenitos, 
de acamamento plano-paralelo e gradacional predominante, distinguem
se ainda estratificação cruzada de pequeno porte e laminação ondulada. 
Marcas de onda assimétricas, marcas de sola e fendas de ressecamento são 
comuns nesses sedimentos. 

Constituindo, preferencialmente, as porções superiores da formação ou 
gradando lateralmente para sedimentos finos, ocorrem, em toda a área, are
nitos conglomeráticos e conglomerados alternando-se com camadas pouco 
espessas de arenitos finos a médios. Estes conglomerados e arenitos con
glomeráticos possuem distribuição extensa, caracterizando-se por sua ma
triz arcoseana, média a grosseira, com coloração marrom-avermelhada a 
rosa-claro; os seixos possuem tamanhos variáveis (5 a 20 em), excepcio
nalmente 50 em, sendo angulosos a subangulosos, localmente arredon
dados e constituídos por gnaisses, granitos, quartzitos, xistos e andesitos. 

Intimamente associadas e constituindo litologias súbordinadas na for
mação, ocorrem rochas vulcânicas de caráter predominantemente inter
mediário, representantes de um vulcanismo sincrônico à sedimentação e 
com recorrências periódicas desde a base até o topo da unidade. Os derra
mes ou intrusões, em muitos locais, mostram efeitos de silicificação nos 
sedimentos adjacentes ou somente mudança de coloração. Na base dos 
derrames é comum a presença de brechas de fluxão, diques de areia e frag
mentos dos sedimentos sotopostos englobados pela lava. Secundariamen
te, ocorrem rochas vulcanoclásticas representadas por brechas e tufos an
desíticos. São comuns, entre as lavas, intercalações pouco espessas de con
glomerados e arenitos conglomeráticos ricos em detritos vulcânicos ou ma
terial exclusivo do embasamento. Aliás, quer nos sedimentos grosseiros, 
quer nos sedimentos finos que constituem a unidade em pauta é sempre 
caracterizável, em maior ou menor proporção, uma contribuição vulcâni
ca expressa por piroclastos ou fragmentos de rochas andesíticas incorpo
rados pelo sistema sedimentar. 

1.2.12.4- Formação Hilário 

1.2.12.4.1 - Distribuição na área 

A Formação Hilário encontra-se distribuída na porção central e oeste do 
Escudo Sul-Rio-Grandense, mais precisamente nas Folhas SH.21-Z-B, 
SH.22-Y-A (Fig. 1.80) e SH.22-Y-C. 

A maior área de afloramento contínuo da Formação Hilário é aquela que 
se estende desde as proximidades da mina Seiva!, a norte, até a·extremi-



dade sul da Folha SH .22.-Y-A, através de 35 km. A segunda área de impor
tancia localiza-se a norte de Dom Pedrito, atingindo mais de 100 km2. Além 
destas, merecem ser citadas as ocorrências que se distribuem desde a re
gillo de Bom Jardim, a nordeste de Caçapava do Sul, até o cerro da Angé
lica, constituindo exposições descontlnuas que atingem um comprimen
to total de 30 km, bem como aquelas situadas a noroeste, oeste e sudoes
te de Caçapava do Sul, dentre outras de menor expressllo. 

1.2.12.4.2- Posiçllo estratigráfica 

Na forma de pequenas intrusões ou derrames, a Formação Hilário acha-se 
em contato com os Complexos Cambal e Vacacaf e com a Formação Ar
roio das Ilhas, a oeste do arroio Torrinhas, a sul do Passo São Domingos 
e a nor-nordeste de Lavras do Sul, respectivamente, embora, com o segundo 
complexo, contatos tectônicos sejam observados a sudeste de Lavras do 
Sul e a oeste do cerro dos Martins. 

Em relação à Formação Mangueirllo, como já discutido quando de sua 
descrição, há um Intimo relacionamento entre ambas, notando-se, ao lon
go das várias ocorrências, relações intrusivas, discordâncias angulares lo
cais, contatos tectônicos ou, como ocorre em muitos casos, recorrência 
entre o vulcanismo e a sedimentação. 

A leste de Lavras do Sul observa-se um contato intrusivo por parte da 
borda, do Granito Jaguari- Lavras do Sul, indicado por apófises granlti
cas intrometidas nas rochas vulcânicas e pela auréola de metamorfismo de 
contato nestas encaixantes, com o desenvolvimento de uma faixa de 
hornfelses. 

Relações de contato mútuas mostram que a Formação Hilário é mais 
antiga que a Formação Acampamento Velho, o que é comprovado na re
gião do arroio Taquarembó, onde, além de ocupar cotas mais altas, as vul-

cânicas ácidas são localmente intrusivas, como a 13 km a norte de Dom 
Pedrito. No entanto, as melhores relações de contato entre estas unidades 
são observadas no flanco oeste da serra de Santa Bárbara, onde a Forma
ção HUário é recoberta discordantemente pela Formação Acampamento 
Velho, o que ocorre, igualmente, em relação às Formações Santa Bárbara 
e Guaritas, embora contatos tectônicos possam ser observados em rela
ção a estas três unidades. 

As rochas gonduânicas, representadas pelo Grupo Guatâ, recobrem, 
em discordância do tipo não conformidade, a unidade aqui descrita nas pro
ximidades de Dom Pedrito, a nordeste de Caçapava do Sul e a noroeste de 
Pinheiro Machado. 

Em função do acima exposto, aliado aos poucos dados geocronológi
cos, pode-se atribuir, provisoriamente, uma idade pré-cambriana superior 
para a Formaçllo Hilário, isto é, contemporânea à Formação Mangueirllo 
e mais antiga que a Formação Acampamento Velho, a Sulte Intrusiva Ra
mada e o Grupo Camaquã. 

1.2.12.4.3- Geocronologia 

Os dados geocronológicos disponlveis (localização na Figura 1.91) devem-se 
a Ribeiro & Teixeira (1970) e a Minioli & Kawashita (1971), conforme as Ta
belas 1.XXXV e 1.XXXVI, uma vez que as tentativas de dataçllo do Projeto 
RADAMBRASIL esbarraram em amostras não favoráveis. 

Como se observa na Tabela 1.XXXVI, as datações K-Ar efetuadas em 
feldspato potássico e rocha indicaram, respectivamente, 523 e 528 MA e 
495 e 511 MA. Tais resultados são mlnimos, vista a pouca retentividade de 
argônio dos materiais analisados e devem refletir, sem dúvida, aquecimen
to gerado pela intrusão de granitos da Sul te Intrusiva Ramada ou pelo vul
canismo Acampamento Velho. 

~ooo·~-----------------5;sot,o;or·----------------~5~~oo~·~--------------.5;2o~o~of·--------------~5~odo~oo~·----------------_j~oo· 58"00' O 120 km 4&"00' 

Fig. 1.91 - Mapa de localizaçllo de amostras de rochas com datações geocronológicas pertencantes ê Formaçllo Hilério (Grupo Maricé). 
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TABELA l.XXXV 
Formação Hilário. Determinação radiométrica Rb~Sr em rocha total 

Rba7 ;s.SS s.S7 ;s.SS· 
Idade 

N? N? de campo N? de lab. Litologia Rb lppm) Sr lppml IM AI Ref. 

95 953/RB-271 5696 Andesito 52.7 375,3 0,41 ± 0,0, 0,7081 ± 0,0014 - N.T 

Constantes:~ Rb = 1,42 x 10·11 anos·\ • valores normalizados para s.SS;s,BB = O, 1194; (5,87; s.SS1 i = O, 705. 
N.T. -Neste Trabalho. 

TABELA 1.XXXVI 
Formação Hilário. Determinações radiométricas K-Ar 

N? N? de campo N? de lab. Litologia Materíal %K Ar:dx 106 (cc ~TP) % Ar
40 Idade 

Ref.• 
atm IM AI 

96 MSO 1651 Andesito RT 2,4092 56,28 3,07 519 ± 26 455 
97 GA-2-RS 461 Andesito RT 2,2451 51,73 8,73 513 ± 16 365 
97 GA-2-RS 533 Andesito RT 1,6540 :i9,86 13,03 533 ± 14 365 
97 GA-2-RS 494 Andesito Felds. 1,0440 23,87 44,60 510 ± 15 365 
98 VL-9-7-67 1350 Andesito RT 1,0803 25,59 25,15 525 ± 24 365 
99 2-525 492 Hornfels RT 2,1920 57,06 19,91 570 ± 12 365 

100 P-244 3213 Andesito Plag. 0,7450 17,06 15,59 510 ± 8 491 
101 BL-6 3995 Basalto lalt. I RT 1,1885 13,41 3,30 269 ± 5 .. 
102 RS-17 2342 Lamprófira RT 1,0592 21,83 3,81 465 ± 20 152 

Constantes: À~ = 4,962 x w·10 anas·1; ÀK total= 0,561 x w-10 anas·1; % atam. de K40 em Ktot. = 0,01167. 
*Os números da referência correspondem aos da bibliografia.** Dados inéditos do convênio DOCEGEO/CPGeo-USP. 

Todavia, a datação de um homfels oriundo da intrusão da borda do Gra
nito Jaguari- Lavras, com idade confiável em torno de 535 MA, em rochas 
andesíticas da Formação Hilário, revelou a idade de 560 ± 25 MA (Minioli 
& Kawashíta, op cit.), a qual, recalculada pelo Projeto RADAMBRASIL, 
resultou em uma idade mínima de cerca de 570 MA indicando ser a Forma
ção Hilário mais antiga e, portanto, do Pré-Cambriano Superior. 

1.2.12.4.4- Litologias e petrografia 

A Formação Hilário é constituída predominan-temente por andesitos nor
mais e amigdalóides, olivina-andesitos e rochas vulcanoclásticas represen
tadas por tufos e brechas vulcânicas de composição andesítica. Conglo
merados e arenitos ricos em detritos vulcânicos são subordinados e ocor
rem intercalados na seqüência. 

Os andesitos exibem coloração castanho-avermelhada a cinza-escuro, 
possuindo textura porfirítica em matriz fina, podendo ou não ser vesicula
res ou amigdaloidais. 

Microscopicamente, mostram-se geralmente porfiríticos, com fenocris
tais em torno de 3 mm e matriz fina. Estas rochas possuem aspecto homo
gêneo, sendo comumente afetadas por transformação hidrotermal em maior 
ou menor escala (propilitização). Os fenocristais são constituídos, princi
palmente, por plagioclásio, sendo que, nos andesitos a piroxênio, ocorre 
augita e, às vezes, anfibólio. O plagioclásio (andesina) ocorre em prismas 
de mais ou menos 3 mm, com macia polissintética da Albita e Albita
Carlsbad, em grãos geralmente idiomórficos, parcialmente alterados a se
ri cita, carbonatos e epídoto. Os piroxênios são menos comuns, mostrando
se subédricos, com aspecto desgastado, parcialmente cloritizados e/ou ura
litizados, medindo em torno de 2 mm. Os anfibólios, igualmente, são pou
co comuns, do tipo hornblenda actinolítica, desgastada e alterada a acti
nolita ou clorita. A matriz mostra-se granular fina, composta basicamente 
por pequenas ripas de plagioclásio entrelaçadas que, raramente, adquirem 
orientação subparalela (subtraquítica). A matriz normalmente está afeta
da por reações decorrentes de efeitos hidrotermais, os quais provocam a 
cloritização dos minerais máficos e saussuritização, epidotização e carbo
natação dos feldspatos, estando impregnada por óxidos de ferro. Estes com
ponentes secundários formam uma poeira sobre a matriz e, em estágio mais 
avançado, formam concentrações granulares de carbonato, epídoto, pa
lhetas de sericita e clorita. Pode-se observar a presença de amígdalas em 
algumas amostras as quais, tendo em média 2 mm, estão preenchidas por 
carbonatos, sílica ou clorofeíta. 

Nos piroxênio-andesitos, a augita é um componente subordinado da 
matriz, aparecendo em grânulos irregulares, fragmentados, e, às vezes,..ura
litizados. A hornblenda pode estar presente, com aspecto prismático e pleo
croismo entre verde-claro e verde-oliva. 

Em algumas amostras pode-se observar a presença de escasso quart
zo intersticial, algum ortoclásio e grãos acessórios de opacos. 
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Em uma amostra observou-se a presença de matriz vítrea, parcialmen
te recristalizada a anfibólio, onde estão mergulhados fenocristais de pla
gioclásio zonado, bastante fraturados e fragmentados. 

Rochas portadoras de fenocristais de olivina alterada a serpentina, pla
gioclásio e pigeonita podem ser confundidas com basaltos, sendo distin
guidas pelo teor de Ando plagioclásio coincidindo com andesina e pelos 
teores de Si02 entre 53 e 55%, para as amostras 945/RG-282 A e 
945/ RG-282 B, respectivamente (Tab. 1.XXXVII), que permitem classificá-las 
como olivina andesitos, utilizando a sugestão de Williams, Turner e Gilbert 
(1970). 

Brechas e tufos vulcanoclásticos ocorrem intimamente associados, exi
bindo tonalidades cinza-escuro a castanho-escura e aspecto heterogêneo, 
em função do contraste entre os fragmentos claros e a matriz escura. Es
tas rochas variam desde brechas, contendo fragmentos grosseiros a finos, 
até tufos, melhor reconhecidos em lâmina delgada. Ao microscópio, 
observa-se variação granulométrica com clastos de natureza variada liga
dos por uma fina matriz vulcânica. Os clastos podem ser tanto de natureza 
vulcânica, constituindo tufos vulcânicos, como de natureza mista, conten
do, ainda, material sedimentar e metamórfico associado, formando tufos 
vulcanoclásticos. Os tufos vulcânicos, normalmente de granulação fina e 
textura traquítica, são formados por fragmentos arredondados de andesi
to, contendo, geralmente associados, fragmentos de cristais de plagioclá
sio e anfíbólio. Os fragmentos normalmente estão afetados por alterações 
hidrotermaís, com transformação a epídoto, carbonatos, clorita e sericita. 
A matriz mostra-se bastante alterada, com formação de uma massa argi
losa indistinta. Em alguns poucos casos, resta uma matriz de natureza an
desítica, parcialmente argilizada. Os tufos vulcanoclásticos compõem-se 
de fragmentos arredondados e angulosos de andesito, arenito, rocha.s gra
nitóides, gnaisses e grãos de quartzo, plagioclásio, anfibólio e granada. Os 
fragmentos minerais apresentam-se corroídos, angulosos, com formatos 
que variam de idiomórficos a xenomórficos, e afetados por alteração hi
drotermal. A matriz, que liga estes clastos, comumente apresenta-se argi
lizada, impregnada de óxidos de ferro e com pouco cimento representado 
por sílica criptocristalina. 

1.2.12.4.5- Caracterização litoquímica 

Devido à baixa amostragem do Andesito Rodeio Velho !Ribeiro et a/ii, 1966), 
que faz parte da Formação Santa Bárbara, as análises pertencentes a esta 
litologia e às rochas da Formação Hilário foram plotadas em diagramas con
juntos, sob a designação de seqüência andesítica. Analisou-se 1 amostra 
do "Andesito Rodeio Velho" e 12 amostras da Formação Hilário, sendo 9 
de andesitos e 3 de tufos aridesíticos, encontrando-se na Tabela 1.XXXVII 
expressos os resultados analíticos, a norma e demais parâmetros litoquí
micos relativos a essas amostras. 



TABELA LXXXVII 
Formações Hilário e Santa Bárbara. Análises qulmicas e composições normativas 

Formação Hilário 
Fm. S. 

Bárbara 

N? da amostra 
945/RG 944/LK 945/RG 945/RG 945/RG 934/GF 945/RG 945/RG 945/RG 945/RG 944/LK 945/RG 945/RG 

314 367B 282A 282B 296 527A 454A 44B 369.1 316 426 262B 456 

Si02 63,30 52,20 53,63 55,00 56,10 61,06 56,53 53,60 51.70 54,10 52,40 55,20 54,00 

AI20 3 14,60 16,39 15,07 14,70 12,50 16,19 18,73 15,50 15,50 13,20 13,20 18,00 15,50 

Fe2o3 8,59 1,13 3,84 4,70 2,34 2,62 2,99 5,62 6,36 12,00 6,36 4,06 10,60 

~~ FeO 0,51 6,76 4,55 4,36 1,90 2,39 3,98 3,21 3,82 1,98 1,74 2,03 0,27 

"' "' MnO <0,10 0,15 0,17 0,13 0,11 <0,10 0,11 0,14 0,19 <0,10 0,11 <0,10 <0,10 
.2 Q) 

MgO 1,51 5,91 4,33 4,52 3,30 2,36 1,51 5,50 3.49 1,63 6,10 2,33 2,83 E 5 ·s ·ro C aO 1,13 9,60 7,62 7,93 8,47 2,83 7.45 4.47 3,68 2,38 6,89 4,63 5,38 .,. E 

-~ B Na20 5,61 3,37 3,44 3,40 4,10 4,68 3,94 5,46 4,80 3,67 2,97 4,65 4,04 

~ ~ 
K20 1,15 0,53 0,94 0,95 1,58 3,11 2,28 2,61 4,05 2,80 1,26 4.41 2.33 

<( " 
Ti02 0,86 0,59 1,12 1,23 0,66 0,79 0,75 0,89 1,72 1,93 0,74 0,97 1,50 

UJ P20s 0,36 <0,10 0,49 0,66 0,25 0,25 0,20 0.47 1,44 1,37 0,23 0,53 1,08 

H20 - - - - - - - - - - - - -
PF 2,49 1,74 2,53 2,32 7,30 2,20 0,83 2,03 2,84 2,80 7,40 2,37 1,77 

Total 100,21 98,67 97,93 99,90 98,61 98,58 99,30 99,50 99,59 100,14 99,40 99,28 99,40 

li! 48 - - 34 26 <10 - - <10 48 <10 15 -
Ba 780 - 1680 2000 640 1120 1800 - 1440 3200 560 1720 -
Be <2 - - <2 <2 <2 - - <2 <2 <2 <2 -
Cu 64 - 40 48 72 22 188 - 40 38 36 116 -

Ê C r 590 - 180 300 610 50 14 - 116 14 470 69 -
a. F - - - - - 850 - - - - - 480 -.:õ 
iil La <30 - - <30 <30 124 - <30 <30 <30 <30 <30 80 

5 Li - - <50 - - - <50 - - - - <50 -

c: Mg - - - - - - - - - - - - -" E Mo <5 - - <5 <5 <5 - <5 <5 <5 <5 <5 <5 
"' B Nb <20 - - <20 <20 22 - <20 <20 <20 <20 <20 <20 
c: Ni 160 - 86 114 184 24 18 80 60 16 120 28 54 " E Pb < 10 - - <10 <10 <10 - <10 70 < 10 < 10 11 <10 
" w Rb - - 32 - - 104 73 - - - - 172 -

Sn <5 - - <5 <5 30 - <5 <5 <5 <5 <5 <5 
Sr 390 - 1240 1180 390 820 1560 490 420 500 490 1060 860 
Zn <200 - - <200 <200 <200 - 200 640 <200 <200 <200 <200 
Zr 290 - 450 560 200 250 220 260 650 820 220 300 500 

Quartzo 22,92 0,10 11,86 11,53 10,75 17,75 11,37 o o 18,43 10,82 3,72 9.41 
Ortoclásio 6,92 o o 5,52 10,20 11,66 6,57 15,77 24,63 17,24 8,07 20,94 14,03 
Albita 48,38 29,41 30.41 29,36 37,89 40,98 33,76 47,25 41,80 32,36 27,23 40,48 34,84 
Anortita 3,57 28,91 23,92 22.49 12.06 10,02 27,03 10,30 9,05 3,82 20,54 15,65 17,61 
Biotita o 5,05 8,87 o o 11,12 11,36 o o o o 8,55 o 

"' I Ac. 
o 28,31 13,44 o o o o o o o o o o ... 

~ Hornblenda Ed. o o o o o o o o o o o o o 
c: Ri. o o o o o o o o o o o o o 
g 

Diopsldio o o o 11,14 20,58 o o 7,56 0,38 o 11,79 o o 
~ Corlndon 2,90 o o o o 1,63 o o o 2,91 o o o 
I Wollastonita 3,83 o o o 2,54 o 3,05 o o o o 0,68 o 
ci> 

Hiperstênio I ~~.' o 2,64 0,92 7,08 o o o 1,05 5,82 4,75 10,99 o 7,18 
3: o 2,11 0.47 1,41 o o o o o o o o o 
~ 
0.. Rutilo o o o o o o o o o o o o o 
u Titanita o 1.49 2,87 o o 200 1,86 o o o o 6 2,15 

"' llmenita 1,27 o o 2,38 1,37 o o 1,73 3,36 3,82 1,52 2.45 0,80 
E 
o Hematita 8,92 o o o o o o o 1,03 11,94 4,21 o 11,01 
z Magnetita o 1,72 5,93 7,09 3,78 4,00 4,47 8,39 8,18 1.16 4,08 6,17 o 

Zircão 0,06 o 0,09 o o 0,05 o 0,05 0,13 0,17 0,04 0,06 0,10 
·Fiuorita o o o o o 0,13 o o o o o o o 
Apatita o 0,24 1,21 1,60 0,65 0,61 0,48 1,14 3,51 3,38 0,59 o 2,61 
Olivina o o o o o o o 6,62 2,06 o o o o 
Cromita 0,13 o o 0,06 0,14 o o 0,04 0,02 o 0,11 o 0,02 

Razão de alcalinidade 
2,51 1,3499 

de Wright 119691 1,48 1.4759 1,7430 2,39 1,62 2,3563 2,71 2,48 1,5334 2,3353 1,8780 

An 6,06 49,57 44,03 39,06 20,05 15,99 40,12 14,05 11,94 7,15 36,79 20,31 26,49 
Ab 82,17 50,43 55,96 50,99 62,99 65,39 50,12 64,43 55;38 60,58 48,76 52,52 52,40 
O r 11,77 o o 9,94 16,95 18,61 9,75 21,51 32,63 32,27 14.45 27,17 21,10 
Q 28,02 0,18 17,92 16,69 15,16 22,07 14,44 o o 25,64 16,23 4,60 14,40 
A 47,51 o o 16,90 38,87 41,92 16,72 60,48 73,14 60,87 23,62 54,58 38,84 
p 24,48 99,82 82,08 66.41 45,96 36,01 68,83 39,51 26,86 13,48 60,14 40,81 48,76 
Q 29,30 0,36 28,06 24,74 18,27 25,21 6,57 o o 27,08 23,46 5,70 16,14 
O r 8,85 o o 12,28 17,37 16,57 12,70 25,03 37,08 25,34 17,50 32,15 24,07 
Ab 61,84 99,64 71,94 62,98 64,40 58,22 65,30 74,97 62,92 47,57 59,04 62,15 59,78 

Class1f1cação petrográfica das amostras analisadas: 945/RG-314- andesito pórfiro; 944/LK-367B- andesito; 945/RG-282A- basalto; 945/RG-282B- basalto; 945/RG-296- tufo cristalotltico; 934/GF-527A 
- andesitopórfiro; 945/RG-449- andesitopórfiro; 945/AG-369.1 - andesito; 945/AG-316- andesito; 944/LK-426 -·tufoandesltico; 945/AG-454Ae945/RG-262B- andesito; 945/AG-456- andesito, 

As rochas englobadas nesta seqüência mostram composição norma
tiva no diagrama 0-A-P, de Streckeisen (1973) ( Fig, 1.92), variável entre tra
quito, riodacito, latito, quartzo latito, quartzo-latiandesito e andesito, As 
rochas tufáceas têm composição normativa semelhante às rocl;ias petro
graficamente classificadas como andesitos. 

As rochas andesfticas mostram quimismo que varia de calcoalcalino a 
alcalino e uma amo~tra plota no campo peralcalino, segundo o diagrama 

de Wright (1969) (Fig. 1.93). havendo uma predominância de rochas tufá
ceas no campo calcoalcalino. A amostra do "Andesito Rodeio Velho", neste 
relatório considerado uma unidade litológica da Formação Santa Bárbara, 
plota no campo alcalino. Como Wright (op. cit.) colocou restrições ao uso 
deste diagrama para distinção química das rochas de composição básica, 
foi também utilizado o diagrama AFM (Fig. 1.94), com o mesmo fim, onde 
se observa que 9 das amostras analisadas mostram comportamento con-
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dizente com o de rochas calcoalcalinas e as 4 restantes plotam no campo 
toleítico. 
· Já no diagrama de Cox, Bell e Pankhurst (1979) (Fig. 1.95) 11 amostras 
ocorrem nos campos dos andesitos basálticos, andesitos, traquiandesitos 
e dacitos com tendência calcoalcalina, enquanto que apenas duas mos
tram tendência mais acentuadamente alcalina, plotando no campo de mu
gearitos e benmoreítos. 

' 2-Aicoli-felds. riolito 
3- RiOiito 

o- Rio li to 

b-Riodácito 
4-Docito 

5- Plogidocito 
6- Álcali- felds. troquito 
6.!!. Qzo. Ólcoli-felds. troquito 

7-Troquito 
?.!Quartzo troquito 

a 

Seqüência andesltica 

X Andesitos da Fm. S. Bárbaro • F m. Hi ld rio (ondesito) 

t> Fm. Hilário (tufo ondesito) 

Fig. 1.92 - Diagrama triangular 0-A-P normativo, de Streckeisen (1973), para as rochas vulcânicas 
das Formações Hilário (Grupo Maricá) e Santa Bárbara {Grupo Camaquã). 
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Seqüência ondes!'tica 

X Andesitos do Fm. S. BÓrbora 

li> Fm. H i IÓrio (tufo ondesito) 

PER ALCALINO 

Rozl!o de olcolinidode ---
s 6 7 e 9 10 

• Fm. Hilória(andesito) 

Fig. 1.93- Diagrama triangular Si02 x razão de alcalinidade, de Wright (1969). Formações Hilário 
e Santa Bárbara. 
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Os diagramas binários Ti02 x Si02 e Ti02 x Zr foram construídos para 
averiguar a consangüinidade entre as rochas da seqüência andesítica e as 
da seqüência dacito-riolítica da Formação Acampamento Velho. No dia
grama Ti02 x Si02 ( Fig. 1.96) ,as rochas formam um trend negativo, poden
do indicar consangüinidade entre as fontes geradoras do material fundi
do. Os pontos que mais se distanciam deste trend são os correspondentes 
às rochas de composição tufácea, devido, provavelmente, à presença de 
fragmentos líticos de variadas composições, introduzindo, desta maneira, 
modificações no quimismo destas rochas. No diagrama Ti02 x Zr (Fig. 
1.97), as relações são mais complexas, dada a grande variação do conteú
do de zircônio das rochas de composição riolítica. 

Do acima exposto, observa-se o comportamento análogo das rochas 
referíveis à Formação Hilário e "Andesito Rodeio Velho", de Ribeiro et alii 
(1966). Estudos de campo, geocronológicos e petroquímicos com maior den
sidade de amostragem são necessários visando ao esclarecimento da atual 
diferenciação temporal entre estas unidades. 

As rochas referentes à Formação Hilário e à Formação Acampamento 
Velho (comparar Figuras 1.93 e 1.102) mostram quimismo gradacionando 
de calcoalcalino (predominante) a alcalino, podendo ser correlacionáveis 
com as rochas pórfiras do Great Bear Lake, no Canadá, descritas por Bad
ham (1973), que atribuiu sua formação à erupção acima de uma zona de 
subdução ao longo de linhas tectônicas de um modelo orogenético alpino. 

Miyashiro (1973) considerou o caráter calcoalcalino como exclusivo de 
cinturões orogênicos, enquanto que Baragar (19n), embora especulativa
mente, aventou a possibilidade de tais rochas estarem relacionadas a fa
lhamentos distensionais, em zonas de estabilização da crosta. Kuno (1968b) 
salientou que muitos petrólogos supõem que as séries calcoalcalinas 
originam-se da mistura de magma basáltico com sedimentos ou material 
granítico; outros postulam a fusão de màterial crustal. O mesmo autor acres
centou que as séries de rochas calcoalcalinas podem derivar-se de qual
quer magma primário. A condição para tal seria o enriquecimento em água 
com conseqüente aumento da pressão parcial de oxigênio. Este enrique
cimento poderia ocorrer independentemente ou em conexão com assimi
lação de rochas graníticas ou sedimentares. 

F 1- Evoluç~o do magma toleltico 

n- Evolução do magma 
calcoolcolino 

m-Limite do domínio toleitico 

e do domínio cotcoolcolino 

AL---------------------------------------------__jM 

Seqüência ondest'tico 

X Andesitos do Fm. S. BÓrboro 

~ Fm. Hilário (tufo ondesito) 

• Fm. Hilário (ondesito) 

Fig. 1.94 - Diagrama triangular AFM, de Wager & Deer 11939). sendo: A ~ Na20 + K20; F ~ 
, FeO total eM ~ MgO. Formações Hilário e Santa Bárbara. 
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Fig. 1.96- Diagrama de dispersão Ti02 x Si02. Formações Hilário e Santa Bárbara. 

1.2.12.fi- Formação Acampamento Velho 

1.2.12.5.1 - Distribuição na área 

A Formação Acampamento Velho está bem representada na porção oeste 
do Escudo Sul-Rio-Grandense, através das ocorrências do arroio Taqua
rembó e do Planalto da Ramada, entre outras de menor expressão. A pri
meira localiza-se logo a norte de Dom Pedrito, constituindo um platô ligei
ramente inclinado para noroeste e dissecado pelo arroio Taquarembó, ten
do forma elíptica, de eixo maior com direção norte, com dimensões da or
dem de 30 x 22 km. 

A área-tipo desta unidade localiza-se no Planalto da Ramada, relativa
mente elevado, comportando-se como uma cuesta que, por erosão, des
taca pequenos morros-testemunho arredondados. Noutros locais, na mes
ma região, ocorrem cristas alongadas mantidas por riolitos, a exemplo da 
serra de Santa Bárbara ( Fig. 1.80). Toda esta área apresenta uma extensão 
descontínua de 40 x 22 km, alongada na direção ESE . 

Ocorrências menores localizam-se a norte, leste e sudeste de Lavras do 
Sul; a noroeste de São Sepé; nas proximidades da Estação Vauthier, no 
município de Dom Pedrito e na região de Cerro Chato, a norte de Erva I do Sul. 

Na forma de intrusões menores, compondo diques, a Formação Acam
pamento Velho está representada na serra das Asperezas (Folhas S H .22-Y-C 
e SH.22-Y-D); a sudoeste de Guaíba (Folha SH.22-Y-B); em Estação Cocal 
e Braço do Norte, bem como a esta unidade, foram referidas as rochas vul
canoclásticas aflorantes logo a norte de lmarui. 

1.2.12.5.2 - Posição estratigráfica 

Ao longo de suas várias ocorrências, a Formação Acampamento Velho 
encontra-se em contato com os Complexos Cambaí, Vacacaí e Canguçu; 
Formações Arroio das Ilhas, Mangueirão, Hilário, Santa Bárbara e Santa 
Tecla; Suítes Intrusivas Tabuleiro e Ramada; Grupos Itararé e Guatá. 

Na região do arroio Taquarembó, mantém contatos tectônicos, corta 
na forma de diques ou recobre em discordância angular e erosional, res
pectivamente, o Complexo Cambaí e a Formação Hilário, sendo sobrepos
ta, discordantemente, pelo Grupo Guatá, enquanto que, nas proximida-
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desde Estação Vauthier, sobrepõe-se ao primeiro, bem como à Formação 
Mangueirão e ao Granito Santo Afonso. 

Na sua maior área de exposição, entre o Planalto da Ramada e a serra 
de Santa Bárbara, encontra-se sobreposta discordantemente ao Comple
xo Vacacaíe às Formações Arroio das Ilhas, Mangueirão e Hilário, além do 
Granito Ramada, mantendo com estes, localmente, contatos tectônicos. 
O contato leste, nesta área, se dá através de discordância angular e, princi
palmente, falhamentos, por parte da Formação Santa Bárbara. 

Nas proximidades de lavras do Sul, o contato se dá com as Formações 
Arroio das Ilhas, Hilário e Santa Bárbara, por discordância, como referido 
acima, enquanto que, em relação ao bordo do Granito Jaguari- lavras, as 
relações de contato não estão, ainda, perfeitamente identificadas. 

Em pequenas ocorrências, a sul de Rufino Farias e noroeste de São Sepé, 
respectivamente, mantém relações de contato discordantes com os Gru
pos Itararé e Guatá. 

Na porção leste do Escudo Sul-Rio-Grandense, os contatos com o Com
plexo Canguçu são do tipo intrusivo, evidenciados através de diques e corpos 
irregulares controlados por falhamentos, ocorrentes na serra das Aspere
zas, no cerro Chato, a sudoeste de Guaiba, em Estação Cocal e Braço do 
Norte, as duas últimas em Santa Catarina, onde a unidade, da mesma ma
neira, corta a Suite Intrusiva Valsungana e recobre, através de rochas vul
canoclásticas, a Suite Intrusiva Tabuleiro. 

As relações de contato descritas acima permitem considerar a Forma
ção Acampamento Velho como um evento vulcânico posterior à deposi
ção da Formação Mangueirão, ao vulcanismo intermediário da Formacão 
Hilário e ao posicionamento das Suítes Intrusivas Arroio dos ladrões, 'Ta
buleiro e Ramada, embora com estas possa manter certa contemporanei
dade. Por outro lado, acha-se em posição estratigráfica inferior à deposi
ção do Grupo Camaquã. Ainda, tendo em mente o significado geotectô
nico desta unidade - vulcanismo ácido subaéreo em ambiente distensio
nal relacionado a rifting intracontinental - , em face da identidade geocrono
lógica, química e mineralógica, cabe ressaltar que, por prioridade, foram 
consignadas à Formação Acampamento Velho todas as rochas rioliticas 
da área cartografada, inclusive aquelas anteriormente denominadas, no âm
bito da Folha SH.22-X-B, como Quartzo Pórfiro Segunda Linha Torrens, 
Granófiros Rio Amélia etc. pelos vários autores que nesta área trabalharam. 

1.2.12.5.3- Geocronologia 

Das unidades litoestratigráficas componentes do Grupo Maricá, a Forma
ção Acampamento Velho é aquela acerca da qual se dispõe de maior volu
me de informações geocronológicas, advindas de trabalhos executados, 
dentre outros, por Minioli & Kawashita (1971), Cordani, Halpern e Berenholc 
(1974), Menegotto & Medeiros (1976) e Sartori (1978). 

Nas Tabelas 1.XXXVIII e 1.XXXIX encontram-se listados os resultados 
analíticos Rb-Sr e K-Ar e os resultados das datações efetuadas por estes 
autores, acrescentando-se a estas outras duas datações executadas pelo 
convênio DOCEG EO/CPGeo e quatro datações feitas pelo Projeto RADAM
BRASIL. A localização das amostras datadas é dada pela Figura 1.98. 

Enquanto Minioli & Kawashita (op. cit.l executaram datações através 
do método K-Ar, já Cordani, Halpern e Berenholc (op. cit.) apresentaram 
resultados de datações pelo método Rb-Sr, discutindo tanto idades con
vencionais quanto uma isócrona de referência, construída com amostras 
dos Granitos São Sepé (3) e Ramada (3) e com 3 amostras da Formação 
Acampamento Velho. A isócrona em questão definiu, para estas rochas, 
uma idade de 525 MA, com razão inicial Sr87 /Sr86 igual a O, 708. 

Algumas das datações convencionais efetuadas por estes autores, da
tações de amostras do cerro Tupanci executadas por Menegotto & Medeiros 
(1976) e dados obtidos por Sartori (1978) sobre subvulcânicas e intrusões 
menores associadas ao Granito São Sepé, aqui consideradas como cons
tituindo parte da Formação Acampamento Velho, sugeriram o caráter mul
tiespasmódico do evento vulcânico responsável pela constituição destas 
rochas, verificando-se idades variáveis desde 571 e 544 MA, obtidas em rio
li tos aflorantes no âmbito do Maciço Pelotas, até cifras da ordem de 460 
MA observadas em riolitos da porção oeste do Escudo Sul-Rio-Grandense. 

No diagrama isocrônico de referência da Figura 1.99, encontram-se plo
tados os dados analíticos relativos às amostras tratadas por Cordani, Hal
pern e Berenholc (1974), Menegotto & Medeiros (1976) e aquelas coleta
das pelo Projeto RADAMBRASIL, obtendo-se, destes, uma isócrona que 
permitiu atribuir-lhes idade em torno de 510 MA, com razão inicial 
s..S7 I s..SS da ordem de 0,706. Neste diagrama isocrônico fica salientada 
a idade mais antiga das amostras 879/RG-52.1 e 912/GF-330, ao mesmo 

TABELA 1.XXXVIII 
Formação Acampamento Velho. Determinações radiométricas K-Ar 

N? N? de campo N? de lab. Litologia Material o/oK Ar;',?dx106 ("" :TP) 

119 2/433 494 lgnimbrito RT 4,0370 92,96 
120 VL-11-7-67 1066 lgnimbrito RT 4,1460 110,6 
121 BL-38 3993 Riodacito RT 2,7000 69,09 
121 BL-3_8 3994 Riodacito Plag. 1,5230 39,05 

Constantes: >.13 = 4,962 x 10·10 anos·1; >.K total= 0,581 x 10-10 anos·1; % atom. de K40 em Ktot. ~ 0,01167. 
*Os números da referência correspondem aos da bibliografia. •• Dados inéditos do convênio OOCEGEO/CPGeo-USP. 

TABELA l.XXXIX 
Formação Acampamento Velho. Determinações radiométricas Rb-Sr em rocha total 

N? N? de campo N? de lab. Litologia Rb (ppm) Sr (ppml 

103 MH-275 - Riolito 90,6 4,6 
104 MH-265A - Riolito 84,8 94,6 
104 MH-2658 - Riolito 96,7 108,7 
105 MH-247 - Riolito 151,4 3,9 
106 MH-6 - Riolito 71,0 18,0 
107 CT-38 - Riolito 81,1 14,2 
108 MH-274 - Riolito 126,1 9,8 
109 120 - Microgranito 244,9 6,0 
110 121 - Microgranito 296,2 7,5 
111 9 - Microgranito 229,5 7,7 
112 99 - Microgranito 218,5 7,3 
113 129 - Microgranito 231,9 6,4 
114 283 - Microgranito 164,0 9,0 
115 945/RG-4276 5691 Riolito 43,64* 650,33* 
116 944/LK-369.1 5697 Riolito 69,6 186,1 
117 879/ RG-52.1 5162 Riolito 198,8 14,36* 
118 912/GF-330 5164 Riolito 224,7 11,71* 

~~ 

• Por diluição isotópica. 
Constantes: >. Rb = 1,42 x 10-11 anos·1; •• valores normalizados para s,B61s,SS= o, 1194; (s,B7;s,B61 i = 0,705 . 
.,.,., Os nUmeras da referência correspondem aos da bibliografia. N.T. - Neste Trabalho. 

154/ GEOLOGIA 

Rb87;s,B6 

58,70 
2,55 
1,55 

80,40 
11,5 
16,7 
38,16 

115,69 
123,54 
91,50 
91,88 

103,45 
53,2 

O, 1914 ± 0,005 
1,08 ± 0,03 

41,304 ± 0,892 
58,078 ± 1,206 

%Ar
40 Idade 

Ref.• 
atm !MAl 

7,73 512 ± 9 365 
2,94 582 ± 11 365 
1,23 554 ± 10 .. 
2,50 563 ± 13 .. 

s,B7;s,B6·· 
Idade 
!MA) Ret.••• 

1,0101 365 ± 11 112 
0,7234 506 ± 83 112 
0,7199 - 112 
1,3162 533 ± 16 112 
0,7861 495 ± 24 360 
0,8219 491 ± 19 360 
0,9578 465 ± 15 112 
1,4542 418 ± 12 491 
1,5356 470 ± 14 491 
1,3236 472 ± 14 491 
1,3338 478 ± 14 491 
1,3930 A30 ± 13 491 
1,0604 453 ± 14 112 

O, 7094 ± 0,001 O - N:T. 
0,7134 ± 0,0017 - N.T. 
1,0252 ± 0,0017 544 ± 12 N.T. 
1,1777 ± 0,0015 517 ± 12 N.T. 



' " ~ 

o 
c.. 

~~~~~~~~=====l~~~~~~ff--~·~~~--------------J ·~ v ~·oo· 

~·oo· L---------------;56;:;;;!:000~' -----------~~;;4~0;:;:oo-;.'---------------;;52;..;-;oo>rl• --------------~~;ni·onio;;;·-------------~3400d 
5aooo' O 120 km 48ooo' 

Fig. 1.98- Mapa de localização de amostras de rochas com datações geocronológicas pertencentes à Formação Acampamento Velho (Grupo Maricá). 

tempo posicionando-se abaixo do alinhamento das demais a amostra 
MH-274. 

A amostra 879/RG-52.1, coletada imediatamente a norte de lmaruí 
(SH.22-X-B), possui idade Rb-Sr convencional confiável, de 544 ± 12 MA, 
a qual é interpretada como da formação da rocha. Este valor radiométrico, 
convém salientar, é perfeitamente compatível com aqueles obtidos no âm
bito da Folha SG.22 Curitiba, pelos trabalhos ora em execução, pelo Proje
to RADAMBRASIL, sobre vulcanitos de Apiúna, Campo Alegre e Guara
tubinha, denunciando importante sincronismo deste tipo de fenômeno íg
neo na região sudeste. 

A amostra 912/GF-330, coletada na serra das Asperezas, a leste de Pi
nheiro Machado, apresentou idade Rb-Sr convencional de 571 ± 12 MA, 
o que indica, aí, certa precocidade desta atividade ígnea em relação à ocor
rência de lmaruí. 

Por outro lado, a amostra MH-274, posicionada abaixo da isócrona, tem 
uma idade convencional de 465 ± 15 MA, bastante semelhante à idade de
finida por Sartori (op. cit.) em isócrona relativa às intrusivas micrograníti
cas do Complexo São Sepé. 

Utilizando esta isócrona, tentativa mente a ela procurou-se relacionar, 
pelo padrão radiométrico, as amostras da Formação Acampamento Velho, 
buscando, assim, encontrar subsídios para a regionalização deste evento 
mais jovem e na expectativa de, também, obter indicações acerca da dis
tribuição geográfica das rochas a este evento relacionadas. 

Como se observa da Figura 1.100, as amostras dos riolitos do cerro Tu
panci ( Menegotto & Medeiros, 1976) e aquelas dos microgranitos•associados 
ao Granito São Sepé (Sartori, 1978) compõem, juntamente com amostras 
da Formação Acampamento Velho, uma isócrona de referência determi
nante de uma idade da ordem de 480 MA, com razão inicial S~7 I sr86 de 

cerca de 0,709. Desafortunadamente, situadas próximo à origem de am
bas isócronas, as amostras MH-265A, MH-265 B, LK-369.1 e RG-427 B po
dem pertencer tanto a uma como a outra população, ficando, assim, pre
judicada a tentativa de distinção da distribuição geográfica deste evento 
à luz dos dados disponíveis. 

Pelos dados Rb-Srexistentes, ficam, pois, razoavelmente definidos dois 
pulsos temporais para o vulcanismo Acampamento Velho, havendo a pos
sibilidade de se definirem, com maiores informações, ainda um pulso mais 
antigo, sugerido pelas amostras coletadas na área do Maciço Pelotas 
(GF-330, RG-52.1) e um pulso mais recente, de cuja existência se suspeita 
devido à idade convencional confiável da amostra MH-275 (365 ± 11 MA) 
e em virtude das relações de contato entre vulcanitos ácidos e rochas se
dimentares da Formação Santa Bárbara, observadas por Camozzato & Mar
ques (19n) na área do Cerro do Canzil, nas cabeceiras do arroio Capané. 

i1efletindo idades mínimas, de resfriamento, das rochas da Formação 
Acampamento Velho, as datações K-Ar, em número de 4 e realizadas em 
rocha total e plagioclásio, situam-se numa faixa de idades entre 582 e 512 
MA, o que sugere também, em conjunto com os dados Rb-Sr, a existên
cia de um pulso vulcânico mais antigo. 

1.2.12.5.4 - Litologias e petrografia 

A Formação Acampamento Velho está representada por derrames de rio li
tos pórfiros, álcali-riolitos, riodacitos, dacitos, ignimbritos, brechas e tu
fos vulcanoclásticos, quartzo-latitos e quartzo-andesitos, além de, subor
dinadamente, sienitos e, associados às vulcânicas, conglomerados vulcâ
nicos, arcóseos e siltitos. 
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A) Álcali-riolitos e riolitos pórfiros 

Os álcali-riolitos e riolitos pórfiros mostram aspecto maciço, coloração ró
sea, textura inequigranular porfirítica, exibindo fenocristais de quartzo e 
feldspato róseo imersos em matriz de granulometria muito fina, felsítica. 

Ao microscópio a rocha mostra textura porfirítica a glomeroporfirítica, 
em alguns casos afetada por cataclase suave. É constituída por fenocris
tais de quartzo, K-feldspato e plagioclâsio imersos em uma matriz 
quartzo-feldspâtica que chega a perfazer 80% da rocha. Como componentes 
subordinados, aparecem palhetas de biotita e raro anfibólio, enquanto os 
acessórios são representados por esfeno, apatita, opacos e zircão. O orto
clâsio é o componente dominante, aumentando sua percentagem nos âlcali
riolitos, quando o quartzo se torna menos abundante. Os fenocristais têm, 
em média, 2 mm, exibindo macia Carlsbad e formato variando de euédri
co a subédrico. Na matriz apresenta-se em grãos anédricos finos, freqüen
temente formando intercrescimentos micrográficos do tipo micropegma
títico, granofirico e esferulítico (menos comum). O quartzo forma micro
fenocristais mais comumente nos riolitos pórfiros do que nos álcali-riolitos. 
Seu formato varia de euédrico a subédrico, geralmente com efeitos de cor
rosão provocados pela matriz, mostrando ainda extinção ondulante e al
gum fraturamento. Na matriz, apresenta-se anédrico, finamente intercres
cido com o feldspato alcalino na forma micrográfica. O plagioclásio é me
nos comum como fenocristais, sendo que nos álcali-riolitos só é encontrado 
na matriz. Mostra forma subédrica, geralmente sericitizado e caulinizado. 
Na matriz apresenta-se em finas ripas anédricas, com geminação polissin
tética da Albita. A biotita ocorre na matriz como finas palhetas, podendo 
formar alguns aglomerados. Apresenta pleocroismo entre amarelo e cas
tanho-escuro, com cloritização incipiente com liberação de óxido de ferro. 
Em uma amostra de álcali-riolito foi identificado um anfibólio sódico, qua
se totalmente alterado, com pleocroísmo verde-amarelado a azul anil, per
tencente, provavelmente, à série arfvedsonita-eckermanita. 

B) Riodacitos e dacitos 

Os riodacitos e dacitos apresentam coloração variável entre castanho-a
vermelhado e cinza-escuro, são maciços e exibem aspecto porfirítico a equi
granularfino. Microscopicamente, mostram textura porfirítica, com feno
cristais de K-feldspato, quartzo e plagioclásio, além de hornblenda nos da
cites, com tamanhos de 2-4 mm e aspecto automorfo. O K-feldspato (or
toclásio) mostra geminação Carlsbad, sendo dominante sobre o plagioclásio 
nos riodacitos. O plagioclásio (oligoclásio) tem formato prismático, gemi
nação polissintética da Albita e zonação bem desenvolvida. O quartzo, mais 
comum nos riodacitos, exibe formato hipidiomórfico hexagonal, com efeitos 
de corrosão decorrente da reação com a matriz, às vezes com desenvolvi
mento de extinção ondulante e fraturamento. A matriz tem granulação fi
na, constituindo-se basicamente de quartzo e feldspato, com quantidades 
subordinadas de hornblenda verde e palhetas de biotita marrom. Os com
ponentes quartzo-feldspáticos formam um fino intercrescimento micrográ
fico, dando um aspecto granofírico à textura da rocha. Os minerais aces
sórios estão representados por agulhas de apatita, prismas de zircão, além 
de esfeno e opacos. 

C) lgnimbritos 

Os ignimbritos constituem as litologias dominantes nas áreas de Dom Pe
drito e Ramada. Em amostras de mão, estas rochas exibem cores cinza-a
marelado a castanho-acinzentado, estruturas heterogêneas determinadas 
pelo bandeamento, com contorções sinuosas geradas pela deposição dos 
materiais exalativos. 

Ao microscópio, observa-se um arranjo elástico compreendendo frag
mentos de rocha, cristais, lava vitrificada e níveis cineríticos, dentro do ma
terial elástico. Os fragmentos de cristais constituem-se de quartzo, micro
clínio, sanidina, alguns opacos e lamelas de biotita. A matriz tem compo
sição quartzo-feldspática, às vezes criptocristalina ou mesmo esferulítica, 
segundo Szubert et alii (1977) recristalizada em intensidades variáveis. 

D) Brechas e tufos vulcanoclásticos 

Esta associação compõe-se de brechas vulcânicas félsicas com acamamento 
bem desenvolvido, dado por intercalações de níveis decimétricqs de ma
terial tufâceo de composição semelhante. Tem coloração marrom-clara, sen
do compostas por fragmentos angulosos de riolito, granito, siltito, andesi
to, tufo e cristais de quartzo e feldspato ligados por uma matriz afanítica, 
pouco desenvolvida e desvitrificada. 

Os tufos apresentam composição variável entre riolítica e riodacítica. 
A proporção matriz- cristais ou matriz-cristais + fragmentos líticos é bas
tante variável, com predomínio de um ou outro. A matriz, em geral, é mi
crocristalina a criptocristalina, de composição quartzo-feldspática em avan
çado estágio de alteração, podendo ser observados argila-minerais, seri
cita, clorita, carbonatos, sílica criptocristalina e opacos, resultantes da trans
formação dos minerais preexistentes. Os clastos de quartzo apresentam for
mas irregulares, enquanto os cristais de plagioclásio e de K-feldspato são 
idiomórficos e apresentam-se corroídos pela matriz. 

E) Quartzo latitos, quartzo andesitos e sienitos 

Szubert et ali i (1977) descreveram associações de quartzo latitos e quartzo 
andesitos associados aos derrames riolíticos da porção basal do pacote. 
Ao microscópio, mostram-se porfiríticos, holocristalinos, com fenocristais 
corroídos pela matriz. Os fenocristais estão representados porfeldspato al
calino e, raramente, quartzo e opacos. A matriz é dominante, constituindo-se 
de plagioclásio e proporções expressivas de quartzo na forma de resíduos 
ou segregações, além de agregados de feldspato alcalino. 

Os autores acima descreveram um microgranito exibindo textura micro
fanerítica com intercrescimento gráfico. Compõe-se de plagioclásio, K-felds
pato, contendo ainda quartzo, biotita e acessórios. Seus aspectos textu
rais (intercrescimento gráfico) indicam uma cristalização subvulcãnica. 

Também com características subvulcânicas e mais abundantes na re
gião do arroio Taquarembó, podem ser relacionados corpos sieníticos de 
coloração rosa-avermelhado, grã fina a média que, constituídos quase que 
exclusivamente por ortoclásio, encontram-se alojados ao longo de gran
des falhamentos os quais, segundo Szubert et ali i (1977), teriam provavel
mente servido de duto às efusivas Acampamento Velho. 

1.2.12.5.5 - Caracterização litoquímica 

Na Tabela 1.XL são mostradas as análises químicas de 28 amostras de ro
chas da Formação Acampamento Velho, coleta das dispersa mente na por
cão oeste do Escudo Sul-Rio-Grandense (5), na serra das Asperezas (10), 
ém Segunda Linha Torrens (SC) (5), em cerro Chato (2), nas proximidades 
de Guaíba (2), em I ma ruí (2) e rio Amélia (2), ambas localizadas em Santa 
Catarina. 

Nesta seqüência foram englobadas as rochas petrograficame11te des
critas como âlcali-riolitos, riolitos, riodacitos e dacitos que, quando plota
das no diagrama 0-A-P normativo, de Streckeisen (1973) (Fig. 1.101), mos
traram composição de álcali-feldspato riolito, para as amostras da serra das 
Asperezas, Guaíba, lmaruí, Segunda Linha Torrens e rio Amélia, este com 
uma amostra plotada no campo dos riolitos, enquanto que as rochas do 
Bloco São Gabriel apresentaram composição normativa que varia desde 
álcali-feldspato riolito, riolito, quartzo traquito até dacito, ao passo que as 
duas amostras do cerro Chato plotaram no campo dos álcali-feldspato rio
litos e riodacitos. 

Da análise do diagrama binário de Wright (1969) (Fig. 1.102), conclui
se que as amostras de lmaruí, de Segunda Linha Torrens, do Bloco São Ga
briel (4), da serra das Asperezas (8), do rio Amélia (1), de cerro Chato (1) 
e de Guaíba apresentam quimismo alcalino e, o restante, calcoalcalino. 

No diagrama de Cox, Bell e Pankhrust (1979) (Fig. 1.103), as amostras 
da Formação Acampamento Velho coincidem com o campo dos dacitos 
e riolitos, apenas4 amostras tendo se posicionado nos campos dos traqui
tos, traquiandesitos e andesitos. Os riolitos de I ma ruí, Segunda Linha Tor
rens (uma amostra fora de qualquer campo), Guaíba e 6 amostras da serra 
das Asperezas ocorrem estritamente no campo das rochas riolíticas, en
quanto que, das últimas, 3 caem fora de qualquer campo e 1 no campo dos 
traquitos. As amostras do cerro Chato plotam no campo dos riolitos e fora 
de qualquer campo, respectivamente. Os granófiros Rio Amélia plotam no 
campo dacítico e andesítico. As amostras do Bloco São Gabriel caem no 
campo dos riolitos, dacitos, traquitos e traquiandesitos, demonstrando um 
caráter químico transicional entre rochas da assembléia calcoalcalina a al
calina, confirmando o comportamento obtido no diagrama de Wright (op. 
cit.). 

No diagrama de Condie (1973) ( Fig. 1.104), observa-se que estas rochas 
foram geradas em crosta com espessura superior a 30 km, com exceção 
de 2 amostras do Bloco São Gabriel (20-30 km). As rochas apresentam ra
zão Rb-Sr entre 1 e 10, com exceção de 3 amostras da Segunda Linha Tor
rens e 2 da serra das Asperezas, que possuem razão Rb-Sr superior a 10. 
As rochas de composição intermediária mostram razão Rb-Sr próxima a 
1 ou inferior a este valor. 
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TABELA l.XL 
Formação Acampamento Velho. Análises químicas e composições normativas 

--
Acampamento Velho Riolitos Asperezas 

945/RG 945/RG 945/RG 945/RG 945/RG 912/GF 882/GF 882/GF 912/GF 912/GF 912/GF 912/GF 
N? da amostra 263 317 237 261 427A 309 088 069 271A 2718 299 330 

Si02 77,10 62,20 64,91 74,00 63,19 77,30 71,60 74,34 73,90 73,72 72,16 74,88 
AI,03 12,30 13,60 15,52 12,43 16,88 11.40 12,18 11,48 11,70 12.45 13,63 12,17 
Fe2o3 1,35 5.41 1,43 2,57 3,14 1,22 2,94 1,94 1,75 1,30 1.41 0,61 

- F e O 0,24 2,33 2,78 0,20 1,04 0,22 0,98 0,76 1,20 1,76 1,15 1,86 
(/)~ MnO <0, 10 0,13 0,11 <0, 10 <0,10 <0,10 <0, 10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 

I "' 00 <.> i" MgO 0,12 0,90 2,17 0,11 1,01 <0,10 0,21 0,12 0,45 <0,10 0,23 <0,10 E o <0,10 2,24 0,17 <0,10 0.47 0,56 0,23 ·::; (ij C aO 4,40 <0, 10 1,75 <0,10 0,62 
I o- E Na2o 3.42 3,99 4,32 3,44 4,62 3,30 2,64 3,52 1,63 3,14 3,57 4,08 

.~ 00 
o K,O 3,92 4,73 1,97 5,00 5,20 4,38 5,57 4,37 4,53 4,68 5,23 5,10 c 

"" " Ti02 0,17 0,93 0.40 0,22 0,53 0,19 0,29 0,12 0,28 0,14 0,23 0,11 
~ E 

P205 <0,10 0,34 <0, 10 <0, 10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0, 10 <0,10 <0, 10 <0,10 " w H20 - - - - - - - - - - - -
PF 1,49 1,14 1,09 0,85 1,89 0,81 1,77 1,03 1,31 0,96 0,95 0,72 

Total 100,41 97,94 99,20 99,12 99.45 99,22 98,45 97,98 97.42 99,01 98,99 100,45 

8 20 < 10 46 26 64 < 10 24 40 <10 < 10 < 10 23 

Ba 80 2240 1800 164 2400 48 880 39 276 760 570 67 

Be <2 <2 <2 <2 <2 < 10 2 8 6 < 10 8 7 

Cu <5 12 <5 <5 27 <5 5 <5 <5 34 8 6 I 
E C r <5 13 260 <5 13 <5 <5 <5 14 38 13 <5 

I o. F 250 640 300 160 825 425 310 160 2000 500 525 1450 
-"' La <30 <30 <30 64 32 <30 <30 30 172 <30 160 116 
00 

<50 I i" Li <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 
o 
c Mg - - - - - - - - - - - -
" E Mo <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 7 7 <5 <5 I 00 

38 26 <20 55 36 75 73 36 37 53 E Nb <20 <20 I " Ni <5 8 82 <5 <5 <5 <5 <5 12 46 7 <5 
E Pb 12 23 22 28 28 < 10 36 36 86 < 10 54 72 

1: " w Rb 314 92 75 107 182 342 255 265 189 48 263 311 

Sn <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 8 •I 
Sr <50 260 720 <50 670 <50 112 <50 68 800 92 <50 I. Zn <200 <200 <200 <200 <200 <200 <200 <200 <200 <200 <200 <200 

Zr 164 260 164 360 194 220 380 560 436 182 574 280 11 

Quartzo 42,64 18,22 24,28 35.41 13,56 41,98 36,60 38,24 48,76 37,93 31,85 31,27 
Ortoclásio 23.12 26,62 3,81 29,78 29,03 26,06 33,49 26,32 26,23 26,24 30,29 27,88 
Albita 29,24 34,73 37,18 29,59 39,95 28,36 22,19 30,69 14,32 27,03 30,76 34,25 

i Anortita o 5,38 17,43 o 6,49 o o o o 0,33 o o 
I 

Biotita 0,40 3,06 12,52 0,36 3,41 0,33 0,72 0,41 2,21 3,29 1,90 3,98 

in /:c o o o o o o o o o o o o ;i 
" Hornblenda Ed. o o o o o o o o o o o o i 
~ 
c Ri. o o o o o o o o o o o 0,56 I g 

~ 
Diopsídio o o o o o o o o o o o o 
Coríndon 2,46 o o 1,38 1,35 1,25 2,04 0,99 4,27 2,14 2,14 o 

I Wollastonita o 0,30 1,31 o o o o o o o o 0,44 

~ 
H" . . /En. o o o o o o o o o o o o 

s· 1persten1o Fs. o o o o o o o o o o o o 
0.. 

u Rutilo o o o o o o o o o o o o 
§ o 2,35 1,00 o 1,33 o 0,15 o 0,34 0,35 0,23 0,27 

I 

Titanita 
o llmenita 0,33 o o 0,42 o 0,36 0,45 0,23 0,29 o 0,27 o z 

Hematita 0,97 0,04 o 2,43 0,68 0,92 1,08 0,31 o o o o 
Magnetita 0,61 8,16 2,15 0,34 3,76 0.49 2,91 2,50 2,68 1,96 2,12 0,76 

Zircão o 0,22 0,03 0,07 0,04 0,04 0,08 0,11 0,06 0,09 0,12 0,06 

Fluorita o 0,07 0,04 0,20 0,15 o 0,05 o 0,38 0,40 0,09 0,28 

Apatita 0,19 0,83 0,24 o o 0,19 0,24 0,19 0,24 0,24 0,24 0,23 

Olivina o o o o o o o o o o o o 
Cromita o o o o o o o o o o o o 

Razão de alcalinidade 
de Wright ( 19691 3.4604 3,0305 1,9230 3,4354 2,9681 3,6939 2,3975 4,1013 3,0499 2,8663 3,1250 4,52 

An o 8,06 29,64 o 8,60 o o o o 0,61 o o 
Ab 55,64 52,04 63,64 49,64 52,94 52,11 39,86 53,83 35,32 50,43 50,38 55,12 

O r 44,16 39,89 6,52 50,16 38,46 47,89 60,14 46,17 64,68 48,96 49,62 44,88 

Q 44,88 21,45 29,35 37,36 15,23 43,55 I 39,68 40,14 54,60 41,44 34,28 33,48 

A 55,12 65,35 12,67 62,64 69,28 56.45 60,34 59,85 45,40 57,64 65,72 66,52 ·~i 

p o 13,21 57,97 o 15,49 o o o o 0,72 o o 
Q 44,88 22,90 37,19 37,36 16.43 43,55 39,66 40,14 54,60 41,59 34,28 33,48 

O r 24,34 33,46 5,84 31.42 35,17 27,03 36,29 27,63 29,37 28,77 32,61 29,85 

Ab 30,78 43,65 56,97 31,22 48,40 29.42 24,05 32,22 16,03 29,64 33,11 36,67 

Classificação petrográfica das amostras analisadas: 945/RG-263 - ignimbrito; 945/ RG-317 - dacito pórfiro; 945/ RG-237 - dacito pórfiro; 945/ RG-261 - álcali-riolito; 945/ RG-427 A - quartzo traquito; 912/GF-309 
- riolito pórfiro; 882/GF-068- riolito; 882/GF-069- álcali-riolito; 912/GF-271A -- riolito; 912/GF-271 B -- riolito; 912/GF-299- riolito; 912/GF-330- riolito pórfiro; 963/RB-268- álcali-riolito pórfiro; 910/LK-1628 
- riodacito; 963/RB-258- quartzo latito; 869/RB-088- microgranito porfiritico; 869/RB-079- riolito pórfiro; 869/RB-088- alcali-riolito; 869/137.3- riolito; 879/RG-028- riolito pórfiro; 882/GF-107- quartzo 
andesito; 912/GF-297- riolito cataclástico; 944/LK-314- riodacito pórfiro; 933/LK-240- riolito; 879/RG-52.1 - riolito pórfiro; 879/RG-52.4- riodacito pórfiro; 879/RG-147- traquito pórfiro; 879/RG-189.3- latito;• 
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- Riolito Granófiro 
Riolitos 2~ Linha Torrens Cerro Chato Gualba 

de lmarul RioAmélia 

963/RB 910/LK 963/RB 869/RB 869/RB 869/RB 869/RB 879/RG BB2/GF 912/GF 944/LK 933/LK 879/RG 879/RG 879/RG 879/RG 

266 1626 258 068 079 068 137.3 028 107 297 314 240 52.1 52.4 147 169.3 

76,60 64,50 67,10 74,85 74,58 74,28 74,41 76,30 62,90 76,40 73,50 69,60 74,09 73,10 67,29 61,60 

11,60 16,10 15,10 12,08 12,25 12,50 11,87 11,60 14,90 11,60 11,60 13,70 11,93 13,00 11,72 14,20 

0,69 2,50 1,92 1,23 0,11 1,71 0,66 0,91 5,15 1,27 1,69 1,57 0,46 1,22 2,83 5,92 
0,47 3,33 1,46 0,40 1,06 0,66 0,88 0,92 0,95 0,16 1,27 1,21 1,26 0,79 3,10 1,87 

<0,10 0,11 0,11 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 0,12 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 0,11 <0, 10 
<0,10 0,23 1,06 0,14 <0,10 <0,10 <0,10 0,20 2,47 <0,10 0,36 0,27 <0,10 0,56 1,60 1,99 

0,28 <0,10 1,99 0,65 0,49 <0,10 0,65 0,52 2,87 <0,10 0,93 0,88 0,55 0,87 2,30 1,05 

3,37 3,00 4,74 2,76 3,84 3,47 4,09 3,08 2,70 4,50 3,67 3,17 3,91 3,47 3,57 2,94 

5,05 6,48 3,18 5,23 4,24 4,60 4,08 4,68 3,27 3,39 4,40 6,41 4,44 4,20 3,21 3,31 
0,19 0,46 0,51 0,11 0,10 <0,10 <0,10 0,23 0,67 0,19 0,42 0,36 <0,10 0,36 0,51 1,36 

<0, 10 <0,10 0,12 u,lo <0,10 <0,10 <0,10 0,10 0,16 <0,10 <0,10 <0,10 <0, 10 <0,10 0,11 0,34 

- - - - - - - - - - - - - - - -
0,69 1,76 2,2 1,06 1,40 0,99 1,59 0,61 4,78 0,47 1,19 0,22 0,63 1,17 1,15 3,39 

99,84 98,67 99,49 98,71 98,37 98,91 98,63 99,25 100,94 98,58 99,25 97,81 97,67 98,94 97,70 98,07 

< 10 <10 - 46 12 32 36 < 10 90 48 < 10 15 32 < 10 20 -
34 440 - 112 13 <5 34 400 940 1240 570 1170 50 400 360 -
<2 <10 <2 <2 <2 <2 6 <10 <2 <10 < 10 < 10 <2 <lO <2 <2 
17 <5 - <5 6 <5 <5 <5 54 <5 <5 <5 <5 <5 88 -
<5 <5 - <5 <5 <5 11 <5 112 <5 <5 <5 12 <5 26 -

260 325 - 160 2950 280 2200 250 - 120 1900 1000 1050 600 610 -
<30 40 <30 120 <30 84 30 <30 <30 <30 <30 <30 60 <30 60 <30 
<50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 - <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 

- - - - - - - - - - - - - - - -
<5 12 - <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 -

110 84 <20 < 10 52 56 32 <20 <20 86 34 <20 < 10 <20 < 10 -
<5 <5 - <5 <5 <5 <5 < 10 62 <5 <5 6 <5 <5 36 -
26 < 10 - 50 146 28 60 - 22 20 10 11 24 < 10 17 -

424 275 155 391 1149 566 579 231 - 250 426 302 262 371 287 272 
<5 <5 - <5 21 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 -

<50 <50 - 76 8 16 16 <50 <50 550 <50 <50 21 <50 118 240 
<200 <200 - <200 <200 <200 <200 <200 <200 <200 <200 <200 <200 <200 <200 

220 550 260 186 108 256 154 230 310 260 440 460 160 260 160 -

36,10 22,69 24,39 36,63 37,07 36,45 35,62 40,30 26,14 37,84 35,01 26,24 34,82 36,32 31,62 32,84 
29,70 36,41 15,88 31,29 24,20 28,72 23,66 26,75 20,04 20,16 24,78 37,32 25,24 23,60 12,77 15,79 
28,60 26,15 41,18 23,90 33,45 29,97 35,60 26,39 23,70 36,74 31,59 27,43 34,05 29,99 31,24 26,22 

o o 7,62 2,22 o o o 1,12 13,90 o 1,33 2,02 1,08 2,33 6,70 o 
0,69 5,12 5,21 0,47 2,75 0,33 1,94 2,07 o 0,33 2,56 2,30 o 2,66 10,69 6,92 

o o o o o o o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o o o o o o o 

0,60 4,28 1,17 1,11 1,36 1,63 0,48 1,08 2,09 0,74 0,33 0,84 0,32 1,95 o 6,09 
o o o o o o o o o o o o o o 0,94 o 
o o o o o o o o 6,36 o o o o o o o 
o o o o o o o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o o o o o o o 

0,45 o 1,28 0,28 o o 0,25 0,57 o 0,18 1,01 0,95 o 0,90 1,29 o 
0,01 0,90 o o 0,20 0,19 o o 1,32 0,23 o o o o o 0,96 

o o o 0,14 o 0,25 o o 4,37 0,96 o o o o o 2,75 
1,33 3,81 2,91 1,65 1,17 2,21 1,00 1,36 1,57 0,51 2,54 2,37 0,70 1,84 4,32 5,22 
0,04 0,11 0,06 0,04 0,02 0,05 0,03 0,05 0,06 0,05 0,09 0,09 0,04 0,05 0,04 0,06 
0,04 o o 0,02 o o 0,45 0,03 o 0,01 0,36 0,19 o o 0,11 o 
0,24 0,22 0,29 0,24 0,24 o 0,24 0,24 0,39 0,24 0,24 0,24 o 0,11 0,27 0,85 

o o o o o o o o o o o o o 0,24 o o 
o o o o o o o o 0,02 o o o o o o o 

3,6226 2,1765 2,7274 2,6312 4,0356 3,4523 4,7563 3,0671 1,8731 4,9352 3,8285 2,6388 4,3562 3,0029 2,8729 2,25 

o o 11,79 3,87 o o 1,19 2,07 24,11 o 2,30 3,03 1,78 4,17 13,20 o 
49,22 41,60 63,67 41,62 52,02 51,06 59,36 48,64 41,11 65,78 54,75 41,08 56,41 63,63 61,60 62,41 
50,78 58,20 24,55 54,51 41,98 48,93 39,45 49,30 34,77 30,22 42,95 55,69 41,81 42,20 25,19 37,59 

39,44 26,79 27,36 40,22 29,14 36,31 37,26 42,63 31,20 39,11 37,76 28,21 36,58 39,36 36,41 43,88 
60,56 73,21 49,06 51,81 60,86 61,69 60,90 55,06 40,63 60,88 59,07 68,10 60,83 55,17 40,41 56,12 

o o 23,56 3,96 o o 1,83 2,31 28,17 o 3,17 3,68 2,59 5,45 21,18 o 
39,44 26,79 29,94 41,17 39,14 36,31 37,54 43,14 37,41 39,11 36,31 28,84 36,99 40,40 41,81 43,88 
30,75 42,60 50,56 33,36 25,55 30,19 24,94 28,62 28,68 20,83 27,12 41,01 26,82 26,25 16,69 21,09 
29,81 30,60 19,49 25,47 35,31 31,50 37,52 28,24 33,91 40,05 34,57 30,15 36,18 33,35 41,30 35,03 .. 
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Seqüência intermediário- ácida 

() Fm. Acampamento Velho ( S.S) 

e Riolitos Asperezas 

+ Cerro Cholo 

(') Riolitos Guolbo 

A Riolitos Combirelo 

A Gron6firos Rio Amélio 

ô. Riolitos 2g Linho Torrens 

Fig. 1.101 - Diagrama 0-A-P normativo, de Streckeisen (1973). Rochas vulcânicas ácidas e inter
mediárias da Formação Acampamento Velho. 
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Fig. 1.102- Diagrama Si02 x razão de alcalinidade, de Wright (1969), para as rochas da Formação 
Acampamento Velho. 
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Comparando os dados expostos com aqueles obtidos para as Suítes In
trusivas Tabuleiro e Arroio dos ladrões, obsenia-se que há uma marcante 
semelhança entre essas rochas graníticas e as vulcânicas ácidas afloran
tes no Maciço Pelotas, demonstrando consangüinidade entre elas. 

As rochas do Bloco São Gabriel parecem mostrar relações de consan
güinidade com as rochas da seqüência andesítica da Formação Hilário. O 
caráter químico transicional entre rochas calcoalcalinas e alcalinas ocorre 
tanto nas rochas da seqüência andesítica, como na seqüência dacitico-rio
lítica. 

1.2.13 - Suíte Intrusiva Tabuleiro 

1.2.13.1 - Generalidades 

No âmbito da Folha SH.22-X-B, através do emprego de critérios texturais 
e petrogrâficos, Teixeira (1969 a e bl caracterizou, sob a denominação de 
"Complexo Granítico de Santa Catarina", uma associação de rochas que 
abarcaria,. entre outras litologias, os Granitos Palmeira do Meio e Pedras 
Grandes (fácies grosseira e porfiróide), o Quartzo Monzonito Morro da Fu
maça, o Granito Jaguaruna (fácies média), o Microgranito Pindotiba (fá
cies final e o Granodiorito Tubarão. 

Scnulz Junior, Albuquerque e Giffoni (1969), no mapeamento geoló
gico da quadrícula de Rio do Sul, situada imediatamente a norte dos limi
tes da Folha SH .22 Porto Alegre, denominaram de Grupo Tabuleiro as ro
chas mais antigas do Escudo Catarinense, provavelmente do Arqueano, e 
atribuíram a Teixeira et ali i (19691 a denominação "Complexo Granítico Pe
dras Grandes;' à associação de rochas graníticas relacionadas ao "Com
plexo Granítico de Santa Catarina" de Teixeira (op. cit. I. Neste mesmo tra
balho, os autores denominaram de Granito Guabiruba um corpo granítico 
intrusivo nos filitos do Grupo Brusque, na região de Gaspar Alto, admitin
do uma possível relação genética com o Granodiorito Valsungana, junto 
ao qual foi considerado como unidade integrante daquete grupo. 

Nesta mesma ocasião, Castro & Castro (19691, no mapeamento da qua
drícula de Laguna, incluíram, no Complexo Granítico Pedras Grandes, sob 
a denominação de Granitos Rio Chicão (porfirítico com granulação final 
e I ma ruí (porfirítico com granulação grosseira), rochas de composição gra
nítica que apresentariam características texturais e petrogrâficas marcan
tes, porém guardando entre si relações de caráter gradàcional. 

Teixeira et ali i (19691, com base nos trabalhos existentes na área das qua
drículas de Tubarão e Laguna, confeccionaram um mapa geológico de sín
tese, em escala 1:250.000, introduzindo, para os corpos granitóides daquela 
região, a denominação Grupo Pedras Grandes, relacionando estas rochas 
ao Pré-Cambriano Superior. Esta denominação foi adotada por Albuquer
que & Horbach (19721 e, posteriormente, por Willig et alii (19741 durante a 
elaboração da Carta Geológica do Brasil ao Milionésimo (Folha SH. 22 Porto 
Alegre). 

Kaul (1976bl admitiu a possibilidade de que o Granito Guabiruba repre
sente uma fusão total de granito anatético do "Grupo Tabuleiro" ou mes
mo o resultado de uma fusão total ou parcial, em profundidade, do Grano
diorito Valsungana. 

Trainini et ali i (1978), quando da abordagem das rochas graníticas aflo
rantes na área do "Projeto Vida I Ramos- Biguaçu", caracterizaram, na serra 
do Tabuleiro, a oeste de Florianópolis, marco geográfico utilizado por Schulz 
Junior, Albuquerque e Giffoni (op. cit.) para designar as rochas do emba
samento cristalino (Grupo Tabuleiro) um corpo granítico, a que denomi
naram "Granito Tabuleiro", fazendo-os abandonar a designação Tabuleiro 
para os gnaisses e migmatitos da região, vista a impropriedade da área-tipo. 
Nesta proposição, os autores denominaram como Complexo 
Metamórfico-Migmático à porção basal do Escudo Catarinense, compos
ta por migmatitos, gnaisses e xistos a eles associados e de idade pré
cambriana superior, bem como litologias mais antigas, rejuvenescidas du
rante o Ciclo Brasiliano. Na Suíte Intrusiva Guabiruba, usando como rocha
tipo o Granito Guabiruba de SchulzJunior, Albuquerque e Giffoni (op. cit.) 
englobaram granitos de quimismo alcalino com textura magmática e blas
tese incipiente, leucocráticos e correspondentes aos estágios finais de uma 
diferenciação magmática, destacando-se, entre estes, o Granito Tabuleiro. 

Os trabalhos realizados pelo Projeto RADAMBRASIL no âmbito da Folha 
SH.22-X-B demonstraram claramente a necessidade de redefinição do "Gru
po Pedras Grandes" (Teixeira et alii, op. cit.), quer pela natureza,, história 
evolutiva e característica das rochas nela englobadas quer pela nécessida
qe de simplificação da nomenclatura. 

Assim sendo, Horbach & Marimon (1980) individualizaram, na Folha aci
ma mencionada, rochas relacionadas à Suíte Intrusiva Guabiruba de Trai-

nini et ali i (op. cit. I aflorando, grosso modo, coincidentemente com aque
las anteriormente definidas para o Granito Jaguaruna e o Microgranito Pin
dotiba (Teixeira, op. cit.; Castro & Castro, op. cit. I. Estas rochas mostrariam, 
segundo os autores, em fácies leucocráticas associadas, interessantes en
riquecimentos em molibdênio, estanho e flúor. 

Atualmente, segundo Horbach & Marimon 119821, a equipe de geólo
gos responsáveis pelo mapeamento geológico da vizinha Folha SG.22 
Curitiba, em bases regionais, está propondo a designação Suíte Intrusiva 
Tabuleiro para um conjunto de rochas graníticas de quimismo alcalino e de 
características anorogênicas, as quais, aflorando no âmbito da Folha 
SG.22-Z-D, têm no Granito Tabuleiro a sua litologia-tipo. 

Neste trabalho, visto a semelhança de algumas das rochas graníticas 
definidas pelos trabalhos efetuados pelo Projeto RADAMBRASIL, no âm
bito da Folha SH.22-X-B, com aquelas em estudo pelos técnicos respon
sáveis pela vizinha Folha SG.22 Curitiba e catalogadas como pertencen
tes à Suíte Intrusiva Tabuleiro, estende-se para sul a área de ocorrência des
ses plutonitos, os quais, na área em questão, foram desmembrados das ro
chas anteriormente pertencentes ao Grupo Pedras Grandes que, por sua 
vez, conforme já se discutiu no que se refere ao Complexo Canguçu, fo
ram, em sua maioria, a este complexo relacionadas. 

1.2.13.2- Distribuição na área 

No âmbito da Folha SH .22-X-B, plutonitos pertencentes à suíte em ques
tão afloram quer na forma de pequenas intrusões quer na forma de mas
sas intrusivas maiores, recortadas pela erosão e recobertas por coberturas 
mais recentes, como nos arredores de Jaguaruna e Tubarão. Stocks dessa 
suíte ocorrem ainda a norte de lmaruí, próximo à Estação Cocal, nos arre
dores de Penha e junto ao rio Tubarão, constituindo, também, as litologias 
dominantes nas pontas de lmbituba, Gi e ltapirubá. 

1.2.13.3 - Posição estratigráfica 

De posicionamento em grande parte controlado por falhamentos de dire
ção nordeste, as rochas da Suíte Intrusiva Tabuleiro exibem contatos, quer 
intrusivos quer por falha, com as litologias do Complexo Canguçu e da Suíte 
Intrusiva Valsungana. 

Diques e corpos irregulares de rochas subvulcãnicas ácidas, riolitos, apli
tos e microgranitos referíveis à Formação Acampamento Velho, do Grupo 
Maricá, comumente recortam as rochas da suíte, mostrando forte condi
cionamento estrutural ENE e NNO. 

A norte da Estação Cocal, as rochas graníticas desta suíte encontram
se recobertas, através de não-conformidade, por rochas sedimentares do 
Supergrupo Tubarão, preservadas em zonas de paleotopografia deprimi
da ou em blocos abatidos de falhas. 

Na região de Garopaba, Penha e a oeste de laguna, esta unidade 
apresenta-se cortada por inúmeros diques de diabásio relacionados ao vul
canismo basáltico da Bacia do Paraná e que mostram, aí, excepcional con
trole por falhamentos nor-nordeste. 

Finalmente, junto às. calhas dos principais cursos de água e na região 
litorânea, estendendo-se desde Jaguaruna até Garopaba, esta suíte 
encontra-se discordantemente recoberta por aluviões e depósitos marinhos 
atuais e subatuais. 

A partir do controle por falhas do posicionamento das rochas da suíte, 
tendo em mente suas características petrográficas e químicas adiante dis
cutidas e considerando datações obtidas por Base i (1980), a Suíte Intrusi
va Tabuleiro é tida como do Pré-Cambriano Superior, anorogênica ou pós
tectônica em relação ao Evento Geodinâmico Brasiliano. 

1.2.13.4 - Geocronologia 

Teixeira (19701, utilizando o método K-Ar em biotita, datou rochas graníti
cas relacionadas ao "Grupo Pedras Grandes", enquadrando-as numa fai
xa de idades de 445 a 566 MA. 

Dos resultados apresentados por Teixeira (op. cit. ), apenas três amos
tras são relacionáveis à Suíte Intrusiva Tabuleiro ( Fig. 1.105), cujos valores 
obtidos, apresentados na Tabela 1.XLI, situam-na entre 520e495 MA, tais 
idades sendo mínimas e possivelmente próximas da consolidação dos 
corpos. 

Na área da Folha SH .22-X-B, além destas datações, dispõe-se de uma 
datação Rb-Sr convencional efetuada pelo Convênio RADAMBRA
SIL/IGUSP em uma amostra coletada de um corpo granítico aflorante a 
sul de laguna. Como se observa na Tabela 1.XLII, a idade obtida, de 570 
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Fig. 1.105 - Mapa de localização de amostras de rochas com datações geocronológicas pertencentes âs Suftes Intrusivas Tabuleiro e Arroio dos Ladrões. 

TABELA 1 .XLI 
Suite Intrusiva Tabuleiro. Determinações radiométricas K-Ar 

N? N? de campo Lítolo~ia Mat. N? de lab. %K - Ar~dx 106 (cc :TP) 

122 LG-790A Granito Biot. 1.609 6,4867 15,2 
123 LG-55 Granito Bíot. 1.652 3,6852 8,27 
123A LG-56 Granito Biot. 1.656 6,1910 136,9 

Constantes: >.13 ~ 4,962 x 10·10 anos1; >.K total~ 0,681 x 10·1° anos·l; % atom. de K40 em Ktot. ~ 0,01167. 
* Os números da referência correspondem aos da bibliografia. · 

TABELA 1.XLII 
Sulte Intrusiva Tabuleiro. Determinação radiométrica Rb-Sr em rocha total 

N? N? de campo Rocha Rb lppm} Srlppm} Rb87;s,.SS 

124 854/ EF-GF-176.1 Biot.gr. 373,6 ·84,3 12,96 ± 3,21 

Constantes: À Rb ~ 1,42 x 10·11 anos·1; • valores normalizados para s,.SS;s,.SS ~ o, 1194; (Sr87 ;s,.SS) i = 0,708 ± 0,002. 
N.T. - Neste Trabalho. 
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%Ar
40 Idade 

(MA} atm 

2,47 520 ± 26 
5,82 501 ± 25 

31,68 495 ± 27 

Sr 87 ;s,S6* Idade 
(MA} 

0,8133 ± 0,0013 570 ± 21 

Ref.* 

571 
571 
571 

Ref. 

N.T. 



±21 MA, é confiável e semelhante àquela obtida em isócrona, por Basei 
(1980), no Granito Armação, aflorante na ilha de Santa Catarina, nos do
mínios da vizinha Folha SG.22 Curitiba. Tal isócrona indicou para este gra
nito, também da Suíte Intrusiva Tabuleiro, uma idade de 570 ± 25 MA, com 
razão inicial Sr87 /Sr86 igual a O, 708. • · 

1.2.13.5- Litologias e petrografia 

A Suíte Intrusiva Tabuleiro, no âmbito da Folha SH.22-X-B, apresenta-se 
com feições tipicamente magmáticas e com posicionamento controlado 
por falhamentos de direção predominante nordeste. Estas rochas são co
mumente eqüigranulares, não raro porfiríticas, de granulação média a gros
sa, de aspecto isótropo e de cor cinza-claro a rósea, com pontuações es
curas ocasionadas pelo máfico dominante, a biotita. Petrograficamente, pre
dominam nesta suíte os leucogranitos, seguidos por granitos a biotita e alas
kitos, todos normalmente afetados por deformação cataclástica. 

Microscopicamente, mostram uma predominância de texturas granu
lares hipidiomórficas e xenomórficas, afetadas por uma maior ou menor 
cataclase e com variações para fácies porfiríticas. Basicamente, estas ro
chas compõem-se de feldspato potássico (ortoclásio com microclínio su
bordinado), quartzo e plagioclásio, com pequenas quantidades de biotita, 
muscóvita e, raramente, hornblenda. 

O feldspato potássico é o componente dominante. Está representado, 
principalmente, pelo ortoclásio e, subordinadamente, pelo microclínio, sendo 
em geral pertítico. O ortoclásio, presente nos alcali-granitos, exibe forma
to hipidiomórfico, está maclado segundo a lei Carlsbad e seus cristais 
mostram-se, geralmente, micropertitizados, localmente exibindo intercres
cimento gráfico com o quartzo. O microclinio ocorre subordinadamente na 
suíte, restrito às rochas cataclásticas e tendendo a desenvolver porfiroblastos 
xenomórficos. 

O plagioclásio, em geral o oligoclásio, mostra geminações polissintéti
cas segúndo as leis Albita e Albita-Carlsbad, às vezes ocorrendo zonado, 
com o núcleo mais cálcico e sericitizado. A granulação, em geral, é média 
e, devido aos efeitos cataclásticos, apresenta-se com macias curvadas e 
grãos com aspectos fraturados. 

O quartzo exibe-se preferencialmente xenomórfico, em alguns casos 
hipidiomórfico, nas rochas cataclásticas apresentando-se estirado, fragmen
tado e recristalizado com forte extinção ondulante. Em alguns termos sub
vulcânicos· mostra-se automórfico a hipautomórfico, com terminações 
piramidadas. 

Subordinadamente, ocorrem palhetas de biotita formando concentra
ções esparsas no seio da rocha, geralmente associadas a opacos e a fluori
ta violácea. Seu pleocroísmo varia de castanho-escuro a castanho-claro 
e, por alteração, forma clorita. A hornblenda, quando presente, ocorre em 
pequenos prismas subédricos, com pleocroísmo em tons verde-oliva e, por 
alteração, :forma clorita com concentração de opacos em seus bordos. 

A muscovita é um componente subordinado, gerado por processos de 
greisenização os quais também são responsáveis pela presença de topá
zio e cassiterita em algumas amostras. 

Os acessórios mais freqüentes são o zircão, a apatita, o esfeno, mine
rais opacos, a titanita e a fluorita. Esta última mostra-se em grãos euédri
cosa subédricos com cor natural roxa, preenchendo fraturas ou associada 
à biotita. 

1.2.13.6- Caracterização litoquímica 

Na tentativa de melhor caracterizar as rochas da Suíte Intrusiva Tabuleiro, 
executaram-se análises químicas, com dosagem de óxidos e elementos me
nores, de 18 amostras desta unidade litoestratigráfica, cujos resultados ob
tidos bem como os cálculos CIPW (Hutchison, 1975) e outros índices pe
trográficos encontram-se representados na Tabela 1.XLIII. 

Da observação desta tabela, depreende~se que as rochas desta suíte, 
à exceção do greisen 869/110, mostram-se com alto conteúdo de sílica e 
altos teores de> flúor e rubídio, com considerável depleção em bário e es
trôncio, contrastando com as rochas sintectônicas de regimes compressi
vos, que exibem relações inversas para estes elementos. 

No diagrama de Streckeisen (1976), 0-A-P normativo, representado na 
Figura 1.106, observa-se que os valores da norma destas rochas relacionam
nas ao campo dos álcali-feldspato granitos e, por sua vez, no diagrama de 
Wright (1969), conforme a Figura 1.107, verifica-se que estas roehas pos
suem quimismo essencialmente alcalino. 

Conforme o diagrama An-Ab-Or normativo, com isobárica de 5 kb (Wink
ler, 19n), apresentado na Figura 1.108, com exceção de 15% das amos-

tras analisadas, que plotam acima da isóbarica de 5 kb, os granitos perten
centes à suíte em questão comportam-se como hipersolvus, ocorrendo o 
feldspato alcalino na forma pertítica. 

Da observação do diagrama 0-Ab-Or normativo (Fig. 1.109), depreende
se que estas rochas, levando em conta diferenças sorgidas por métodos 
diversos de cálculo da norma, comportam-se como as amostras dos gra
nitos cilledonianos e alpinos, que compreendem, respectivamente, grani
tos gerados em cinturões de média a alta pressão. Cerca de 35% das amos
tras da suíte posicionaram-se fora dos campos definidos por Hall (1971), 
verificando-se, entretanto, que se instalaram, no diagrama, entre as isobá
ricas de 0,5 e .10 kb e próximo ao vale termal deste sistema saturado em 
Si02• 

No diagrama de Condie (1973) ( Fig. 1.110), as rochas mostram terem si
do geradas em crosta de espessura superior a 30 km, ressaltando-se o en
riquecimento em Rb destas litologias, com relações Rb-Sr próximas ou su
periores a 10, indicativas de forte diferenciação. Tal fato é bem ilustrado pela 
observação do diagrama Ba x Rb x Sr, de El Bouseily & El Sokkary (1975) 
(Fig. 1.111), onde os pontos referentes a tais granitos plotam muito próxi
mo ao ápice do Rb, no campo dos granitos fortemente diferenciados. As 
relações Ba x Rb x Sr, a grosso modo, apresentam-se semelhantes àque
las ·encontradas por Montalvão & Bezerra (1981) para os granitos estanífe
ros de Serra Branca, em Goiás. 

Em virtude da localização de um greisen estanífero logo a norte de Águas 
de· São Pedro e vistos os altos valores deste elemento encontrados nas aná
lises químicas, construíram-se os diagramas binários Sn x Si02 (Fig. 1.112) 
e Sn x ID (Índice de Diferenciação) (Fig. 1.113), observando-se, nestes dia
gramas, que, em virtude da pouca variação das outras duas variáveis, o es
tanho não apresenta nítido comportamento em relação a estas. Horbach 
& Marimon (1982), utilizando o diagrama (Fe20 3/Fe0) x ID, de lshihara et 
alii (1979), caracterizaram as rochas em questão como relacionáveis à "Série 
a ilmenita" desses autores, passíveis, portanto, de encerrarem jazimentos 
de estanho. 

Com idade Rb-Sr da ordem de 570 MA e razão inicial Sr87 /Sr86 igual a 
0,708, tais rochas podem ser relacionadas como pós-tectônicas ao Even
to Geodinâmico Brasiliano. Alternativamente, considerando a dualidade de 
associações magmáticas definida por Martin & Piwinskii (1972), estas ro
chas, classificáveis como granitos I conforme Chappell & White (1974), tam
bém podem ser ditas anorogênicas, de ambiente distensional, visto apre
sentarem características semelhantes àquelas definidas por estes autores 
e por Lameyre, Rocei e Didier (1974) e Bonin & Lameyre (1978) para estas 
rochas, quais sejam: tipicamente hipersolvus; baixo coríndon normativo; 
elevado teor em Na20 ( 2: 3,2% ); quimismo eminentemente alcalino; as
sociação com riolitos; posicionamento epi a mesozonal controlado por gran
des falhamentos; e baixa razão inicial Sr87 /Sr86. 

1.2.14- Suíte Intrusiva Arroio dos Ladrões 

1.2.14.1 -Generalidades 

As primeiras tentativas de caracterização das rochas graníticas do leste sul
rio-grandense devem-se a Tessari & Picada (1963) apud Tessari & Picada 
(1966). que definiram uma grande massa de rochas graníticas de variados 
aspectos texturais e.petrográficos, denominada de Complexo Granítico Dom 
Feliciano, do qual, posteriormente, foi desmembrado o Granito Prestes por 
Tessari (1965) apud Tessari & Figueiredo Filho (1966), enquanto Picada (1971) 
o redefiniu sob as designações de Granitos Cerro Frio e Arroio dos Ladrões, 
conforme já discutido no capítulo referente às generaliclades do Comple
xo Canguçu. 

Lima & Zanini (1965) designaram de Granito Pedras Altas a um corpo 
granítico ocorrente nas proximidades da localidade homônima, a sul
sudoeste de Pinheiro Machado. 

Kuck & Vivian (1971) denominaram de Granito Canguçu a uma litolo
gia de constituição granítica localizada logo a oeste da cidade do mesmo 
nome, caracterizada por sua coloração rosada, textura equigranular mé
dia, constituída por microclfnio, quartzo, oligoclásio e biotita. 

Barbosa et alii (1972) e Sad et alii (1972) delimitaram, respectivamente, 
os Granitos Capão do Leão e Fortaleza. Segundo os primeiros autores, o 
Granito Capão do Leão guardaria orientação estrutural concordante com 
os migmatitos, possuindo estrutura isótropa, localmente nebulítica, colo
ração cinza a rósea e granulação média, sendo constituído por quartzo, felds
pato alcalino, plagioclásio, biotita, hornblenda, apatita, esfeno e epídoto. 
Outrossim, o Granito Fortaleza foi definido como uma rocha isótropa, de 
granulação média a grosseira, com raros fenocristais de feldspato alcali-
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TABELA 1.XLIII 
Suíte Intrusiva Tabuleiro Análises químicãs e composições normativas 

--. 
869/ 869/ 869/ 869/ 869/ 869/ 869/ 869; 

N? da amostra 32 93.3 98.1 101 109 110 132.2 137.2 

Si02 75,04 74,09 74,90 75,26 73,62 53,29 75,28 74,13-

AI20 3 12,28 12,66 12,14 12,69 13,03 24,21 12,07 13,15 

Fe2o3 0,69 0,67 0,97 0,78 0,95 0,98 0,76 0,16 

#. FeO 0,76 0,66 0,24 0,69 0,24 8,27 0.48 0,68 ,_ 
MnO <0,10 <0, 10 <0,10 <0, 10 <0,10 0,22 <0, 10 <0, 10 "' "' ·~ ~ MgO <0, 10 <0, 10 0,13 <0, 10 <0,10 <0,10 <0, 10 <0, 10 

·:s ·cc CaO 0,63 0,46 0,48 0,51 0,78 <0,10 ·. 0,40 0.49 r:r E 
iil "' Na20 4,21 4,23 3,50 4,03 3,18 0,88 4,18 5,68 

.!!? B K20 3,89 4,25 4,21 4,32 4,42 6,15 4,07 3,33 
~ ~ Ti02 <0, 10 <0,10 0,11 <0,10 0,10 <0, 10 <0,10 <0, 10 
<( "" P205 <0,10 <0,10 <0, 10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0, 10 üJ 

H20 - - - - - - - -
PF 0,85 1,16 0,69 1,20 1,14 3,14 0,82 0,83 

Total 98,75 98,58 97,57 99,88 97,76 97,54 98,46 99,83 

B < 10 12 < 10 24 10 20 11 43 

Ba 82 <5 48 12 10 10 15 19 

Be <2 <2 <2 <5 <2 13 <2 3 

Cu <5 9 <5 <5 <5 <5 <5 <5 

E C r 23 <5 5 16 <5 <5 <5 12 

c. F 1500 3100 5000 2700 8800 18500 1450 1600 
E-

La <30 <30 <30 <30 <30 <30 30 <30 
"' 1! Li 50 50 163 580 165 1746 50 50 
o 
c Mg 200 100 500 580 360 260 200 100 
"" E Mo 8 32 <5 <5 <5 12 <5 <5 

"' o Nb 30 57 48 56 <20 148 25 46 
E <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 
"" Ni E 

Pb 41 109 < 10 110 < 10 14 40 284 
"" üJ 530 1240 1140 1253 1614 3500 349 1159 Rb 

Sn 5 40 13 34 14 180 5 58 

Sr 17 <5 44 <5 8 24 <5 21 

Zn <200 <200 <200 <200 <200 368 <200 <200 

Zr 140 122 60 96 50 84 109 53 

Quartzo 35,80 34,03 39,60 35,69 39,43 26,08 36,12 28,79 

Ortoclásio 22,50 25,02 25,32 25,14 26,72 27,37 24,06 18,89 

Albita 36,34 36,67 30,51 34.49 27,77 7,88 36,18 48,81 

Anortita 1,14 o o o o o o 0,34 

Biotita 1,61 1,20 0,44 1,13 0,34 19,64 0,98 1,98 

"' I Ac. 
o o o o o o o o .... Hornblenda Ed. o o o o o ,...0 o o ~ 

c Ri. o o o o o o o o 
g 

KS o :c o o o o o o o 
3 Coríndon 0,75 1,13 1,88 1,40 3,11 17,05 0,81 0,11 
I Wollastonita o o o o o o o o 

'" 3l 
Hiperstênio I~:~ o o o o o o o o 

3:' o o o o o o o o 
Q. 

u Rutilo o o o o o o o o 
§ Titanita 0,25 o o o o o 0,25 0,25 
o llmenita o 0,19 0,22 0,19 0,20 0,20 o o z 

Hematita o o 0,46 o 0,42 o o o 
Magnetita 1,04 1,01 0,81 1,17 0,84 1,53 1,15 0,24 
Zircão 0,03 0,02 o 0,02 o 0,02 0,02 0,01 
Fluorita 0,29 0,47 0,51 0,53 0,93 o 0,29 0,32 
Apatita 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,20 0,24 0,24 
Cassiterita o 0,01 o o o 0,02 o 0,01 
Cromita o o o o o o o o 

Razão de alcalinidade 4,37 4,63 3,49 
de Wright 119691 

4,14 2,71 1,81 4,91 4,87 

An 1,90 o o o o o o 0,50 

Ab 60,59 59,45 54,65 57,84 50,96 22,37 60,05 71,73 

O r 37,51 40,55 45,35 42,16 49,03 77,63 39,94 27,76 

Q 37,38 35,55 41.49 37,44 41,98 42,52 37,48 29,73 

A 59,60 64,45 58,50 62,56 58,01 57,48 62,51 69,02 
p 3,02 o o o o o o 1,25 

Q 37,63 35,55 41,49 37,44 41,99 42,52 37,48 29,63 

O r 23,77 26,13 26,53 26,37 28,45 44,62 24,97 19,58 

Ab 38,40 38,31 31,97 36,18 29,57 12,86 37,54 50,59 

lO- Thorton e Tuttle 119661 95,42 96,98 97,32 96,74 97,03 78,40 97,19 96,62 

IC- Poldervaart e Parker 11964) 1,14 o o o o o o 0,34 

Classificação petrográfica das amostras analisadas: 869/32 - leucogranito cataclástico; 869/93.3, 869/98.1, 869/101 e 869/109 - granito; 869/110 - gre1sen; 869/132.2 - granito; 869/137.2 - aplito pórfiro; 
869/152- granito; 869/192.1 - aplito granítico; 869/82- bíotíta granito; 879/168.1 - leucogranito; 854/223- granito cataclástico; 854/145- protocataclasito; 854/183 - leucogranito; 854/214- microalaski· 
to; 854/152.1 - alaskito cataclástico; 854/148.1 - alaskito granofírico. 
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,.......-869/ 869/ 869/ 879/ 854/ 854/ 854/ 854/ 854/ 854/ 

152 192.1 82 168.1 223 145 183 214 152.1 148.1 

~3,70 74,90 74,n 72,73 74,69 74,80 75,58 74,67 75,43 73,94 

12,36 12,33 12,84 12,90 13,53 13,82 12,78 13,54 13,29 13,81 

0,45 0,32 0,41 1,29 0,74 0,37 0,75 0,67 0,56 0,63 

1,31 0,86 0,56 0,21 0,53 0,51 0,86 0,53 0,40 0,61 

<0, 10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0, 10 <0, 10 

<0, 10 <0,10 <0,10 0,19 0,13 <0,10 <0, 10 0,11 <0,10 <0,10 

0,57 0,30 0,19 0,41 0,94 0,46 0,36 0,71 0,29 0,45 

3,99 4,59 4,23 2,16 3,52 4,13 3,18 3,41 4,34 4,45 

4,44 3,85 4,06 7,55 4,70 4,38 5,11 4,85 4,10 4,12 

<0, 10 <0,10 <0,10 0,15 0,11 <0,10 0,14 <0, 10 <0, 10 <0,10 

<0, 10 <0,10 <0,10 <0, 10 <0, 10 <0,10 <0,10 <0, 10 <0, 10 <0,10 

- - - - 0,32 0,23 0,30 0,27 0,27 0,36 

0,67 1,09 0,74 0,68 0,79 0,86 0,75 0,65 0,71 1,03 

97,89 98,84 98,20 98,47 100,20 99,98 99,91 99,71 99,79 99,80 

- 10 24 <10 < 10 < 10 N 18 10 N 12 

440 <5 <5 210 280 10 18 46 <5 8 

7 2 <2 <2 N N N N N N 

26 <5 <5 <5 <5 <5 <5 6 22 8 

<5 <5 <5 58 <5 <5 <5 <5 <5 <5 

3950 1200 950 140 1100 1800 1260 650 1500 2900 

130 <30 <30 <30 N N N N N N 

<50 <50 <50 <50 N N N N N N 

400 100 100 320 1200 200 600 100 200 600 
I <5 <5 <5 <5 N N <5 10 N N 
i 48 34 44 <20 16 34 22 20 24 54 

<5 <5 <5 

I 
<5 <5 5 <5 <5 <5 5 

36 72 55 < 10 40 50 14 38 18 24 
474 389 1344 523 505 1180 250 483 1098 678 
37 <5 50 <5 <5 92 136 <5 38 92 
42 <5 <5 84. 96 <5 <5 34 <5 <5 

<200 <200 <200 <200 N N N N N N 

298 146 106 12 108 94 154 128 74 128. 

34,35 34,26 35,50 31,45 35,14 34,26 37,84 35,68 34,86 32,75 
25,20 22,09 23,86 45,16 27,31 25,33 29,80 28,32 24,06 24,03 
34,63 39,77 36,70 18,68 30,02 35,29 27,18 29,19 37,13 38,19 

o o o 0,91 3,00 0,04 o 2,16 o o 
2,96 2,05 1,24 0,64 1,11 1,36 1,18 1,11 0,69 1,10 

o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o 

1,02 0,63 1,52 0,87 1,57 2,29 2,04 1,92 1,73 2,06 
o o o o O, o o o o o 
o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o 
o 0,02 o 0,38 0,27 0,25 0,20 0,25 o o 

0,19 0,18 0,19 o o o 0,11 o 0,19 0,19 
o o o 0,63 o o o o o o 

0,68 0,48 0,62 1,03 1,10 0,55 1,12 1,00 0,83 o 
0,06" 0,03 0,02 o 0,02 0,02 0,03 0,03 0,01 0,03 
0,68 0,23 0,09 o 0,21 0,35 0,24 0,12 0,22 0,45 
0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 
0,01 o 0,01 o o 0,01 0,02 o 0,01 0,01 

o o o o o o o o o o 

I 4,22 5,03 4,50 6,39 2,89 3,74 2,86 2,84 4,28 4,01 

o o o 1,41 4,97 0,06 o 3,62 o o 
57,86 64,~ 60,60 28,85 49,76 58,17 47,70 48,92 60,68 61,38 
42,11 35,71 39,40 69,74 45,27 41,76 52,29 47,46 39,32 38,62 

36,47 35,64 36,96 32,70 36,81 36,09 39,90 37,42 36,31 34,48 
63,53 64,36 63,04 65,97 56,94 63,81 60,09 58,15 63,69 65,52 

o o o 1,33 6,26 0,10 o 4,43 o o 
36,47 35,64 36,96 33,01 38,00 36,11 39,91 38,29 36,31 34,47 
26,76 22,98 24,84 47,39 29,53 26,70 31,43 30,39 25,04 25,30 
36,(/'. 41,37 38,20 19,60 32,47 37,19 28,67 31,32 38,65 40,22 

95,26 96,79 97,61 96,16 94,07 97,20 96,89 95,12 97,81 97,06 

o o o 0,91 3,00 0,04 o 2,16 o o 
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+ Suíte Intrusivo Tabuleiro 

lo Quartz a li to {Qzo. diorito 
lb GranitÓides ricos em quartzo Q ld Qzo. gabro 
2 Álc.- feld. granito Qzo. anortosito 
3 Granito 
4 Graoodiorito 9 90 6 Álc.- feld.slenito 
5 Tonolito 

7 Sienito s' Qzo. ó I c.- feld. slenito 
7' Qzo. sienlto 8 Monzonito 

s' Q zo. monzonito 9 { Mon zodiorito 

9' {Qzo. m onzodiorito lb Monzogabro 
Q zo. monzogobro 10 Anortosito- di o rito-

gabro 

A p 

Fig. 1.106 - Diagrama triangular Q-A-P normativo, de Streckeisen (1976). Suite Intrusiva Tabuleiro. 

+ Suíte Intrusivo Tabuleiro 
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Fig. 1.107- Diagrama SiD2 x razão de alcalinidade, de Wright 11969). Sulte Intrusiva Tabuleiro. 

no, com cores v&riando entre cinza-claro, rosa-claro e avermelhada, ten
do, por constituintes principais, feldspato alcalino, quartzo e plagioclásio, 
com biotita subordinada. 

Jackson et ali i (1973) adotaram o termo Granito Dom Feliciano para as 
rochas graníticas denominadas por Tessari & Picada (1966) como Complexo 
Granítico Dom Feliciano, considerando-o como possuidor de característi
cas tardiorogênicas, de acordo com a classificação de Simonen (1969). Este 
granito manteria, em seu setor norte, contatos levemente discordantes com 
os migmatitos da Formação Cambaí ( Gofíi; Goso; lssler, 1962), enquanto 
que, a sul, os contatos seriam meramente transicionais, tendo, com as de
mais unidades litoestratigráficas, contatos puramente tectônicos. Salien
taram ainda que, no setor norte e nordeste da área de ocorrência, predo
minariam granitos de granulação média a grosseira com pouco conteúdo 
máfico, enquanto os afloramentt>s do setor sul seriam porfiróides e apre
sentariam ~aior quantidade de minerais máficos, especialmente piotita. 
Este granito faria parte do mesmo ciclo do Granito Encruzilhada, do qual 
se diferendaria pelo nível de erosão. 
. . Schneider, Loss e Pinto (1974), mapeando a Folha de Porto Alegre, de
finiram quatro entidades graníticas: 
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Fig. 1.108- Diagrama An-Ab·Or com isobârica mlnima depH20 = 5kb, te Winkler 119771. Suíte 
Intrusiva Tabuleiro .• 

a 

Fig. 1.109- Diagrama G-Ab-O r, com isobáricas mínimas de Tuttle & Bowen (1958) e Luth, Jahns 
e Tuttle 11964). Composição média de granitos variscanos IV), ca\edonianos {C) e alpinos IA) de 

Halll19711. Suíte Intrusiva Tabuleiro. 

- Granito Santana:constituindo um corpo alongado segundo a direção 
nordeste, controlado tectonicamente, composto essencialmente por felds
patos róseos e esbranquiçados e quartzo; 
- Granito Independência: apresentando coloração rosa-claro a cinza
azulado, contatos gradacionais a interdigitados com os migmatitos encai
xantes, foliação gnaissóide, localmente com fácies isótropa e ,embrechíti
ca, mineralogicamel)te constituído por quartzo, feldspato alcalino, plagio
clásio, muscovita e biotita, variando petrograficamente entre granito mon
zonítico e granodiorítico; 
- Granito Ponta Grossa: definido como uma rocha de granulação média 
a grosseira, tonalidade predominantemente róseo-avermelhada, constituída 
de microclínio, quartzo, oligoclásio, biotita, apatita, zirconita, esfeno, alla
nita, muscovita, fluorita e molibdenita, petrograficamente classificada como 
granito subalcalino a monzonítico, mantendo, com os migmatitos, conta
tos desde nítidos até interdigitados e gradacionais; e 
- Granito Cantagalo: petrograficamente semelhante ao anterior, porém 
com granulação mais grosseira, adquirindo localmente textura inequigra
nular, com fenocristais de feldspato alcalino disseminados, apresentando 
normalmente contatos transicionais e difusos com os migmatitos. 
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Fig. 1.110- Diagrama da relação Rb x Sr, de Condie (1973). Sulte Intrusiva Tabuleiro. 
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Fig. 1.111 - Diagrama de diferenciação Ba x Rb x Sr, de El Bouseily & El Sokkary (1975). Sulte In
trusiva Tabuleiro. 

Carraro et ali i (1974), conforme já se referiu quando da abordagem da 
Suíte Intrusiva Caçapava do Sul, em seu mapa geológico do Rio Grande 
do Sul ao milionésimo, consideraram os granitos do Escudo Sul-Rio
Grandense compondo três tipos, dos quais, no Bloco Dom Feliciano do Ma
ciço Pelotas, predominaria o "tipo Canguçu" e, subsidiariamente, os "ti
pos Caçapava e Encruzilhada". 

Durante os trabalhos de campo referentes a este relatório, a equipe do 
Projeto RADAMBRASIL delimitou um corpo granítico, a sudoeste de Er
val do Sul, o qual foi informalmente denominado de Granito Arroio do Bote. 

Conforme a proposição de Sohl (19n), os autores do presente relató
rio passam a dotar a denominação de Suíte Intrusiva Arroio dos Ladrões 
para um conjunto de corpos graníticos ocorrentes nos domínios sul-rio
grandenses do Maciço Pelotas, agrupados mediante suas características 
petrográficas, texturais, litoquímicas, magmatectônicas e geocronológicas 
análogas. 

O termo Arroio dos Ladrões é aqui utilizado conservando a denomina
ção prioritária de Picada (1971), por constituir a ocorrência de maior repre
sentatividade espacial dentre todos os corpos graníticos, porém sob uma 
conotação própria, caracterizada pela composição entre álcali-feldspato 
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Fig. 1.112- Diagrama binário Sn x Si02 relativo ã Sulte Intrusiva Tabuleiro. 
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Fig. 1.113- Diagrama Sn x ID (lndice de diferenciação/ relativo ã Sulte Intrusiva Tabuleiro. 

granito e granito, comportamento químico predominantemente alcalino e 
idades radiométricas em torno de 550 MA, ·o conjunto permitindo atribuir 
a estas rochas uma geração em ambiente distensional. 

A Suíte Intrusiva Arroio dos Ladrões está representada por vários cor
pos isolados, guardando denominações locais, como os Granitos Arroio 
dos Ladrões (Picada, 1971, pró-parte), Pedras Altas (Lima & Zanini, 1965), 
Canguçu (Kuck & Vivian, 1971). Capão do Leão (Barbosa et alii, 1972), For
taleza (Sad et ali i, 1972), Santana, Independência, Ponta Grossa e Canta
galo (Schneider; Loss; Pinto, 1974) e Arroio do Bote. 
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1.2.14.2- Distribuição na área 

As rochas que compõem a Suíte Intrusiva Arroio dos Ladrões acham-se 
totalmente implantadas nos domínios do Complexo Canguçu, mais preci
samente no Bloco Dom Feliciano do Maciço Pelotas, constituindo uma faixa 
alongada e descontínua, com extensão da ordem de 350 km, alongando
se desde as proximidades de Porto Alegre, a nordeste, até o rio Jaguarão, 
a sudoeste, abrangendo parte dos mosaicos SH .22-Y-A, Y-B, Y-C, Y-D, Z-B 
e SI.22-V-A. 

O corpo granítico maior, que empresta seu nome à suíte tem seu posi
cionamento, de certa forma, delineado pelas grandes falhas da porção leste 
do escudo, estendendo-se desde as proximidades da BR-290, entre as lo
calidades de Arroio dos Ratos e Guaíba, a nordeste, até a leste da cidade 
de Pinheiro Machado, numa extensão aproximada de 260 km e direção 
nordeste. 

A forma alongada, porém bastante irregular, impede o perfeito dimen
sionamento de sua largura de afloramento, todavia pode-se, grosseiramente, 
atribuir-lhe uma variação entre 30 km na porção nordeste até 10 km a 
sudoeste. 

A extremidade nordeste da Suíte Intrusiva Arroio dos Ladrões é mar
cada pela presença de 5 corpos graníticos individualizados, localizados nas 
proximidades de Porto Alegre e Via mão, aos quais Schneider, Loss e Pinto 
(1974) denominaram Granitos Santana, Independência, Ponta Grossa e Can
tagalo, os quais, juntos, perfazem cerca de 200 km2 de área de exposição. 

Nas proximidades de Pedras Altas, no município de Pinheiro Macha
do, ocorre um corpo granítico, com denominação homônima (Lima & Za
nini, 1965), de forma grosseiramente triangular, com superfície de cerca de 
100 km2, limitado a oeste por falha de direção N20° E, integrante do Siste
ma de Falhas Acotéia-Piquiri (Picada, 1971). 

O Granito A~roio do Bote, cujo nome foi informalmente proposto du
rante as etapas de campo do Projeto RADAMBRASIL, ocorre a sudoeste 
da cidade de Erva I do Sul, à margem esquerda do arroio que lhe empresta 
o nome, ocupando uma área de aproximadamente 90 km2, constituindo 
um corpo alongado, concordante com as estruturas regionais. 

Além destes e de inúmeros corpos menores, em parte não cartografa
dos, fazem parte da Suíte Intrusiva Arroio dos Ladrões os Granitos Forta
leza e Capão do Leão. 

O primeiro, cujo nome foi proposto por Sad et ali i (1972), ocorre a 10 km 
a sudeste da localidade de Basílio, na extremidade sul do mosaico SH .22-Y-C, 
ocupando uma área de aproximadamente 52 km2, com forma grosseira
mente arredondada, enquanto que o Granito Capão do Leão (Barbosa et 
alii, 1972) situa-se nas proximidades da localidade do mesmo nome, a oes
te de Pelotas, com cerca de 62 km2 de área e forma grosseiramente lenti
cular, salientando-se, topograficamente, em relação ao relevo coxilhado dos 
diatexitos e à planície costeira adjacentes. 

Finalmente, a oeste e sudoeste de Canguçu, ocorre estreita faixa com 
2 corpos graníticos, com extensão não superior a 15 e8 km, respectivamente, 
controlados tectonicamente e conhecidos como Granito Canguçu. 

1.2.14.3- Posição estratigráfica 

As várias ocorrências que constituem a Suíte Intrusiva Arroio dos Ladrões 
encontram-se em contato, de modo diversificado, principalmente com li
tótipos do Complexo Canguçu. 

Unidades litoestratigráficas mais jovens, representadas pelos sedimentos 
gonduânicos da Formação Rio do Sul, do Grupo Guatá e da Formação Ro
sário do Sul, bem como sedimentos atuais e subatuais, caracterizados pe
las Formações Graxaim, Chuí e ltapoã, além de depósitos lagunares e alu
vionares, recobrem, em discordância do tipo não conformidade, jazimen
tos vários desta suíte granítica. 

As relações de contato entre a Suíte Intrusiva Arroio dos Ladrões e as 
rochas que compõem o Complexo Canguçu são predominantemente tec
tônicas, evidenciadas, em vários locais, por falhamentos de gravidade em 
que as rochas graníticas, via de regra, constituem os blocos elevados, à ex
ceção do Granitóide Cerro Frio, representante do complexo, o qual, neste 
tipo de contato, constitui os blocos alçados. 

Falhamentos em parte transcorrentes, pondo em contato litologias de 
ambas as unidades, são igualmente evidentes sendo exemplificados pelas 
Falhas do Graciano e Passo do Marinheiro, através das quais são coloca
das, lado a lado, representantes da suíte intrusiva e, respectivamente, dos 
Granitóides Cordilheira e Cerro Frio. 

Exemplos evidentes da importância da tectônica, no relacionamento 
das unidades ora em discussão, são dados pela observação dos contatos 
de vários granitos pertence·ntes à suíte, verificando-se que os Granitos Ar
roio do Bote, Fortaleza e Canguçu são limitados, quase que exclusivamen
te, por falhas, além do grande número destas implantadas nas zonas limí
trofes do Granito Arroio dos Ladrões. 

Em relação aos granitóides do Complexo Canguçu, quando o contato 
com estes não se dá por falha, torna-se às vezes difícil caracterizá-lo, uma 
vez que ambas litologias são muito semelhantes quando decompostas, sen
do a blastese feldspática, entretanto, comum naquelas rochas e esparsa 
na suíte em questão. Em alguns casos considerados gradacionais (Schnei
der; Loss; Pinto, 1974), pela emissão de apófises nos diatexitos, pelos efei
tos diaftoréticos provocados e pela própria idade da suíte, este contato po
de, com segurança, ser caracterizado como intrusivo. 

Na extremidade norte do Granito Arroio dos Ladrões, a sul da localida
de de Arroio dos Ratos, onde o Complexo Canguçu está representado por 
gnaisses e metatexitos, as diferenças litológicas permitem já, aí, estabele
cer contatos nítidos, intrusivos e discordantes entre estas rochas, confor
me haviam salientado Jackson et ali i (1973). 

As relacões de contato acima expostas, aliadas aos dados geocrono
lógicos e litoquímicos, adiante referidos, permitem estabelecer para estas 
rochas uma idade em torno de 550 MA, portanto do Cambriano, definindo-as 
como anorogênicas (Martin & Piwinskii, 1972; Bonin & l..ameyre, 1978; l..a
meyre; Rocei; Didier, 1974) intrometidas em suas encaixantes durante uma 
fase tectônica distensional que sobre a área atuou do final do Pré-Cambriano 
até, pelo menos, o Cambroordoviciano. 

1.2.14.4- Geocronologia 

No momento, onze datações Rb-Sr em rocha total são disponíveis para esta 
suíte granítica (Tab. 1.XLIV), sendo aqui interpretadas através de isócrona 
de referência (Fig. 1.114). A distribuição geográfica destas determinações 
pode ser observada na Figura 1.105. 

Seguindo critérios subjetivos, apenas duas análises não serão consi
deradas na presente interpretação: a amostra 208, por apresentar teor de 
estrôncio extremamente baixo (da ordem de 1 ppm), o que poderia levar 
a enganos em sua quantificação e originar, então, uma idade desprovida 

TABELA 1.XLIV 
Suíte Intrusiva Arroio dos Ladrões Determinacões radiométricas Rb-Sr em rocha total 

N? N? de campo Litologia Rb lppm) Sr lppml Rb87 I s,S6 

125 208 Granito 321,8 1,0 175,0 
126 213 Granito 181,5 23,6 22,6 
127 212 Granito 228,0 350,0 1,88 
128 215A Granito 151,0 484,1 0,901 
129 215C Granito 116,8 178,9 1,89 
130 2150 Pegmatito 26,8 215.4 0,36 
131 215E Pegmatito 319,2 186,9 4,96 
132 219C Granito 163,5 9,0 54,2 
133 210C Granito 143.4 438,8 0,944 
134 2108 Granito 136,1 401,5 0,98 
135 910 I LK-1798 Granito 165,3 317,2• 1,510 ± 0,377 

• Por diluição isotópica. . P.7 R6 _ 
Constantes: ÀRb :::: 1,42 X 1o·11 anos·l; **valores normalizados para sr86; sr88 = O, 1194; (Sr- I$('-" lj - 0,708. 
*** Análise não c~onsiderada. 
**** Os números da referência correspondem aos da bibliografia. N.T. - Neste Trabalho. 
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s,B71 s,S6 .. 

3,026 
0,8794 
0,7246 
0,7115 
0,7245 
0,7116 
0,7476 
1,0590 
0,7169 
0,7170 

0,7211 ± 0,0005 

Idade Ref."" 
IM AI 

... 112 
531 + 18 112 

~ 112 
~ 112 
~ 112 
~ 112 

560 + 45 112 
453 + 14 112 

~ 112 
~ 112 
~ N.T. 
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Fig. 1.114- Diagrama isocrônico de referência para as litologias da Suíte Intrusiva Arroio dos Ladrões. 

de significado geológico e a amostra 215 A, de comportamento anômalo 
na Figura 1.114, ainda sem interpretação plausível, requerendo reanálise para 
confirmação do resultado originalmente obtido. 

Na Figura 1.114, a maioria dos pontos pode ser tentativa mente agrupa
da segundo uma isócrona de 7 pontos com cercade550 MA e R.l. = 0,709. 
Dois pontos, referentes a pegmatitos de um mesmo afloramento, parecem 
pertencer ao alinhamento. Apenas a amostra 219 C mostra-se notoriamente 
mais jovem, com cerca de 450 MA, sendo sua idade Rb-Sr convencional, 
para R.l. = 0,705, equivalente a 430 ± 14 MA (Tab. 1.XLIV), de forma que 
o intervalo geocronológico caracterizado entre 550 e 450 MA pode serre
ferido como o da individualização da suíte, com domínio das idades mais 
antigas. Deve ser ressaltado, todavia, o caráter preliminar deste estudo ra
diométrico, o qual poderá sofrer modificações significativas com o incre
mento de datações em outros corpos do conjunto. 

1.2.14.5- Litologias e petrografia 

Os vários corpos graníticos que compõem a Suíte Granítica Arroio dos La
drões apresentam, entre si, poucas variações petrográficas, podendo ser 
genericamente caracterizados como possuidores de coloração variável entre 
cinza-claro e rosa-claro, aspecto isótropo, às vezes marcado por lineações 
cataclásticas. A granulação varia entre equigranular média a grossa, po
dendo, raramente, aparecer a textura porfirítica. Os componentes essen
ciais são os feldspatos, seguidos de quartzo, com biotita na forma de pon
tuações escuras. 

A partir do estudo de lâminas delgadas, de algumas análises modais 
e do cálculo normativo das análises químicas dos diversos corpos, observou
se que as rochas têm uma composição que oscila entre álcali-feldspato gra
nito, principalmente, e granito. 

Microscopicamente, as rochas exibem textura hipidiomórfica granular, 
variando de média a grossa. A textura, quando afetada por cataclase, po-
de adquirir lineações e aspecto xenomórfico cataclástico. ,. 

A mineralogia essencial está representada por K-feldspato, plagioclá
sio e quartzo, além de biotita subordinada. Os acessórios mais comuns são 
esfeno, zircão, apatita e opacos. O feldspato alcalino pode ser de duas va-

riedades: microclínio, muito comum em todos os corpos graníticos, exce
to no Granito Pedras Altas, e ortoclásio, em menor número que o anterior. 
O ortoclásio é normalmente micropertítico, exibindo formas subédricas a 
anédricas, geminado segundo Carlsbad e granulação variando entre fina 
e grossa, às vezes formando fenocristais. O microclínio aparece microper
títico, xenomórfico, com geminação xadrez pouco desenvolvida e com evi
dências de neoformação a partir da deformação cataclástica. O plagioclá
sio (oligoclásio) apresenta-se em geral subédrico, freqüentemente zona
do e com gemi nação polissintética da Albita e Albita-Carlsbad. Este felds
pato, normalmente, mostra sericitização incipiente e, às vezes, fraturamento 
muito comuns no Granito Capão do Leão. O último componente essencial 
é o quartzo. Apresenta-se comumente xenomórfico, fraturado, e com for
te extinção ondulante. Pode formar intercrescimentos gráficos com os felds
patos ou leques mirmequíticos no contato K-feldspato-plagioclásio; a gra
nulação varia de grossa a fina, devido ao trituramento cataclástico, podendo 
evoluir para uma recristalização com desenvolvimento de foliação miloní
tica. A biotita é o único máfico a se destacar. Ocorre em todos os corpos 
como componente subordinado. Exibe pequenas palhetas subédricas, com 
granulação fina, sofrendo transformações para clorita e muscovita, esta úl
tima por desferrificação. A biotita é pouco expressiva nos leucoálcali-granitos 
(alaskitos) do Granito Pedras Altas. A hornblenda é escassa e ocorre em 
cristais idiomórficos dispersos na rocha, exibindo pleocroísmo verde par
dacento; em geral, encontra-se em avançado estágio de transformação para 
biotita e clorita. Os minerais de alteração estão caracterizados pela se ri cita 
e argilo-minerais decorrentes dos feldspatof, clorita proveniente da bioti
tp e epídoto derivado dos plagioclásios. 

1.2.14.6 - Caracterização litoquímica 

Para o tratamento litoquímico desta suíte granítica, foram realizadas análi
ses químicas em 19 amostras, assim distribuídas: 11 amostras do Granito 
Arroio dos Ladrões; 1 amostra do Granito Arroio do Bote; 2 amostras do 
Granito Capão do Leão; 2 amostras do Granito Fortaleza e 3 amostras do 
Granito Pedras Altas. Os resultados analíticos e os c~lculos da norma e de
mais índices rerativos a estas amostras encontram-se listados na Tabela 
1.XLV. 
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N? da amostra 

Total 

B 
Ba 
Be 
Cu 
C r 
F 
La 
Li 
Mg 
Mo 
Nb 
Ni 
Pb 
Rb 
Sn 

Sr 
Zn 
Zr 

Quartzo 

Ortoclásio 
Albita 
Anortita 
Biotita 

I
A c, 

Hornblenda Ed. 
RI 

KS, 
Corindon 
Wollaston!ta 

I
En, 

Hiperstênio Fs. 

Rutilo 

Titanita 

l!menita 
Hematita 

Magnetita 
Zírcào 
Fluorita 
Apatita 

Cassiterita 
Cromita 

Razão de alcalinidade 
de Wright 119691 

910tLK 
1218 

75,80 
13,36 

O, 16 
0,43 

<0,10 
0,13 
0,83 
3,91 
4,80 
0,16 

<0, 10 

0,54 

100,32 

33,43 
27,52 
33,14 
2,78 
1,48 

o 
o 
o 
o 

0,72 
o 
o 
o 
o 

0,39 
o 
o 

0,24 
0,01 
0,06 
0,24 

o 
o 

3A5 

TABELA 1.XLV 
Suíte Intrusiva Arro1o dos Ladrões. Análises químicas e composições normativas 

910/LK 
129 

71,70 
13,60 
1,54 
0,36 

<Ü, 10 
0,29 
1,04 
2,07 
4,97 
0,20 

<0, 10 

0,79 

96,76 

< 10 
1080 

<2 
<5 
<5 

400 
<30 
<60 

3900 
<5 

<20 
<5 

<10 

450 
<5 

214 
<200 

200 

40,38 
29,86 

18,2 
4,03 
1,00 

o 
o 
o 
o 

3,53 
o 

o 
0,51 

o 
0,56 
1,55 
0,04 
0,07 

0,24 
o 
o 

1,79 

910/LK 
131 

77,19 
11,60 
0,57 
0,56 

<0, 10 

O, 13 
0,67 
3,37 
4,30 

<0, 10 
<0,10 

0,31 

99,00 

10 
109 
<2 
<5 
<5 

750 
<30 
<50 
900 
<5 
27 
<5 
36 

349 
<5 
45 

<200 
59 

40,75 
24,90 
28,87 

1,90 
1,37 

o 
0,72 

o 
o 
o 
o 

0,25 
o 
o 

0,85 
0,01 
O, 14 

0,24 
o 
o 

3,44 

Granito Arroio dos Ladrões 

912tGF 
211 

71,96 
14,04 
1,48 
0,52 

<0, 10 
0,42 
1,10 
2,83 
5,83 
0,28 

<0,10 

0,88 

99,54 

17 
1120 

<2 
<5 
<5 

700 
60 

<50 
4000 

<5 
<20 

<5 
< 10 
304 
<5 

160 
<200 

116 

31,77 
33,89 
24,23 

3,71 
1,41 

o 
o 
o 
o 

1,75 
o 

o 
0,69 

o 
O, 13 
2,03 
0,02 
O, 13 
0,24 

o 
o 

2,19 

912/GF 
248 

71,57 
13,56 
1,29 
1,23 

<0, 10 
0,42 
1,28 
3,42 
4,88 
0,24 

<0,10 

0,42 

98,53 

<10 
1080 

<2 
<5 
<5 

760 
92 

<50 

3000 
<5 
24 
<5 

356 
249 
<5 
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<200 
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31,33 
27,38 
29,44 
4,76 
3,14 

o 
o 
o 
o 

0,97 
o 

o 
0,60 

o 
o 

1,94 
0,05 
0,14 
0,24 

o 
o 

2,71 

910/LK 
117 

76,90 
11,80 
1,65 
0,32 

<0,10 
<0, 10 

0,25 
3,30 
4,97 
0,25 

<0, 10 

0,34 

100,08 

< 10 
106 
< 10 
<5 
<5 

125 
<30 
<50 
300 

5 
<20 

<5 
< 10 
247 
<5 

<50 
<200 

210 

38,65 
29,19 
27,97 

o 
0,33 

o 
0,99 

o 
o 
o 

o 
0,30 
0,24 
1,00 
0,99 
0,04 
0,06 
0,24 

o 
o 

3,42 

933/LK 
248 

73,10 
12,80 
0,63 
0,90 

<0,10 
0,30 
1,11 
3,74 
4,49 
0,30 

<0, 10 

0,55 

97,12 

< 10 
740 
< 10 

7 
<5 

1100 
<30 
<50 

2120 
<5 

<20 
<5 

< 10 
371 
<5 

<60 
<200 

184 

33,30 
25,51 
32,39 

3,32 
2,68 

o 
o 
o 
o 

0,61 
o 
o 
o 
o 

0,75 
o 
o 

0,95 
0.04 
0,21 
0,24 

o 
o 

3,33 

933/LK 
242 

65,70 
14,40 

1,65 
3,33 

<0,10 
1,01 
2,88 
3,67 
3,67 
0,88 
O, 13 

0,94 

98,14 

< 10 
700 
< 10 

7 
<5 

1250 
<30 
<50 

4975 
<5 

<20 
<5 
56 

204 
<5 

260 
<200 

345 

25,98 
16,33 
31,88 
10,64 
9,72 

o 
o 
o 
o 

0,61 
o 

o 
1,71 

o 
o 

2,50 
0,07 
0,24 
0,32 

o 
o 

2,48 

933/LK 
239 

73,10 
12,70 
0,98 
0,85 

<0, 10 
0,42 
1,05 
3,67 
4,42 
0,34 

<0, 10 
-

1,01 

98,74 

< 10 
60 

< 10 
<5 
<5 

525 
<30 
<50 

1240 
<5 

<20 
<5 

< 10 
318 
<5 

<50 
<200 

210 

33,98 
25,04 
31,74 
3,15 
2,60 

o 
0,77 

o 

o 
0,85 

o 
o 

1,48 
0,04 
0,09 
0,24 

o 
o 

3,29 

An 4,37 7,73 3,42 6,00 7,73 O 5,42 18,08 5,26 
Ab 52,24 34,97 51,85 39,20 47,81 48,93 52,91 54,18 52,96 

---=0'-r _____ , __________ , ---+---"43"-':C39'---+---'5"-7,c:3,:.0_-+---'44-""-, 7=-2---+---'54=,80:::__+---44=,48:,:_,_+ __ 5::,;1.:_,0:,:7 __ t---4'-1"-,6:,:7 __ t-__ 2:::7..:,7:.:5:__--j---4'-1"-, 7'-'8'1 
o I 34,51 43,65 42,26 33,94 33,72 40,34 35,23 30,63 36,18 
A i 59,49 I 49,65 53,64 59,54 56,47 59,66 57,31 42,01 56,68 
P s,oo 1 6,10 4,10 6,52 9,81 o 7,45 27,37 7,13 

Q 35,53 i 45,64 43,11 35,34 35,54 40,34 36,51 35,02 37,44 
Or 29,25 , 33,76 26,34 37,70 31,06 30,47 27,97 22,01 27,59 
Ab 35,22 I 20,60 30,54 26,96 33,40 29,19 35,52 42,97 34,97 

ID Thorton e Tuttle 119561 94,81 92,04 95,25 91,67 89,18 96,84 91,84 74,85 91,56 

IC ,, Poldervaan e Parker 119641 2,78 4,03 1,90 3,71 4,76 o 3,32 10,64 3,15 

Classificação petrográfica das amostras analisadas: 910/LK-121 B granito; 910/LK-129 ., muscovita-biotita monzonito; 910/LK-131 - leucogranito; 912/GF-211 e 912/GF-248- granito; 910/ LK- 117 - álcali
feldspato 933/LK-248, 933/LK-242, 933/LK-239 e 912/ GF-293 - granito; 934/GF-452 aplito; 882/GF-70 e 882/GF-398 granito: 882/GF- 130 - leucogranito; 882/GF-97 granito; 882/GF- 102 -
oranocliorito:882 123, 882!137e882'138-- granito, 
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- Arroio C a pão 
Fortaleza Pedras Altas 

do Bote do Leão 

912/GF 934/GF 882/GF 882/GF 882/GF 882/GF 882/GF 882/123 882/137 882/138 

293 452 70 398 130 97 102 

72,60 76,50 71,30 74,70 74,80 72,44 72,20 74,64 73,49 75,35 

12,80 12,10 14,30 13,00 13,10 13,56 13,70 12,06 12,26 12,39 

0,89 0,97 1,26 1,03 0,45 0,39 0,90 0,73 1,26 0,51 
0,92 0,24 1,05 0,49 0,71 0,93 1,11 0,50 0,68 0,40 

<0,10 <0,10 <0,10 <0,14 <0,11 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 
0,51 0,17 0,53 0,12 <0,10 0,20 0.48 0,13 0,37 <0,10 

1.47 <0,10 1,45 0,52 0,56 1,09 1,61 0,31 0,82 0,17 
2,06 3,61 3,52 4,31 4,38 3,57 3,52 3,81 3,64 3,79 
3,79 3,90 4,87 4,54 4,13 4,87 3,89 4,36 4,15 4,35 
0,33 0,24 0.41 0,18 0,17 0,10 0,30 0,12. 0,23 <0,10 

<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 

- - - - - - - - - -
0,88 1,60 0,81 0,51 0,35 0,54 0,82 0,48 0,66 0,74 

96.45 99,63' 99,70 99,64 98,96 97,89 98,73 97,54 97,96 98,10 

<10 48 <10 <10 <10 12 <10 <10 40 56 
720 210 1540 16 36 380 1660 212 420 69 
<10 <10 <10 <10 <10 <2 <10 <2 <2 4 
<5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 
<5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 

575 280 410 560 240 290 315 255 370 150 
<30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 
<50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 

2780 1190 3600 200 330 10000 2640 700 16(l() 300 
<5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 

<20 24 <20 <20 <20 < 10 <20 <10 <10 44 
<5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 

<10 <10 <10 <10 <10 28 <10 19 30 28 
257 242 211 181 173 231 144 178 126 544 
<5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 

140 <50 400 <50 <50 180 340 53 168 23 
<200 <200 <200 <200 <200 <200 <200 <200 <200 <200 \ 

164 92 230 136 106 110 174 166 244 110 

45,52 41,38 29,85 31,94 33,16 31,88 34,43 36,78 34,89 37,59 
21,35 23,10 27,07 26,56 23,70 27,93 21,27 25,86 24,03 25,86 
18,22 31,15 30,06 36,76 37,57 31,01 30,37 33,19 33,36 32,92 
5,57 o 5,37 0,99 1,56 4,52 6,70 0,42 2,62 o 
3,24 0,57 3,09 o,n 1,76 2,69 3.47 1,07 1,73 0,86 

o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o 
o (J o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o 

3,51 1,98 1,30 0,64 0,86 0,82 1,31 0,95 0,53 1,48 
o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o 

0,85 o 1,01 0,44 0.42 0,25 0,75 0,30 0,56 0,12 
o 0,46 o o o o o o o 0,10 
o 0,72 o o o o o o o o 

1,37 0,41 1,88 1,53 0,67 0,59 1,35 1,11 1,91 o.n 
0,03 0,02 0,05 0,03 0,02 0,02 0,03 0,03 0,05 0,02 
0,10 o 0.07 0,10 o 0,04 0,05 0,03 0,06 0,01 
0,25 0,21 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 

o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o 

1,81 .3,90 2,62 4,52 4,31 2,90 2,70 4,21 3,64 4,04 

12,34 o 8,59 1,53 2,52 7,12 11,49 0,71 4,36 o 
40,36 57.41 48,09 57,17 59,n 48,86 52,05 55,81 55,56 56,01 
47,30 42,59 43,31 41,30 37,71 44,02 36,45 43,48 40,05 43,99 

50,21 43,27 32,32 33,19 34,54 33,44 37,11 38,21 36,76 39,01 
39,49 56,73 56.47 64.42 61,36 57,30 47,82 60,80 57,02 60,99 
10,30 o 11,21 2,39 4,10 9,27 15,07 0,99 6,21 o 
53,50 43,27 34,31 33,53 35,12 35,10 40,00 38,38 37,60 39,01 
25,09 24,16 31,12 27,88 25,10 30,76 24,71 26,98 26,05 26,83 
21.41 32,57 34,56 38,59 39,79 34,14 35,28 34,63 36,15 34,16 

88.63 97,62 88,34 95,93 95,32 91,67 87,43 96,81 92,86 97,89 

5 57 o 537 099 156 4 52 6 70 o 42 262 o 
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As rochas da suíte mostram composição normativa de álcali-feldspato 
granitos tendo, como elementos subordinados, sienogranitos e monzogra
nitos, conforme se verifica no diagrama 0-A-P, normativo, de Streckeisen 
(1976) (Fig. 1.115). Deve ser ressaltado que pelo menos as amostras refe
rentes ao Granito Arroio dos Ladrões, ocorrentes no campo dos sienogra
nitos e monzogranitos, foram coletadas próximo às zonas de contato do 
corpo ou junto a faixas cataclasadas onde, certamente, ocorreram modifi
cações na composição química destas rochas. 

Analisando o diagrama da razão de alcalinidade x Si02 , de Wright 
(1969) (Fig. 1.116), verifica-se que estas rochas mostram comportamento 
predominante alcalino, ocorrendo, todavia, alguns pontos referentes ao Gra
nito Arroio dos Ladrões que plotam no campo calcoalcalino. A justificati
va para tal fato baseia-se no já exposto acima, tratando-se, certamente, de 
amostras coletadas próximas a zonas de contato ou lineamentos 
cata elásticos. 

No diagrama de diferenciação Ba x Rb x Sr, de El Bouseily & El Sokkary 
(1975) (Fig. 1.117), as amostras do Granito Arroio dos Ladrões típico 
comportam-se tal qual granitos normais ou diferenciados. No campo de 
granitos anormais plotam as amostras mais afetadas por cataclase desse 
granito, citadas anteriormente, bem como a amostra referente ao Granito 
Arroio do Bote, uma amostra do Granito Fortaleza e uma do Granito Pe
dras Altas, demonstrando que estes corpos foram submetidos a proces
sos de metassomatismo durante ou depois de seu alojamento. O Granito 
Capão do Leão, uma amostra do Granito Pedras Altas e duas amostras do 
Granito Arroio dos Ladrões, talvez também por efeitos ligados à cataclase, 
posicionaram-se fora dos campos preestabelecidos no diagrama. 

As rochas graníticas pertencentes a esta suíte mostram composição se
melhante à dos primeiros fundidos de composição granítica no sistema sa
turado em H20, 0-Ab-Or (Fig. 1.118), com isobáricas mínimas de pH20 = 
0,5 kbe 10 kb, segundo Tuttle & Bowen (19581 e Luth, Jahnse Tuttle (1964). 
Estas rochas posicionaram-se, via de regra, entre os contornos das médias 
de granitos alpinos e caledonianos (Hall, 1971), num comportamento se
melhante àquele observado na Suíte Intrusiva Tabuleiro. 

No diagrama An-Ab-Or (Fig. 1.119), com isobárica mínima de pHp = 
5 kb (Winkler, 1977), aquelas rochas que no diagrama da Figura 1.117 
mostraram-se diferenciadas, neste comportam-se como granitos hipersol
vus, enquanto que aquelas rochas que plotaram anormalmente ou no campo 
dos granitos anormais caem no campo dos granitos subsolvus. 
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Fig. 1.115 -- Diagrama triangular Q-A-P normativo, de Streckeisen (1976), relativo à Suíte Intrusiva 
Arroio dos Ladrões. 
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O caráter ígneo e deferenciado das rochas da suíte pode ser ainda vis
lumbrado no diagrama de Condie (19731 (Fig. 1.1201, onde a maioria delas 
mostra razão Rb-Sr próximo a 10 e indicação de evolução em crosta de es
pessura superior a 30 km. 

Do exposto, cotizados os dados relativos a esta suíte com aqueles re
ferentes à Suíte Intrusiva Tabuleiro, e considerando as assertivas de Chap
pell & White (19741, Lameyre, Rocei e Didier (1974) e Bonin & Lameyre (1978), 
dentre outros, observa-se que as rochas em questão foram geradas em am
biente distensional, pós-tectônico ou anorogênico, sendo visível o controle 
da tectônica quebrável sobre o seu posicionamento e a influência dessa mes-
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ma tectônica na promoção de modificações nessa suíte em épocas poste
riores ao seu alojamento. Ainda em relação à Suíte Intrusiva Tabuleiro, ca
be ressaltar que, aparentemente, as rochas daquela unidade apresentam
se bem menos trabalhadas pela erosão do que as da suíte em questão, lo
calizadas em uma porção do Maciço Pelotas tectonicamente mais alçada 
do que aquela do limite nordeste da área abrangida por este relatório. 

1.2.15- Suíte Intrusiva Ramada 

1.2.15.1 -Generalidades 

Conforme já se discutiu quando da abordagem da Suíte Intrusiva Caçapa
va do Sul, a partir dos trabalhos de Leinz, Barbosa e Teixeira (1941), diver
sos geólogos que se dedicaram às rochas graníticas da porção ocidental 
do Escudo Sul-Rio-Grandense já observaram indícios de uma dualidade 
composicional e temporal destas, destacando-se, entre outros, Robertson 
(1961 e 1966), Goíii, Goso e lssler (1962). Lummetz & Trein (1963). Ribeiro 
et ali i (1966), Willig et ali i (1974) e Knijnik (1974). Tal dualidade foi compro
vada pelos dados geocronológicos discutidos por Cordani, Halpern e Be
renholc (1974), os quais permitiram, a Wernick & Penalva (1978) e Wernick 
(1979), o estabelecimento de esquemas evolutivos para a granitogênese da 
região, tais esquemas tendo encontrado, no estudo do Complexo Graníti
co de São Sepé (Sartori, 1978; Sartori & Rüegg, 1979) importantes subsí
dios petrográficos, litoquímicos e geocronológicos. 

Como já se definiu anteriormente, adota-se aqui a denominação Suíte 
Intrusiva Ramada para nomear um conjunto de rochas graníticas, álcali
feldspato granitos com quartzo-sienitos subordinados, as quais, afloran
tes no Bloco São Gabriel do Escudo Sul-Rio-Grandense, apresentam iden
tidade geocronológica, petrográfica e química, ocorrendo quer isoladas quer 
compondo complexos com as rochas da Suíte Intrusiva Caçapava do Sul. 

De caráter epitectônico, geralmente equigranulares, de quimismo al
calino a peralcalino e de ambiente tectônico tipicamente distensional, as 
rochas da Suíte Intrusiva Ramada, com idades em torno de 535 MA, são 
constituídas pelos corpos graníticos da Ramada ( Leinz; Barbosa; Teixeira, 
1941), que à suíte empresta o nome, Cerro da Cria, Jaguari (Jost e Villwock, 
1966), Saibro, conforme o conceito dos formandos (1967) do curso de geo
logia da UFRS, o Granito Quantil, conforme denominação informal utili-
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zada por formandos (1980) da UNISINOS, e o Granito Santa Juliana, co
mo já referido anteriormente, proposto aqui em substituição à denomina
ção dada por Hartmann & Nardi (comunicação escrita, 1982) aos 
arfvedsonita-pertita granitos (Suíte Intrusiva Saibro, desses autores), os 
quais, aflorando a nordeste de Dom Pedrito, têm na fazenda Santa Juliana 
(coordenadas UTM 6.551,5 km N e 751 km E) sua melhor área de exposição. 

Além destes corpos graníticos, pertencem ainda à suíte aqui caracteri
zada os granitos eqüigranulares, periféricos (Lummertz & Trein, 1963; Sar
tori, 1978; Sartori & Rüegg, 1979), do Complexo Granítico de São Sepé 
(Sartori, 1978), e os álcali-feldspato granitos róseos, eqüigranulares, que 
compõem o bordo (l.einz; Barbosa; Teixeira, 1941; Sartori, 1978; Reischl, 
1980, dentre outros) do granito de Lavras do Sul, os quais, tendo continui
dade para oeste, constituindo o Granito Jaguari (Jost & Villwock, 1966), 
justificam a denominação de Complexo Granítico Jaguari- Lavras do Sul 
(Knijnik & Pozza, 1971) ou Complexo Granítico Lavras do Sul (Ribeiro et alii, 
1966 e Reischl, 1980). 

Ainda rochas graníticas pertencentes à suíte em questão podem ser en
contradas, de modo restrito e subsidiário, recortando o granitóide de Ca
çapava do Sul, da suíte intrusiva homônima, reconhecendo-se também, 
intrometidos nos Complexos Cambaí e Vaca caí e no Granitóide Santo Afon
so, pequenos corpos intrusivos, não cartografados, de características se
melhantes aos ora descritos, os quais, em trabalhos de maior detalhe, po
derão ser referidos à Suíte Intrusiva Ramada, podendo receber ou não, con
forme previu Sohl (1977), denominações formais. 

1.2.15.2- Distribuição na área 

Restritas ao Bloco São Gabriel da subdivisão adotada para o Escudo Sul
Rio-Grandense, as rochas que constituem a Suíte Intrusiva Ramada 
encontram-se aflorando no âmbito dos mosaicos SH.21-Z-B, SH.21-Z-D e 
SH.22-Y-A. 

No último mosaico, próximo ao seu limite noroeste, imediatamente a 
leste e sudeste de São Sepé e estendendo-se para sudeste até próximo à 
localidade de Mata Grande, afloram granitos subalcalinos da suíte em ques
tão, os quais, envolvendo granitóides da Suíte Intrusiva Caçapava do Sul, 
compõem, aí, o Complexo Granítico de São Sepé (Sartori, 1978). 

Junto ao limite sudoeste desta mesma unidade cartográfica, domes
mo modo, granitos subalcalinos da suíte ora discutida encontram-se orlando 
os granitóides de Lavras do Sul, constituindo, com estes, o Complexo Gra
nítico de Lavras do Sul (Reischl, 1980). Em direção a oeste, já no âmbito 
do mosaico SH .21-Z-B e mostrando continuidade com as rochas de bordo 
do Complexo de Lavras do Sul, apesar de deslocadas pela Falha Cerro dos 
Cabritos, afloram as rochas do Granito Jaguari (Jost & Villwock, 1966) que 
constituem o Complexo Granítico Jaguari- Lavras do Sul. Em tudo idên
ticas àquelas que envolvem os granitóides rapakivi de Lavras do Sul, estas 
rochas serão, neste relatório, para efeito de descrição e salvo necessidade 
de especial particularização, referidas como Jaguari-L.avras do Sul. 

Ainda nos domínios do mosaico SH .22-Y-A, junto ao seu limite centro
leste e compondo parte do substrato do Planalto da Ramada, a cerca de 
37 km a oeste de Caçapava do Sul, aflora, com formato grosseiramente cir
cular e área de exposição da ordem de 80 km2, o Granito Ramada (l.einz; 
Barbosa; T~ixeira, 1941), que à suíte intrusiva ora proposta empresta 6 nome. 

Nesta mesma região, logo a nordeste do Granito Ramada e constituin
do uma pequena elevação, aflorao Granito Cerro da Cria, por muitos geó
logos tido como uma projeção daquele plutonito. 

Próximo ao escarpamento sudoeste do Planalto da Ramada, já no mo
saico SH.21-Z-B, aflora uma pequena massa granítica que, com área de cerca 
de 30 km2, constitui o Granito Quantril, conforme a designação dos for
mandos de 1980 da UNISINOS. 

A sul do GranitoJaguari, junto ao limite das Folhas SH.21-Z-B e SH.21-Z
D, com uma área de afloramento de cerca de 150 km2, aflora q Granito Sai
bro, que recebeu esta denominação em virtude de, em seu limite noroeste, 
situarem-se a fazenda Saibro e a antiga Estação Saibro da RFFSA, de on
de era extraída brita para a estrada de ferro. 

Finalmente, a leste de Dom Pedrito, no mosaico SH.21-Z-D, afloram di
versos corpos graníticos, pequenos, dos quais o de maior expressão ocor
re na fazenda Santa Juliana, o conjunto todo aqui denominado Gránito San
ta Juliana, em substituição à denominação Saibro proposta por Hartmann 
& Nardi (comunicação escrita, 1982). 

1.2.15.3 - Posição estratigráfica 

Genericamente, as rochas da Suíte Intrusiva Ramada encontram-se em con
tato, quer tectônico quer intrusivo, com gnaisses e migmatitos do Com-
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plexo Cambaí, metamorfitos do Complexo Vacacaí, sedimentos levemen
te metamórficos da Formação Arroio das Ilhas, granitóides da Suíte Intru
siva Caçapava do Sul e rochas sedimentares e vulcanitos intermediários re
feridos às Formações Mangueirão e Hilário, do Grupo Maricá. 

Rochas vulcânicas ácidas da Formação Acampamento Velho (Grupo 
Maricá), sedimentos das seqüências basais da Bacia Sedimentar do Para
ná e rochas sedimentares terciárias da Formação Santa Tecla ocorrem, lo
calmer;~te, capeando as rochas da suíte através de discordância do tipo "não
conformidade". 

A maioria das vezes definidos como tectônicos, promovidos por falha
mantos de dimensões várias, os contatos das rochas do Complexo Cam
baí'com a Suíte Ramada podém ser vislumbrados junto às bordas norte e 
sul do Granito Jaguari- Lavras, na borda norte do Granito Ramada, junto 
ao limite leste do Gran,ito Quantril e nos limites sul e sudeste do Granito Sai
bro. As rochas pertenc~ntes a!P Granito Santa Juliana, quando não em con
tato por falha com os granu)IÍ:os do Complexo Cambaí, promovem, sobre 
estes, fenômenos diaftoréticos de contato compatíveis com a fácies xis
tos verdes do metamorfismo regional (Hartmann & Nardi, comunicação 
escrita, 1982), com recristalização de actinolita, cummingtonita e clorita 
sobre os piroxênios e anfibólios, talco a partir do hiperstênio e muscovita. 
Tal tipo de transformações, como já caracterizaram esses autores, típicas 
de baixas pressões e temperaturas, portanto compatíveis com um posicio
namento epizonal dos plutonitos em questão, pode ser encontrado, tam
bém, junto aos contatos dos demais corpos da suíte. 

Como já referiram Jost & Villwock (1966) em relação ao Granito Jagua
ri, no contato dos granitos da suíte com as litologias do Complexo Cambaí 
e, em geral, com as demais litologias nas quais estes plutonitos se intro
metem, é comum a ocorrência de apófises graníticas nasencaixantes e tam
bém a emissão, nestas, de veios de quartzo e diques aplíticos e pegmatíticos. 

As rochas básico-ultra básicas metamorfizadas e os metassedimentos 
do Complexo Vaca caí encontram-se em contato com as rochas da suíte em 
discussão nos limites dos Granitos São Se pé, Ramada, Cerro da Cria, Ouan
tril e Jaguari. 

No caso do Complexo Granítico de São Sepé, que tem contatos a sul 
com esta unidade litoestratigráfica, tais limites se dão quer através de aci
dentes tectônicos quer de forma intrusiva, discordante, com a emissão de 
apófises graníticas a micrograníticas nas rochas xistosas e o desenvolvi
mento, nestas, de reações de metamorfismo de contato da fácies hornblen
da hornfels (Sartori, 1978). Tectonicamente encravadas nas rochas graní
ticas da suíte ocorrem, no maciço granítico de São Sepé, rochas básico
ultrabásicas metamorfizadas do Complexo de Pedras Pretas, as quais, con
forme ressaltou Rego (1980), não apresentam feições de reação térmica com 
o granito, limitando-se, apenas, ao alojamento de diques e apófises deste 
corpo oriundos. 

As relações de contato acima discutidas, acompanhadas de conside
rável "tectônica de bordo", com falhamentos radiais e basculamentos de 
blocos, são verificadas, também, junto às encaixantes do Granito Cerro da 
Cria, no bordo norte do Granito Jaguari, na área de Vila da Palma, e junto 
ao limite sul do Granito Ouantril. 

Quando não caracterizáveis por falhas, relações de contato semelhan
tes, com o desenvolvimento de auréolas de metamorfismo, fraturamento 
radial e emissão de apófises, podem também ser observadas nos contatos 
dos Granitos Quantril, Cerro da Cria e São Sepé com as rochas de baixo 
grau de metamorfismo da Formação Arroio das Ilhas. 

Nos complexos graníticos de São Se pé e Lavras do Sul, bem como, lo
calmente, no granito de Caçapava do Sul, onde ocorrem de forma bastan
te subordinada, as rochas da suíte em questão encontram-se em contato 
nítido com as rochas da Suíte Intrusiva Caçapava do Sul, localmente en
globando xenólitos destas, transectando-as com a emissão de apófises e 
apresentando, nos contatos, granulação mais fina, de "contatos resfriados". 

Em relação às Formações Mangueirão e Hilário, do Grupo Maricá, os 
Granitos Ramada, Santa Juliana, São Sepé e Lavras mostram feições niti
damente intrusivas nos sedimentitos e vulcanitos destas unidades, tais re
lações sendo especialmente nítidas na área das minas Aurora-Volta Grande, 
junto ao contato leste do Granito Lavras com as rochas da Formação Hilá
rio, onde cachimbos e galerias de encosta transectam ambas litologias 
observando-se a geração de hornfelses nos andesitos e a intromissão, nes
tes, de apófises graníticas. 

Rochas vulcânicas ácidas da Formação Acampamento Velho, lavas, tu
fos e ignimbritos ocorrem capeando de modo discordante as rochas da suíte 
ora em discussão, tais relações de contato sendo marcantes no bordo su
doeste do Granito Ramada e nos limites setentrionais do Granito Lavras. 
De modo generalizado, diques de rochas riolíticas a riodacíticas, às vezes 



microgranulares, recortam os granitos da suíte, sendo também aqui referi
das à Formação Acampamento Velho. 

Rochas sedimentares do Grupo Guatá, da seqüência sedimentar da Ba
cia do Paraná, são encontradas recobrindo, transgressivam·ente, a porção 
norte do Complexo Granítico de São Sepé, ocorrendo pequenos testemu
nhos esparsos destes sedimentos capeando as rochas graníticas deste corpo 
rochoso e aquelas pertencentes ao Granito Santa Juliana. 

Finalmente, rochas areno-conglomeráticas silicificadas da Formação 
Santa Tecla, neste relatório referida ao Terciário, capeiam grandes áreas dos 
Granitos Jaguari e Saibro, constituindo "mesetas" sobre estas rochas as
sentes através de discordância do tipo "não-conformidade". 

Do exposto, verifica-se que as rochas da Suíte Intrusiva Ramada, já tendo 
sido referidas ao Pré-Cambriano Superior ou ao Eopaleozóico por diversos 
autores, recortam até o nível das Formações Mangueirão e Hilário, do Grupo 
Maricá, a coluna estratigráfica da porção ocidental do Escudo Sul-Rio
Grandense tendo se intrometido, nestas, já em fases distensionais da evo
lução geológica da região. 

Os dados geocronológicos disponíveis, adiante referidos e em número 
satisfatório para a caracterização etária da suíte, indicam, para esta, idade 
em torno de 535 MA, o que permite posicioná-la no Eopaleozóico, mais pre
cisamente no Cambriano. 

1.2.15.4- Geocronologia 

Em relação às demais suítes graníticas caracterizadas neste trabalho, a Suíte 
Intrusiva Ramada é aquela que maior soma de dados geocronológicos apre
senta, dispondo-se de 22 datações efetuadas pelo método Rb-Sr e 5 data
ções obtidas pelo método K-Ar, todas elas, à exceção de uma realizada pe
lo Projeto RADAMBRASIL, coligidas dos trabalhos de Minioli & Kawashi
ta (1971), Cordani, Halpern e Berenholc (1974) e Sartori (1978). Nas Tabe-

las 1.XLVI e 1.XLVII , encontram-se listadas estas datações e seus respec
tivos dados analíticos, com a localização das amostras datadas encontrando
se esquematizada na Figura 1.121~ 

Enquanto os trabalhos pioneiros de datação das rochas da suíte, exe
cutados por Minioli & Kawashita (1971), ocuparam-se da caracterização etá
ria destas litologias pelo método K-Ar, jâ Cordani, Halpern e Berenholc (1974) 
apresentaram dados Rb-Sr isocrônicos para estas, tendo construído, com 
três amostras do Granito São Sepé e três amostras do Granito Ramada, jun
tamente com amostras da Formação Acampamento Velho, uma isócrona 
de referência que permitiu atribuir a estas litologias idade de 525 MA (R.I. 
= 0.709). 

Sartori (1978), definindo a evolução do Complexo Granítico de São Sepé, 
apresentou cerca de uma vintena de-11ovas datações Rb-Sr deste corpo e 
de outras rochas graníticas da região, tendo construído, para as rochas pe
riféricas daquele complexo, aqui incluídas na suíte ora em discussão, uma 
isócrona (Fig.1.122) verdadeira que as definiu como tendo uma idade de 
525 ± 7 MA, com uma razão inicial Sr87 /Sr86 igual a O, 7081 ± 0,0014. 

Em termos mais abrangentes, Sartori (op. cit.) estendeu os resultados 
geocronológicos obtidos na periferia do Granito São Sepé aos demais cor
pos graníticos subalcalinos do Bloco São Gabriel, obtendo, com amostras 
do primeiro corpo e dos Granitos Jaguari, Lavras do Sul, Caçapava do Sul 
e Ramada, uma isócrona de referência de idade igual a 507 MA (R.I. =0,708). 

Com base nos dados de Cordani, Halpern e Berenholc (op. cit.) e Sar
tori (op. cit.), feitas as correções mencionadas no inicio deste relatório, foi 
construída a isócrona de referência da Figura 1.123, que permitiu estabele
cer, para a Suíte Intrusiva Ramada, uma idade da ordem de 535 MA, com 
uma razão inicial de aproximadamente 0,708. 

Tal idade, coerente com aquelas já definidas pelos demais pesquisado
res, mostra-se também coerente com as datações Rb-Sr convencionais, 
as discrepâncias observadas, aí e na isócrona, sendo atribuíveis a razões 
iniciais Sr87 /Sr86 distintas para cada corpo granítico. 

TABELA l.XLVI 
Sulte Intrusiva Ramada. Determinações radiométricas Rb-Sr em rocha total 

Rocha/ 
N? N? de campo Unidade N? delab. Rblppml Sr(ppml 

136 267A Gran. S. Sepé - 239,3 39,9 
137 29 Gran. S. Sepé - 232,6 21.4 
139 34 Gran. S. Sepé - 221,8 84,8 
139 256 Gran. S. Sepé - 183,2 84,5 
140 84 Gran. S. Sepé - 249,8 45.4 
140A 91 Gran. S. Sepé - 184,9 15,2 
141 132 Gran. S. Sepé - 237,0 35,7 
142 133 Gran. S. Sepé - 209,0 51,7 
143 266 Gran. S. Sepé - 197,0 14,1 
144 266 Gran. S. Sepé - 184,9 43,6 
145 260 Gran. Caçapava do Sul - 130,0 28,3 
146 262 Gran. Caçapava do Sul - 70,6 515,0 
147 LS-3 Gran. Caçapava do Sul 2.018 208,6 127,1 
148 JA-12 Gran. Jaguari 2.019 205.4 106,7 
149 JA-13 Gran. Jaguari 2.022 161,6 152,6 
150 JA-14 Gran. Jaguari 2.021 136,7 66,3 
151 JA-18 Gran. Jaguari 2.198 103,8 13,6 
152 271 Gran. Ramada - 96,3 191,7 
153 272 Gran. Ramada - 134,9 100,6 
154 273 Gran. Ramada - 126,7 92,7 
155 286 Gran. Ramada - 343,8 29,2 
156 934/GF-515 Gran. Santa Juliana 5.693 84,39 14,09' 

* Por diluição isotópica. 
Constantes: À Rb = 1.42 x 10-11 anos·1; "valores normalizados para s.SS/s,BB = 0,1194; (s,S7is.SSI i = 0,708. 
***Os números da referência correspondem aos da bibliografia. N.T. - NeSte Trabalho. 

TABELA 1.XLVII 

Rb87/s.SS 

17,5 
32,21 

7,27 
8,27 

16,12 
36,14 
19,49 
11,69 
36,2 
12.4 
13.4 
0,396 
4,77 
5,59 
3,07 
5,99 

21,887 
1.45 
3,88 
3,96 

35,01 
17,567 ± 0,149 

Suíte Intrusiva Ramada. Determinações radiométricas K-Ar 

N? N? de campo Rocha/Unidade Mat. N? de lab. %K 

157 RS-12 Gran. S. Sepé Feldsp. 2.361 4,3281 
158 VL-10-7-67 Gran. Lavras do Sul Biotita 1.069 5,2800 
159 VL-12-7-67 Gran. Jaguari Biotita 1.078 6,7420 
159 VL-12-7-67 Gran. Jaguari Biotita ,. 1.354 6,7420 
160 VL-13-7-67 Ciran. Jaguari Biotita 1.375 6,8740 

Constantes: Àf3 = 4,962 x 10-10 anos·1; ÀK total= 0,581 x 10-10 anos-1;% atom. de K40 em Ktot. = 0,01167. 
* Os números da referência correspondem aos da bibliografia. 

Ar ~dx 106 (c c :TP) . 

98,05 
140,8 
165,4 
187,0 
197,7 

s.S71s.SS•• 
Idade 
{MAl Ref.'" 

0,8360 511 ± 19 112 
0,9482 523 ± 17 491 
0,7620 498 ± 31 491 
0,7700 526 ± 30 491 
0,8315 538 ± 21 491 
0,9784 521 ± 16 491 
0,8536 524 ± 19 491 
0,7981 533 ± 24 491 
0,9810 462 ± 14 112 
0,7990 516 ± 23 112 
0,8084 499 ± 22 112 
0,7079 - 112 
0,7418 498 ± 37 112 
0,7451 465 ± 33 491 
0,7287 472 ± 50 491 
0,7461 447 ± 31 491 
0,8736 537 ± 17 491 
0,7190 - 112 
0,7373 528 ±56 112 
0,7394 555 ±55 112 
0,9878 561 ± 18 112 

0,8444 ± 0,0009 545 ± 9 N.T. 

%Ar
40 Idade 

Rei.' 
atm IM AI 

3,01 506 ± 22 152 
1,84 582 ± 45 365 
2,93 541 ± 42 365 

12,21 601 ± 27 365 
7,18 620 ± 27 365 
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Fig. 1.121 - Mapa de localização de amostras de rochas com datações geocronológicas pertencentes à Suíte Intrusiva Ramada. 

As datações K-Ar disponíveis, num total de cinco e na sua maioria efe
tuadas em biotitas, apresentam valores relacionáveis àqueles obtidos pelo 
método Rb-Sr, com algumas datações efetuadas por Minicli & Kawashita 
(1971) mostrando valores mais elevados e correspondendo, provavelmen
te, a rochas da Suíte Caçapava do Sul, de difícil separação no trabalho ori
ginal destes autores. 

1.2.15.5 - Litologias e petrografia 

Variando muito pouco de plutonito para plutonito, as rochas graníticas da 
Suíte Intrusiva Ramada são, via de regra, equigranulares grosseiras a mé
dias, ocasionalmente finas, têm coloração variável entre o rosa-claro e o 
cinza-claro e são construídas essencialmente porfeldspatos, quartzo e má
ficas pouco abundantes, representados por biotita e hornblenda, geralmente 
com predomínio da primeira. 

Ocasionalmente exibindo granulação mais fina nas vizinhanças de suas 
encaixantes, nas litologias da suíte não é incomum a ocorrência de cavi
dades miarolíticas que, com dimensões variando desde alguns centímetros 
até maiores que o tamanho de um punho, encontram-se geralmente ata
petadas por cristais automorfos de feldspato alcalino e quartzo. Ao mes
mo tempo, megascopicamente, em algumas amostras dos maciços em 
questão podem-se distinguir cristais de fluorita violácea, geralmente as
sociada à biotita, e pequenos cristais de sulfetos, via de regra pirita e, de 
maneira mais restrita, molibdenita. 

Recortadas por diques de riolitos e microgranitos associados às efusi
vas Acampamento Velho, as rochas da suíte são, junto a seus bordos tec
tonizados, cortadas por inúmeros veios de quartzo leitoso e corpos peg
matíticos de pequena possança, ocasionalmente nestes sítios tendo atuado, 
também, alterações hidrotermais que promoveram a propilitização e argi-
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lização das rochas graníticas, propiciando ainda, a deposição de sulfetos 
de ferro e molibdênio. 

Em lâmina delgada, as rochas da suíte exibem, basicamente, uma tex
tura granular hipidiomórfica, com variaçÕ!JS para xenomórfica, às vezes ca
taclástica, sendo compostas dominantemente, por feldspato alcalino, quart
zo e plagioclásio. Subordinadamente ocorrem, como máficos, biotita e an
fibólios, os quais, em alguns casos (alaskitos) encontram-se virtualmente 
ausentes. Minerais opacos, apatita, zircão, fluorita e esfeno são os aces
sórios mais comuns. 

Petrograficamente caracterizáveis como granitos e álcali-feldspato gra
nitos, estas rochas têm no feldspato alcalino, o ortoclásio, seu constituin
te dominante. É subédrico a anédrico, comumente maclado segundo a lei 
Carlsbad e intensamente pertítico na forma de veios anastomosados e pa
ralelos à geminação dos cristais, tendo Hartmann & Nardi (comunicação 
escrita, 1982) ressaltado a extrema pertitização do Granito Santa Juliana, 
onde ocorrem pertitas com intercrescimento de ortoclásio e albita na ra
zão de 1:1. Muitas vezes corroendo e substituindo o plagioclásio, o orto
clásio apresenta inclusões freqüentes de quartzo, biotita e minerais aces
sórios, estando, principalmente junto aos bordos dos corpos, simultanea
mente cristalizado com o quartzo, o que é evidenciado, aí, pelo intercres
cimento gráfico entre estes minerais. O microclínio Çtparece apenas em al
guns termos mais cataclásticos da suíte. 

O quartzo é o segundo mineral em abundância nas rochas da suíte. Ge
ralmente tem formato anédrico, ocupando posições intersticiais dos felds
patos. É comum parecer como grãos mais desenvolvidos, com tendência 
ao formato hexagonal e afetados por processos de corrosão. Nas rochas 
cataclásticas exibe-se fragmentado e suturado, com forte extinção ondu
lante, o que é comum em amostras do Granito Saibro. 
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Fig. 1.122- Diagrama isocrônico verdadeiro para granitos subalcalinos periféricos do Complexo Granitico de São Sepé, segundo Sanori (1978). Suite Intrusiva Ramada. 

Dentre'os constituintes félsicos, o plagioclásio é o menos abundante, 
chegando em alguns casos, como no Granito Santa Juliana, a estar prati
camente ausente. Mostra-se como formato variável entre subédrico e ané
drico, tem hábito prismático e apresenta, comumente, as gemi nações po
lissintéticas da Albita e.Aibita-Carlsbad. Com zonação normal não muito 
freqüente, os cristais de plagioclásio têm composição variável entre o oli
goclásio sódico e a albita, a última tendo sido detectada nos Granitos Santa 
Juliana, Jaguari- Lavras, Ramada e Cerro da Cria, muitas vezes com as
pectos relacionáveis a uma albitização tardia destas rochas. 

Os minerais mâficos são componentes subordinados, sendo represen
tados por biotita, anfibólios e, mais raramente, por piroxênios ( Hartmann 
& Nardi, comunicação escrita, 1982). Algumas rochas, entretanto, estão 
praticamente destituídas destes componentes, como é o caso de algumas 
frações dos Granitos Cerro da Cria, São Sepé e Jaguari. A biotita subédri
ca aparece em pequenas quantidades em la melas dotadas de pleocroísmo 
castanho-claro a castanho-escuro. Apresenta inclusões de opacos, apati
ta e zircão, encontrando-se, em especial nas rochas cataclasadas, altera
da a clorita ou, mais raramente, a muscovita por desferrificação. Anfibó
lios ocorrem como constituintes subordinados nos Granitos Saibro e San-

ta Juliana. No primeiro, trata-se de uma hornblenda comum, subédrica, 
de pleocroísmo variável entre o verde-oliva e o castanho-esverdeado, que, 
por alteração, gera biotita, clorita e opacos. No Granito Santa Juliana, per
mitindo classificá-lo como alcaliho, o anfibólio é sódico, ocorrendo em la
melas irregulares, parcialmente'transformadas em micas, com pleocroís
mo variável desde azul-berlim a castanho-esverdeado a preto, com extin
ção reta, caracterizando, assim,' a riebeckita. Hartmann & Nardi (comuni
cação escrita, 1982) distinguiram, ainda no Granito Santa Juliana, a restri
ta ocorrência de aegirina. 

Dentre os acessórios, destacam-se a apatita, o zircão, freqüentemen
te incluso nos máficos, fluorita, allanita, titanita e minerais opacos, sendo 
os minerais de alteração representados por sericita, carbonatos, cloritas e 
epídoto. · 

1.2.15.6- Caracterização litoquímica 

Lançando mão de dados analíticos apresentados por Sartori (1978) para o 
Granito São Se pé, como pode ser verificado na Tabela 1.XLVIII, dispõe-se 
de um total de 21 análises de rochas de Suíte Intrusiva Ramada, na referi-
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Fig. 1.123- Diagrama isocrônico de referência para rochas graníticas da Sufte Intrusiva Ramada. 

da tabela constando, além dos resultados analíticos referidos, os dados re
lativos ao cálculo da norma CIPW-biotita-hornblenda (Hutchison,1975), bem 
como demais índices petrográficos destas litologias. 

Com teores de sflica bastante elevados, as rochas em questão mostram, 
no diagrama de Streckeisen (1976) (Fig. 1.124), com 0-A-P normativos, com
posição de álcali-feldspato granitos, com algumas poucas amostras dos Gra
nitos São Sepé e de corpos menores intrometidos no granitóide de Caça
pava localizando-se no campo dos granitos deste diagrama. 

No diagrama de Wright (1969) (Fig.1.125), as rochas da suíte apresen
tam um quimismo alcalino, com uma tendência no sentido do campo pe
ralcalino definida pelo aumento da sílica e por uma variação da razão de 
alcalinidade desde2,51, no Granito Jaguari, até6,05 no Granito Santa Ju
liana. Como já ressaltaram Hartmann & Nardi (comunicação escrita, 1982) 
com base em uma dezena de análises químicas adicionais deste último cor
po, através da mineralogia o suspeitado quimismo peralcalino deste não 
ficou evidenciado, o que é atribuído, talvez, a deficiências de amostragem. 

Na seqüência, nos diagramas de Condie (1973) (Fig.1.126), e de El Bou
seilye El Sokkary (1975) (Fig.1.127), observa-se que as rochas da suíte, ge
radas em ambientes de espessura crustal próximos ou superiores a 30 km, 
são bastante diferenciadas, com relações Rb-Sr entre 1 e 10, e posiciona
mento, no diagrama de El Bouseily e El Sokkary (op. cit.), nos campos rela
tivos aos granitos normais e fortemente diferenciados, conforme definido 
por estes autores. 

No diagrama Q-Ab-Or normativo (Fig.1.128), com isobáricas mínimas 
de 0,5 e 10 kb (Tuttle & Bowen, 1958; Luth; Jahns; Tuttle, 1964), feitas as 
restrições relativas a prováveis distorções devidas ao método de cálculo da 
norma aqui adotado e os campos definidos por H ali (1971) para os granitos 
variscanos, caledonianos e alpinos, já discutidas quando da abordagem da 
Suíte Intrusiva Caçapava, observa-se que as rochas da suíte em questão 
agrupam-se próximo ao "vale termal" do referido diagrama, com compo
sições semelhantes àquelas de fundidos graníticos gerados em pressões 
de H20moderadas a baixas. '' 

No dÍagrama An-Ab-Or normativo (Fig. 1.129). com isobárica de 5 kb 
(Winkler, 1977), verifica-se que os corpos da suíte são, em sua maioria, hi
persolvus, o que, juntamente com as características de campo, petrográfi-
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case químicas retrodescritas, permite caracterizá-los como cristalizados, 
em ambiente epitectônico, em nível crustal elevado e sob condições relati
vamente baixas de pressão de água. A albitização tardia e a alteração hi
drotermal observadas em alguns afloramentos desta assembléia de rochas, 
incompatíveis com o caráter "seco" de seus magmas originais, são suges
tivas, conforme ressaltaram Martin & Bonin (1976), da existência local de 
condições subsolvus de cristalização, geradas, talvez, pela assimilação de 
água oriunda das encaixantes durante a história evolutiva destes granitos. 

Relacionáveis aos granitos tipo "I" de Chappell & White (1974), os gra
nitos da suíte em pauta, com já constatado por Hartmann & Nardi (comu
nicação escrita, 1982) no que tange à sua Suíte Saibro, quando são cotiza
dos os valores relativos aos seus índices de diferenciação, CaO, somatório 
de álcalis e razão CaO/ (Na20 + K20) com aqueles definidos por Petro, Vo
gel e Wilband (1979) para discriminação entre rochas de ambientes disten
sionais e compressionais, revelam-se como de geração francamente dis
tensional, com características semelhantes às dos granitos anorogênicos 
conforme o que é discutido por Lameyre, Rocei e Didier (1974) e Bonin & 
Lameyre (1978). 

Provavelmente gerados na interface crosta- manto, com contribuição 
de material juvenil oriundo do último, os granitos desta suíte, juntamente 
com aqueles das Suítes Tabuleiro e Arroio dos Ladrões, que, além de iso
crônicos, lhes são petrográfica e quimicamente semelhantes apesar de in
trometidos em domínios geográficos e tectônicos diversos, marcam impor
tante evento distensivo que, provavelmente ligado a rifting intracontinen
tal, afetou toda a porção sul da Província Mantiqueira (Almeida et alii, 1981) 
constituindo o que Kaul, Coitinho e lssler (1982), no âmbito da vizinha Fo
lha SG.22 Curitiba, cognominaram de "Episódio Campo Alegre". 

1.2.16- Grupo Camaquã 

1.2.16.1 -Generalidades 

As primeiras referências a rochas eopaleozóicas no Escudo Sul-Rio
Grandense são devidas a Campos (1923) apud Oliveira & Leonardos (1943), 
quando descreveu, na estrada Caçapava- Lavras, a 13 km da primeira, a 



ocorrência de conglomerados sobrepostos a xistos inclinados, com seixos . 
de granito pórfiro, diabásio pórfiro amigadalóide e xistos anfibólicos. Cor
tando os conglomerados, foi citado um dique com 4 m de espessura, não 
identificado petrograficamente em virtude do seu alto grau de alteração, 
todavia lembrando, ligeiramente, porfiritos e andesitos. 

Carvalho (1932) propôs, para a unidade ora descrita, a denominação de 
"Série Camaquan" ou "Série de Camaquan", na qual individualizou as se
guintes litologias: arenitos com palhetas de mica, com espessura superior 
a 200m, na costa do Seiva!; folhelho argiloso, cerâmico, diversamente co
lorido; arenito ferruginoso, mais ou menos friável; e conglomerado comes
pessura superior a 100 m, contendo seixos muito variados quanto ao ta
manho e origem. As relações estratigráficas disponiveis situariam, segun
do o autor, esta série no Eopaleozóico, sendo sem dúvida posterior às erup
ções de andesito e, provavelmente, anterior ao Permiano. 

L.einz (1939) observou o caráter intrusivo de andesitos em sedimentos 
então atribuidos à Série Camaquã, aos quais ressaltou como constituin
tes da Série Camaquan stricto sensu, afetados por metamorfismo de con
tato, enquanto que, por outro lado, o Conglomerado de Seiva! estaria su
perposto às rochas vulcânicas, devendo, conseqüentemente, ser separa
do dos primeiros. 

L.einz, Barbosa e Teixeira (1941) agruparam as litologias relacionadas à 
"Série· Camaquan" de Carvalho (1932) de forma simplificada, em arenitos 
e conglomerados. Os arenitos apresentariam fácies arcoseana ou conglo
merática, porém com dominio de arenitos avermelhados e micáceos. En
tre os conglomerados, distinguiram dois tipos: o de base, com seus seixos 
angulosos representados por gnaisses, granitos, xistos e quartzito; e, ocor
rendo em horizontes superiores, camadas com seixos menores e arredon
dados, de quartzo-pórfiro dentre outros. A ritmicidade de horizontes con
glomerâticos bem como a estratificação cruzada ocorrente em algumas ca
madas de arenitos, marcas de onda, fendas de ressecamento e a presença 
de mica elástica nos arenitos seriam sintomáticos, para os autores, de uma 
deposição continental lacustre para os sedimentos da Série Camaquã, com 
provável idade devoniana. Afirmaram, ainda, que esta unidade não teria 
sido afetada por tectonismo regional e que as perturbações, por vezes ob
servadas, seriam produtos da atividade vulcânica andesitica. 

Oliveira & L.eonardos (1943) apresentaram uma sintese dos conhecimen
tos referentes a esta unidade, à época, quando admitiram, com base em 
comparação com a Série Matsap da África do Sul, uma idade siluriana pa~ 
ra estes sedimentos. 

Freitas (1945), traçando um paralelo entre as Séries ltajai e Camaquan, 
concluiu que não se poderia correlacionar ambas as unidades com base, 
tão-somente, em simples critérios litológicos, salientando, no entanto, a 
existência, em ambas, de conglomerados posteriores a elas, ocorrentes nas 
regiões de Blumenau e Seiva!, respectivamente. 

Em trabalhos publicados por Beurlen (1953a), Martins, Se na Sobrinho 
e Beurlen (1955), Beurlen, Sena Sobrinho e Martins (1955) e Beurlen & Mar
tins (1956), estes autores modificaram radicalmente a estratigrafia estabe
lecida por L.einz, Barbosa e Teixeira (1941), situando a Formação Maricá e 
a "Formação Camaquã" no Grupo Itararé, correspondente ao Carbonife
ro Superior, tendo as rochas vulcânicas andesiticas sido consideradas, pelos 
mesmos, ora como fazendo parte deste grupo (Martins; Sena Sobrinho; 
Beurlen, op. cit.) ora tendo idade triássica e englobadas no Grupo São Bento 
(Beurlen; Sena Sobrinho; Martins, op. cit.). Para Pinto (1955b), no entan
to, a "Série" Camaquã repousaria discordantemente sobre os arcóseos da 
Formação Maricá, não sendo encontrada acima dos sedimentos fossilffe
ros, devendo manter-se, portanto, a idade devoniana para a primeira. 

Barbosa, A. F. (1957 e 1958) admitiu que os andesitos ocorrentes no Es
cudo Sul-Rio-Grandense seriam pré-glaciais ou pré-gonduânicos, o que seria 
evidenciado pela ocorrência de seixos destas rochas em tilitos do Grupo 
Itararé aliada à inexistência de contatos intrusivos por parte das rochas vul
cânicas. Considerou estas rochas como tendo sido formadas durante o fim 
do Devoniano ou Carbonífero Inferior, enquanto os sedimentos Camaquã 
apresentariam uma idade provavelmente devoniana, tendo os sedimentos 
gonduânicos se depositado a partir do Carbonífero Superior, corroboran
do as idéias de Pinto (op. cit.) e concluindo, a partir daí, que, de modo al
gum, a Série Camaquã poderia ser incorporada ao Grupo Itararé. 

Melcher & Mau (1960) admitiram, com reservas, uma idade pré
cambriana superior para os andesitos, até então sem uma posição defini
da, porém, pela primeira vez foi considerado que os mesmos fossem mais 
antigos que os sedimentos da Série Camaquã e que apenas suas últimas 
manifestações teriam atingido as camadas inferiores desta série, à qual atri
buiram uma presumivel idade cambriana. A Série Camaquã apresentaria 
uma espessura variável, de até 2. 700 m no vale do arroio Santa Bárbara e 

até 1.800 ma noroeste da mina Camaquã, tendo sido salientada a abun
dância de seixos de andesito na parte inferior desta série, escassos, porém~· 
nos horizontes superiores. Por outro lado, verificaram que a maioria das ro
chas anteriormente definidas informalmente como CongloiJlerado Seiva!, 
incluindÓ aquelas da localidade-tipo, situar-se-iam na base da seqüência 
vulcânica andesitica, enquanto que uma minoria estaria relacionada à ba
se da Série Camaquã. Ressaltaram, ainda, que esta série estaria falhada, 
resultando uma tectônica em blocos observando-se também, além de es
tratos horizontais, dobramentos regionais intensos, descartando, assim, 
a hipótese de L.eínz, Barbosa e Teixeira (1941), que relacionaram as pertur
bações tectônicas desta série unicamente às intrusões an.desíticas. 

O termo Grupo Camaquã foi introduzido por Robertson (1961 e 1966), 
segundo o qual esta unidade seria constituida por um espesso pacote de 
red beds, com espessura superior a 4.000 m, representado por brechas de 
tálus, fanglomerados, conglomerados, grauvacas, arcóseos, arenitos e sil
titos. Coube a este autor a divisão deste grupo, da base para o topo, em 
Formação Santa Bárbara, da qual fariam parte o Andesito Martins, Forma
ção Guaritas e Conglomerado Coxilha, separados, segundo o autor, por dis
cordâncias angulares de extensão regional. A Formação Santa Bárbara, 
constituida por conglomerados com estratificação cruzada, arcóseos de 
granulação grosseira a fina, grauvacas feldspáticas, arenitos, siltitos e, em 
menor escala, argilitos e folhelhos, recobriria discordantemente o Riolito 
da Ramada e o Andesito Hilári9,{sendo sobreposta, em discordância an
gular, pelas litologias da Formação Guaritas. Intercalado e interdigitado com 
as camadas inferiores da Formação Santa Bárbara, ocorreria o Membro An
desito Martins, o qual seria constituido por corridas de lava e f/ow breccias, 
vesiculares e amigdalóides, com textura traquítica. A Formação Guaritas 
seria constituída por camadas horizontalizadas e in deformadas, localmente 
muito iné'linadas e dobradas, superpostas à Formação Santa Bárbara, 
compondo-se, principalmente, por brechas·de.tálus, depósitos fanglome
ráticos e arcós~os com estratificação cruzada grosseira. O Conglomerado 
Coxilha seria constítuido por um conglomerado granitico pobremente clas
sificádo que,'éstratigraficamente, cobriria a Formação Guaritas através de 
uma pequena discordância angular, apresentando espessura não superior 
a 100m. 

Goiii, Goso e lssler (1962), com base no trabalho de L.einz, Barbosa e 
Teixeira (1941) e informações verbais de Robertson, dividiram.a "Série Ca
maquan" de Carvalho (1932), em função de tectônica atuante sobre ames
ma, em Formação Camaquã, considerada inferior e deformada tectonica
mente, e Formação Guaritas, horizontalizada, constituindo as camadas su
periores. Estas duas formações apresentariam caracteristicas litológicas se
melhantes, diferindo unicamente quanto à tectônica e seu posicionamen
to estratigráfico. A ocorrência de abundantes marcas de ondas em alguns 
niveis da Formação Carnaquã sugeriria um ambiente deposicional de águas 
rasas, tais como bordas de bacia ou planicies de inundação. 

Pinto et ali i (1966), em levantamento biblidgrâfico dos trabalhos até então 
executados, adotaram para a unidade descrita a proposição de Robertson 
(1961 e 1966). 

Ribeiro et alii (1966), de forma geral, conservaram o esquema original 
de Robertson (1961 e 1966), redefinindo, no entanto, sob a denominação 
de Membro Rodeio Velho, as rochas vulcânicas andesíticas relacionadas 
à Formação Santa Bárbara, anteriormente definidas como Membro Ande
sito Martins por Robertson (op. cit.). Segundo estes autores, a denomina
ção original seria imprópria, uma vez que as rochas andesfticas ocorrentes 
na área do cerro dos Martins corresponderiam a uma fácies intrusiva e efu
siva do Membro Hilário, vistas suas relações com a Formação Arroio dos 
Nobres desses autores. Descreveram a existência de duas fácies de depo
sição relacionadas à Formação Guaritas, quais sejam, uma fácies basal, do 
tipo brecha de tálus e fanglomerados, oriunda de sedimentação torrencial 
no front de montanhas, e uma fácies superior, representada por arenitos, 
gn:iuvacas, siltitos e ritmitos, em alguns casos lembrando ambientes de 
águas rasas com sedimentação semelhante à de pequenos deltas ou lagos. 

Passos.& Ribeiro (1966) e Ribeiro (1970a) aventaram a possibilidade da 
existência de uma passagem gradual entre as duas fácies da Formação Gua
ritas, anteriormente referidas, concomitante a uma subsidência mais ou me
nos lenta, oriunda do movimento de falhas, gerando uma calha ou bacia 
fechada na qual se acumulou relativa quantidade de águas rasas. 

A partir dos trabalhos até então realizados, Tessari & Giffoni (1970) cor
relacionaram a maior parte das litologias definidas como pertencente à For
mação Guaritas, na área por eles mapeada, à fácies fanglomerática, salien
tando que, além de discordâncias angulares observadas entre· as Forma
ções Santa Bárbara e Guaritas, em muitos locais a gradativa diminuição 
do ângulo de mergulho das camadas da unidade mais antiga, até sua com-
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TABELA l.XLVIII 
Suite Intrusiva Ramada. Análises químicas e composições normativas 

São Sopé Saibro 

120' 129' 
945/ 945/ 944/ 

N? da amostra 84' 91' 104' 448' 233 234 386 

Si02 72,69 75,33 73,74 74,27 76,87 77,70 75,10 75,00 77,60 

AIPJ 12,62 12,05 12,87 12,28 12,28 11,97 12,45 13,00 12,87 

Fe20 3 0,61 0,30 0,96 0,20 0,60 1,05 0,84 0,78 0,75 

~~ FeO 1,58 1,71 1,08 2,29 0,43 0,09 0,44 0,49 0,19 

"' "' MnO 0,05 0,08 0,03 0,08 0,01 0,01 <0,10 <0,10 <0,10 

:~ .~ MgO 1,45 0,49 1,21 0,58 1,51 0,10 '0,17 O, 19 0,12 

""' C aO 1,33 0,40 1,08 0,74 0,30 0,10 0,63 0,55 0,42 o- E 

-~ g Nap 3,71 3,43 3,50 3,65 3,59 3,57 3,84 3,47 3,57 

~ ~ K20 4,92 4,98 4,71 4,96 4,23 4,36 4,43 5,14 4,37 

<( "' Ti02 0,35 0,20 0,26 0,24 0,09 0,10 0,15 0,19 0,10 
m 

P205 0,08 0,07 0,03 0,08 0,01 0,03 <0, 10 <0, 10 <0, 10 
H20 O, 17 0,10 0,14 O, 15 0,24 0,31 - - -
PF 0,45 0,56 0,46 0,38 0,44 0,48 0,99 0,70 0,53 

Total 100,01 99,70 100,07 99,90 100,60 99,87 99,24 99,71 100.72 

B - - - - - - 40 64 40 
Ba 220 80 270 130 <20 <20 <260 530 84 
Be - - - - - - <2 <2 <2 
Cu 17 13 25 <3 3 <3 <5 <5 <5 

Ê 
C r - - - - - - <5 <5 13 

"- F - - - - - - 1400 1200 575 
E- La - - - - - - <30 <30 <30 
!l Li - - - - - - <50 <50 <50 o 
ãi Mg - - - - - - 880 2400 1080 
;E 

Mo - - - - - - <5 <5 <5 
"' ~ Nb 53 62 42 67 75 '65 <20 <20 <20 

"' Ni 6 7 6 5 4 6 <5 <5 <5 E 
&: Pb 70 45 36 37 37 35 33 44 36 

Rb 249,8 184,9 233,3 157,9 244,9 231,8 271 321 333 
Sn - - - - - - <5 <5 <5 
Sr 45,4 14,5 45,4 42,0 6,2 6,4 <50 <50 <50 
Zn 95 42 45 42 22 18 <200 <200 <200 
Zr 375 70 315 130 65 55 94 56 49 

Quartzo 30,49 36,13 33,42 33,05 39,27 40,54 35,82 34,99 39,60 
Ortoclásío 24,13 26,41 24,30 25,18 21,32 25,76 26,01 29,90 25,48 I 

Albita 31,56 29,29 29,75 31,07 30,39 30,48 33,03 29,62 30,13 ' 

Anortita 3,27 0,86 4,35 2,37 1,12 o 1,08 0,73 0,76 
Biotita 7,92 5,46 5,55 7,18 5,36 0,33 0,93 1,24 0,40 I 

rc. 
o o o o o o o o o ,. 

iõ Hornblenda Ed. o o .o o o o o o o 
"' ~ Ri. o o o o o o o o o 
c KS o o o o o o o o o 
~ 

~ 
Coríndon o 0,71 0,43 0,04 1,39 1,39 0,96 1,47 1,98 
Wollastonita 0,70 o o o o o o o o 

:r: 
o, I En. o o o o o o o o o 
2l Hiperstênio Fs. o o o o o o o o o 
:;:· 

Rutilo o o o o o o o o o 0.. 

u Titanita 0,86 0,49 0,64 0,59 0,22 0,22 0,37 0,47 0,24 

E llmenita o o o o o 0,22 o o o 
o Hematita o o o o o 0,88 o o O, 12 z 

Magnetita 0,91 0,45 1,43 0,30 0,89 0,29 1,26 1,16 0,94 
Zircão 0,07 0,01 0,06 0,03 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 
Fluorita o o o o o o 0,27 0,23 O, 10 
Apatita O, 19 O, 17 0,07 O, 19 0,02 0,07 0,24 0,24 0,23 
Cassiterita o o o o o o o o o 
eremita o o o o o o o o o 
Razão de alcalinidade 3,27 
de Wright 11969) 

3,54 3,01 3,55 3,66 3,90 3,84 3,10 3,32 

An 5,54 1,53 7,45 4,04 2,11 o 1,80 1,22 1,35 
Ab 53,53 51,79 50,94 53,00 57,53 54,19 54,94 49,16 53,45 
O r 40,92 46,68 41,61 42,95 40,36 45,81 43,26 49,62 45,20 

Q 34,02 38,98 36,40 36,06 42,64 41,89 37,33 36,74 41,26 
A 56,11 59,08 53,94 58,44 54,50 58,11 60,17 61,74 57,03 
p 7,87 1,94 9,65 5,50 2,85 o 2,50 1,52 1,71 

Q 35,31 39,35 38,21 37,01 43,16 41,89 37.76 37,03 41,59 
O r 28,03 28,76 27,78 28,19 23,43 26,62 27,42 31,63 26,76 
Ab 36,66 31,90 34,01 34,79 33,40 31,49 34,82 31,34 31,64 

lO - Thorton e Tuttle (1966) 86,15 92,57 87,96 89,37 92,39 98,19 95,84 95,00 97,21 

\C - Poldervaart e Parker (1964) 3,27 0,86 4,35 
" 

2,37 1,12 o 1,08 0,73 0,76 

Classificação petrográfica das amostras analisadas: 84, 91, 104, 448, 120 e 129 - granitos; 945/233 - alaskito; 945/234 e 944/386 - \eucogranito; 945/350 - granito; 945/4628 - granito lineado; 944/3998 -
leucoá\cali-feldspato granito; 944/400 - a\askito; 934/516 e 934/499 - riebeckita granito; 934/513 - \eucoálcali-feldspato granito; 934/505 - granito alcalino; 934/515 - riebeckita granito; 945/392, 945/320 e 
945/344 - alaskito. 
*Análises compiladas de Sartori (1978). 
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Caçapava 
Jaguari Santa Juliana Ramada 

Cerro da 
do Sul Cria 

945/ 945/ 944/ 944/ 934/ 934/ 934/ 934/ 934/ 945/ 945/ 945/ 
350 462~. 399B 400 516 499 513 505 515 392 320 344 

74,60 74,70 75,26 77,00 76,60 76,40 77,50 78,50 75,90 74,40 75,00 78,70 
13,20 13,30 12,24 11,60 11,40 11,90 10,90 12,18 11,60 13,20 12,40 11,10 
0,70 0,76 1,36 0,85 1,14 0,64 1,02 0,39 1,33 1,14 2,17 1,22 
0,54 0,55 0,76 0,81 0,48 0,40 0,38 0,19 0,24 0,49 <0,10 0,32 

<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0, 10 <0,10 <0,10 
0,27 0,27 0,15 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,17 <0,10 0,31 <0,10 <0,10 
1,22 ·1,06 0,29 0,38 0,33 <0,10 <0,10 <0,10 0,66 0,85 0,10 <0,10 
3,67 3,83 2;70 3,64 3,91 4,25 3,94 3,84 4,26 3,40 3,50 3,77 
4,30 4,49 5,43 5,04 4,73 4,85 4,42 4,90 4,70 4,66 4,81 4,03 
0,22 0,22 0,25 0,24 0,13 0,28 0,20 0,18 0,26 0,22 0,23 0,21 

<0,.10 <0,10 <0,10 <0,10 <0, 10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 
- - - - - - - - - - - -

0,55 0,65 0,62 0,57 0,91 0,39 0,39 0,40 1,03 0,81 0,93 0,45 

99,67 100,03 99,26 100,83 100,13 99,51 99,15 101,05 100,28 99,66 99,54 100,20 

<10 <10 46 < 10 40 < 10 20 28 <10 52 10 20 
1640 1240 276 200 32 300 41 240 96 1040 600 66 

<2 <2 <2 <10 <2 <10 < 10 <2 <2 <2 <2 <2 
<5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <27 <5 <5 <5 <5 
<5 <5 8 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <'6 

160 280 175 975 700 205 450 320 175 800 190 90 
<30 <30 32 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 
<50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 

1750 1590 1480 620 240 200 140 200 370 2000 240 120 
<5 <5 <5 <5 .. <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 

<10 < 10 <20 24 <20 42 38 <10 26 <20 <20 <10 
<5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 
14 < 10 33 < 10 22 < 10 14 < 10 < 10 33 < 10 <10 

122 195 262 162 209 161 192 189 131 173 199 191 
<5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 17 <5 <5 <5 <5 

250 190 70 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 
<200 <200 <200 <200 <200 <200 <200 <200 <200 <200 <200 <200 

132 130 270 24Ó 350 800 1180 460 500 148 260 370 

34,94 33,51 39,08 36,32 35,88 33,84 38,50 37,11 33,61 35,89 36,89 41,40 
24,56 25,65 31,86 20,29 27,91 28,65 26,17 28,36 27,74 27,00 28,56 23,63 
31,29 32,57 23,14 30,74 32,52 34,46 31,80 32,26 33,74 29,06 30,00 31,96 

5,02 4,04 o o o o o o o 2,54 o o 
1,64 1,59 1,01 1,41 0,33 0,33 0,33 0,55 0,33 1,19 0.33 0,33 

o o o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o o o 
o o o o 1,37 1,07 1,30 o 1,46 o o o 
o o o o o 0,271NSI 0,271NSI o 0,40INSI o o o 

1,69 0,67 1,95 0,36 o o o 0,55 o 1,66 1,45 0,54 
o o o o 0,05 o o o 0,72 o o o 
o o o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o o o 

0,54 0,54 0,57 0,46 0,32 o o o 0,64 0,54 o o 
o o 0,04 0,10 o 0,53 0,38 0,34 o o 0,43 0,40 
o o o o 0,34 0,47 0,82 0,11 0,11 o 2,24 0,73 

1,04 1,13 2,04 1,25 0,85 o o 0,42 o 1,70 0,01 0,75 
0,03 0,03 0,06 0,05 0,07 0,16 0,24 0,10 o 0,03 .. 0.05 0,07 
0,02 0,04 0,02 0,18 0,13 o o o o 0,15 o o 
0,24 0,24 0,24 0,23 0,24 0,21 0,19 0,20 0,24 0,24 0,23 0,19 

o o o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o o o 

3,07 3,29 2,51 3,97 5,00 5,86 6,05 4,34 5,56 2,88 3,54 5,12 

8,25 6,49 o o o o o o o 4,33 o o 
51,40 52,32 42,07 51,56 53,82 54,61 54,85 53,21 54,88 49,59 51,23 57,49 
40,35 41,20 57,93 49,44 46,18 45,39 45,15 46,78 45,12 46,08 48,77 42,51 

36,47 34,99 41,54 37,85 37,25 34,90 39,91 37,97 35,34 37,98 38,52 42,69 
52,75 56,17 58,46 62,15 62,74 65,09 60,09 62,03 64,66 56,69 61,48 57,31 
10,78 8,84 o o o o o o o 5,33 o o 
38,48 36,53 41,54 37,85 37;25 34,90 39,91 37,97 35,34 39,03 38,52 42,69 
27,05 27,96 33,86 30,11 28,98 29,55 27,13 29,02 29,17 29,37 29,98 24,36 
34,46 35,51 24,59 32,04 33,77 35,54 32,98 33,01 35,48 31,60 31,49 32,95 

91,50 92,42 96,08 96,36 96,37 97,11 96,70 98,38 95,09 93,64 96,76 97,60 

5,02 4,04 o o o ,. o o o o 2,54 o o 

GEOLOGIA/181 



la - Qu ar-ti<olito' 
1 b- Gran-ifihde·s iicos em quartzo 
2 - Átc . ...:-Íetd. gronito 

3 - Granito 90 

4 - Granodiorito 
5 - Ton.alito 
6' -- Qzo. Ólc.-feld. sienito 

7'- Ozo. sienito 

a'- Ozo. monzonito 

Q 

la 
90 

lb 

{

Qzo. diorito 
to' Qz o. ga bro 

Qzo. onortosito 

6- Álc.-feld.sienito 
7- Sienito 

8- Monzonito 

9 ...,.Monzodi?rito monzogobro 
10- Anortosito-diorito -gab ro 

9 • [Ozo. monzodiorito 
lüzo. monzogabro 60>r---,------,---~.-----\J 

Complexos Graníticos Componha 

Suíte Intrusivo Ramada 

® São Sepé-Periferia 

Ramada 

S.Juliona 

• Cerro Crio 

® Jaguori + Saibro 
A Coçopovq 

Fig. 1.124- Diagrama 0-A-P normativo, de Streckeisen (1976). Suíte Intrusiva Ramada. 
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Fig. 1.125 - Diagrama Si02 x razão de alcalinidade, de Wright (1969). Suíte Intrusiva Ramada. 

pleta horizontalização, dá margem a que as duas formações se confundam, 
não invalidando, a partir daí, a hipótese muito provável da existência de pas
sagem gradacional entre ambas ou, no máximo, a ocorrência de discordân
cias do tipo paralelo. 

Loss & Roisenberg (1972), através da análise das características sedi
mentológicas, ambientais e tectonoestratigráficas destes sedimentos, ad
mitiram que as seqüências sedimentares eopaleozóicas do Rio Grande do 
Sul constituiriam típicos depósitos molássicos tardigeossinclinais da Oro
gênese Porongos. 

A ocorrência do Conglomerado Coxilha, restrito à porção oeste da Fa
lha Santa Bárbara, depositado em leve discordância angular sobre a For
mação Santa Bárbara e ausente a leste do stock de Caçapava, como cons
tatou Ribeiro (1970a), levou Jackson et alii (1973) a considerar esta litolo-
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Fig. 1.126- Diagrama da relação Rb x Sr, de Condie (1973). Suíte Intrusiva Ramada. 
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Fig. 1.127 - Diagrama de diferenciação Ba x Rb x Sr, de El Bouseily & El Sokkary (1975). Suíte In
trusiva Ramada. 

gia como um provável equivalente lateral da Formação Guaritas, com ca
racterísticas litológicas distintas mas talvez sincrônico à mesma. 

Carraro et alii (1974) adotaram para o Grupo Camaquã a proposição de 
Ribeiro et a/ii (1966), considerando, no entanto, o Conglomerado Coxilha 
como uma litologia integrante da Formação Santa Bárbara. 

Camozzato & Marques (1977) caracterizaram, sob a denominação in
formal de Complexo Vulcânico Ácido do Canzil, uma associação de rochas 
vulcânicas ácidas, composta por riolitos, riodacitos e feldspato riolitos, ocor
rentes em zona brechada, alinhada na direção nordeste-sudoeste. A posi
ção estratigráfica deste complexo vulcânico foi sugerida como contempo
rânea com a deposição da Formação Santa Bárbara e anterior à sedimen
tação das rochas gonduânicas. Como já se referiu, tais rochas foram, nes
te relatório, aglutinadas à Formação Acampamento Velho. 
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Fig. 1.128 - Diagrama 0-Ab-Or, com isobãricas mlnimas de Tuttle & Bowen 11958) e Luth, Jahns 
e Tuttle 11964). Composicão média de granitos variscanos (V), caledonianos (C) e alpinos (A) de 

Hall (1971). Sulte Intrusiva Ramada. 
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Fig. 1.129 ·_ Diagrama An-Ab-Or, com isobãrica mlnima de pH20 = 5 kb, de Winkler l19n). Sul
te Intrusiva Ramada. 

Ribeiro & Lichtenberg (1978) propuseram formalmente a adoção de dois 
membros para a Formação Santa Bárbara: Camadas Lanceiros e Rodeio. 
Velho (Ribeiro et alii, 1966). As Camadas Lanceiros seriam constituídas por 
arenitos, arcóseos e possantes conglomerados, intercalados por siltitos e 
argilitos em quantidades subordinéldas, enquanto que o Membro Rodeio 
Velho estaria representado por lavas de composição intermediária com gran
des vacúolos preenchidos por amígdalas a calcedônia, ametista, quartzo 
e carbonatos. Da mesma forma, propuseram a formalização de dois mem
bros para a Formação Guaritas: Camaradas Guarda Velha (inferior), repre
sentadas por detritos rudáceos, com brechas de tálus e fanglomerados, que 
grada riam lateralmente para arenitos grosseiros, e Camadas Varzinha (su
perior), representadas por arenitos vermelhos, siltitos e argilitos intercala
dos. Estes autores, corroborando com Ribeiro & Fantinel (1978), admitiram 

uma notória diferença de comportamento tectônico entre as épocas de de
posição das FÕrmações Santa Bárbara e Guaritas. Os sedimentos relacio
nados à Formação Santa Bárbara, durante a sua deposição, teriam sofri
do, ainda, influências de esforços de natureza com pressionai e cisalhante, 
responsáveis pela formação de calhas molássicas. Tais movimentos deve
riam ter. amainado drasticamente durante a deposição da Formação Gua
ritas. Entretanto, admitiram ainda que os falhamentos criadores das gran
des escarpas permaneceram ativos nos flancos da bacia, conforme indi
cariam os tálus basais das Camadas Guarda Velha. 

Para Fragoso-César (1980), o Grupo Camaquã seria constituído por se
dimentos molássicos pós-tectônicos, à base de detritos imaturos, que preen
cheram calhas tectônicas surgidas no final do Ciclo Brasiliano, caracteri
zando depósitos de leque aluviais associados a ambientes fluviolacustres 
de clima árido a semi-árido, com arenitos eólicos localmente reconhecíveis. 

Finalmente, em 1981, os formandos do curso de geologia da UNISINOS, 
em mapeamento da região de Caçapava do Sul, caracterizaram, na For
mação Santa Bárbara, uma fácies areno-síltica (superior) representada por 
arenitos subarcoseanos avermelhados, com grãos subarredondados, apre
sentando estratificação cruzada acanalada, tendo subordinadamente sil
titos estratificados, em contato gradacional com uma fácies conglomerá
tica, inferior, representada por conglomerados polimíticos com seixos de 
andesito, granitos, rochas calcossilicatadas e metapelíticas tendo, subor
dinadamente, arenitos conglomeráticos com acamamento gradacional e 
ocorrências esparsas de brechas de tálus na base da seqüência. 

Neste relatório é adotada a designação Grupo Camaquã conforme a pro
posição de Robertson (1961 e 1966), o qual é aqui dividido nas Formações 
Santa Bárbara, a inferior, e Guaritas, a superior. O Conglomerado Coxilha, 
de Robertson (op. cit.), de ocorrência restrita, é aqui incluído na Formação 
Santa Bárbara. Da mesma forma, as rochas andesíticas que ocorrem nes
ta unidade litoestratigráfica e que foram anteriormente denominadas como 
Andesito Martins ( Robertson, op. cit.) e redefinidas como Membro Rodeio 
Velho (Ribeiro et alii, 1966) são consideradas como simples fácies litológi
cas desta formação, em virtude de poderem constituir um pulso tardio e 
recorrente do Vulcanismo Hilário, já que, para as efusivas ácidas Acampa
mento Velho, foi possível, em bases geocronológicas, estabelecer a gran

. de alongação temporal deste evento. 
Ao contrário do que se supunha até o presente, as relações de contato 

entre as Formações Santa Bárbara e Guaritas, visto o observado durante 
a fase de mapeamento do Projeto RADAMBRASIL na área da folha das Pal
mas (SH.22-Y-Cl, na região da mina Camaquã e ao longo da BR-153, mos
tram aparente transição entre os litótipos das unidades mencionadas, fato 
já referido por Tessari & Giffoni (1970) e interpretado como resultado do lento 
e gradual assoreamento da bacia de acumulação. Entretanto, não sedes
carta a possibilidade da ocorrência de discordâncias locais entre essas duas 
unidades, relacionadas aos sistemas deposicional e tectônico atuantes por 
ocasião da evolução sedimentar da bacia. 

1.2.16.2 - Formàção Santa Bárbara 

1.2.16.2.1 - Distribuição na área 

A Formação Santa Bárbara encontra-se restrita às Folhas SH.22-Y-A e 
SH.22-Y-C, constituindo grandes áreas que obedecem a um padrão 
nordeste-sudoeste, evidentemente controladas pela tectônica da região, 
sendo individualizadas em cinco regiões de ocorrência. 

A área de ocorrência mais importante (Fig. 1.80) estende-se desde a lo
calidade de Colônia, a noroeste de Caçapava do Sul, até as proximidades 
da confluência do arroio Hilário com o arroio Camaquã-Chico, apresen
tando, grosso modo, forma lenticular, orientada segundo o padrão já men
cionado e dimensões variando em torno de 60 km de comprimento e 12 km 
de largura. 

A leste do Granito Caçapava do Sul ocorre uma faixa alongada e estrei
ta desta formação, com 30 km de comprimento por 2 km de largura, a qual 
se estende desde as proximidades de Bom Jardim até a região do cerro da 
Angélica, localizado a leste da porção sul do granito acima mencionado. 
A partir daí, esta unidade, volta a aflorar numa pequena área localizada a 
poucos quilômetros a sudoeste do cerro dos Martins. 

A leste do arroio do Tigre ocorre outra área de exposição com 22 km 
de comprimento e largura màxima, tomada em sua porção mediana, de cer
ca de8 km. 

A segunda área de maior importância referente a esta unidade consti
tui uma larga faixa que se estende desde a região a leste da mina Cama
quã, dirigindo-se para sudoeste, até as proximidades da confluência dos 
arroios Velhaco e Torrinhas, onde se bifurca, de um lado acompanhando 
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grosseiramente o leito do arroio Velhaco e, de outro, seguindo paralelamente 
a margem esquerda do arroio Boiei, numa extensão total de aproximada
mente45km. 

A leste da mina Camaquã, na forma de uma faixa linear discontínua, 
com aproximadamente 30 km de extensão e direção também nordeste, ocor
rem espessos derrames de lavas andesiticas intercaladas concordantemente 
com os sedimentos da Formação Santa Bárbara. Corpos menores desta 
rocha ocorrem na região de Apertados, a sul do arroio Torrinhas. 

Na região abrangida pelo arroio lrapuazinho, afluente do arroio lrapuá, 
ocorre uma outra faixa alongada, com aproximadamente 25 km de com
primento, cuja largura varia de 2 a 7 km. 

Finalmente, a leste desta área, a Formação Santa Bárbara apresenta
se compondo uma ocorrência isolada de formato aproximadamente lenti
cular, com aproximadamente 4 km2 e orientada segundo a direção 
noroeste. 

1.2.16.2.2 - Posição estratigráfica 

Pelo fato de apresentar uma ampla distribuição, a Formação Santa Bárba
ra, mesmo que confinada aos domínios das Folhas SH.22-Y-A e SH.22-Y
C, apresenta relações de contato com grande número de unidades litoes
tratigráficas do Escudo Sul-Rio-Grandense. 

Na maior área de exposição, localizada a oeste do Granito Caçapava do 
Sul, esta unidade encontra-se ora repousando discordantemente, ora em 
contatos tectônicos, com o Complexo Vacacaí e com as Formações Arroio 
das Ilhas, Hilário, Acampamento Velho e Mangueirão. Na região do arroio 
Lajeado, localizado a oeste de Guaritas, a Formação Santa Bárbara encontra
se aparentemente sobreposta concordantemente pela Formação Guaritas. 

Na região do arroio do Tigre, a Formação Santa Bárbara, a oeste, ocor
re recobrindo os Complexos Cambaí e Vacacaf, bem como as Formações 
Mangueirão e Hilário, enquanto que, em sua porção noroeste e leste, os 
contatos, respectivamente com os Complexos Vacacaí e Cambaí, são pre
dominantemente tectônicos. Na porção meridional desta área, a Forma
ção Santa Bárbara é superposta por alguns afloramentos residuais da For
mação Santa Tecla. 

Na porção leste do Granito Caçapava do Sul, em todas as áreas de ocor
rência, a Formação Santa Bárbara afiara sob a Formação Guaritas man
tendo, com esta, contatos gradacionais e tectônicos, enquanto que, em 
relaÇão à Formação Mangueirão, nesta mesma área, os contatos são ex
clusivamente tectônicos, através da Falha Lopes. 

À sudoeste do cerro dos Martins, esta formação encontra-se, a oeste, 
em contato por falha com o Complexo Vacacaí, a leste e a norte repousa 
discordantemente sobre a Formação Mangueirão, enquanto a sul gradua 
para a Formação Guaritas. 

Na área situada a leste da mina Camaquã, a Formação Santa Bárbara 
encontra-se em contato discordante e tectônico com a Formação Manguei
rão e nitidamente discordante com o Grupo Cerro dos Madeiras, ao passo 
que, a sul do arroio Torrinhas, é recortada por diques de álcali-olivina dia
básio da Suíte Alcalina Passo da Capela e encoberta, através de discordância 
angular, pelo Grupo Guatá, mantendo, com a Formação Guaritas, conta
to tectônico próximo ao arroio Torrinhas e gradacional na maioria dos casos. 

Deve-se ainda particularizar, a leste da Falha Tapera- Emiliano e ao sul 
do arroio Torrinhas, a existência de rochas andesíticas intercaladas nos con
glomerados e arenitos conglomeráticos da Formação Santa Bárbara. Es
tes corpos, tabulares ou lenticulares, são predominantemente derrames an
desíticos vesiculares, orientados segundo a direção nordeste, havendo, en
tretanto, ocorrências intrusivas compondo sills ou diques. 

Nos afloramentos realizados na região do arroio lrapuazinho, a Forma
ção Santa Bárbara encontra-se em contato, por falha e localmente discor
dante, com o Grupo Cerro dos Madeiras e com a Formação Mangueirão 
e, nas porções norte e noroeste, encontra-se sotoposta a sedimentitos gon
duânicos dos Grupos Itararé e Guatá. Ainda ocupando uma zona brecha
da e triturada de direção nordeste, concordante com a zona da Falha Aberta 
dos Cerras e apresentando uma largura de aproximadamente 1 km, rochas 
relacionadas ao Complexo Vulcânico Ácido do Canzil, de Camozatto & Mar
ques (1977), aqui enquadradas na Formação Acampamento Velho, se jus
tapõem aos depósitos sedimentares da Formação Santa Bárbara com uma 
estreita faixa de metamorfismo de contato. 

As relações de contato descritas acima permitem posicionar a Forma
ção Santa Bárbara acima das unidades do Grupo Maricá, sobre as quais 
se encontra, em muitos casos, em discordância angular. Por outro lado, as 
observações de campo e os resultados obtidos por outros autores permi
tem, com muita segurança, atribuir uma passagem gradacional dos sedi-
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mentos atribuíveis à Formação Santa Bárbara (inferior) para as litologias 
da Formação Guaritas (superior), ocorrendo entre ambas tão-somente dis
cordâncias angulares locais ou mesmo aparentes. Em vista das datações 
obtidas para a Formação Acampamento Velho, do Grupo Maricá, é atribuída 
idade cambroordoviciana para a unidade em questão. 

1.2.16.2.3- Litologias 

A seqüência litológica apresentada corresponde àquela ocorrente na 
localidade-tipo desta unidade, definida na região abrangida pelos arroios 
Lanceiros e Santa Bárbara, não devendo ser estendida, em sua totalidade, 
para outras áreas de ocorrência pois que, em cada uma delas, a sedimen
tação é decorrência de fatores locais de deposição. 

As camadas basais da Formação Santa Bárbara são caracterizadas por 
conglomerados, que podem atingir centenas de metros de espessura, on
de predominam, drasticamente, fragmentos das rochas mais antigas aflo
rantes em áreas adjacentes. Em geral estes fragmentos são seixos e mata
cães angulosos a subangulosos dispersos em matriz grauváquica ou de grâ
nulos, com partículas da própria rocha que lhe deu origem, variando o ta
manho, grau de arredondamento, abundância e seleção dos elementos em 
função da distância por eles percorrida desde suas áreas-fonte. Estas va
riações texturais estão evidenciadas de forma gradativa em seções tanto 
horizontais com verticais. 

Os conglomerados basais, inicialmente bastante grosseiros, com o aplai
namento gradativo das áreas-fonte, tornam-se mais finos, intercalando-se, 
por vezes, com camadas arenosas até darem lugar a estas litologias. 

Estas camadas arenosas, inicialmente apresentando níveis conglome
ráticos, são formadas por arenitos arcoseanos,grauvacas e siltitos, com nítida 
estratificação paralela e grande continuidade lateral. Encontram-se reco
bertas por uma seqüência que, iniciando com camadas arenosas, exibe in
tercalações de delgados níveis de conglomerados, arenitos finos, la mina
dos, e siltitos. 

Como resultado de um aumento gradativo das condições de transpor
te, esta seqüência torna-se mais conglomerática até passar, definitivamente, 
a espessos bancos de conglomerados e arenitos conglomeráticos. Estes 
conglomerados, segundo Bocchi (1970), são constituídos predominante
mente por seixos, dispostos em camadas, de uma única litologia, ora gra
nítica ora metamórfica etc., subarredondados a arredondados, com diâ
metro variando de 1 a 5 em, dispostos em camadas paralelas, com estrati
ficação incipiente de 20 a 30 em de espessura. A matriz destes conglome
rados é arenosa média a grosseira, com coloração escura. Os conglomerá
dos graduam para uma seqüência de arenitos arcoseanos, por vezes con
glomeráticos, mal classificados, com matriz síltico-argilosa e cimento fer
ruginoso; a cor destas litologias é púrpura a vermelha, enquanto a espes
sura dos estratos varia de 5 a 50 em. 

Recobrindo estes sedimentos ocorre um pacote conglomerático com 
até algumas centenas de metros de espessura, constituído por seixos de 
granitos, riolitos, andesitos, quartzitos, quartzo leitoso, gnaisses e xistos, 
imersos em uma matriz arenítica, mal classificada e de cor marrom-escura; 
este pacote apresenta sua melhor exposição na localidade de Pedra do Se
gredo, a sudoeste de Caçapava do Sul. 

A esta época, uma provável reativação da Falha de Santa Bárbara teria 
provocado o basculamento das camadas desta unidade, ao mesmo tem
po em que a região vizinha ao Granito Caçapava do Sul teria se elevado so
bremaneira. Como decorrência, depositou-se um fino pacote de conglo
merados com seixos e matações fundamentalmente constituídos por ro
chas graníticas, apresentando, pelas razões expostas, certa discordância 
deposicional em relação às litologias sotopostas. Embora em trabalhos an
teriores estas rochas tenham sido consideradas como pertencentes a uma 
unidade distinta da Formação Santa Bárbara, denominada Conglomera
do Seiva I por Robertson (1961 e 1966), neste relatório a mesma é engloba
da provisoriamente na unidade ora descrita, não se descartando a possibi
lidade de ser cronologicamente correlacionável à Formação Guaritas, co
mo salientaram Jackson et alii (1973). 

Em alguns locais, sedimentos atribuídos a esta unidade encontram-se 
representados por arenitos de origem eólica. Tais depósitos são encontra
dos na região das cabeceiras do arroio das Palmas e também a leste da mi
na Camaquã, próximo à localidade de Rodeio Velho. Esta fácies litológica 
está marcada pela presença de espessos bancos de arenitos, com tonali
dade rosa-avermelhada a esbranquiçada, granulação fina a média, quart
zosos, mostrando grãos foscos geralmente arredondados. Estas rochas . 
mostram-se com pouca matriz, um percentual baixo de feldspatos e com 
estratificação cruzada tangencial. Estes depósitos representariam, em con-



dições de clima árido a semi-árido, campos de dunas localizados, possivel
mente, em áreas. mais internas da bacia de sedimentação, onde, em posi
ções interdistributárias e junto à fácies lacustre, haveria condições de for
mação de depósitos eólicos. 

As rochas vulcânicas intercaladas na Formação Santa Bárbara ocorrem, 
segundo Ribeiro et ali i 11966), na forma de espessos derrames de lavas, com 
estrutura em trapp, intercalados concordantemente com os sedimentitos. 
Os mesmos autores estimaram, para estes vulcanitos, uma espessura de 
aproximadamente 100m, com a individualização de 3 derrames marcados 
por intercalações de camadas de arenito. Utologicamente, estas rochas vul
cânicas constituem-se de andesitos marrom-avermelhados, geralmente 
amigdalóides, podendo, no entanto, ocorrer na forma maciça, com textu
ra equigranular fina a afanítica. Ribeiro et alii (op. cit.) referiram-se a uma 
tendência de alongamento das vesículas, decorrente do fluxo das lavas. 

Em função da dificuldade de obtenção de amostras para confecção de 
lâminas delgadas, a r:aracterização microscópica não tem representativi
dade confiável para toda a seqüência. Os dados disponíveis dão conta de 
que, microscopicamente, esta rocha mostra-se equigranularfina, com ra
ros microfenocristais, com tamanho em torno de 1,5 mm aproximadamente, 
apresentando estado razoável de conservação. A matriz exibe-se intergra
nular, sem amfgdalas, compondo-se basicamente de plagioclásio, além de 
opacos, qua~o e feldspato potássico subordinados. O plagioclásio, repre
sentado pela.andesina, apresenta-se em finas ripas com geminações po
lissintéticas da Albita, dispondo-se de maneira entrelaçada, com 1,5 mm 
de comprimento em média. Os microfenocristais de plagioclásio apresen
tam zonação irregular e aspecto idiomórfico. Os espaços intergranulares 
são constituídos por pontuações de opacos parcialmente oxidados, que 
liberam óxido de ferro. O quartzo e o feldspato alcalino formam finos inter
crescimentos nas posições intersticiaís, apresentando-se impregnados por 
óxidos de ferro, o que torna difícil sua caracterização. No entanto, o cálcu
lo normativo acusou sua presença e seu percentual de ocorrência (Tab. 
1.XXXVII}. Como acessórios, ocorrem opacos e abundantes agulhas alon
gadas de apatita. Os componentes secundários estão representados por 
uma quantidade de argila-minerais e óxidos de ferro. 

As estruturas exibidas pela Formação Santa Bárbara estão intimamente 
relacionadas à tectônica rígida sin e pós-deposicional decorrente dos fa
lhamentos ocorrentes no fim do Pré-Cambriano e início do Paleozóico. Como 
resultado de tal atividade tectônica, as camadas sedimentares então de
positadas estiveram sujeitas a basculamento de blocos, com conseqüen
te inclinação dos estratos e formação de aparentes dobras sinclinais, mo
tivadas principalmente por drags e convergência de mergulhos no sentido 
do centro das áreas de sedimentação. 

A Formação Santa Bárbara encontra-se, ao longo dos vaies dos arroios 
Santa Bárbara e Lanceiros, estruturada em homoclinal, onde as camadas 
possuem, predominantemente, direção nordeste com mergulhos para su
deste. Entretanto, nas proximidades da Falha Santa Bárbara, conforme já 
mencionado por Bocchi (1970), as camadas desta formação acham-se es
truturadas segundo a forma de uma sinclinal alongada, causada por drag 
de falha que provoca, também, um intenso diaclasamento nos 
conglomerados. 

Na região de cerro dos Cabritos, a presente unidade está preservada ao 
longo de uma estrutura do tipo graben, com cerca de 15 km de comprimento 
e2 km de largura, sendo bordejada, de ambos os lados, pela Formação Ar
roio das Ilhas. 

A leste do arroio do Tigre, Tessari & Giffoni (.1970) descreveram a exis
tência de duas sinclinais, às quais denominaram Sinclinais do Cerro Ale
gre e do Limoeiro, relacionadas a perturbações originadas pela Falha Cer
ro Alegre. 

A sul do arroio Torrinhas, as litologias desta unidade apresentam dire
ções leste-oeste com acentuado mergulho para sul, o qual decresce gra
dativamente até atingir a horizontalidadé completa, quando passa a cons
tituir a Formação Guaritas, indicando, aí, a inexistência de discordância an
gular entre ambas. Ainda nesta área, tanto os sedimentos como os corpos 
andesíticos relacionados à Formação Santa Bárbara, ocorrentes nas pro
ximidades da Falha do Espinilho, formam uma sinclinal alongada causada 
pelo drag da mesma, sugerindo, inclusive, um deslocamento deste bloco 
no sentido norte. 

Ao longo da Falha Tapera- Emiliano, os arenitos conglomeráticos apre
sentam direções concordantes com a mesma, com seus mergulh~s suge
rindo a existência de anticlinais e sinclinais paralelas entre si. Estas mes
mas condições são observadas na zona de falha, de direção noroeste, lo
calizada a sudoeste da desembocadura do arroio Velhaco. 

A oeste do arroio Rondinha, onde se intercalam sedimentos e derrames 
andesíticos, a Formação Santa Bárbara possui direção geral noroeste com 
mergulhos de 10° a 20° para sudoeste, formando uma estrutura do tipo ho
moclinal gradando, em função da horizontalização das camadas no senti
do oeste, para a Formação Guaritas. A mesma estrutura homoclinal, po
rém com direção geral N10°-30°E, mergulhando para sudeste, é observa
da a leste da Falha Lopes, na região de Bom Jardim. Esta estrutura repete
se a sudoeste do cerro dos Martins bem como na região do arroio lrapuazi
nho, onde apresenta a mesma direção, porém com mergulhos de 10° a 40° 
para noroeste. 

1.2.16.3- Formação Guaritas 

1.2.16.3.1 - Distribuição na área 

A Formação Guaritas acha-se restrita às Folhas SH.22-Y-A e SH.22-Y-C, 
constituindo uma ampla e descontínua cobertura, com direção geral NE
SO, individualizada em duas áreas de ocorrência. 

A área mais extensa, situada a leste de Caçapava do Sul ( Fig. 1.80), ocu
pa uma faixa com aproximadamente 70 km de comprimento e largura de 
30 km. O limite oeste de distribuição desta unidade estende-se desde are
gião de Bom Jardim, passando pelo cerro dos Martins, contornando-o e 
prosseguindo para sudoeste até as proximidades do rio Camaquã, onde 
inflete-se para sudeste, mantendo-se aproximadamente paralela ao mes
mo até a região do Passo do Cação. A partir daí, a linha de contato toma 
direção nordeste até a região da mina Camaquã, envolvendo-a e 
prolongando-se, sinuosamente, para leste-sudeste até a borda da serra das 
Encantadas, onde sofre uma inflexão para nordeste estendendo-se até as . 
proximidades do arroio lrapuazinho. 

A segunda área constitui uma faixa igualmente alongada, localizada a 
oeste de Torrinhas, que se desenvolve desde as cabeceiras do arroio Ve
lhaco até às proximidades da foz do arroio Torrinhas, numa extensão de 45 
km e largura máxima em torno de 14 km. 

1.2.16.3.2- Posição estratigráfica 

Além de inúmeros contatos tectônicos observados ao longo de sua gran
de distribuição em área, a Formação Guaritas recobre, em discordância do 
tipo não-conformidade, as litologias atribuídas aos Complexos Cambaí e 
Vacacaf a sul da mina Camaquã, no primeiro caso, e nas proximidades dos 
cerres da Angélica e dos Martins, no segundo. Nos dois últimos locais, con
tatos semelhantes são observados em relação a duas pequenas ocorrên
cias da Formação Hilário; o mesmo tipo de discordância se dá ao longo de 
uma linha descontínua, de direção nordeste, que se estende desde as pro
ximidades de Santana da Boa Vista até a leste de Torrinhas, onde as rochas 
sedimentares recobrem metamorfitos do Grupo Cerro dos Madeiras, do Su
pergrupo Porongos. 

A presente unidade repousa em discordância angular sobre os sedimen
tos das Formações Arroio dos Nobres, a norte de Santana da Boa Vista, 
e Mangueirão, em várias localidades tais como no cerro dos Martins, na mina 
Camaquã, nas proximidades do Passo do Cação, a oeste de Torrinhas, e 
nas cabeceiras do arroio Rondinha. 

Em relação à Formação Santa Bárbara, na maioria dos casos há uma 
nítida passagem gradacional desta para os sedimentos sobrepostos da For
mação Guaritas, gerada pela gradativa horizontalização dos estratos da pri
meira. É comum, no entanto, a observação de discordâncias locais ou apa
rentes, resultantes do basculamento de blocos ou do surgimento de áreas 
pequenas, emersas, nos bordos da bacia de sedimentação em um dado mo
mento, enquanto que o aporte de material sedimentar mantinha-se cons
tante em toda a área de deposição. 

O limite norte da Formação Guaritas é marcado pelo recobrimento por 
parte das unidades gonduânicas, af representadas pela Formação Rio do 
Sul e Grupo Guatá. 

Finalmente, inúmeros diques de álcali-olivina diabásio e de diabásio re
lacionados, respectivamente, à Suíte Alcalina Passo da Capela e à Forma
ção Serra Geral, foram registrados truncando os sedimentos da presente 
unidade sedimentar. 

Portanto, as relações de contato acima descritas posicionam a Forma
ção Guaritas entre a Formação Santa Bárbara, dentre outras (inferiores), 
e o conjunto litológico atribuível à Bacia do Paraná e à Suíte Alcalina Pas
so da Capela (superiores), mantendo-se, em princípio, uma idade cambroor
doviciana para a formação em questão. 
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1.2.16.3.3 - Litologias 

A Formação Guaritas é constituída por dois conjuntos litológicos. O ba
sal, denominado fácies fanglomerática (Ribeiro et a/ii, 1966) ou Camadas 
Guarda Velha (Ribeiro & Lichtbenb!!rg, 1978), consta de áreas restritas de 
tálus e extensas faixas de fanglomerados, com matacões e seixos arredon
dados a angulosos, imersos numa matriz arenosa arcoseana, alternando
se com arenitos conglomeráticos, feldspáticos ou quartzosos, enriqueci
dos em seixos nas suas bases. Os fragmentos presentes apresentam-se, 
em sua maioria, bem arredondados, formados por quartzo leitoso, grani
tos, gnaisses, quartzitos, milonitos silicificados e, secundariamente, por rio
fitos, andesitos, arcóseos, grauvacas e siltitos, cuja relação de freqüência 
depende da constituição da área-fonte. Entretanto, nas encostas da serra 
das Encantadas, próximo à BR-392, a Formação Guaritas apresenta frag
mentos angulosos, de dimensões atingindo até 80 em, imersos caoticamen
te numa matriz arenosa em mistura com fragmentos angulosos das rochas 
vizinhas, com dimensões variando de 5 a 10 em, e composição predomi
nantemente xistosa. Associados a este pacote, um típico depósito de tálus, 
ocorrem arenitos arcoseanos a subarcoseanos e arenitos quartzosos, com 
cimento geralmente ferruginoso. As litologias descritas afloram predomi
nantemente a norte, noroeste e oeste da mina Camaquã, nos limites leste 
desta unidade, próximo à BR-392 (Ribeiro et ali1; 1966), bem como em grande 
parte da área relacionada a esta unidade existente a sul do rio Camaquã (Tes
sari & Giffoni, 1970). 

O conjunto superior, denominado de fácies subaquosa (Ribeiro et ali i, 
1966) ou Membro Varginha (Ribeiro & Lichtenberg, 1978), tem maior dis
tribuição em área, apresentando estratos horizontalizados. Quando apre· 
sentam estratificação cruzada, esta é acanalada, com setstruncados abrup
tamente e unidirecionais, os sedimentos envolvidos tendendo a ser mais 
finos e o conjunto lembrando a desembocadur(l de pequenos deltas em la
gos. Estes depósitos são marcados pela predominância de arenitos de ele
vado grau de maturidade, caracterizados pelo arredondamento dos grãos 
detríticos, pela classificação boa a média e granulação média a fina (Figuei
redo Filho, 1966). Estes sedimentos compreendem arenitos vermelhos, felds
páticos ou quartzosos, que se dispõem como horizontes sucessivos, na base 
dos quais se encontram concentrações de seixos esparsos e alinhados ao 
longo da estratificação. Estes fragmentos, geralmente bem arredondados 
e de tamanho sensivelmente reduzidos (2 a 6 em), raramente atingindo va
lores acima de 15 em, mostram-se com uma composição constante de ro
chas sedimentares, tais como arenitos, arcóseos, grauvacas e siltitos com 
altas percentagens de quartzo leitoso, calcedônia e quartzo, o cimento sen
do, geralmente, ferruginoso. Segundo Figueiredo Filho (op cit. J estes se
dimentos possuem uma forte tendência de apresentarem curvas granulo· 
métricas com truncamento das frações argila e silte, evidenciando uma me
lhor seleção em relação à Formação Santa Bárbara. Também ocorrem, em 
quantidades relativamente moderadas, seixos de granitos e gnaisses, sen
do caracteristicamente reduzidas as ocorrências de riolitos e xistos, eviden
ciando características nitidamente transgressivas para esta formação, con
forme já havia sido sugerido por Ribeiro et ali i (1966). Associados a estes 
pacotes, ocorrem arenitos conglomeráticos, delgadas camadas de conglo
merados, siltitos e argilitos intercalados. Os arenitos conglomeráticos pos
suem ocorrência restrita a pequenas lentes, com tonalidades esverdeadas 
devidas à grande quantidade de matriz. Os arenitos finos, por sua vez, são 
maciços, com cor amarelo-clara, apresentando, subordinadamente, estra
tificação cruzada acanalada, com concentrações de lamitos em determi
nados níveis. Finalmente, os siltitos e argilitos, com colorações avermelha
das, esverdeadas e esbranquiçadas, intercalados nas litologias anteriores, 
mostram uma nítida estratificação plano-paralela. 

Ao sul da BR-392, conforme já mencionado por Robertson (1961 e 1966) 
e Ribeiro et ali i (1966), a Formação Guaritas apresenta a sua espessura má
xima, estimada em aproximadamente 300m. Nesta região, esta unidade 
apresenta-se horizontalizada, sendo composta predominantemente por are
nitos com alguns níveis de siltitos e argilitos intercalados. 

As camadas da Formação Guaritas encontram-se predominantemen
te horizontalizadas a suborizontalizadas. Entretanto, seja devido a falhamen
tos, arqueamento ou estratificação cruzada de grande porte, como espe
cialmente evidenciado na porção basal desta formação, estas camadas 
encontram-se basculadas, com mergulhos de 5° a 20• e, eventualmente, 
de 30• nas zonas adjacentes a falhamentos, conforme já caracterizado por 
Ribeiro et alii (1966). De um modo geral, na porção basal da FormaçãÓ Gua
ritas, onde predominam os conglomerados, as camadas apresentam cará
ter lenticular e estratificação em grande escala. Nestes sedimentos, a es
tratificação é definida por linhas de seixos nos arenitos conglomeráticos 

186/GEOLOGIA 

intercalados. As camadas superiores têm maior continuidade lateral, apre
sentando, de modo geral, estratificação plano-paralela em camadas hori
zontalizadas e suborizontalizadas, nas quais predominam amplamente os 
arenitos ou-estratificação cruzada, ocasionalmente acanalada e em cunha, 
do tipo nitidamente subaquoso, com estratos de 0,2 e 1,5 em cortados em 
ângulos abruptos de até 30•. Estratificação do tipo laminar ocorre nos silti
tos e argilitos sendo, por isso, subordinada. 

1.2.17- Supergrupo Tubarão 

1.2.17.1 -Generalidades 

O "Sistema de Santa Catarina", proposto por White (1908), estabeleceu 
as bases da estratigrafia para os sedimentos gonduânicos da Bacia Sedi
mentar do Paraná, constituindo-se em marco de referência no desenvolvi
mento dos trabalhos geológicos relacionados com essa bacia. As unida
des descritas pelo referido autor encontram-se expostas ao longo da anti
ga "Estrada Nova do Rio do Rasto", rodovia SC-438, Lauro Müller-São 
Joaquim, localizada na porção nordeste da Folha SH.22 Porto Alegre, no 
Estado de Santa Catarina. 

O termo Tubarão foi empregado por White (1908) para denominar, co
mo "Série", o conjunto de sedimentos sobrepostos ao embasamento cris
talino e sotopostos à "Série" Passa-Dois na região carbonífera de Santa 
Catarina, drenada pelas águas do rio Tubarão, reconhecendo e correlacio
nando a presença destes sedimentos também no Rio Grande do Sul e Pa
raná. A subdivisão original constava da base para o topo de: arenitos e fo
lhelhos amarelos, conglomerado de Orleans (glacial), folhelhos e arenitos 
com camadas de carvão do Rio Bonito e Folhelho Palermo. Posteriormen
te, Oliveira (1916) introduziu a terminologia "Série" Itararé, a qual engloba
va as porções basais da proposição pioneira (conglomerado de Orleans e 
arenitos e folhetos amarelos), restringindo o nome Tubarão para as rochas 
associadas às ocorrências de carvão e ao Folhelho Palermo. 

Seguiram-se os trabalhos de Ou Toit (1927), Carvalho (1932), Leínz (1937), 
Rocha & Scorza (1940), Gordon Junior (1947), Maack (1947), Beurlen 
(1953a), Beurlen & Martins (1953), Lange (1954), Beurlen, Sena Sobrinho 
e Martins (1955), Putzer (1955), Machado & Castanho (1957), Delaney & 
Goiii (1963), entre outros, que abordaram diversos aspectos desta unida
de, como divisões e classificações, mantendo entretanto a designação "Sé
rie" Tubarão. Pinto et ali i (1966) e Campos (1967) foram os precursores na 
utilização da denominação litoestratigráfica Grupo Tubarão, consideran
do os sedimentos Itararé e Guatá na categoria de subgrupos. Outros pes
quisadores, como Northfleet, Medeiros e Mühlmann (1969), Silva (1970 e 
1977), lssler et alii (1972), Willig et alii (1974), Carraro et alii (1974), Knijnik 
(1974), Fulfaro, GamaJuniore Soares (1980), contribuíram para consagrar 
o termo Grupo Tubarão. 

Mühlmann et ali i (1974) e Schneider et ali i (1974), ao efetuarem uma re
visão estratigráfica da Bacia do Paraná, propuseram elevar o Grupo Tuba
rão à categoria de supergrupo, subdividindo-o em Grupo Itararé e Grupo 
Guatá. O primeiro foi subdividido em quatro formações: Campo do Tenente, 
Aquidauana, Mafra e Rio do Sul, mencionando somente a ocorrência da 
última unidade litoestratigráfica no Rio Grande do Sul. O Grupo Guatá foi 
considerado conforme as proposições de Gordon Junior (1947), sendo cons
tituído pelas Formações Rio Bonito e Palermo. 

No presente mapeamento, tendo em vista o caráter regional envolvi
do, assim como uma integração de conceitos, visando a uniformizar as de
signações litoestratigráficas e considerando os trabalhos de Mühlmann et 
ali i (1974) e Schneider et ali i (1974), os sedimentos que marcam o início da 
deposição da Bacia do Paraná nas Folhas Sl.22 Lagoa Mirim, SH.21 Uru
guaiana e SH.22 Porto Alegre são reunidos no Supergrupo Tubarão, que 
inclui os Grupos Itararé e Guatá. 

1.2.17.2- Grupo Itararé 

1.2.17.2.1 -Generalidades 

A primeira referência a esta unidade foi feita por Oliveira (1916), ao introdu
zir a denominação "Série" Itararé para designar os sedimentos com influên
cia glacial que ocorrem no valê do rio Itararé, na divisa dos Estados de São 
Paulo e Paraná. O referido autor ampliou os conceitos de White (1908), in
troduzindo o termo Itararé para a seqüência basal deste autor. 

Outros autores, através de trabalhos clássicos e pioneiros, como Oli
veira (1918 e 1927), Ou Toit (1927), Moraes Rego (1930), Oppenheim (1934), 
entre outros, também reconheceram a existência da "Série Itararé". 



Carvalho (1932) manteve a proposição de Oliveira (1916) para o Rio Gran
de do Sul, mencionando ocorrências de tilitos em Suspiros, município de 
São Gabriel. 

L.einz (1937), ao estudar as rochas glaciais e carvões associados do Rio 
Grande do Sul, procurou direcionar suas pesquisas para os problemas de 
gênese e petrografia destes sedimentos, preocupando-se, inclusive, com 
·os aspectos paleogeográficos do Escudo Sul-Rio-Grandense na época da 
glaciação continental. Assim, os depósitos glaciais do Sul do Brasil foram 
convencionalmente reunidos na "Sérié' Itararé, sendo litologicamente cons
tituídos por tilitos, arenitos, conglomerados e varvitos. 

Deve-se ressaltar a revisão da coluna clássica de White (1908), realiza
da por Rocha & Scorza (1940), visando a comparare generalizar os conhe
cimentos adquiridos na seção catarinense. Verificaram, os mesmos, que 
as litologias permotriássicas do Brasil meridional, encontradas nos outros 
estados, apareciam com menor ou maior representação na seção geológi
ca do "Sistema de Santa Catarina" (White, 1908), constatando que os se
dimentos glaciais e conglomerados da base da seção estavam tanto repre
sentados em outros locais de Santa Catarina como nos outros três esta
dos sulinos. Admitiram a ,;Séri'e" Itararé como base do "Sistema de Santa 
Catarina", atribuindo-lhe uma idade permocarbonífera. 

L.einz, Barbosa e Teixeira (1941), em trabalhos desenvolvidos no Rio Gran
de do Sul. na região de Caçapava- Lavras, observaram que os sedimen
tos gonduânicos estavam sobrepostos discordantemente às rochas vulcâ
nicas andesíticas e à "Sérié' Camaquã, as quais, por sua vez, superpunham
se, também de forma discordante, à proposta Formação Maricá, posicio
nada pelos referidos autores, duvidosamente, no Siluriano. Neste mesmo 
trabalho, correlacionaram cronologicamente a nova Unidade Maricá aos 
sedimentos ardosianos e areníticos de Anitápolis, que continham fósseis 
então descritos como afins da fauna siluriana, os quais já haviam sido in
cluídos (Carvalho, 1937) litologicamente dentro da "Série" Itararé. 

Gordon Junior (1947), verificando que as "Séries" Tubarão-Itararé apre
sentavam interdigitamento, propôs a utilização originalmente efetuada por 
White (1908) para a "Série" Tubarão, incluindo as seqüências glacial e não 
glacial. Os sedimentos glaciais, assim como os depósitos fluviais, lacus
tres, palustre e marinhos ou estuarinos intercalados, foram incluídos no Gru
po Itararé. O Grupo Guatá incluiria a seqüência de camadas contendo plantas 
fósseis e carvões, ocorrentes sobre o Grupo Itararé e recobertas pelo Fo
lheto lrati. 

Já Maack (1947) apresentou a "Série" Tubarão como constituída pelo 
Grupo Itararé ou formação glacial, na base, e o Grupo Guatá, que incluiria 
as Camadas Rio Bonito, ou formação carbonífera, e as Camadas Palermo, 
ou formação pós-glacial. 

Desenvolvendo pesquisas sobre a Formação Maricá ( L.einz, Barbosa e 
Teixeira, 1941), Martins & Se na Sobrinho (1950) identificaram novas ocor
rências fossilíferas nesta unidade, propondo sua subdivisão em duas se
qüências: Maricá stricto sensu e Maricá lato sensu. Esta última seria fossili
fera, de idade permocarbonífera, representando talvez um membro da "Sé
rie" Itararé. 

Martins, Sena Sobrinho e Beurlen (1955) propuseram a alteração da co
luna cronogeológica do Estado do Rio Grande do Sul, considerando o Grupo 
Itararé constituído pelas seguintes unidades: "Itararé definido" (tilitos la
vados e uma alternância de siltitos varvíticos e argilitos); "Sérié' Santa Tecla 
(tilito basal e alternância de siltitos e arcóseos com arenitos conglomeráti
cos e conglomerados); Formação Maricá (tilito basal, com alternâncias de 
siltitos ardosianos e arenitos arcoseanos, seguindo-se siltitos fossilíferos 
e folhelhos com vegetais); Quartzo-pórfiros; "Série" Camaquã (arenitos, 
arenitos conglomeráticos e conglomerados com intercalação de siltitos vár
vicos) e vulcânicas andesíticas. 

Beurlen, Sena Sobrinho e Martins (1955) incluíram no Grupo Itararé a 
Formação Maricá e as "Séries" Camaquã e Santa Tecla. 

Putzer (1955) reconheceu a não existência de hiato temporal entre as 
camadas da fácies "glacial-glacígeno" Itararé e as da fácies "interglacial" 
Bonito, verificando entre estas um "entrosamento lateral e vertical" em San
ta Catarina, fato, segundo o mesmo autor, já conhecido no Rio Grande do 
·sul e Paraná. Putzer (op. cit.) incluiu essas unidades litoestratigráficas no 
Tubarão Inferior, na "Série" do mesmo nome. 

Pinto (1955b) mostrou a existência de uma discordância entre os sedi
mentos Itararé e a Fomação Maricá no afloramento Budó, tendo conside
rado os depósitos marinhos correlatos à Formação Teixeira Soares. 

Barbosa (1957) reafirmou a existência de uma discordância·angt.Harentre 
os sedimentos Itararé, incluídos na "Série" Tubarão, e a "Série" Maricá, 
n.a região de Budó. Idêntico relacionamento foi verificado entre a primeira 
unidade e a "Série" Camaquã, na proximidade da mina de cobre de Bom 

Jardim, no município de Caçapava do Sul. Nesse trabalho, Barbosa (op. 
cit.) contestou as idéias de Martins, Beurlen e Se na Sobrinho (1955) e Beur
len & Martins (1956), que teriam inadvertidamente deslocado as unidades 
estratigráficas da coluna rio-grandense. 

Através de inúmeros dados de sondagens e observações de campo, Ma
chado & Castanho (1957) verificaram a ocorrência de delgadas espessuras 
para as camadas glaciais Itararé, no Rio Grande do Sul, considerando-as 
como depósitos de origem fluvioglacial, os quais teriam sido sedimenta
dos em rasas depressões da bacia, todavia sem preenchê-las. Litologica
mente, segundo os mesmos autores, comportariam conglomerados, are
nitos conglomeráticos, folhelhos arenosos a argilitos. 

Mau (1960) descreveu um vale pré-glacial, preenchido por sedimentos 
Itararé, na região de Acampamento Velho- Cerro Formoso, concordando 
com a existência de uma discordância com as rochas sotopostas. 

É atribuída a Delaney & Goni (1963) a iniciativa em revelar a distribui
ção irrregular das rochas do Itararé no Rio Grande do Sul, quando propu
seram a subdivisão destes sedimentos em duas unidades: Fácies Suspiro, 
que incluía os depósitos de origem glacial, e Fácies Budó, reunindo as lito
logias de origem marinha. 

Mais tarde, Pinto et alii (1966) e Campos (1967) rebaixaram os Grupos 
Itararé e Guatá para a categoria de subgrupos, englobando-os no Grupo 
Tubarão. 

Gamermann et ali i (1974b) propuseram as designações Formação Bu
dó e Formação Suspiro, mudando a proposição de Delaney & Goni (1963), 
considerando-as unidades litoestratigráficas distinguíveis uma da outra e 
perfeitamente mapeáveis, não possuindo evidências de contemporaneidade, 
incluindo-as no Subgrupo Itararé. 

Já Mühlmann et a/ii (1974) e Schneider et ali i (1974) adotando critérios 
desenvolvidos pela PETROBRÁS, através dos trabalhos de Tommasi & Ron
carati (1970), Tommasi (1973) e Gonçalves & Tommasi (1974), apresenta
ram uma revisão estratigráfica da Bacia Sedimentar do Paraná, onde utili
zaram a terminologia Grupo Itararé, observando que o mesmo englobaria 
pacotes sedimentares que, por sua extensão, espessura e características 
litológicas, constituiriam unidades estratigráficas diferenciadas e passíveis 
de mapeamento. Propuseram a subdivisão do Grupo Itararé em quatro for
mações: Campo do Tenente, Aquidauana, Mafra e Rio do Sul. Esta última 
unidade representaria a porção superior deste grupo, desenvolvendo-se do 
Paraná ao Rio Grande do Sul, onde ocorreria de modo descontínuo. 

Silva (1977) mencionou que a falta de continuidade física entre os pa
cotes do Itararé Sul-Rio-Grandense e a Formação Rio do Sul, suas diferentes 
idades, e a associação com geleiras restritas à Unidade Rio do Sul seriam 
fatores que dificultariam as correlações entre ambas. Descartou, ainda neste 
trabalho, a existência da Fácies Suspiro (Delaney & Goni, 1963) e da For
mação Suspiro ( Gamermann et ali i, 1974b), propondo a ampliação do con
ceito da Fácies Budó (Delaney & Goni, 1963), bem como o rebaixamento 
do Subgrupo Itararé, no Rio Grande do Sul, para a categoria de formação. 

No presente trabalho adota-se a terminologia utilizada por Mühlmann 
et alii (1974), Grupo Itararé, sendo que, no âmbito das Folhas SH .21 Uru
guaiana e SH .22 Porto Alegre, os sedimentos desta unidade estão repre
sentados pela Formação Rio do Sul. 

1.2.17.2.2 - Formação Rio do Sul 

A) Generalidades 

No âmbito das Folhas SH.21 Uruguaiana e SH.22 Porto Alegre, os sedimen
tos desta unidade litoestratigráfica, apesar das ocorrências restritas, sofreram 
inúmeras pesquisas prévias, recebendo uma gama imensa de designações 
locais bem como classificações dentro de categorias como grupo, forma
ção, série e fácies. 

Trabalhos pioneiros como os de Martins, Sena Sobrinho e Beurlen (1955), 
Beurlen, Se na Sobrinho e Martins (1955), Pinto (1955b), Putzer (1955), Ma
chado & Castanho (1957), Delaney & Goni (1963), Delaney (1964), entre 
outros, teceram considerações sobre a constituição litológica e subdivisões 
faciológicas do então Grupo/Formação Itararé, mencionando a distribui
ção geográfica e correlações com outras áreas da bacia. 

A l..oczy (1964) é creditado o emprego do termo Rio do Sul, ao descre
ver arenitos maciços, fluviais, nas proximidades da cidade homônima, em 
Santa Catarina, considerando-os pertencentes ao Grupo Itararé. Posterior
mente, Guazelli & Feijó (1970) e Medeiros, Thomaz Filho e Roncarati (1971) 
incluíram tais sedimentos no porção basal da Formação Rio Bonito. 

Guazelli & Feijó (1970), ao desenvolverem trabalhos de mapeamento 
de semidetalhe para a PETROBRÁS nas regiões sudeste e centro-leste de 
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Santa Catarina, consideraram a Formação Itararé litologicamente consti
tuída por três pacotes, reconhecendo, nestes, um caráter interdigitado, com 
variações laterais.e verticais de grande expressão. Segundo os mesmos au
tores, esta formação acunha para o sul da área mapeada, registrando uma 
fácies arenosa, sendo que ao norte do poço de Torres(RS) constataram a 
Formação Rio Bonito recobrindo discordantemente o embasamento. 

Tommasi (1972 e 1973), ao desenvolver trabalhos na porção nordeste 
do Rio Grande do Sul, referiu-se à ausência dos sedimentos Itararé, em su
perfície, nesta região, tendo mencionado que esta unidade, em Santa Ca
tarina, mostra três intervalos litoestratigráficos, correlacionando a porção 
superior dos sedimentos dessa área com os argilitos várvicos e ritmitos aflo
rantes em Mariana Pimentel e Potreiro Grande, no Rio Gr.ande do Sul. 

Gonçalves & Tommasi (1974) desenvolveram mapeamento faciológi
co do Grupo Itararé no Estado de Santa Catarina, tendo a finalidade de de
limitar as principais fácies desse grupo assim como estudar as suas rela
ções estratigráficas com a Formação Rio Bonito. Nesse trabalho a maior 
parte dos sedimentos situados diretamente sobre o embasamento na Fo
lha SH.22-X-B foi considerada pertencente à Formação Rio Bonito. 

Mühlmann et alii (1974) e Schneider et alii (1974) redefiniram o termo 
Rio do Sul, elevando-o à categoria de formação, indicando como seção
tipo as exposições ocorrentes nas proximidades da cidade homônima, em 
Santa Catarina. Estratigraficamente, a formação situar-se-ia entre as For
mações Mafra e Rio Bonito, compondo a porção superior do Grupo Itararé. 

No Rio Grande do Sul, Gamermann et ali i (1974b), estudando as litolo
gias do Subgrupo Itararé, propuseram a elevação das Fácies Budó (mari
nho) e Suspiro (glacial) à categoria de formação. 

Silva (1977), ao estudar a Unidade Itararé no Rio Grande do Sul, 
subdividiu-a em duas fácies: Budó, redefinida e com conceitos ampliados, 
e Mariana Pimentel, proposta formalmente na ocasião. Advogou, no mesmo 
trabalho, a contemporaneidade deposicional destas seqüências sedimen
tares, descartando a existência da Fácies Suspiro (Delaney & Goíii, 1963) 
ao considerar a ausência de depósitos de origem glacial na área mapeada. 

Em mapeamento geológico realizado nas cabeceiras do arroio Capa
né, no município de Cachoeira do Sul (RS), Camozzato & Marques (1977) 
descreveram sedimentos com feições típicas de glaciação (drumlins e pa
vimentos estriados), propondo a denominação Formação Cerro Coroado 
a essas litologias. Argumentaram que a Formação Suspiro (Gamermann 
et ali i, 1974b) não apresentaria expressão na escala 1:25.000 em sua área
tipo, além de ter sido descaracterizada sua origem através de acumulações 
produzidas pelo movimento de massas de gelo, conforme Silva (1977). 

Tommasi (1977) descreveu sedimentos pertencentes ao Grupo Itararé 
junto ao arroio Ira pu á ( SH .22-Y-Al, atribuindo aos mesmos a denominação 
Formação Rio do Sul. 

Ferreira, Süffert e Santos (1978), visando a um melhor conhecimento 
geológico-estratigráfico e avaliação da potencialidade em carvão do Esta
do do Rio Grande do Sul, efetuaram intensas pesquisas na faixa gonduâ
nica abrangendo a Depressão do Rio Jacuí. A coluna apresentada por 
Schneider et alii (1974) foi adotada pelos mesmos com adaptações, consi
derando o Grupo Itararé, na área mapeada, representado pela Formação 
Rio do Sul. 

Fensterseifer (1979), ao estudar a estratigrafia da área de Gravataí (RS), 
baseando-se em caracteres de afloramentos, ausência de litologias como 
varvitos e outras feições associadas a glaciações, referiu-se à ausência dos 
sedimentos Itararé nesta região. 

Bossi & Piccoli (1979) realizaram estudos paleogeográficos na região 
nordeste do Rio Grande do Sul utilizando, como informações básicas, re
sultados de 31 sondagens efetuadas pela Companhia de P;,squisas de Re
cursos Minerais (CPRM). Acresceram que os Grupos Guatá e Itararé nes
ta área, mostram similaridádes acentuadas e não possuem limites ~reci
sos, sendo estes definidos com base em certos átributos específicos a ca
da litossoma. 

Conforme alertado no início, esta unidade litoestratigráfica recebeu inú
meras designações locais, como Budó, Suspiro, Mariana Pimentel, Lon
tras, Cerro Coroado, entre outras, apostas na literatura geológica em tra
balhos anteriores para consignar sedimentos com litologias características, 
correlatas, de expressão e reconhecimento local e certa extensão lateral, 
determinando com isto nomenclatura não compatível em termos regionais. 

No presente estudo, com base nos critérios de Mühlmann et alii (1974) 
e Schneider et alii (1974) e considerando-se que as unidades anteriorm~n
te referidas podem ser contidas em uma única unidade maior, as mesmas 
foram agrupadas na Formação Rio do Sul visando, com isto, a efetivar a 
uniformização necessária a um trabalho de abrangência regio~al. 
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Bl Distribuição na área e espessura 

A Formação Rio do Sul distribui-se desde o Rio Grande do Sul, onde ocor
re de forma .descontínua, constituindo testemunhos preservados ao lon
go de depressões, formando de modo geral afloramentos com pequena ex
pressão na escala trabalhada, até a porção nordeste da Folha SH .22-X-B, 
local em que se iniciam as exposições contínuas, dando origem a uma fai
xa sedimentar, com desenvolvimento mais acentuado, que penetra para o 
âmbito da Folha SG.22 Curitiba. 

Na Folha SH .21 Uruguaiana, os sedimentos desta unidade ocorrem ao 
longo de depressões com direção noroeste, constituindo os afloramentos 
Budó, lbaré e Arroio das Canas (SH.21-Z-B). Essas exposições situam-se 
em zonas tectonizadas responsáveis pela preservação desses sedimentos, 
originando pequenas "ilhas" sedimentares sem continuidade com a bor
da da bacia. 

As exposições de Pinheiro Machado (SH.22-Y-C), Durasnal, Cerro Co
roado, Cerro Partido (SH.22-Y-Al e Mariana Pimentel (SH.22-Y-B) ocorrem 
na Folha SH .22 Porto Alegre e, com exceção da última, encontram-se pre
servadas no interior de zonas tectonizadas de direção nordeste. 

A escala de mapeamento não permitiu a configuração de algumas ex
posições desta unidade, como Acampamento Velho, Cambaí Grande, Sus
piro, Batovi, Cerro Formoso e São Vicente, tendo sido necessário, para de
terminadas ocorrências cartografadas, um pequeno exagero, tendo em vista 
suas restritas áreas de exposição. 

D'Eiboux & Paiva (1980), além de tecerem considerações sobre a evo
lução ambiental dos sedimentos Itararé, forneceram novas áreas de ocor
rência desta unidade para o Rio Grande do Sul, quais sejam, sul de Pedras 
Altas, leste de Candiota, norte de Bolena e Arroio Barracão (SH .22-Y-Cl; 
cerro do Bulão e cerro da Chapada ( S H .22-Y-A). e cerro Grande- Capivarita 
(SH.22-Y-Bl. 

Segundo Mühlmann et ali i (1974), na área-tipo esta unidade litoestrati
gráfica alcança espessuras da ordem de 350m; mais ao sul, na região de 
Alfredo Wagner (SC) e Anitápolis (SC), Gonçalves & Tommasi (1974) re
gistraram espessura menor. 

A partir das regiões de Grão-Pará (SC) e Braço do Norte (SC). em dire
ção ao Rio Grande do Sul, somente são verificadas exposições irregular
mente dispostas e restritas desta unidade ao longo de paleovales ou no in
terior de depressões tectônicas. 

A Formação Rio do Sul apresenta pequena espessura no Rio Grande 
do Sul alcançando, no máximo, 30m, conforme mencionou Tommasi (1977) 
argumentando que esta ocorreu preenchendo áreas menos elevadas, con
figurando paleovales ao longo de antigas zonas tectônicas que posterior
mente foram recobertas pelos depósitos da Formação Rio Bonito. Para o 
mesmo autor, reativações tectônicas posteriores foram responsáveis pela 
preservação desses sedimentos nas principais direções estruturais do 
escudo. 

Silva (1977), estudando os sedimentos Itararé no Rio Grande do Sul, 
admitiu uma variação de es~essura de 5 a 37m. 

Ferreira, Süffert e Santos (1978), através de trabalhos desenvolvidos pela 
CPRM na Faixa Gonduânica Sul-Rio-Grandense, entre São Sepé e Santo 
Antônio, registraram espessuras que oscilam entre44,8a 124.4 m. Segun
do os mesmos, a última espessura seria questionável visto a possibilidade 
de englobar litologias eopaleozóicas. 

Na área a sul de Morungava (RS), em subsuperfície, Bortoluzzi et ali i 
(1980) registraram espessuras da ordem de 77,5 m para os sedimentos do 
Grupo Itararé. 

C) Posição estratigráfica 

Na área mapeada, a Formação Rio do Sul assenta-se discordantemente so
bre distintas unidades litoestratigráficas do embasamento, comportando 
em alguns locais relações tectônicas, através de falhas de gravidade. Dis
cordantemente, cantata, no Rio Grande do Sul, com os Ct;>mplexos Cam
baí e Vacacaí, "Suíte" Intrusiva Arroio dos Ladrões e Grupos Maricá e Ca
maquã; em Santa Catarina encontra-se recobrindo rochas do Complexo 
Canguçu. 

Os contatos falhados são verificados a sul de Lavras do Sul (RS). com 
o Complexo Cambaí, e, a noroeste de Pinheiro Machado (RS), com o Gru
po Cerro dos Madeiras (Supergrupo Porongos) e a Formação Mangueirão 
do Grupo Maricá. 

É recoberta de forma concordante e gradacional pela Formação Rio Bo
nito, em Santa Catarina, e pelo Grupo Guatá indiviso, no Estado do Rio Gran
de do Sul. 



Autores como Guazelli & Feijó (19701, Tommasi (1972, 1973 e 1977), Gon
çalves e Tommasi (1974), Mühlmann et ali i (1974), Schneider et ali i (1974), 
Bossi & Piccoli (1979) e Bortoluzzi et alii (1980). entre outros, admitiram con
tato transicional entre esta unidade e a Formação Rio Bonito. 

Gonçalves & Tommasi (1974) relacionaram o contato superior dós se
dimentos Itararé, à presença de'" ... arenitos amarelados, finos, ricos em mar
cas de onda, com laminação cruzada, intercalando, caracteristicamente, 
dois a três horizontes de folhelhos vãrvicos esverdeados", definindo, as
sim, uma transição às rochas da Formação Rio Bonito. 

Silva Filho (1974), baseado em trabalhos realizados nas minas de car
vão Leão e Sutiã (R SI, evidenciou uma discordância entre o Subgrupo Ita
raré e a Formação Rio Bonito, a qual seria representada por uma brecha se
dimentar que localmente recebe o nome de "pedra areia". Silva (1977) ad
mitiu ser este contato caracterizado por uma paraconformidade. 

Na região do arroio lrapuã, Tommasi (1977) descreveu o contato das For
mações Rio do Sul e Rio Bonito como gradual, caracterizado pela alternância 
de arenitos médios e ritmitos, tendo considerado, como pertencentes à úl
tima unidade, os sedimentos que se desenvolveram a partir da base do pri
meiro arenito médio. 

D) Litologias e ambiente de sedimentação 

As litologias descritas no presente mapeamento estão calcadas em verifi
cações de superfície e em inúmeras descrições litológicas apostas na lite
ratura geológica. Basicamente, ocorrem litótipos constituídos por argilitos, 

. folhelhos vãrvicos, ritmitos, siltitos arenosos/argilosos, diamictitos e, su
bordinada mente, arenitos finos. 

Os tipos litológicos basais desta unidade têm maior representativida
de ao norte da área mapeada, constituídos predominantemente porfolhe
lhos e argilitos, localmente vãrvicos, com espessuras ao redor de 50 m, co
res pretas a cinza-esverdeado, cujos registros mais meridionais encontram-se 
nas proximidades da cidade de Vida I Ramos (Folha SG.22 Curitiba). Estas 
litologias argilosas, recebem em Santa Catarina o nome de "Folhelho Lon
tras" e no Paraná "Folhelho Guaraúna", não se constatando, neste mapea
mento, continuidade física para a Folha SH'.22 Porto Alegre. 

Na área ao norte da cidade de Grão-Pará (SC). onde a Formação Rio 
do Sul inicia de forma contínua suas exposições, em direção à Folha limí
trofe SG.22-Z-D, são constatados sedimentos como ritmitos, folhelhos vár
vicos e diamictitos, o que, segundo descrições de Schneider et ali i (1974), 
caracteriza a parte mais superior desta seqüência. 

No Estado do Rio Grande do Sul, conforme mencionado, as áreas de 
exposição da formação Rio do Sul distribuem-se de modo descontínuo e 
isolado. Como exemplo, tem-se o afloramento Budó, localizado entre Ba
gé e Lavras do Sul, onde ocorrem siltitos arenosos, arenitos finos e siltitos 
argilosos tendo, na base, um diamictito que se caracteriza por grande he
terogeneidade de forma, tamanho e composição dos seus seixos. Estes úl
timos distribuem-se sem orientação preferencial, numa matriz arenosa a 
síltico-arenosa. Mostra coloração marrom e amarela, havendo predomínio 
dos seixos de rochas graníticas que, eventualmente, podem atingir dimen
sões de blocos com até 2 m de diâmetro, observandoo-se, também, sei
xos angulosos de xistos, quartzo, andesitos, riolitos, arcóseos e lamitos, 
atingindo até 50 em de diâmetro. 

Os siltitos mostram-se caracteristicamente com aspecto cerâmico, muito 
bem litificados, desenvolvendo fraturamento conchoidal, sendo constituídos 
por quartzo, feldspato e !ameias de mica disseminadas, com cimento sili
coso. Apresentam coloração amarela, rosa e esbranquiçada, com nítido de
senvolvimento de estratificação plano-paralela, notando-se alternância de 
lâminas com cores distintas. Os arenitos são finos, bem litificados, com co
loração rosa e amarela e sem estruturas aparentes. 

Schneider et alii (1974) mencionaram a presença de estrutura cone-in
cone, laminação plano-paralela, rítmica, nos sedimentos argilosos, enquanto 
que nas camadas síltico-arenosas são comuns estruturas de escorregamento 
e marcas ondulares, assim como marcas de base, acamamento gradacio
nal, laminação convoluta, plano-paralela e cruzada. Os intervalos areno
sos mostram laminação cruzada e estruturas de escorregamento. Estrati
ficação irrregular, estruturas convolutas e de escorregamento observam
se nos diamictitos, enquanto marcas de ondas, laminação de ondas e la
minação flasersão abundantes na porção superior da Formação Rio do Sul, 
principalmente em Santa Catarina. 

Silva (1977) descreveu a Fãcies Mariana Pimentel em exposição locali
zada no município de Guaíba, no Rio Grande do Sul, caracterizando tais 
sedimentos por serem essencialmente pelíticos, em especial siltitos argi
losos de coloração cinza, mostrando eventualmente estratificacão rítmi-., 

ca, relacionando ainda siltitos amarelo-esverdeados, argilosos e bem es
tratificados, siltitos intercalados com argilitos, com estratificação bem de
senvolvida e pouco litificados, de cores amarelas, com pigmentação secun
dãria.cor de vinho. Em outra exposição, os argilitos têm coloração verde
oliva mostrando fendas de ressecamento de pequeno porte. Esta seqüên
cia sedimentar foi considerada contemporânea à deposição dos sedimen
tos marinhos dessa unidade que ocorrem em outras áreas do Estado do Rio 
Grande do Sul. 

Tommasi (1977) descreveu os sedimentos desta unidade na área do ar
roio lrapuã (SH .22-Y-A) configurando um pacote de ritmitos em que se al
ternam lâminas e/ou delgadas camadas plano-paralelas de siltito arenoso 
cinza-claro com argilito cinza-escuro. 

Ritmitos dessa unidade ocorrem ainda, segundo Silva (1977), na loca
lidade de Potreiro Grande, sendo aí constituídos por arenitos muito finos, 
com siltitos e argilitos alternados. São bem litificados com estratificação 
plano-paralela, variável de 1 mm a 7 em de espessura, onde os estratos têm 
aspecto maciço, raramente apresentando acamamento gradacional. 
Observa-se, ainda, a rara presença de seixos pingados, ocorrendo concen
trações de grânulos de quartzo ao longo das interfaces dos estratos. Os ar
gilitos apresentam coloração cinza-chumbo, enquanto que os arenitos exi
bem cores cinza-claro a branca. 

Marcas ondulares assimétricas são registradas em arenitos, que ocor
rem em menor proporção nessa seqüência, variando de finos a conglome
rãticos, com cor branca e amarela; conglomerados são raros, aflorando ir
regularmente distribuídos sobre o embasamento e sotopostos aos ritmi
tos, observando-se, ainda, a presença de &renitos grosseiros, maciços, de 
cor amarela, muito litificados e silicificados por processos secundários. 

Camozzato & Marques (1977), ao estudarem os depósitos da Unidade 
Itararé na porção sul do município de Cachoeira do Sul (RS), propuseram 
formalmente a designação Formação Cerro Coroado, considerando-a com
posta por três tipos litológicos: unidades de tilito A e B; conjunto de areni
tos conglomerãticos sobrepostos ao tilito B e depósitos elásticos de grã fi
na, formados por varvitos e folhelhos. 

Segundo estes autores, as características petrogrãficas dos materiais 
constituintes dos tilitos são diversas e englobam rochas ígneas, metamór
ficas e sedimentares. Os constituintes elásticos do arcabouço são mal clas
sificados, exibindo um predomínio de cascalho fino sobre cascalhos gros
so, ocorrendo, de forma rara, matações de granito pórfiro e gnaisse que ex
cepcionalmente excedem 1 m de diâmetro. Estes fenoclastos são via de regra 
"angulosos, com arestas e cantos pouco arredondados e esfericidade bai
xa a moderada, evidenciando o baixo grau de trabalhamento". Os seixos 
mostram formas tabulares, sendo comum a presença de faces estriadas. 
Esses constituintes rudáceos acham-se imersos em uma matriz composta 
por areia, silte e argila, cujas tonalidades vão de cinza-escuro a preto
esverdeado. 

Para Camozzato & Marques (1977), a segunda unidade litológica mos
tra arenitos maciços, de granulação fina a média, com concentrações es
porádicas de seixos angulosos a subarredondados de quartzo leitoso. Já 
o terceiro tipo litológico compõe-se de sedimentos finos, onde se interca
lam delgadas lâminas de siltitos e argilitos, constituindo os depósitos de 
varvitos. Os sedimentos mais argilosos portam colorações cinza-escuro" 
enquanto os siltitos apresentam cores cinza-claro e esbranquiçadas. Exi
bem, estes depósitos, uma gradação ascendente no tamanho do grão, da 
base para o topo, mostrando nas porções mais superiores intercalações rít
micas de lâminas síltico-argilosas e areia fina. A presença de seixos "pin
gados" é comum, assumindo geralmente formas tabulares e ocorrendo em 
leitos preferenciais, onde deformam os leitos inferiores e superiores e às vezes 
rompem a estratificação das lâminas. Na mesma área, Camozzato & Mar
ques (1977) somaram, a esta terceira unidade, intercalações de siltitos are
nosos amarelados e leitos ricos em argila e material carbonoso, que confi
guram os pacotes de folhelhos, onde é possível constatar a presença de 
leitos de concentrações calcárias associadas a camadas grosseiramente es
tratificadas. Nestas é possível notar, em lâmina delgada, alternâncias de 
níveis de carbonato de cálcio na forma de microestruturas cone-in-cone, as
sim como níveis de detritos quartzo-feldspãticos imersos em matriz calcítica. 

A Formação Rio do Sul é resultado de sedimentação predominantemen
te marinha com acentuada influência glacial. Segundo Gonçalves & Tom
masi (1974), geleiras, com grande capacidade de carga, forneciam gran
des volumes de sedimentos mal selecionados, os quais, sendo posterior
mente carreados por correntes de turbidez, resultaram em turbiditos que 
apresentam melhor selecão e desenvolvimento de estruturas sedimenta
res à medida que se afast~m do ponto onde a corrente teve origem. Assim, 
nas áreas mais próximas, originaram-se diamictitos de matriz arenosa, com 
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alguma estruturação e com acamamento gradacional, enquanto os ritmi
tos teriam ocorrência em zonas mais distais. Para os mesmos autores, dia
mictitos sem estruturas internas originaram-se em ambientes de mínima 
energia, onde parte do material trazido pelas geleiras, permaneceu prati
camente inalterado. 

Segundo Schneider.et ali i (1974), os sedimentos da Formação Rio do 
Sul representam depósitos essencialmente marinhos, onde os argilitos e 
folhelhos várvicos caracterizam depósitos não influenciados por ondas ou 
correntes de marés. Os ritmitos, diamictitos e arenitos, abundantes na por
ção superior da unidade, foram depositados em conseqüência da grande 
quantidade de material carreado para a bacia por meio de geleiras. Escor
regamentos subaquosos e correntes de turbidez originaram-se devido à ins
tabilidade do material carreado para a bacia por geleiras e acumulado em 
suas bordas, produzindo diamictitos, ritmitos e arenitos intercalados nos 
folhelhos. A presença de seixos erráticos encontrados em folhelhos foi in
terpretada, por estes autores, como "pingados" de blocos de gelo flutuan
tes. Consideraram ainda que, em Santa Catarina, a porção superior desta 
unidade apresenta características de deposição em águas rasas, sob influên
cia de marés. 

Silva (1977) sugeriu um ambiente de sedimentação lacustre para a Fá
cies Mariana Pimentel devido à presença de conglomerados e arenitos, na 
base, laminação nítida nos pelitos superiores, bem como a abundância de 
uma paleoflora tipicamente continental, presença de ritmitos e ausência 
de fósseis marinhos. A presença de fendas de ressecamento indicaria pe
ríodos de exposição ao ar. 

Segundo o autor anteriormente referido, os sedimentos desta unidade 
no Estado do Rio Grande do Sul, ainda que depositados em ambientes su
baquosos, como diamictitos, não apresentam feições que caracterizassem 
contribuição glacial. A associação faunística, assim como a pequena es
pessura dos sedimentos, indicaria um ambiente nerítico raso, de energia 
baixa a moderada, onde a presença de vegetais fósseis demonstra a proxi
midade de áreas continentais. 

Camozzato & Marques (1977) atribuíram origem glacial aos sedimen
tos por eles estudados com base nas fácies sedimentares e nas feições mor
fológicas a eles associadas. Estas feições incluem colinas de tamanhos va
riados, sempre distintamente elípticas, com perfis semelhantes ao dorso 
de uma baleia (abauladas), caracterizadas como possíveis drumlins fósseis. 
Estas formas ocorrem paralelas entre si, com comprimento estimado em 
até 200m. Segundo Bloom (1970) apud Camozzato & Marques (1977), os 
drumlins indicam claramente a direção do fluxo do gelo e registram um es
tágio de fluxo de gelo ativo. Outra feição relacionada à atividade glacial, 
registrada nos sedimentos da área do Cerro Coroado ( RS), constitui-se em 
seixos facetados com formas poliédricas variadas, com desenvolvimento 
de estrias e sulcos que, de modo mais freqüente, ocorrem paralelos ao ei
xo maior dos clastos. Os autores em questão notaram, também, a presen
ça de pavimentos, estriados, com sulcos dispostos no sentido norte-sul, 
onde as dimensões destas feições variam desde milímetros até vários me
tros. As interpretações de Camozzato & Marques (1977), baseadas na di
reção das estrias e sulcos, assim como na disposição das colinas alonga
das e na presença de uma ranhura que termina abruptamente em seixo en
cravado, indicam um sentido de norte para SL. 1 para o deslocamento das 
geleiras. 

D'Eiboux & Paiva (1980), ao efetuarem trabalhos prospectivos para a 
NUCLEBRAS em ampla área do Escudo Sul-Rio-Grandense, ressaltaram 
a potencialidade uranífera de sedimentos permianos (Grupo Itararé e For
mação Rio Bonito) em várias bacias sedimentares residuais, encravadas em 
paleocanais glaciais relacionados ao modelado erosivo da área continen
tal em época pré-Formação Rio Bonito. As referidas bacias seriam origina
das no mesmo evento geológico, porém em diferentes ambientes de sedi
mentação, tais como marinho, lagunar, lacustre e fluvial. Mencionaram que, 
geneticamente, os sedimentos afetos ao Grupo Itararé, principalmente na 
área de Encruzilhada do Sul, evoluíram em leques aluviais (conglomerados 
e arenitos) até uma fase marinha (ritmitos e folhelhos). Constataram, ain
da, a presença de uma unidade-chave, pertencente ao Grupo Itararé, cons
tituída por ritmitos e folhelhos carbonosos, a qual seria conseqüência " ... de 
uma evolução climática de aquecimento gradual, culminando com os de
pósitos de fácies euxínicas carbonosas, localmente ricos em material volátil". 

E) Idade e paleontologia .. 
Segundo Schneider et alii (1974) o registro fossilífero da Formação Rio do 
Sul inclui fósseis de braquiópodes, pelecípodes, gastrópodes, crinóides e 
coprólitos provenientes das Camadas Guaraúna, no Estado do Paraná, as-
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sim como do horizonte de Teixeira Soares (leitos fossilíferos de Baitaca, Rio 
d'Areia e Passinho), onde ocorrem fósseis de branqui'ópodes, pelecípodes, 
gastrópodes, foraminíferos, restos de peixes e insetos. Em Santa Catari
na, fósseis de braquiópodes, pelecípodes e gastrópodes ocorrem no leito 
fossilífero de Bela Vista do Sul, no âmbito da Folha SG.22 Curitiba. 

No Estado do Rio Grande do Sul, o registrofossilífero da Formação Rio 
do Sul, proveniente do afloramento Budó, inclui braquiópodes dos gêne
ros Lingula e Orbiculoidea, descritos como Lingula budoensis e Orbiculoi
dea maricaensis por Martins (1948), que os comparou com Lingula imbitu
vensis e Orbiculoidea guaraunensis. Espículas de esponjas Hexatinellida e 
restos de Elonochthys gondwanus foram citados por Pinto (1952). Escamas 
e dentes de peixes da ordem Actinistia, dentes de peixes da ordem Selachii, 
assim como escamas de peixes Chondrostei e Crossopterygii Actinistia, fo
ram descritos por Barcflllos (1973), e escolecodontes das espécies 11/drai
tes tangei, Arabellites almendai, Arabellites santosi, Nereidavus beetleae e 
Nereidavus moreirai foram registrados por Pinto & Purper (1974). Dolianiti 
(1977)descreveu uma folha de Chiropteris reniformis Kawasaki. 

A presença de Orbiculoidea maricaensis e Lingula budoensis no aflora
mento de Cerro Formoso, assim como de Orbiculoidea maricaensis, Glos- · 
sopteris sp., Gangamopteris sp. e Phyllotheca sp. em Acampamento Velho,: 
e de Orbiculidea maricaensis, Lingula budoensis e pelecípodes do gênero 
Aviculopecten McCoy, em Cambaí Grande, foi registrada por Martins & ~ena 
Sobrinho 11950). 

Martins (1951) descreveu os moluscos de Cambaí Grande como Avicu
lopecten cambayensis. Pinto (1955a) citou os seguintes fósseis desse aflo
ramento: Orbiculoidea, Barroisella (classificada por Martins & Sena Sobri
nho (1950) como Lingulal e Aviculopecten cambayensis. 

Rigby (1970) elaborou uma revisão dos vegetais fósseis de Acampamento 
Velho, onde figuravam: Paracalamites australis Rigby, Glossopteris communis 
Feistmantel, Gangamopteris angustifolia McCoy, Gangamopteris obovata 
(Carruthers) White, Noeggerathiopsis hislopii (Bunbury) Feistmantel. 

O material paleobotânico proveniente de ocorrências da Formaçãp Rio 
do Sul no município de Guaíba (RS) foi estudado por Silva & Arrendo (1977), 
que descreveram os seguintes gêneros: Paracalamites cf., Paracalamites aus
tralis, Glossopteris indica, Gangamopteris buriadica Feistmantel, Noegge
rathiopsis hislopii (Bunbury) Feistmantel, Samaropsis seixasii (White) Se
ward, e a combinação nova, Cornucarpus patagonicus ( Feruglio), cujo gê
nero foi citado pela primeira vez no Brasil, Buriadia heterophylla, Ginkgophyl
/urn criciumense (Rigby), Archangelsky & Arrendo, e Nephropsis cf. Ne
phropsis sp., também citada pela primeira vez no Brasil. 

A associação paleoflorística estudada por Silva & Arrendo (1977) exi
be predominância de exemplares de Gangarnopteris, qualitativa e quanti
tativamente, o que caracterizaria a associação como uma das mais anti
gas tafrofloras do Supergrupo Tubarão no Estado do Rio Grande do Sul, 
tendo sido correlacionada com as tafrofloras argentinas correspondentes 
ao Andar Lubeckense A (Sakmariano). 

Com relação aos depósitos marinhos de Itararé no Rio Grande do Sul, 
Barcellos (1973) atribuiu idade carbonífera para os sedimentos do aflora
mento Budó e Acampamento Velho, sugerindo que as exposições de Cam
baí Grande representavam uma ingressão marinha mais jovem e talvez con
temporânea com a Formação Rio Bonito. Pinto & Purper (1974) admitiram 
idade eopermiana para os afloramentos Cambaí Grande e Acampamento 
Velho, sugerindo que as exposições de Budó, Cerro Formoso e Pinheiro Ma
chado seriam mais antigas. 

Silva (1977) admitiu idade eopermiana para os sedimentos marinhos per
tencentes ao Grupo Itararé que ocorrem no Rio Grande do Sul. Daemon 
& Quadros (1970) situaram a deposição dos sedimentos da Formação Rio 
do Sul no Parmiano Médio (Kunguriano). 

Tommasi (1977) referiu-se à idade desta unidade nos seguintes termos: 
"A Formação Rio do Sul tem origem marinha e apresenta horizontes fossi
líferos com braquiópodes, pelecípodes e gastrópodes. Palinomorfos cole
tados na área de Potreiro Grande (município de Guaíba, RS) indicam uma 
idade kunguriana para estes sedimentos". 

Bortoluzzi et ali i (1980), através de análises paleontológicas, conside
raram que a abundância ralativa de Protoglossopteridales (Rubidigea), pre
domínio de Gangarnopteris em relação a Glossopteris e a presença de for
mas relictuais do Carbonífero (Koretrophyllites, Ginkophyllum e Botrychio
pisl indicariam idade correspondente à base do Sakmariano para os sedi
mentos Itararé. 

Referências ao conteúdo fossilífero da Formação Rio do Sul encontram
se também nos trabalhos de Dolianiti (1945 e 1954c), entre outros. 



No presente relatório admite-se a deposição dos sedimentos da Forma
ção Rio do Sul no Permiano Médio (.Kunguriano) tendo em vista os traba
lhos desenvolvidos por Daemon & Quadros (1970). 

1.2.17.3- Grupo Guatá 

1.2.17 .3.1 - Generalidades 

White (1908), em trabalho pioneiro, mencionou estes sedimentos ao orga
nizar a coluna de sua "Série do Tubarão", considerando-a constituída, da 
base para o topo, por "schistos e grés amarellos", "Conglomerado de Or
leans", "grés e schistos Rio Bonito" (comportando camadas carboníferas 
e flora de Glossopteris) e os "schistos" de Palerma. Mais tarde, Oliveira (1918 
e 1927) descreveu os sedimentos glaciais na "Série" Itararé e considerou 
a "Série" Tubarão dividida nos Grupos Bonitos e Palermo, onde o primeiro 
seria formado por arenitos e folhelhos com camadas de carvão e plantas 
fósseis de flora Glossopteris e o segundo englobaria, apenas, folhelhos e 
arenitos. 

Oliveira (1927) acrescentou que a ocorrência característica de leitos de 
carvão e folhelhos carbonosos " ... começam a aparecer um tanto acima do 
meio da seção e continuam até os seu topo", mencionando ainda ocorre
rem cinco distintos níveis dos quais os mais espessos e importantes seriam 
o "Bonito" e o "Barro Branco". Mencionou, ainda, que o caráter mais ar
giloso das Camadas Palerma encontrar-se-ia em evidência nas encostas da 
serra Geral, em Santa Catarina, enquanto que no planalto a presença des
ses sedimentos é denunciada por solo argiloso, limitado a leste por solo are
noso (Rio Bonito) e, a oeste, por uma zona onde se encontram nódulos de 
"pederneira" (lrati); considerou ainda a Formação Palerma com pequeno 
valor estratigráfico. 

Moraes Rego (1936) reuniu as camadas glacias e subglaciais, com fá
cies aluviais intercaladas e sobrepostas, na "Série" Itararé-Tubarão, men
cionando que a separação dessa "Série" implicaria na generalização de se
dimentação glacial e aquosa em épocas distintas, o que, segundo o autor, 
não se coadunaria com os fatos. Sobre a formação dos leitos de carvão, 
mencionou que" ... o fenômeno teve lugar em diversas épocas, algumas in
tercaladas entre fases glaciais. No sul os fenômenos glaciais foram restri
tos; dominou a sedimentação aquosa. Para o norte, imperou o regime gla
cial. Assim teria acontecido ao norte da latitude das cabeceiras do rio Tu
barão (Braço do Norte) ou onde o "Andar" Bonito perde a importância, pas
sando a ter caráter local". 

Rocha & Scorza (1940) consideraram os depósitos glaciais e "subgla
ciais" como constituintes da "Série" Itararé, enquanto que a "Série" Tu
barão seria representada pelo "Andar" Bonito e "Andar" Palerma, admi
tindo a separação entre estas "Séries" delimitada pelo aparecimento de fo
lhelhos contendo vegetais fósseis no inicio do "Andar" Bonito, com os se
dimentos que ocorrem sotopostos relacionados a fenômenos glaciais. 

O nome Grupo Guatá foi proposto por Gordon Junior (1947) para de
nominar o conjunto de camadas com plantas fósseis e carvão sobrepos
tos ao Grupo lt.1raré e sotopostos aos Folhelhos lrati, englobando, como 
formações, os "grés e schistos" Rio Bonito e os "schistos" de Palerma, de 
White (1908). O nome do grupo deriva da localidade homônima, na Estra
da do Rio do Rasto, a oeste da cidade de Lauro Müller (SC). Segundo Gor
don Junior (op. cit.), a denominação Guatá teria emprego mais adequado 
em áreas onde a Formação Rio Bonito•e o "Folhelho" Palerma não pudes
sem ser separados com segurança, o que, conforme o autor, se verifica na 
região de Taió (SC). 

L.ange (1954) descreveu a "Série" Tubarão formada pelos Grupos Ita
raré e Guatá, o primeiro compreendendo a Formação Palmeira e a Forma
ção Teixeira Soares, e o Grupo Guatá abrangendo a Formação Rio Bonito 
e as "Camadas" Palerma. 

Putzer (1955) dividiu a "Série" Tubarão Inferior e Superior, descreven
do a "Fácies" Itararé (glacial) e a "Fácies" Bonito (carbonífera), na porção 
inferior, e a Formação Palerma, no Tubarão Superior. Putzer (op. cit.) referiu
se ao fato de que as camadas da fácies glacial-glacígena Itararé e as da fá
cies interglacial Bonito não seriam separáveis em virtude de ocorrerem il)
terdigitadas. Subdividiu a Formação Palerma em dois membros, inferior e 
superior, onde o primeiro seria caracterizado por folhelhos preto-azulados, 
ricos em mica fina, e o segundo mostraria siltitos esverdeados, cinza-azulado, 
arenosos. 

L.oczy (1964) reconheceu, no Grupo Itararé, uma fácies glacial;' conti
nental, inferior, e outra superior, descrevendo, na porção média desse gru
po, a Formação Passinho; o grupo, na sua concepção, seria constituído pela 
"Fácies Rio Bonito" e pelas Formações Taió e Palerma. 

Campos (1967) substituiu o termo "Série" por Grupo Tubarão, devido 
às implicações litoestratigráf,icas envolvidas, reconhecendo nessa unida
de os Subgrupos Itararé e Guatá. 

Guazelli & Feijó (1970), em trabalhos de mapeamento geológico desen
volvidos pela PETROBRAS na área centro-leste e sudeste do Estado de San
ta Catarina; mencionaram que, quando os arenitos do topo da Formação 
Rio Bonito (Arenito Barro Branco Superior) estão ausentes, a litologia do 
topo da unidade inferior é idêntica à da superior (Formação Palermo), não 
sendo possível, nesse caso, individualizar tais unidades, sendo citada a área 
de Lages como exemplo dessa situação. 

Knijnik (1974), no mapa geológico da Folha SH.21 Uruguaiana, efetuado 
pelo Departamento Nacional da Produção Mineral, descreveu a Formação 
Rio Bonito constituindo, juntamente com a Formação Palermo, o Subgru
po Guatá, mencionando que, em virtude da dificuldade de separação des
sas unidades, surgiram divergências quanto à utilização desse agrupamento. 

Willig et alii (1974) admitiram as Formações Rio Bonito e Palermo inclu
sas no Subgrupo Guatá, considerando o contato entre essas unidades de 
caráter transicional, referindo-o à porção inferior do nível onde predomi
nam estruturas tipo flasere intensa bioturbação. Em superfície, comenta
ram ser difícil a identificação deste limite, sendo o contato situado em rela
ção ao ponto onde os siltitos predominam com relação aos arenitos, estes 
reportados à Formação Rio Bonito. Com referência à Formação Palerma, 
Willig et ali i (1974), ao efetuarem o mapa geológico ao milionésimo das Fo
lhas Sl.22 Lagoa Mirim e SH .22 Porto Alegre, consideraram-na como uma 
das mais uniformes, com relação às características litológicas, de toda a 
coluna de rochas gonduânicas do Sul do Brasil, salientando que, no Esta
do do Rio Grande do Sul, essa sedimentação mostra caráter eminentemente 
transgressivo. 

Mühlmann et ali i (1974) e Schneider et alii (1974), ao desenvolverem para 
a PETROBRAS uma revisão estratigráfica da Bacia Sedimentar do Para
ná, apresentaram a Formação Rio Bonito subdividida em três membros, 
os quais, em trabalhos anteriores da referida empresa, como os de Medei
ros, Thomaz Filho e Roncarati (1971), Thomaz Filho & Medeiros (1972) e 
Medeiros & Thomaz Filho (1973), foram referidos informalmente como in~ 
tervalos inferior; médio e superior. A estes intervalos, Mühlmann et ali i (1974) 
propuseram uma formalização de denominações, sendo nomeados, res
pectivamente, os Membros Triunfo, Paraguaçu e Siderópolis. Esta divisão, 
segundo Mühlmann et ali i (1974) e Schneider et ali i (1974), teria validade, 
à época, somente para o bordo leste da bacia (Estados do Paraná, Santa 
Catarina e São Paulo). 

O Membro Triunfo constituiria a porção basal da Formação Rio Bonito, 
cuja seção-tipo foi referida ao município de São João do Triunfo, no Para
ná, desenvolvendo-se desde o sul de Santa Catarina até a região de Siqueira 
Campos no Estado do Paraná, tendo sido depositado em ambiente fluvio
deltaico. O Membro Paraguaçu teve seu nome referido à localidade homô
nima, no nordeste do Estado de Santa Catarina, distribuindo-se desde o 
sul de Santa Catarina até a região situada entre Araras e lmbicatu, em São 
Paulo. Esta sedimentação teria ocorrido em ambiente marinho transgres
sivo e planícies de marés, com as intercalações arenosas, representando 
depósitos de barras e barreiras, refletindo, possivelmente, acumulações dis
tais de sistemas deltaicos. O Membro Siderópolis, cuja seção-tipo localizar
se-ia na cidade homônima, no Estado de Santa Catarina, apresentaria dis
tribuiçaõ continua nesse estado, desenvolvendo-se, de modo descontínuo, 
até o norte do Paraná, sendo atribuída, a essa sedimentação, ambiente li
torâneo que progradou sobre a seqüência marinha transgressiva doMem
bro Paraguaçu. 

Segundo Mühlmann et ali i (1974), nos Estados do Rio Grande do Sul, 
Santa Catarina e Paraná, o termo Palermo tem sido utilizado desde sua in
trodução por White (1908), enquanto que, em São Paulo, o pacote sedi
mentar que abrange o Membro Paraguaçu da Formação Rio Bonito e a For
mação Palermo foi denominado de Formação Tatu i por Washburne (1930). 

Efetuando o mapeamento geológico da área sedimentar da porção cen
tral do Estado do Rio Grande do Sul, Tommasi (1977) mencionou que o com
portamento das fácies do Grupo Guatá neste estado é diferente do que ocor
re em Santa Catarina, onde a coluna estratigráfica seria, segundo Tom ma
si (op. cit.l, considerada mais representativa para a Bacia do Paraná. Para 
Santa Catarina, segundo o mesmo autor, a Formação Rio Bonito estaria 
constituída por três intervalos, sendo recoberta pela Formação Palermo, 
apresentando essas unidades uma distribuição continua, enquanto que no 
Estado do Rio Grande do Sul notar-se-ia a presença de apenas um interva
lo na Formação Rio Bonito, o qual ocorre de modo descontínuo, em de
pressões, sendo recoberto pelos sedimentos transgressivos da Formação 
Palerma. Ainda segundo Tommasi (1977), "sob a denominação de Forma-
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ção Rio Bonito foi mapeada a fácies predominantemente arenosa da bas~ 
do Grupo Guatá". Essa formação compreenderia, den,tro do sistema de
posicionar do referido grupo, os sedimentos de fâcies fluvial e em parte del
taicos. Já a Formação Palerma, P.ara Tommasi 11977), seria pertencente à 
·fácies nerítica do sistema.deposicional do Grupo Guatá, aprese(ltando con
tatos concordantes com as unidades sobre e subjacentes, encontrando
se também depositada diretamente sobre rochas pré-devonianas. 

O Grupo Guatâ reveste-se de especial importância em virtude das fazi
das carboníferas que encerra. Tendo em vista a necessidade de al'l)pliação 
e avaliação do potencial carvoeiro do País, em função da substituição de 
.derivados do petróleo, o DNPM, através da CPRM, tem desenvolvido pro
jetos de pesquisa de carvão. Com a crise energética de 1973, e as perspec
tivas de aumento no consumo de energia elétrica e derivados de petróleo, 

. na região centro-sul, os trabalhos, inicialmente concentrados na região da 
bacia carbonífera sul-catarinense, foram estendidos ao Rio Grande so Su.l, 
em função. das maiores reservas e considerando as possibilidades de blo
quear novas áreas. Assim, foram desenvolvidos, entre outros, os seguin
tes projetos: Carvão de Santa Çatarina, Carvão no Extremo Norte de San
ta Catarina, Carvão no Pré-Barro Branco, Carvão no Rio Grande do Sul, 
Carvão em Araranguá-Torres, Geofísica Terrestre para Carvão. em Santa 
Catarina, Carvão no Rio Laranjeiras, Carvão Energético no Estado do Rio 
Grande do Sul e Carvão Energético no Estado. de Santa Catarina. 

Dentro da hierarquia litoestratigráfica proposta por Mühlmann et alii 
(1974) e Schneider et alii (1974), aqui admitido o GrlJPO Guatá, que abran
ge as Formações·Rio·Bonito e Palermo, encontra-se subdividido, no mapa 
geológico, apenas na ârea da Folha SH. 22-X-B, enquanto que, no Rio Gran
de do Sul, optou-se por cartografá-lo de forma indivisa. Tal opção encon
tra fundamento nas pequenas dimensões da faixa de afloramento da For
mação Palermo, na ausência de bons afloramentos para a sua segura diag
nose estratigráfica e, também, devido ao fato de que litologias anteriormente 
referidas à Formação Palermo, em Bagé e a sul de São Gabriel, são aqui 
interpretadas como variações faciológicas da Formação Rio Bonito. No âm
bito da Folha SH.22-X-B a delimitação das unidades do Grupo Guatá foi 
feita tendo por base mapeamentos sistemáticos desenvolvidos pela PETRO
BRÁS, assim como devido ao fato de que, nesta região, a expressão geo
morfológica das duas unidad~s. com o surgimento de escarpamentos nos 
níveis arenosos, favorece a sue distinção em imagens de radar C Fig. 1.1301. 

1.2.17.3.2 - Distribuição na área e espessura 

O Grupo Guatá, indiviso, mostra um desenvolvimento descontim;o na Fo
lha Sl.22 Lagoa Mirim, ocorrendo no município de Erval, junto à fronteira 
com o Uruguai, ao longo de blocos tectonizados e como testemunhos iso
lados, representados por pequenas mesas. Estas exposições localizam-se 
ao longo do arroio Jaguarão Chico (Folhas 51.22-V-A e SH.22:Y-Cl. na área 
do arroio Mau e na rodovia que liga a cidade de Erva I com Pedras Altas (mu
nicípio de Pinheiro Machado). Ao longo da Falha Açotéia, registra-se a pre
sença de restos tectonizados des~as litologias. 

No município de Pinh1liro Machado, a sudeste de Candiota, essa uni
dade conta ta, ao longo da Falha Açotéia, com litologias do Complexo Can
guçu, observpndo-se, a leste dessa mesma localidade, contato entre es
tes sedimentos gonduânicos e o Grupo Cerro dos Madeiras, em área onde 
ocorrem outliers do embasamento. 

Os sedimentos do Grupo Guatâ desenvolvem-se de maneira contínua, 
a partir da região de Can~iota (SH.21-Y-C) em direção a oeste, sendo ob
servados nas localidades de Seival, Hulha Negra, Bagé, a NNO da coxilha 
do Haedo, a norte de Serrilhada (Passo do Lajeado), em Dom Pedrito, e ao 
longo da BR-293, onde ocorrem com desenvolvimento sul-norte acompa
nhando o rio Santa Mariá. Na á.rea do mosaico SH.21-Z-B, o grupo mostra 
inflexão para nordeste, encontrando-se exposições desses sedimentos na 
região de Batovi, Suspiro e na cidade de São Gabriel, prolongando-se a faixa 
de afloramento em direção leste CSH .22-Y-AJ, nas áreas de Vila Nc:>va, cer
ro Tupanci, São Sapé, Durasnal, Arroio lrapuá, cerro Coroado, arroio Ca
pané, a norte do cerro Partido, e a sul de Pântano Grande (mosaico SH.22-Y· 
B). Ainda neste último mosaico, encontram-se em contato tectônico, ao 
longo da Falha do Leão, com o Granito Cordilheira, do Complexo Cangu
çu; ocorrem também na área do Leão, Butiâ e arroio dos Ratos onde são 
recobertos por sedimentos recentes, tornando a aflorar em Gravataí 
CSH.22-X-C), onde apresentam inflexão para sudeste, sendo recobertos por 
depósitos quaternários. . 

A Formação Rio Bonito, no presente trabalho individualizada na Folha 
SH.22-X·B, ocorre desde a BR-101, na latitude de Içara, com desenvolvi
mento p·ara oeste·em direção a Criciúma, onde sofre infle.xão para norte; 
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estando exposta nas localidades de Criciúma, Cocal, Caeté, Bonito, Gua
tá, Lauro Müller, rio Palmeiras, rio Capivaras, rio Hipólito, rio Laranjeiras, 
Brusque do Sul, rio do Meio, rio Braço Esquerdo, Capivaras, Aiuré, alto rio 
dos Bugres e rio dos Índios. Exposições desses sedimentos ocorrem tam
bém em Esplanada, rio Sangão e em Siderópolis, onde se desenvolvem para 
norte alcançando Treviso e o rio Dória. 

Também individualizada na Folha SH.22-X-B, a Formação Palerma 
apresenta-se distribuída desde a região do morro Albino, ao sul de Criciú
ma, até esta última localidade, onde se encontra truncada porfalha, a par
tir da qual constitui uma faixa estreita e alongada com exposições contor
nando as soleiras de diabásio da área do Montanhão, a norte e leste do si// 
de Nova Veneza. Ocorre, ainda, na região norte e leste de Treviso, na re
gião de Siderópolis, em Rio América Alto, Olaria, Palerma e ao longo das 
encostas da serra Geral. Ao atingir este acidente geográfico, desenvolve
se para norte-nordeste alcançando regiões como Rio da Vaca, Capivara Alta, 
cabeceira dos rios Hipólito e Laranjeiras, prolongando-se para os domínios 
da Folha SG.22 Curitiba. 

White (1908) ,.em obra pioneira, fez menções sobre as espessuras des
tes sedimentos, registrando 158m para os "grés" e "schistos" Rio Bonito 
e 90 m para "schistos" de Palerma. 

Putzer (1955), ao considerar a Série Tubarão Inferior subdividida nas Fá
cies Itararé (glacial) e Bonito (carbonífera), mencionou dados do antigo furo 
I (Rio Pio), onde o Tubarão Inferior apresentou possanças de 386',56 m, com 
espessura superior a 300m atribuída à fácies glacial na zona central da ba
cia carbonífera. Informou, ainda, que no antigo furo Criciúma 1 (1925, Prós
pera), foram perfurados 133m no Tubarão Superior (Formação Palerma) 
sem alcançar o embasamento. O mesmo autor indicou para a Formação 
Palerma uma espessura de 90 a 106m na Folha de Tubarão (SH .22-X-B), 
referindo que essa Únidade apresentaria, além de espessuras uniformes, 
caracteres litológicos persistentes. 

Northfleet, Medeiros e Mühlmann (1969) mencionaram que as maio
res espessuras perfuradas, no flanco leste da bacia, para as Unidades Rio 
Bonito e Palerma, atingiram respectivamente 285m no poço 1-LA-1-SE 
(L.ages-SC) e 316m no poço 2-IT-1-RS (lt!lcurubi-RS). 

Guazelli & Feijó (1970) indicaram que a maior espessura da Formação 
Rio Bonito no flanco leste da bacia, 280m, ocorreria na região de Lages
Rio do Sul-Barra Nova ISG.22 Curitiba), havendo diminuição de espes
sura para norte e sul, ao longo da faixa de exposição, assim como para oeste, 
de acordo com dados de perfuração realizados sobre os derrames basálti
cos. Estes mesmos autores, em trabalho desenvolvido para a PETROBRÁS, 
na região.centro-leste e sudeste de Santa Catarina, consideraram que a For
mação Palerma, nessa área, mantém espessuras constantes da ordem de 
70 a 90 m. 

Tommasi (1972) ao desenvolver trabalhos de mapeamento geológico 
para a PETROBRÁS, na região nordeste do Rio Grande do Sul, conside
rou a Unidade Rio Bonito com espessuras reduzidas e variáveis, com au
mento de sua faixa aflorante para o norte da área mapeada, registrando uma 
possança de 80 m desta sedimentação às margens do rio Jacuí. 

Presotto et alii (1973) consideraram que a Formação Palerma, na área 
do Projeto Hidrogeológico da Fronteira Sudoeste do Rio Grande do Sul, 
seria a unidade gonduânica com menor expressão, apresentando uma dis
tribuição esparsa na região sudeste dessa área, ressaltando que o caráter 
transgressivo dessa unidade é responsável pela ocorrência desses sedimen
tos, em alguns locais, diretamente sobre litologias do embasamento. O mes
mo caráter foi reconhecido para os sedimentos da Formação Ira ti que, em 
determinados locais, se encontrariam sobrepostos aos sedimentos Rio Bo
nito com ausência da Formação Palerma. 

Knijnik (1974), no mapa geológico da Folha SH .21 Uruguaiana, consi
derou ser a Formação Palerma a menos expressiva em relação às demais 
unidades gonduânicas, ocorrendo em forma de pequenas ilhas esparsa
mente distribuídas nas proximidades de São Gabriel e Bagé, referindo-se, 
ainda, ao fato de que no extremo nordeste da Folha os sedimentos dessa 
unidade estão em contato direto com litologias do embasamento, sendo 
recobertos, de modo transicional, pela Formação lrati ou, discordantemente, 
pela Formação Santa Tecla. Mencionou, para esta unidade, espessura in
ferior a 20m. 

Willig et alii (1974) relataram espessuras de 140m para os sedimentos 
da Formação Rio Bonito na região earbonífera de Santa Catarina, com au
mento dessa dimensão em direção ao norte, atingindo 250 m entre Lauro 
Müller e Rio do Sul. '' 

Mühlmann et ali i (1974) e Schneider et alii (1974) referiram-se a uma es
pessura de 90 m para os sedimentos da Formação Palerma, em Santa Ca· 
tarina e Paraná, atingindo valores inferiores a 50 m em Goiás, Mato Gros· 

so, São Paulo e no Rio Grande do Sul. Na área de São Gabriel, mostraria 
espessuras de 150m, sendo referida ao poço2-AI:1-RS (Alegrete) sua maior 
espessura perfurada, a qual atingiu 281 m. Para a Formação Rio Bonito, os 
referidos àutores indicaram, como possança máxima, 269m; atingidos no 
poço 1-BN-1-SC (Barra Nova-SC). 

Tommasi 11977) referiu-se a 150m como máxima espessura para a For
mação Palerma na porção central do Rio Grande do Sul. 

Bortoluzzi et alii (1980) consideraram que a Formação Rio Bonito apre
sentaria, em subsuperfície, espessuras variáveis, ocorrendo valores mais 
elevados em paleodepressões, que coincidiriam com o apareCimento de ca
madas de carvão mais espessas e numerosas, havendo um adelgaçamen
to em direção aos paleoaltos. A máxima espessura (pouco mais de 70 m) 
foi referida ao pàleovale de Morungava. Na extremidade sudeste do alto 
de Gravataí a formação mostra 69 m de espessura. Na área de Taquara fo
ram registradas espessuras máximas da ordem de 40 m, com tendência a 
aumentar em direção a noroeste, enquanto que, na área de Rolante, foram 
referidas espessuras superiores a 40 m. Segundo esses autores, a Forma
ção Palerma mostraria, no Rio Grande do Sul, espessuras médias de 20m, 
sendo que as maiores possanças observáveis estariam relacionadas tam
bem ao paleovale de Morungava, onde atingiriam dimensões superiores 
a60m. 

1.2.17 .3.3 - Posição estratigráfica 

Na área mapeada, nosdominios da Folha SH .22-X-B, as rochas da Forma
cão Rio Bonito recobrem discordantemente a·s rochas do embasamento 
(Complexo Canguçu) e, concordantemente, a Formação Rio do Sul, mos
trando, alhures, diastemas erosivos. Nesta mesma área é recoberta, de modo 
concordante, pela Formação Palerma. Esta última unidade mostra relações 
concordantes com a Formação lrati. 

No Estado do Rio Grande do Sul, onde foi cartografado o Grupo Guatá 
Indiviso, as relações estratigráficas são discordantes com as rochàs do subs· 
trato, apresentando contatos concordantes com as Formações Rio do Sul 
e lrati, respectivamente na base e no topo. Relações tectônicas são cons
tatadas na área do mosaico SH.22-Y-C, onde estes sedimentos estão em 
contato com litologias do Complexo Canguçu, ao longo da Falha Açotéia, 
e com a Formação Rio do Rasto, na Falha do Espinilho. 

Conforme já mencionado por Guazelli & Feijó (1970) a passagem Rio 
Bonito-Palerma é gradacional, de difícil visualização quando não ocor
rem os arenitos do topo da primeira unidade, ressaltando-se que, com a For
mação lrati, as relações são idênticas, sendo delimitadas pela passagem 
dos siltitos amarelados para folhelhos ou argilitos pretos. 

Medeiros & Thomaz Filho 1W73) mencionaram que, em subsuperfície, 
o contato Rio Bonito- Palerma seria facilmente identificável pela presen
ça de arenitos e quebras dos perfis de raios gama, enquanto que, em su
perfície, tornar-se-ia difícil individualizar essas duas unidades na ausência 
dos arenitos do intervalo superior da Formação Rio Bonito. Acrescentaram, 
ainda, que as fácies de siltitos cinza-esverdeado da parte média da Forma
ção Rio Bonito e da Formação Palerma seriam muito semelhantes nos Es
tados de Santa Catarina e Paraná. No Rio Grande do Sul, áreas a sul de São 
Gabriel e a norte de Bagé,· i'ncluidas na Formação Palerma, representadas 
por siltitos cinza-amarelado, quando intemperizados, e com lentes de are
nitos de pequena espessura, foram no presente mapeamento relacionadas 
estratigraficamente à Formação Rio Bonito. 

De acordo com a subdivisão estabelecida por Mühlmann et alii (1974) 
e Schneider et alii (1974) para a Formação Rio Bonito, o Membro Triunfo 
apresentaria contato concordante com a Formação Rio do Sul, observando
se, localmente, diastemas erosionais na região sudeste de Santa Catarina. 
A referida unidade recobre discordantemente rochas do embasamento 
(Complexo Canguçu), sendo sobreposta de modo concordante pelos se
dimentos do Membro Paraguaçu, o qual apresentaria contato discordante 
com o Grupo Itararé no nordeste do Paraná e em São Paulo. Segundo es
tes autores, o Membro Paraguaçu seria recoberto concordantemente pe
los sedimentos do Membro Siderópolis, com os quais apresentar-se-ia in
terdigitado em determinados locais e, na ausência do Membro Siderópo
lis, seria recoberto diretamente pelos sedimentos da Formação Palerma. 
O Membro Siderópolis apresentaria contato concordante com a Formação 
Palerma. 

Knijnik (1974) referiu-se ao caráter tipicamente transgressivo dos sedi
mentos da Unidade Rio Bonito, os quais se depositaram em overlap sobre 
litologias do embasamento, mencionando ainda que o contato superior des
sa seqüência, na ausência da Formação Palerma, dar-se-ia com sedimen
tos da Formação lrati, que transgressivamente a recobririam. Na área a norte 
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de Bagé (RSI, considerou os sedimentos Rio Bonito recobertos discordan
temente pela Formação Santa Tecla. 

Já Willig et ali i (19741, além de encontrarem dificuldades em reconhe
cerem o contato entre as Unidades Rio Bonito- Palerma, admitiram, para 
o Estado do Rio Grande do Sul, um caráter eminentemente transgressivo 
para a Formação Palerma, cujas características litológicas seriam as mais 
uniformes em relação aos outros sedimentos gonduânicos do Sul do Brasil. 

Conforme argumentações anteriores, optou-se por cartografar o Gru
po Guatá, na área do Estado do Rio Grande do Sul, de forma indivisa, en
quanto que em Santa Catarina foram individualizadas as Formações Rio 
Bonito e Palerma. Deste modo, as descrições litológicas e características 
deposicionais, a serem abordadas, procuram antes caracterizar cada uni
dade litoestratigráfica do grupo separadamente, fazendo-se as necessárias 
ressalvas e considerações estratigráfico-Jítológicas ao considerar-se oca
ráter indiviso do mesmo. 

1.2.17.3.4 - Formação Rio Bonito 

A) Litologias e ambiente de sedimentação 

As litologias e subdivisões desta formação, na área da Folha SH.22-X-B, 
encontram-se descritas nos trabalhos de Medeiros & Thomaz Filho (1973), 
Schneider et ali i (19741 e Mühlmann et ali i (1974), cujos critérios foram utili
zados no presente mapeamento. 

O Membro Triunfo, considerado a porção basal da Formação Rio Boni
to, de acordo com os critérios de Mühlmann et alii (1974) e Schneider et alii 
(1974), mostra-se constituído por arenitos esbranquiçados, finos a médios, 
localmente grosseiros, argilosos, micáceos, regularmente selecionados, com 
grãos geralmente subarredondados. Ocorrem, também, em menor propor
ção, arenitos muito finos, siltitos, argilitos, folhelhos carbonosos, leitos de 
carvão e conglomerados. Os arenitos constituem localmente arcóseos e 
subarcóseos, imaturos a submaturos. 

Segundo Medeiros & Thomaz Filho (1973), o intervalo basal desta uni
dade seria conformado por arenitos finos a médios, com abundância de es
tratificação cruzada de pequeno a médio porte, planar e em calha, com sei
xos de falhe lhos e diminuição granulométrica ascendente, fmning upwarei. 
Níveis conglomeráticos, freqüentes, ocorrem em forma de concentrado re
sidual. Camadas de siltitos e folhelhos carbonosos encontram-se em toda 
a faixa de afloramentos, observando-se, em Santa Catarina e no Paraná, 
camadas de carvão. Localmente, em Santa Catarina, os arenitos são finos 
e apresentam contato gradacional com os siltitos e folhelhos da Formação 
Rio do Sul, com nítido aumento granulométrico ascendente, coarsening 
upwarei. 

Para Medeiros & Thomaz Filho (1973), no intervalo médio ocorreria o 
predomínio de siltitos cinza-esverdeado, bioturbados, por vezes Jaminados, 
com intercalações de folhelhos cinza e arenitos muito finos, limpos e lenti
culares. Em subsuperfície, certos arenitos mostrariam persistência lateral. 
Em alguns poços e em superfície, observar-se-iam ciclos de aumento gra
nulométrico ascendente, cada ciclo iniciando com folhelhos na parte infe
rior, passando gradualmente a siltitos e culminando com arenitos ao final 
do ciclo. Camadas delgadas de calcário são freqüentes. 

Já para Mühlmann et a/11 (1974), o Membro Paraguaçu seria constituí
do por siltitos e folhelhos cinza-médio a esverdeados, com níveis de car
bonatos argilosos, geralmente silicificadosem superfície, ocorrendo em me
nor proporção camadas de arenitos muito finos, por vezes fossilíferos. A 
estrutura sedimentar dominante nos folhelhos e siltitos é a laminação pa
ralela, apresentando os últimos caráter maciço quando intensamente bio
turbados. Os arenitos apresentam estratificação cruzada e laminação on
dulada. As rochas carbonáticas mostram laminação algálica e estruturas 
de dissecação. 

O intervalo superior da Formação Rio Bonito, segundo Medeiros & Tho
maz Filho (1973), seria constituído predominantemente por arenitos finos 
a muito finos, com boa seleção, com a laminação paralela e cruzada asso
ciadas a marcas ondulares. Variações de fácies ocorreriam de forma local, 
conformando arenitos médios a grosseiros, com estratificação cruzada e 
presença de madeira silicificada. Mencionaram que camadas de argilitos 
e folhelhos carbonosos se intercalariam com os arenitos deste intervalo su
perior na região nordeste da Folha SH .22 Porto Alegre, desenvolvendo lo
calmente leitos de carvão. 

Mühlmann et aiii (1974) caracterizaram o Membro Siderópolis pela pre
sença de camadas delgadas de arenitos finos a muito finos, cinza-escuro, 
bem consolidados, intercalados com leitos de argilitos e folhelhos carbo
nosos, desenvolvendo localmente leitos de carvão. Laminacões paralela 
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e ondulada, por vezes associada com estratificação cruzada de pequeno 
porte, são estruturas predominantes. A bioturbação, por vezes intensa, é 
comum nos arenitos. 

Tommasi (1977) considerou que, no Estado do Rio Grande do Sul, o Gru
po Guatá apresentar-se-ia com fácies um pouco diferentes das que ocor
rem ao norte, em Santa Catarina, onde a Formação Rio Bonito constituir
se-ia de um intervalo basal arenoso, um médio síltico e outro superior, pre
dominantemente síltico, com corpos lenticulares de arenitos e calcários, 
sendo a Forma cão Palerma essencialmente síltica. Segundo o mesmo au
tor, no Rio Gra~de do Sul, a Formação Rio Bonito apresentaria somente 
um intervalo predominantemente arenoso, ocorrendo em afloramentos des
contínuos junto às antigas depressões topográficas recobertas pelos sedi
mentos transgressivos da Formação Palerma. 

De acordo com a interpretação ambiental da Formação Rio Bonito, cre
ditada a Medeiros & Thomaz Filho (1973), o sistema deposicional dominante 
na porção inferior dessa unidade seria fluviodeltaico. Rios formariam ca
nais meandrantes com barras em pontal, nas áreas mais distantes do lito
ral e atingiriam a costa formando canais distributários pertencentes às pla
nícies deltaicas. Nas regiões interdistributárias, originar-se-iam depósitos 
de carvão e folhelhos carbonosos com abundância de restos vegetais (São 
João do Triunfo, PRI. Os mesmos autores argumentaram que, na área de 
Taió (SCI, depositadas sobre arenitos do intervalo inferior, desenvolveram-se 
fácies de areias transgressivas, provavelmente baixios arenosos, sanei f/ats, 
e areias litorâneas, indicando avanço do mar sobre as planícies, ocasionando 
destruição e retrabalhamento de parte da superfície deltaica. A presença 
de ciclos de granocrescência ascendente, coarsening upwarei, estaria re
gistrada em alguns perfis, iniciando com interlaminação folhelho-siltito com 
estrutura fia ser, desenvolvida em planícies de marés, gradando acima pa
ra arenitos muito finos, por vezes bioturbados, originados em baixios are
nosos, sanei flats e sanei bens. Advogaram ainda Medeiros & Thomaz Filho 
(1973) que, com as fases de sedimentação pró-gradacional, se intercala
ram areias relativamente limpas, de frente deltaica, com siltitos e folhelhos 
pró-deltaicos. Em baías interdeltaicas desenvolveram-se as plataformas de 
carbonatos (Paraguaçu -ltaiópolis). 

Ainda considerando-se as interpretações ambientais de Medeiros & Tho
maz Filho (1973), no Membro Siderópolis (intervalo superior da Formação 
Rio Bonito), observam-se mudanças laterais de fácies fluviais para siste
mas de barras e barreiras litorâneas associadas a frentes deltaicas, eviden
ciando o avanco de rios meandrantes cortando a superfície deltaica e atin
gindo a regiã~ costeira. Fácies carbonosas associam-se a esses ambien
tes, encontrando-se melhor desenvolvidas e preservadas na região sudes
te de Santa Catarina, onde o carvão Barro Branco originou-se em lagunas 
e mangues costeiros, cobertos por areias finas, bem estratificadas, perten
centes a cordões litorâneos que transgrediram sobre essa fácies palustre. 
Acreditam os mesmos autores que sobre as últimas areias da Formação Rio 
Bonito depositaram-se sedimentos da Formação Palerma em condições 
transgressivas, tendo a linha da costa avançado na direção do continente, 
ocasionando o afogamento de extensas áreas costeiras. 

Interpretação ambiental, envolvendo as Formações Rio do Sul e Rio Bo
nito, na porção leste de Santa Catarina, encontra-se também no trabalho 
de Castro (1980), entre outros. 

Ferreira, Süffert e Santos (1978) consideraram as Formações Rio do Sul, 
Rio Bonito e Palerma, no Rio Grande do Sul, como constituindo um siste
ma deposicional deltaico, tendo sido identificados os dois principais ciclos 
desse sistema, quais sejam" ... a fase construtiva composta pelos depósi
tos pró-gradacionais de planície deltaica e a fase destrutiva, com depósi
tos de carvão e retrabalhamento dos depósitos deltaicos por processos ma
rinhos". Foi ainda constatada uma maior influência de processos fluviais 
que indicariam um modelo deltaico do tipo construtivo, os quais, em fun
cão de estabilidade da bacia, somente geraram um ciclo pró-gradacional 
~um agradacional. Os mesmos autores consideraram esse sistema deitai
co provavelmente correlato ao Membro Siderópolis, que ocorre na região 
carbonífera sul-catarinense, mencionando a ausência dos demais membros 
da Forma cão Rio Bonito. Entretanto, em locais onde esta unidade desen
volve mai~res espessuras, é possível que esteja registrada a presença de 
litótipos correlatos ao Membro Paraguaçu. .. 

Em algumas regiões do sistema deltaico, como salientaram Ferreira, Suf
fert e Santos (1978), uma subsidência diferencial sindeposicional propiciou, 
nestes locais, o maior acúmulo de materiais vegetais e seu rápido soterra
mento, dando origem a depósitos de carvão de maior espessura e de ca
racterísticas físico-químicas melhores que os de áreas vizinhas. 

Tommasi (1977) admitiu que o desenvolvimento de carvão, no centro 
e nordeste do Rio Grande do Sul, relacionar-se-ia a condicionamentos pa-



leotopográficos, tendo em vista o relevo pré-Rio Bonito haver sido muito 
irregular, conformando microbacias em paleovales, nas quais as condições 
de deposição de carvão foram acentuadas. 

Este condicionamento é verificado nas jazidas de Leão, Butiá, Arroio 
dos Ratos e Gravataí, como também nas áreas de Charqueadas e São Se
pé, determinando a importância do conhecime,nto da paleotopografia na 
prospecção de carvão no Rio Grande do Sul. 

No Projeto Carvão no Rio Grande do Sul, Ferreira, Süffert e Santos (1978) 
apresentaram a evolução do sistema deposicional, indicando a interação 
entre as fácies sedimentares envolvidas para as principais áreas carbonífe
ras do Rio Grande do Sul; merece especial consideracão o detalhamento 
apresentado bem como os critérios prospectivos advÍndos de tal levanta
mento, no que concerne ao controle deposicional do carvão. 

Com relação ao condicionamento deposicional do carvão, cabe desta
car que, segundo esses autores, na área do I ruí ocorreu um ciclo fluviodel
taico, a oeste do qual as possibilidades de ocorrência de carvão em condi
ções econômicas decrescem, enquanto que, em direção a leste, as fácies 
sedimentares indicariam a ocorrência de extensas turfeiras, agora conver
tidas em carvão. Os mesmos autores advogaram que, na área da "fossa do 
Camaquã", houve maior influência dos processos marinhos com ocasio
nal formação de turfeiras pouco extensas; na região do Leão teria ocorrido 
um ciclo fluviodeltaico semelhante ao do I ruí, com as camadas mais es
pessas de carvão localizadas na direção dos principais distributários. 

Sobre a evolução tectônica na área do Projeto Carvão no Rio Grande 
do Sul, Ferreira, Süffert e Santos (1978) referiram-se a dois sistemas de fa
lhas, de direção noroeste e nordeste, interceptando-se ortogonal mente, que 
afetaram tanto os sedimentos gonduânicos como o embasamento. O sis
tema noroeste apresentaria movimentação mais acentuada, tendo produ
zido uma compartimentação do embasamento em uma sucessão de altos, 
horst, e depressões, grabens, sendo as últimas representadas pelas Depres
sões de Morungava, Leão e I ruí, ao longo das quais se desenvolveram ca
madas de carvão mais espessas e numerosas. 

Na Folha SH.22 Porto Alegre localizam-se as bacias carboníferas de 
Candiota-Seivai-Hulha Negra (SH.22-Y-C), São Sepé e lruí (SH.22-Y
A), Leão e Butiá (SH.22-Y-B), Charqueadas (SH.22-V-D), Gravataí
Morungava, Rolante, Chico Lomã, Santa Terezinha e sul de Torres (SH .22-X
C), e ocorrências menores, como a norte de Vila Nova, Durasnal, sul de Leão 
e Charqueadas, bem como a área de Arroio dos Ratos considerada como 
exaurida. Na Folha SH.21 Uruguaiana, a presença de carvão está restrita 
a ocorrências até o momento desprovidas de significacão em decorrência 
de condicionamento deposicional não favorável à acu~ulacão desse bem 
mineral. Tais ocorrências, pequenas, localizam-se nas áreas de Dom Pedrito 
e Suspiro (SH.21-Z-B). 

Envolvendo porções restritas das Folhas Sl.22 Lagoa Mirim e SH .22 Porto 
Alegre, citam-se ainda ocorrências de carvão no município de Erva I, junto 
aos limites destas unidades cartográficas. 

No Distrito Carbonífero de Santa Catarina, a faixa de ocorrência de car
vão desenvolve-se desde o litoral, no município de Içara, abrangendo, en
tre outras, as regiões de Criciúma, Siderópolis, Urussanga, Treviso e Lauro 
Müller, até a região dos rios Hipólito e Laranjeiras, nas proximidades de Brus
que do Sul. 

B) Idade e paleontologia 

O conteúdo fossilífero da Formação Rio Bonito em Santa Catarina com
preende fragmentos vegetais, palinomorfos e fósseis marinhos provenientes 
do jazigo faunístico de Taió. Pelecípodes, gastrópodes, ofiuoróides e aste
róides, de origem marinha, conformam o principal registro fossilífero des
ta formação, oriundos do denominado "horizonte Taió", exposto nas pro
ximidades da cidade homônima. 

No Estado de Santa Catarina encontram-se ainda as seguintes locali
dadesfossilíferas: Lauro Müller, Barro Branco, Treviso, rio Ferreira (afluen
te da margem esquerda do rio Mãe Luzia), Mina 5- Próspera, São Marcos 
e o afloramento Bainha, localizado na área urbana de Criciúma, entre outros. 

As principais localidades fossilíferas referidas a esta unidade, no Esta
do do Rio Grande do Sul, encontram-se na área de Suspiro, São Sepé, São 
Rafael, I ruí, Arroio dos Ratos, Butiá, Leão, Pântano Grande, Charqueadas, 
Hulha Negra, Candiota e Dário Lassance. 

O registro paleobotânico desta unidade é extremamente rico em repre
sentantes da flora Glossopteris, referidos às localidades fossilíferás men
cionadas, encontrando-se citados em inúmeros trabalhos, constituindo 
apreciável volume de informações, em decorrência do que não caberia uma 
abordagem detalhada do assunto. 

Informações sobre o conteúdo fossilífero da Formação Rio Bonito 
encontram-se nos trabalhos de Carruthers (1869), Hartt (1870), Zeiller (1895), 
White (1908), Lundqvist (1919), Rocha (1928), Read (1941), Dolianiti (1946, 
1948, 1953a,b,c e d, 1954a e b, 1956a e b, 1957, 1977), Barbosa, 0.(1956), 
Trindade (1959a e b, 1960, 1962 e 1964), Zingano & Cauduro (1959), Millan 
(1965, 1967a e b), Sommer & Trindade (1966), Yoshida (1966), Campos (1967), 
Rigby (1970 e 1972), Silva (1972), Ybert (1975), Dohms (1976 e 1977), R os
ler (1978), Charloner, Leistikow e Hill (1979), entre outros. 

No presente mapeamento, tendo em vista os inúmeros trabalhos de
senvolvidos e opiniões emitidas sobre a idade da Formação Rio Bonito, por 
Northfleet, Medeiros e Mühlmann (1969), Daemon & Quadros (1969 e 1970), 
Soares, Landim e Fúlfaro (1978), entre outros, admite-se para esta unida
de uma deposição ocorrendo do Permiano Médio a Superior ( Kunguriano
Kazaniano). Os Membros Triunfo e Paraguaçu estariam relacionados ao Per
miano Médio e o Membro Siderópolis na passagem do Permiano Médio a 
Superior. 

1.2.17.3.5- Formação Palerma 

A) Litologias e ambiente de sedimentação 

A Formação Palerma constitui-se de siltitos argilosos cinza-claro a escu
ros, esverdeados, amarelo-esverdeados quando alterados, com freqüen
tes intercalações de finas lâminas ondeadas e descontínuas de siltitos are
nosos cinza-claro, bioturbados. Em sua porção inferior, a unidade apresenta, 
ainda, intercalações de lâminas, leitos e camadas de arenitos finos a médios. 

Características principais desta unidade são laminação paralela, ondu
lada, lenticular e estruturas flaser, como referidas em inúmeros trabalhos, 
assim como a estrutura mosqueada, produzida pela ação de organismos 
escavadores, observada nos siltitos. 

Para Northfleet, Medeiros e Mühlmann (1969), esta formacão seria cons
tituída por uma seqüência de siltitos arenosos, de cores ci~za-amarelado 
e esverdeada, localmente com arenitos finos a médios próximos ao topo 
da unidade, e a presença de nódulos e concreções de sílex relacionados à 
base. 

Guazelli & Feijó (1970), em trabalho de mapeamento geológico na área 
centro-leste e sudeste de Santa Catarina, reportaram, à Formação Paler
ma, siltitos arenosos cinza, alterando-se para cores amareladas e esverdea
das, com típica desagregação em pequenos blocos arredondados, apre
sentando finos leitos de arenitos silicificados, raramente calcíferos e com 
concreções piritosas, intercalados nos siltitos. Apresenta, como caracte
rística, além da constância litológica, estrutura mosqueada devido à ação 
de organismos escavadores. 

Segundo Mühlmann et alii (1974), a Formação Palerma constituir-se
ia de siltitos e siltitos arenosos de cor cinza, em subsuperfície, e amarelo
esverdeado em superfície, por alteração. Estes sedimentos encontram-se 
geralmente intensamente bioturbados, resultando na quase completa des
truição das estruturas sedimentares originais. Estas, quando preservadas, 
caracterizam-se por laminação cruzada de pequeno porte. 

Segundo Ferreira, Süffert e Santos (1978), como resultado da unifor
midade da superfície deposicional e do ambiente marinho referido a essa 
sedimentação, a Formação Palerma apresentaria regionalmente caracte
rísticas litológicas muito constantes. A presença de paleoaltos do emba
samento é registrada na região de Gravataí (RS), onde esta unidade reco
bre o embasamento, como atestam alguns furos de sondagens. 

De acordo com Bortoluzzi et ali i (1980), a Formação Palerma, aflorante 
ao sul de Gravataí e da rodovia BR-290, apresentar-se-ia como um pacote 
monótono de sedimentos amarelados, cinza quando inalterados, referin
do que o alto de Gravataí e a área de Taquara constituíam ainda áreas posi
tivas quando da deposição dos sedimentos Palerma, sendo evidente a maior 
amplitude dessa sedimentação, que transÇJride os limites da Formação Rio 
Bonito e Itararé. 

Com relação ao ambiente de deposição da Formação Palerma, Medei
ros & Thomaz Filho (1973) registraram que, após a sedimentação das últi
mas areias da Formação Rio Bonito, a Bacia do Paraná foi inteiramente co
berta pelo mar transgressivo, tendo a linha de costa avançado na direção 
do continente causando o recobrimento de extensas áreas costeiras, an
tes cobertas por vegetação. Mühlmann et alii (1974) consideraram que as 
características litológicas e sedimentos relativamente uniformes, assim co
mo a grande extensão dessa unidade, indicariam que, após a deposição da 
Formação Rio Bonito, toda a área atual da bacia foi coberta por uma trans
gressão marinha, transformando-se em uma extensa plataforma rasa. A in
tensa bioturbação encontrada nesses sedimentos mostraria que essa de-
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posição ocorreu abaixo do nível de ação das ondas. Localmente, a ação de 
correntes teria sido mais intensa, originando a formação de laminações pa
ralelas associadas com marcas ondulares. 

BJ Idade e paleontologia 

A Formação Palerma apresenta escasso registro fossilífero, sendo mencio
nada a presença de troncos silicificados de Dadoxy!on sp. e palinomorfos 
no flanco leste da bacia. Putzer (1954) referiu-se à ocorrência, na região de 
Criciúma, de madeiras fósseis encontradas in si tu perto da Mina Brasil, a 
leste dessa localidade; uma pequena costela indeterminável, num teste
munho do furo São Geraldo VI; um fragmento de dentadura de sáurio no 
furo São Bento 1. Este material foi referido por Huene, citado por Putzer 
lop. cit. ), como representante de um Stegocephali, provavelmente do gê
nero Loxomma. Putzer (1954) mencionou ainda a presença de dois peque
nos leitos de bane beds, contendo fragmentos de ossos carbonizados, es
camas e dentes, no furo Rio Sangão li. 

Barberena (1970 e 1972) analisou o fóssil coletado por Putzer (1954), re
ferindo que se observa, nesse material, apenas o aspecto não especializa
do e a estrutura labirintodôntica, tais características podendo ser atribui
das a um anfíbio labirintodonte ou a um peixe crossopterígio. De acordo 
com essa interpretação, considerou duvidosa a classificação de Loxomma. 

Daemon & Quadros (1969) observaram uma quebra na bioestratigrafia 
no intervalo superior da Formação Rio Bonito, que teria sido ocasionada 
pelo desaparecimento da planície costeira com a vegetação, em virtude do 
afogamento da linha da costa pela sedimentação Palerma. 

Nos siltitos da Formação Palerma, que assentaram sobre o intervalo su
perior do Rio Bonito, é notório o domínio de esporos e polens diferentes, 
oriundos de outras regiões. 

Informações mais detalhadas e específicas sobre o conteúdo fossilífe
ro da Formação Palerma encontram-se nos trabalhos de Gordon Junior 
11947), Maack 11947), Pinto (1955a), Campos (1967), entre outros. 

Segundo a análise palinológica efetuada por Daemon & Quadros (1969), 
os siltitos desta unidade apresentariam, em grande parte da bacia, o es
pecto palinológico do subintervalo bioestratigráfico 11 (Kunguriano), prin
cipalmente na faixa de afloramentos. Na porção central da bacia, onde há 
um espessamento dessa sedimentação, a palinologia indicaria os interva
los J e K (Kunguriano-Kazaniano). 

Medeiros & Thomaz Filho (1973) apresentaram um painel cronoestra
tigráfico do flanco leste da Bacia do Paraná, desde Criciúma, em Santa Ca
tarina, até lmbicatu, em São Paulo, registrando que os siltitos da Forma
ção Palerma ocorreriam inteiramente dentro do Neopermiano (intervalo L
Kazaniano). Acrescentaram, ainda, que a deposição desta unidade já se 
processava durante o Kunguriano (intervalo J), contemporaneamente com 
a Formação Rio Bonito, na região oeste do Rio Grande do Sul. 

No presente relatório, com respaldo nos inúmeros trabalhos específi
cos, considera-se a Formação Palerma com uma idade permiana média a 
superior. 

1.2.18 - Grupo Passa-Dois 

1.2.18.1 - Generalidades 

No "Sistema de Santa Catarina" estabelecido por White (1908), a "Série" 
do Passa-Dois incluía, na base, o lrati, seguindo-se "schistos" variegados 
e cinzentos da Estrada Nova e, no topo, o Calcário Rocinha. O nome desta 
unidade deve-se às exposições localizadas ao longo das cabeceiras do rio 
Passa-Dois, em Santa Catarina. 

Oliveira 11918), com base em determinações paleontológicas de plan
tas fósseis provenientes das camadas do Rio do Rasto e atribuídas à flora 
G!ossopteris, situou essas camadas no Permiano, na categoria de "série", 
prevendo subdivisões em trabalhos posteriores. 

Du Toít (1927) dividiu a Formação Estrada Nova, com base em determi
nações paleontológicas, admitindo que a sua porção inferior seria de ida
de permiana e, a superior, triássica. 

Oliveira (1927) considerou a "Série" Passa-Dois formada pelos Grupos 
lrati e Estrada Nova, recobertos pelo Calcário Rocinha. Em relação ao Gru
po Rio do Rasto, que em sua coluna figura na base de Grupo São Bento, 
mencionou que evidências paleontológicas permitiriam supor que parte seria 
permiana e parte triássica. 

Moraes Rego (1930) propôs a divisão das "Camadas do Rio do Rasto" 
em "Camadas da Serrinha" e "Camadas de Santa Maria". 
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Oliveira (1930) apresentou uma divisão do Grupo Rio do Rasto, na qual 
individualizou as seguintes unidades: "Camadas de Teresina", "Camadas 
de Serrinha" e "Camadas Santa Maria", às quais atribuiu idade triássica. 

Carvalho (1932), em trabalho de reconhecimento geológico regional do 
Rio Grande do Sul, apresentou a "Série" Passa-Dois como constituída pelos 
Grupos lrati e Estrada Nova, considerando os Grupos Teresina e Rio do Rasto 
como sendo do Triássico. 

Rocha & Scorza (1940) apresentaram a "Série" Passa-Dois constituí
da pelo "Andar" lrati e pelo "Andar" Estrada Nova, posicionando os "An
dares" Teresina e Santa Maria na "Série Rio do Rasto". 

Gordon Junior (1947) e Maack (1947) incluíram na "Série" Passa-Dois 
as "Camadas Vermelhas do Rio do Rasto", de White 11908). O primeiro au
tor individualizou as seguintes unidades: o Folhelho Ira ti, a Formação Es
trada Nova, com os Membros Serra Alta e Teresina, e a Formação Rio do 
Rasto, formada pelos Membros Serrinha e Morro Pelado. Maack (1947) 
referiu-se às unidades constituintes da "Série" Passa-Dois descrevendo o 
Grupo lrati, o Grupo Estrada Nova, incluindo as "Camadas Teresina
Serrinha", e a Formação Estrada Nova stricto sensu ou "Camadas Serra Alta", 
e o Grupo Rio do Rasto, constituído pelas "Camadas Vermelhas" ou For
mações Poço Preto e Esperança. 

Beurlen (1953a) considerou a "Série" Passa-Dois formada pelo Grupo 
Estrada Nova, incluindo o Ira ti e o Grupo Rio do Rasto. 

Beurlen, Sena Sobrinho e Martins 11955), estudando o gonduana do 
Rio Grande do Sul, atribuíram características peculiares aos sedimentos 
Estrada Nova neste estado, considerando ausente o Rio do Rasto. 

Machado & Castanho (1957), em trabalhos orientados para a pesquisa 
de carvão, reconheceram duas unidades da "Série" Passa-Dois no Rio Gran
de do Sul, lrati e Estrada Nova Inferior. 

Sena Sobrinho (1958) considerou a "Série" Passa-Dois como consti
tuída pelo Grupo Estrada Nova, formado pelos "Folhelhos lrati" e "Cama
das Serra Alta". 

Sanford & Lange (1960) descreveram, no Rio Grande do Sul, as Forma
ções lrati, Serra Alta e Teresina, referindo-se, também, à ausência dos se
dimentos pertencentes á Formação Rio do Rasto neste estado. 

Mendes 11961) referiu-se ao uso impróprio do termo "série", para esta 
unidade, observando recorrência das Fácies Teresina e Serrinha, no Esta
do do Paraná. 

Delaney & Goíii (1963) propuseram a Formação Rio Pardo, no Rio Grande 
do Sul, correlacionando-a com a Formação Rio do Rasto. 

Ribeiro et ali i (1966) adotaram a terminologia de Grupo Passa-Dois, pa
ra englobar as Formações lrati, Estrada Nova e Rio Pardo. 

Pinto et alii (1966) consideraram como pertencentes ao Rio do Rasto 
as camadas vermelhas que ocorrem bordejando descontinuamente o Es
cudo Sul-Rio-Grandense desde Gravataí, nas proximidades de Porto Ale
gre, até Aceguá, junto à fronteira com o Uruguai. 

Mendes (1967) descreveu o Grupo Passa-Dois como formado pelas For
macões lrati Estrada Nova e Rio do Rasto, observando que as unidades 
delimitadas ~as categorias de membros (Serra Alta, Teresina e Serrinha) 
não apresentavam continuidade horizontal, havendo recorrência entre as 
mesmas. 

Northfleet, Medeiros e Mühlmann (1969) individualizaram, neste gru
po, as Formações lrati, Serra Alta, Estrada Nova e Rio do Rasto. 

Padula (1968), em pesquisa de folhelhos pirobetuminosos no Rio Grande 
do Sul, considerou a Formação lrati como pertencente ao Grupo Estrada 
Nova da "Série" Passa-Dois. 

Guazelli & Feijó (1970), em trabalhos de mapeamento geológico efetua
dos no sudeste de Santa Catarina, propuseram o rebaixamento das For
macões Serra Alta, Teresina, Serrinha e Morro Pelado para a condicão de 
me~bros, tomando como base o fato de que tais unidades apresentariam 
litologias semelhantes, com variações de fácies, recorrências e 
interdigitamentos. 

Figueiredo Filho (1971) considerou o Grupo Passa-Dois, no Rio Grande 
do Sul, como sendo constituído pelas Formações lrati e Estrada Nova, men
cionando a ausência da Formação Rio do Rasto. 

Tommasi (1972) reconheceu, no Rio Grande do Sul, as Formações Ira
ti, Serra Alta e Teresina, referindo-se à ausência da Formação Serrinha, do 
Grupo Rio do Rasto, salientando uma variação faciológica neste grupo e 
verificando a correspondência dos depósitos Rio Pardo- Rosário com a For
mação Morro Pelado. 

· Mühlmann et a!ii (1974) identificaram, no Grupo Passa-Dois, as Forma
ções lrati, Serra Alta, Teresina e Rio do Rasto, na porção sul da Bacia do 
Paraná, tendo sido adotada a mesma divisão por Schneider et ali i (1974). 



Willig et alii (1974), no mapa geológico ao milionésimo da Folha SH .22 
Porto Alegre, consideraram o Grupo Passa-Dois como constituído pela For
mação I rati e pelo Subgrupo Estrada Nova. As unidades referentes ao Triás
sico, Formações Santa Maria e Rosário do Sul, foram reunidas no Subgrupo 
Rio do Rasto, estratigraficamente situado entre os Grupos São Bento e 
Passa-Dois. Mencionaram, entretanto, a existência de um hiato de tempo 
muito grande entre a sedimentação dos Subgrupos Estrada Nova e Rio do 
Rasto, supondo que a reavaliação do conteúdo fossilífero dessas unidades, 
ou a descoberta de novos fósseis, poderia esclarecer a falta de registro fóssil 
no topo do Permiano e na base do Triássico da área em questão. 

Tommasi (1977), em trabalhos de mapeamento geológico na parte central 
do Rio Grande do Sul, reconheceu as Formações lrati, Serra Alta, Teresina 
e Rio do Rasto, considerando esta última como aflorando em áreas restritas. 

Com relação à estratigrafia do Grupo Passa-Dois, mencionada acima, 
observa-se que as unidades correspondentes à porção média desta unida
de, ou seja, as formações intercaladas entre as Formações lrati e Rio do Ras
to, têm sido objeto de interpretações variadas. Os trabalhos de campo exe
cutados pelo Projeto RADAMBRASIL no âmbito das Folhas SH.21 Uru
guaiana, SH.22 Porto Alegre e Sl.22 Lagoa Mirim evidenciaram a presen
ça de sedimentos correlatos às duas unidades litoestratigráficas acima, ao 
longo da faixa sedimentar aflorante, desde a porção nordeste da Folha SH .22 
Porto Alegre, na área do mosaico SH.22-X-B, desenvolvendo-se para o Rio 
Grande do Sul, de onde, finalmente, estendem-se para a República do 
Uruguai. 

No Rio Grande do Sul, então, foram perfeitamente identificadas as For
mações lrati e Rio do Rasto, enquanto que a parte média do Grupo Passa
Dois, por apresentar características litológicas extremamente semelhan
tes, pequena espessura e aflorar em áreas desprovidas de boas exposições, 
foi englobada no que se denominou Subgrupo Estrada Nova consideran
do que, ao norte da área mapeada, no âmbito da Folha SG.22 Curitiba, já 
é possível a individualização, na escala de trabalho, das Formações Serra 
Alta e Teresina, pertencentes a este subgrupo. 

1.2.18.2- Formação lrati 

1.2.18.2.1 - Generalidades 

Segundo a descrição original de White (1908) " ... Na base da série do Passa
Dois há um schisto preto, espesso, e largamente persistente, que se esten
de de São Paulo pelo Paraná e Santa Catarina até o Rio Grande do Sul. A 
esta formação foi dado o nome de lraty, no Estado do Paraná, onde aflora 
em um corte da estrada de ferro a três quilômetros ao sul da estação de lraty 
e contém grande número de restos de réptil fóssil que o Dr. Me Grego r, do 
Museu Americano de História Natural, de New York, classificou como Me
sosaurus brasiliensis". 

Na área do presente mapeamento, White (op. cit.) mencionou essa li
tologia na região de Criciúma, Palerma, no rio São Bento e na estrada do 
rio do Rasto, em Santa Catarina. No Estado do Rio Grande do Sul, citou 
sua existência nas áreas de São Sepé, São Gabriel e em sondagens em 
Charqueadas. 

Gordon Junior (1947), ao introduzir a denominação Membro "Serra Al
ta", restringiu a espessura da Formação lrati, que originalmente incluía es
ses sedimentos. 

No Rio Grande do Sul, as informações obtidas em trabalhos anterior
mente desenvolvidos mostram que critérios distintos foram utilizados pa
ra caracterizar essa unidade litoestratigráfica. 

Machado & Castanho (1957), em trabalhos de prospecção de carvão, 
descreveram a Formação lrati com espessura de 60 m, considerando o con
tato superior marcado pelo aparecimento de cores oxidantes e concrecões 
calcárias. · 

Padula (1968), em trabalhos de avaliação de folhelhos pirobetuminosos 
desenvolvidos pela Superintendência da Industrialização do Xisto (SIX
PETROBRÁS). caracterizou duas fácies na Formação lrati, uma argilosa 
e outra carbonática, representadas por folhelhos pirobetuminosos, calcá
rios e dolo mitos, dispostos em duas camadas distintas de folhelhos piro
betuminosos separadas por uma intermediária, de folhelho e calcário. 

Northfleet, Medeiros e Mühlmann (1969) consideraram a Formação lrati 
como construída por argilitos cinza-escuro e pretos, folhelhos negros car
bonosos e betuminosos, localmente com intercalações de calcário, e sílex 
nodular. 

Guazelli & Feijó (1970) referiram-se a essa unidade como sendo c'ônsti
tuída por dois níveis de folhelhos pirobetuminosos interpostos em tolhe
lhos e argilitos não betuminosos, ocorrendo leitos de calcário, principalmente 
na base. 

Figueiredo Filho (1971) introduziu na literatura geoló~ica a divisão da For
mação lrati, no Rio Grande do Sul, nas Fácies Tiaraju, constituída por fo
lhelhos pretos, pirobetuminosos, e calcários intercalados com folhelhos cinza 
e siltitos, e Valente, formada por folhelhos e siltitos cinza-chumbo. Consi
derou o limite superior desta unidade como marcado pelo aparecimento 
das cores vermelhas e cinzacclaro, que ocorreriam junto com o. desapare
cimento das lentes calcíferas de coloração amarelo-palha, como mencio
nado por Machado & Castanho (1957). 

Tommasi (1972), no mapeamento geológico da porção nordeste do Es
tado do Rio Grande do Sul, relatou que os níveis pirobetuminosos carac
terísticos da Formação lrati somente ocorreriam em superfície a oeste do 
meridiano 52°0, tendo considerado como constituintes dessa unidade, na 
área de mapeamento, argilitos e folhelhos cinza-escuro a pretos, localmente 
intercalando lâminas de arenitos finos, ocorrendo, em subsuperficie, a pre
sença de camadas de calcários e de intervalos argilosos com baixos teores 
de pirobetume. 

Knijnik (1974) relatou a ocorrência dos sedimentos desta unidade, na 
Folha SH .21 Uruguaia na, como constituindo uma faixa com largura em torno 
de 10 km, em forma de meia-lua, desenvolvendo-se desde o norte de São 
Gabriel até o sul de Bagé, referindo-se a espessuras variáveis de 60 a 100 
m. Com relação às litologias desta unidade, mencionou que os folhelhos 
pirobetuminosos encontrar-se-iam restritos ao longo do rio Vacacaí e a al
guns de seu afluentes. 

Carraro et afii (1974) consideraram como pertencentes à Formação lrati 
os sedimentos situados estratigraficamente entre o aparecimento de con
centrações calcárias de coloração amarelo-palha, que marcariam a passa
gem Palerma -lrati, e o desenvolvimento de cores vermelhas juntamente 
com o desaparecimento das lentes calcárias, que delimitariam, segundo 
esses autores, a passagem lrati-Estrada Nova. A faciologia proposta pa
ra a Formação lrati por Figueiredo Filho (1971) para o Estado do Rio Grande 
do Sul, englobando os sedimentos Serra Alta e Teresina, foi adotada pe
los referidos autores. 

Willig et afii (1974) ressaltaram que a Formação lrati apresenta uma va
riação lateral de fácies, com o desaparecimento das camadas de folhelhos 
pirobetuminosos da região de São Sepé (RS) em direção a leste. De acor
do com trabalhos da PETROBRÁS, como mencionaram os autores acima 
referidos, nas áreas de Cachoeira do Sul e Rio Pardo os folhelhos pirobetu
minosos apresentariam espessuras reduzidas, em torno de 0,50 a 0,20 m. 
Os la mitos cinza-azulado, escuros, com veios de sílica, foram considera
dos semelhantes à Formação Serra Alta, tendo sido, entretanto, engloba
dos no Subgrupo Estrada Nova. 

Mühlmann et alii (1974) descreveram a Formação lrati com constituída 
por intercalações de argilitos e folhelhos cinza-escuro e folhelhos cinza
escuro a pretos, pirobetuminosos, associados a níveis de rochas carboná
ticas, sobrepostas à Formação Palerma e distribuindo-se do Rio Grande do 
Sul a São Paulo, sendo, nesse último, subdividida nos Membros Taquaral 
e Assistência. Segundo estes autores os dois níveis de folhelhos pirobetu
minosos desta unidade distribuir-se-iam desde o Rio Grande do Sul até o 
norte do Paraná, onde, em direção a São Paulo, haveria maior desenvolvi
mento dos leitos de calcários. 

Em mapeamento geológico na área gonduânica da parte central do Es
tado do Rio Grande do Sul, Tommasi (1977) considerou a Formação lrati 
como caracterizada pela presença de argilitos cinza-escuro, com fratura sub
conchoidal, e folhelhos pirobetuminosos pretos, com calcários associados. 
Os folhelhos pirobetuminosos ocorreriam formando dois níveis dos quais, 
no Rio Grande do Sul, o mais desenvolvido seria o superior. Esses níveis, 
em direção a leste, segundo Tommasi (op. cit.), iriam gradativamente per
dendo o caráter pirobetuminoso, até a sua não identificação a leste do me
ridiano 52°0. Já no Estado de Santa Catarina, onde também foram identi
ficados dois níveis de folhelhos pirobetuminosos, o inferior apresentar-se
ia mais desenvolvido. Devido à espessura reduzida desses sedimentos, as
sim como devido à falta de boas exposições e às condições de intemperis
mo, que tornam difícil o reconhecimento dos folhelhos pirobetuminosos 
que caracteristicamente identificam a Formação lrati, essa unidade foi agru
pada, por Tommasi (1977), para efeitos de mapeamento, aos argilitos da 
Formação Serra Alta. 

No presente mapeamento utiliza-se a denominação Formação Ira ti pa
ra identificar os folhelhos pretos, pirobetuminosos, que constituem duas 
camadas intercaladas com argilitos pretos e cinza-chumbo, de fratura con
choidal, com lentes de calcário, que apresentam ampla distribuição na Bacia 
do Paraná. Como já se referiu anteriormente, devido à pequena espessura 
desta formação e, por conseguinte, em face da sua estreita faixa de aflora-
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menta, exageraram-se os limites desta unidade no sentido de adaptá-la à 
escala utilizada, tornando, assim, representável este horizonte-guia. 

1.2.18.2.2- Distribuição na área e espessura 

A Formação lrati apresenta ampla distribuição nas Folhas mapeadas. 
Desenvolve-se desde as proximidades de Pedras Altas, no Rio Grande do 
Sul, onde, com direção aproximada leste-oeste, afiara nas localidades de 
Estação Biboca, Trigolândia, a sul de Bagé e em Dom Pedrito. Daí, inflete
se para norte-noroeste, aflorando no Passo de São Borja, no rio Santa Ma
ria, ao norte de São Gabriel, em Tiaraju e nas proximidades do Passo Ca
misão, no rio Vacacaí. Tendo contornado o bordo ocidental do Escudo Sul
Rio-Grandense, junto a estas últimas localidades a faixa de afloramento da 
Formação lrati inflete-se para leste, até as cercanias de Minas do Leão, de 
onde, encoberta pelos depósitos aluvionares do rio Jacuí, torna a aflorar 
de modo restrito no leito do rio Gravataí. 

Em Santa Catarina, estes sedimentos ocorrem constituindo faixa es
treita, com desenvolvimento aproximado norte-sul, ao longo da escarpa 
da serra Geral. Na área de Siderópolis ocorrem intrusões de diabásio que 
se situam ao longo deste horizonte estratigráfico, o qual, aliás, constitui sítio 
preferencial de alojamento destas intrusões em toda a área mapeada. 
Observam-se folhelhos da Formação Ira ti, também orlando corpos de dia
básio, na área de Criciúma, Nova Veneza e a norte da localidade de Mara
cajá, locais que delimitam uma inflexão para leste destes sedimentos que, 
ocorrendo sob os sedimentos recentes, se desenvolvem em direção à pla
taforma continental. 

Em seu extremo riorte, a faixa de afloramentos desta unidade apresen
ta leve inflexão para nordeste, sendo quase uma constante o deslocamen
to de todo o conjunto por falhas e fraturas vinculadas às intromissões de 
diabásios da Formação Serra Geral. 

White (1908) referiu-se a uma espessura de 49 m para os sedimentos 
desta unidade, a qual foi verificada através de sondagens em Charqueadas, 
no Rio Grande do Sul. Em Santa Catarina, segundo White (op. cit.), a es
pessura seria de 70 m, medida ao longo da estrada de Lauro Müller para 
o alto da serra Geral. 

Gordon Junior (1947) considerou a espessura do Folhelho lrati variável 
de 40 a 70 m, atingindo um máximo de pouco mais de 105m no município 
de Lages, em Santa Catarina. 

Ribeiro et alii (1966), no mapeamento geológico da quadrícula de Ca
çapava do Sul (RS), com base em dados de sondagens da Divisão de Fo
mento da Produção Mineral, atribuíram à Formação lrati uma espessura de 
150m. 

Padula (1968), realizando uma série de perfis transversais à direção das 
camadas além de sondagens em áreas de ocorrência de folhelhos pirobe
tuminosos, nos municípios de São Gabriel e Dom Pedrito, no Estado do 
Rio Grande do Sul, relatou uma espessura média de 23 a 28m na primeira 
localidade e de 21,50 a 23,00 m na segunda. Em São Gabriel, a camada su
perior de folhelhos pirobetuminosos teria espessura média de 9 m, apre
sentando decréscimo para sul (Dom Pedrito) e leste (Cachoeira do Sul), até 
2,40 m. A camada inferior possuiria, nessa mesma área, 4,50 m de espes
sura média, com decréscimo para sul. 

Guazelli & Feijó (1970), em tra!,lalhos na porção centro-leste e sudeste 
de Santa Catarina, relataram uma espessura de 30m para os sedimentos 
da Formação lrati, reconhecendo um sensível acréscimo desta no sentido 
norte. 

Mühlmann et ali i (1974), em trabalho de revisão da estratigrafia da Ba
cia do Paraná, apresentaram espessura de40 m para esses sedimentos, ob
servando que esta formação seria menos espessa em Mato Grosso, Goiás 
e em áreas localizadas no Rio Grande do Sul. Segundo os mesmos auto
res, a maior espessura constatada em subsuperfície foi de 71 m no poço 
2-IT-1-RS (ltacurubi, RS). 

Em Santa Catarina, segundo Willig et ali i (1974), na área da bacia car
bonífera, a Formação lrati apresentaria espessura muito constante, em torno 
de 30m, constatada por sondagens realizadas pela CPRM para o DNPM. 

Tommasi (1977) relatou espessuras em torno de25 m para os sedimen
tos da Formação lrati em mapeamento geológico desenvolvido na parte 
-central do Rio Grande do Sul. 

1.2.18.2.3- Posição estratigráfica 

Com topo e base mostrando contatos gradacionais, a Formação lrati está 
sobreposta aos siltitos da Formação Palerma, sendo o contato entre essas 
unidades delimitado pelo aparecimento de lentes de calcário que ocorrem 

198/GEOLOGIA 

na base da primeira camada de folhelhos pretos, pirobetuminosos, da uni
dade em estudo. Superiormente, a segunda camada de folhelhos pretos 
que caracterizam a Formação lrati é recoberta por argilitos de coloração preta 
a cinza-chumbo, de fratura conchoidal, que delimitam a base do Subgru
po EstraQa Nova. 

1.2.18.2.4- Litologias e ambiente de sedimentação 

Os sedimentos da Formação lrati configuram duas camadas de folhelhos 
pirobetuminosos separados por uma intermediária, de folhelhos, argilitos 
e calcários. 

Os folhelhos pirobetuminosos apresentam coloração cinza-claro, cinza
escuro, castanha e preta e, quando intemperizados, exibem coloração 
marrom-chocolate. Mostram laminação bem desenvolvida (papirácea) e, 
quando aquecidos, exalam odor fétido, típico de betume e vapores sulfí
dricos. A coloração escura dos folhelhos pirobetuminosos é devida, qua
se que exclusivamente, ao alto teor de matéria orgânica contida, entretan
to, segundo Padula (1968), a coloração mais escura não significaria, neces
sariamente maior riqueza em óleo, sendo, em regra, mais elevado o teor em 
óleo nos folhelhos castanho-escuros do que nos folhelhos negros. 

A principal característica dos folhelhos pirobetuminosos é a sua fissili
dade muito bem desenvolvida, que confere a esses sedimentos uma parti
ção em folhas muito finas quando percutidos, o que é devido, provavelmente, 
à orientação paralela dos componentes micáceos. 

Analisados em lâmina delgada, os folhelhos pirobetuminosos mostram
se constituídos por argilas associadas à matéria orgânica não betuminosa 
(querogênio), sendo abundantes as !ameias de sericita com orientação pre
ferencial ao longo da estratificação. A matéria orgânica, de coloração 
castanho-clara a quase negra, acha-se intimamente associada à argila mi
cácea microcristalina, indicando deposição simultânea. Verifica-se, tam
bém, a presença de quartzo em grãos subarredondados a angulosos, ge
ralmente com dimensões de silte, assim como grãos de feldspatos detríti
cos. No Rio Grande do Sul, a calcita ocorre de modo comum, na forma de 
vênulas recortando o material argiloso, enquanto que, no norte do Paraná 
e em São Paulo, observa-se a presença de sílex, constituído de calcedônia 
criptogranular, às vezes fibrorradiada e, geralmente, em forma de elipsói
des achatados. 

A principal estrutura sedimentar presente nos folhelhos pirobetumino
sos, como já se referiu, é a laminação paralela, ocorrendo lâminas de di
mensões variadas, sempre dentro da escala de milímetros. Em São Paulo 
e em Santa Catarina, os folhelhos piro!,letuminosos exibem uma estrutura 
secundária, representada por nódulos esferoidais de silex, conhecidos como 
"bonecas", distintivos no diagnóstico desta unidade em afloramentos 
intemperizados. 

Quando frescos, os folhelhos pirobetuminosos são rochas muito tena
zes, entretanto, a percolação de soluções, favorecida pela pronunciada la
minação, facilita a intemperização, tornando-se friáveis e físseis, com co
loração marrom-chocolate, como nas exposições da Folha SH .22-Y-C, na 
região de Estação Biboca. 

Entre as duas camadas de folhelhos pirobetuminosos ocorrem argilitos 
e folhelhos de cor cinza-claro e escuro, com laminação incipiente e maci
ça, com fratura conchoidal e com intercalações de lentes de calcários. 

As lentes de calcário, localmente, podem apresentar espessuras de até 
2m, desenvolvendo-se de modo mais acentuado na área de Estacão Bibo
ca, no município de Pinheiro Machado (RS). Estas rochas apres~ntam, de 
modo geral, coloração cinza-claro a escuro, desenvolvendo-se em todos 
os níveis da formação com espessuras variáveis desde o máximo registra
do até alguns milímetros. Em lâmina delgada, apresentam granulação fi
na, sendo formadas por cal cita associada a quartzo e feldspatos elásticos, 
incluindo também calcedônia. Os calcários contêm matéria orgânica em 
sua estrutura, o que lhes confere cheiro característico quando em fratura 
recente. Em áreas onde os falhe lhos sofreram processos intempéricos in
tensos, é comum a presença de restos e ressaltas de calcários orientados 
segundo a estratificação original. 

No Rio Grande do Sul ocorrem, ao longo de toda a seção de folhelhos 
pirobetuminosos, com espessuras de 1 a 15 em, camadas de uma argila ce
rosa, de coloração cinza-azulada, creme e esbranquiçada, a qual foi, atra
vés de difração de raios X, identificada como montmorilonita. 

Mühlmann et alii (1974), além da laminação paralela, observaram local
mente, nos leitos calcários, estruturas como marcas ondulares, laminacão 
cruzada e convoluta, oólitos, brechas intraformacionais e laminação algá!Íca. 

Ao longo da faixa de ocorrência da Formação lrati é comum a intrusão 
de diabásios, constituindo sil/s com dimensões variáveis, alojados prefe-



rencialmente ao longo desse nível estratigráfico, em função, provavelmente, 
da pequena resistência oferecida pelos folhelhos pirobetuminosos. Cabe 
salientar que, embora seja generalizada a ocorrência de soleiras de diabá
sio ao longo das exposições dessa unidade, na Folha SH .22-X-B encontram
se as maiores exposições dessas rochas, constituindo os sills de Boa Vista 
(Montanhão), com dimensões de 24 x 9 km, e o de Nova Ven.eza- Morro 
da Miséria, com 18 x 7 km. No Estado do Rio Grande do Sul, ocorrem dia
básios intrudidos nos folhelhos pirobetuminosos da Formação lrati a oes
te de Pântano Grande, ao longo da rodovia BR-290 (SH.22-Y-A), e na rodo
via São Se pé- Santa Maria. Entretanto, observa-se que a partir da região 
a nordeste de São Gabriel, onde as camadas sedimentares flanqueiam o 
Escudo Sul-Rio-Grandense, constituindo o Arco do Rio Grande, até a re
gião de Pedras Altas, no município de Pinheiro Machado, os sedimentos 
da Formação lrati não apresentam intrusões de rochas básicas, tão comuns 
em outras áreas. 

Mühlmann et alii (1974) relacionaram a deposição dos sedimentos da 
Formação lrati a um ambiente marinho de águas rasas, no qual os falhe
lhos pirobetuminosos e calcários teriam sido originados por restrições da 
bacia. 

Nas Folhas Sl.22 Lagoa Mirim, SH.21 Uruguaiana e SH.22 Porto Ale
gre, os sedimentos desta unidade exibem condicionamento deposicional 
um tanto distinto ao longo da faixa aflorante, observando-se o desenvolvi
mento mais acentuado das lentes de calcário em determinadas localida
des, assim como se verificam variações de espessura nas camadas de fo
lhelhos pirobetuminosos. 

Como já referido, os calcários encontram-se melhor representados na 
região de Estação Biboca onde, além de exibirem lentes mais espessas, têm 
também grande distribuição em área. Situados próximo da escarpa da Fa
lha Açotéia, que ai promove o contato das rochas da Bacia Sedimentar do 
Paraná com o embasamento, certamente os calcários tiveram sua deposi
ção controlada, em parte, por esta zona de falha que, constituindo terra 
emersa a leste, permitiu a formação, na área, de um embaiamento onde, 
em ambiente de menor energia e de menor aporte de elásticos, os sedimen
tos químicos em questão puderam melhor se precipitar. 

Com relação aos folhelhos pirobetuminosos, observa-se o desenvolvi
mento dessas litologias desde o município de Pinheiro Machado até a re
gião a nordeste de São Gabriel, ocorrendo um espessamento, comprova
do através de sondagens realizadas pela PETROBRÁS, de Dom Pedrito para 
São Gabriel. A camada superior apresenta, na primeira localidade, espes
sura média de 2,40 me de 9,00 m na segunda. Da região a nordeste de São 
Gabriel (Passo Camisão, no rio Vacacai) em direção a leste, os folhelhos pi
robetuminosos apresentam redução de espessura, sendo relatada espes
sura de 2,90 m na área do arroio Piquiri. Nessa região, desde São Se pé até 
Gravata!, ocorreria, segundo Figueiredo Filho (1971), uma variação lateral 
de fácies, fazendo com que, junto com a drástica redução de espessura dos 
folhelhos pirobetuminosos, ocorresse um incremento nos argilitos de cor 
cinza a preta. 

Por sua vez, Tommasi (1977) considerou que os dois níveis de folhelhos 
pirobetuminosos, por ele definidos entre São Sepé e Cachoeira do Sul, em 
direção leste iriam gradativamente perdendo o caráter pirobetuminoso até 
o seu completo desaparecimento a leste do meridiano 52°0, voltando es
tas litologias a surgir em Santa Catarina, onde o nível inferior exibiria maior 
espessura. Embora Tommasi (op. cit.) tenha mencionado a presença de fo
lhelhos pirobetuminosos na região de São Sapé-Cachoeira do Sul, esses 
sedimentos foram mapeados, por este autor, juntamente com a Formação 
Serra Alta, constituindo uma única faixa, visto a pouca espessura e difi
culdade de localização dos mesmos. 

Em termos de ~aposição dos sedimentos da Formação lrati no Estado 
do Rio Grande do@ ui, a diminuição de espessura dos folhelhos pirobetu

. minosos entre São Sepé e Porto Alegre é admitida como reflexo de um con
dicionamento deposicional específico dessa região, a qual, à época, deve
ria apresentar-se mais elevada do que as áreas a oeste, não prevalecendo, 
nesta, condições restritas que permitissem a deposição dos folhelhos em 
questão com espessuras similares a outras áreas. 

Tommasi (1977) referiu-se ao fato de que o relevo do embasamento cris
talino apresentar-se-ia bastante acentuado quandodo início da deposição 
dos sedimentos gonduânicos, tendo recont.lecido, na porção central do Rio 
Grande do Sul, uma área alta (São Sepé) e um paleovale de grande ampli
tude (Barro Vermelho), situado na Folha SH. 22-Y-A, mencionando que essas 
regiões não tiveram movimentação sin ou pós-de posicionais, represe!]tando 
altos e baixos topográficos quando do inicio da sedimentação permiana. 

O Alto de Porto Alegre, descrito porTommasi (1972), apresentaria dire
ção geral noroeste-sudeste e teria estado ativo durante todo o Permotriás-

si co, ocorrendo, sobre o mesmo, um adelgaçamento de todas as unidades 
depositadas nestes períodos, o que, então, explicaria também o adelgaça
mento da Formação lrati nessa área. 

Segundo Beurlen (1953a), no fim do Carbonífero e no início do Permia
no, a fusão das geleiras então existentes levou a região a sofrer acomoda
ções eustáticas que propiciaram incursões de água salgada, formando-se, 
assim, uma bacia marinha intracontinental, com salinidade reduzida em vir
tude de ligações estreitas com o oceano. Nesta bacia houve o desenvolvi
mento de condições sapropélicas, com a deposição de matéria orgânica 
e sedimentos finos originando os folhelhos e calcários da Formação lrati, 
os quais foram, posteriormente, recobertos pelos folhelhos da Formação 
Serra Alta, como conseqüência da movimentação eustática que teria con
dicionado essa deposição em águas mais rasas. 

Em estudo desenvolvido por Wolf & Silva (1974), os folhelhos pirobe
tuminosos da Formação lrati foram objeto de análise faciológica, tendo si
do caracterizados em função de dados petrográficos. O nível inferior da lo
calidade de São Mateus do Sul (PAI e o folhelho de Pereiras (SP) seriam. 
compostos por folhelhos sapropelíticos do tipo cannel. Os folhelhos do ní
vel superior de São Mateus do Sul (PR) e de ltapetininga (SP) apresenta
riam características de gyttja. A camada superior de São Mateus do Sul 
contém alguns vestígios de algas, o que indicaria uma tendência para com
posição do tipo cannellboghead. 

A origem sapropelítica da camada inferior de São Mateus do Sul seria 
a causa, segundo os autores acima referidos, da maior abundância de óleo 
nesta do que na superior. 

Com relação ao ambiente de sedimentação, o nível inferior teria sido 
depositado em ambiente muito calmo, como em um golfo mais ou menos 
fechado. O nível superior teria sido depositado sob condições de águas ra
sas e pouco movimentadas, parcialmente ricas em oxigênio e próximas à 
costa. 

De acordo com Amaral (1967), apudWolf & Silva (1974), a Bacia do Pa
raná, quando da deposição da Formação lrati, apresentava ligação com o 
mar aberto no sul do Uruguai. Tal fato seria confirmado, segundo Wolf & 
Silva (op. cit.), pelo fato da salinidade da água ser baixa na porção norte 
da bacia, especialmente durante a sedimentação do nível superior de fo
lhelhos em São Mateus do Sul, onde a ocorrência de algas do tipo Pila in
dicaria condições de água doce. 

Wolf & Silva (1974) consideraram a fácies dos folhelhos pirobetumino
sos da Formação lrati comparáveis ao "Kupferschiefer" do Permiano 
europeu. 

1.2.18.2.5- Idade e paleontologia 

Tendo considerado a Formação lrati pertencente ao Grupo Estrada Nova 
da "Série" Passa-Dois, Padula (1968) referiu-se ao fato de que a associa
ção faunistica e florística desse grupo revelaria semelhança com a fauna 
e a flora da "Série" Beaufort Inferior, do Sistema Karroo da África do Sul, 
e com a flora e fauna Damuda, do gonduana da india Peninsular, sugerin
do idade eopermiana para esses sedimentos e admitindo que" ... A Forma
ção lrati pode ser correlacionada com as Camadas "White-Band" do Gru
po Upper Shales, da Série Dwyka do Sistema Karroo, por envolver as mes
mas associações de peixes, crustáceos, Mesosaurus e Stereosternum". 

Mühlmann et ali i (1974) citaram os fósseis Mesosaurus brasiliensis eSte
reosternum tumidum como os mais característicos da Formação Ira ti, ocor
rendo, além destes, carapaças de crustáceos, restos vegetais, troncos sili
cificados, restos de peixes, insetos e palinomorfos. 

Daemon & Quadros (1969) atribuíram idade permiana superior (Kaza
niano) para os sedimentos da Formação lrati, baseados em estudo de pali
nomorfos definidos como formas de Kazaniano-Tartariano semelhantes 
às da Bacia do Karroo, da África, e que foram constatadas na parte supe
rior desta unidade, no Estado de São Paulo. 

No presente estudo admite-se a deposição destas rochas no Permiano 
Superior ( Kazaniano), tendo em vista os trabalhos específicos anteriormente 
desenvolvidos (Daemon & Quadros, op. cit.). 

Beurlen, Sena Sobrinho e Martins (1955) citaram, como fósseis típicos 
do horizonte lrati, Mesosaurus brasiliensis, Me Gregor, e crustáceos do gê
nero Paulocaris, presentes nos leitos calcários dessa· unidade. 

No Passo de São Borja, localizado no rio Santa Maria, afloram tolhe
lhos pirobetuminosos e lentes de calcários da Formação lrati, tendo sido 
referidas, a essa exposição, ocorrências de Mesosaurus, fragmentqs de ca
rapaças de crustáceos, tronco fóssil Barakaroxy/on resiniferous (Guerra, 1974) 
e um inseto Petromatis rieki (Pinto, 1972). Restos de Mesosaurus brasilien-
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sis foram encontrados também no cerro das Caveiras, a noroeste de Dom 
Pedrito. 

Cunha (1972) descreveu a presença de um folhelho papiráceo de cor mar
rom e altamente fissil na região de Pântano Grande, referindo-se à presen
ça de fragmentos de crustáceos Pygocephalomorphos, escamas, dentes 
de peixes e fragmentos vegetais. 

Rõsler (1973) citou a ocorrência, no municipio de Pinheiro Machado, 
a oeste de Pedras Altas, na área da antiga estação da estrada de ferro ( Bi
boca), de afloramentos de siltitos finos intercalados com leitos de calcá
rios com uma associação fossilifera caracteristica da Formação lrati, cons
tituida por carapaças de crustáceos pigocefalomorfos (principalmente em 
concreções calcárias) e moldes de peças de esqueletos de Mesosaurus bra
siliensis, mencionando ainda a presença de fragmentos de Lycopodiopsis. 

Dados relativçs ao conteúdo paleontológico da Formação lrati 
encontram-se referidos em trabalhos desenvolvidos por Beurlen (1953b), 
Mendes (1967), Pinto (1971 e 1972), Cunha (1972), Dellazana (1973), Würdig
Maciel (1975), Araújo (1976) e Guerra (1976) entre outros. 

1.2.18.3- Subgrupo Estrada Nova 

1.2.18.3.1 -Generalidades 

White (1908) descreveu as "Camadas da Estrada Nova" como sobrepos
tas aos "folhelhos pretos de lrati" e recobertas pelas "Camadas Vermelhas 
do Rio do Rasto". Estes sedimentos seriam constituidos por uma série de 
"schistos cinzentos e variegados e camadas areentas que muitas vezes con
têm massas de silex, restos fósseis de crustáceos, conchas e fragmentos 
silicificados de madeira fóssil". O nome dessa unidade deriva da rodovia 
Lauro Müller- São Joaquim, dita na época Estrada Nova ou Estrada do Rio 
do Rasto. 

Oliveira (1918 e 1927) considerou o Grupo Estrada Nova, no sentido ori
ginalmente descrito por White (op. cit.), como contendo folhelhos e areni
tos cizentos e variegados, com concreções de silex e madeiras petrifica
das, estando estratigraficamente situado entre o Grupo lrati e o calcário 
Rocinha. 

Du Toit (1927), baseado no registro paleontológico, propôs uma nova 
separação entre os sedimentos de idade permiana e os triássicos, sugerin
do que o Grupo Estrada Nova incluísse uma porção inferior, permiana, ou
tra superior, triássica, a primeira apresentando relações concordantes com 
o lrati e, a segunda, interpretada como concordante com os depósitos do 
Rio do Rasto. Desta forma, o autor sugeriu a existência de um hiato estra
tigráfico entre as duas porções, observando-se que nesta proposição es
tratigráfica não figurou o Calcário Rocinha. 

Moraes Rego (1930), ao descrever a porção superior da "Série" Passa
Dois, referiu-se ao Grupo Estrada Nova stricto sensu e às "Camadas de Te
resina", atribuindo idade triássica para estas unidades e omitindo, também, 
o "Calcário Rocinha". 

Oliveira (1930) considerou as Camadas de Estrada Nova como de idade 
permiana superior, agrupando as "Camadas de Teresina", "Camadas de 
Serrinha" e "Camadas de Santa Maria" no Rio do Rasto, ao qual atribuiu 
idade triássica, argumentando que, em função dos lados paleontológicos 
advindos do trabalho de Cowper Reed (1929) apud Oliveira (op. cit.), parte 
das camadas até então referidas ao Permiano Superior seriam de idade> 
neotriássica. 

Carvalho (1932), em trabalho desenvolvido no Rio Grande do Sul, es
tabeleceu uma coluna estratigráfica na qual figuraram os Grupos Estrada 
Nova e Teresina, o primeiro constituindo a parte superior da "Série" Passa
Dois, de idade permiana, tendo sido o segundo atribuído ao Triássico Su
perior, juntamente com o Grupo Rio do Rasto. Observa-se, entretanto, que 
o Grupo Teresina, embora figure na coluna estabelecida para o Rio Grande 
do Sul, não consta do mapa geológico do referido autor, tendo sido os se
dimentos do Grupo Estrada Nova cartografados juntamente com os depó
sitos do Grupo lrati, constituindo uma única faixa de exposições. 

Oppenheim (1934) considerou a "Série" Passa-Dois como desenvolven
do-se do Permiano Superior ao Triássico Superior, dividindo as "Camadas 
da Estrada Nova", de White (1908), em Estrada Nova Inferior, constituida 
de folhelhos e arenitos cinzentos, e Estrada Nova Superior, formada por 
folhelhos argila-arenosos, amarelos, roxos e variegados, que incluiriam as 
camadas de Teresina, Rocinha e Serrinha, sendo a parte inferior de idade 
permiana e a porção superior atribuida ao Triássico. 

Guimarães (1936) referiu-se à "Série" Passá-Dois como sendo parte per- •• 
mia na e parte triássica, os sedimentos permianos tendo sido englobados 
como Estrada Nova Inferior e os triássicos constituiriam o Estrada Nova Su
perior, que incluiria as "Camadas Rocinha, Teresina e Serrinha". 
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Rocha & Scorza (1940), em trabalhos geológicos.efetuados ao longo 
da Estrada do Rio do Rasto, estabeleceram uma coluna estratigráfica na 
qual a "Série" Passa-Dois seria constituída pelo "Andar" lrati e pelo "An
dar" Estrada Nova, figurando o "Andar" Teresina na base da "Série" Rio 
do Rasto, de idàde triássica. 

Mendes (1945), estudando os moluscos das "Camadas Teresina", atri
buídas ao Triássico, argumentou que as semelhanças com fósseis do Triás
sico Superior europeu seriam meramente superficiais, tais camadas poden
do ser de idade permiana. 

Gordon Junior (1947) considerou a Formação Estrada Nova como cons
tituída pelos Membros Serra Alta e Teresina, englobados na "Série" Passa
Dois, que abrangeria, em sua totalidade, sedimentos considerados de ida
de permiana, conforme o trabalho desenvolvido por Mendes (op. cit.), que 
sugeriu idade permiana para moluscos do Membro Teresina. 

Maack (1947) incluiu o Grupo Estrada Nova na "Série" Passa-Dois, na 
qual reconheceu as "Camadas Teresina- Serrinha" e a "Formação Estra
da Nova stricto sensu" ou "Camadas Serra Alta", reconhecendo um gran
de inter-relacionamento entre os sedimentos Teresina e Serrinha, de mo
do que tais unidades figuram juntas na proposição deste autor. 

No Rio Grande do Sul, Beurlen, Sena Sobrinho e Martins (1955) consi
deraram que a Série Passa-Dois encontrar-se-ia incompleta, sendo cons
tituída pelos Folhelhos lrati e as "Camadas Serra Alta", abrangendo, se
gundo os mesmos autores, apenas o Grupo Estrada Nova, sem as "Cama
das Teresina", e faltando, também, todo o Grupo Rio do Rasto. As "Cama
das Serra Alta" difeririam, segundo esses autores, dos sedimentos equi
valentes em Santa Catarina e no Paraná, lembrando as camadas Rio do Ras
to desses estados mas diferindo, destas, pela presença de leitos calcários 
com vegetais fósseis, tendo sido, por isso, consideradas como pertencen
tes ao Grupo Estrada Nova. Devido à ausência de calcários oolíticos e de 
lamelibrânquios fósseis, ti picos das "Camadas Teresina", estes sedimen
tos foram considerados como equivalentes às "Camadas Serra Alta" e, face 
à pequena espessura desses sedimentos, mencionaram, ainda os autores 
acima referidos, que os mesmos corresponderiam, apenas, à parte inferior 
das "Camadas Serra Alta" do Paraná e Santa Catarina. 

Putzer (1955), em trabalhos desenvolvidos na Folha de Tubarão (SC), 
referiu-se à Formação Estrada Nova como sendo constituida por folhelhos 
sílticos de cores oliva-escuro, cinzento-sujo e cinzento-esverdeado sujo, mui
tas vezes contendo acentuado teor em areia fina, tendo observado a ine
xistência, nessa região, da Fácies Teresina, salientando que as litologias des
sa unidade decompor-se-iam rapidamente, somente sendo possivel observar 
boas exposições nas encostas mais íngremes. 

Mendes (1967) referiu-se à existência de recorrências, falta de continui
dade horizontal e variações laterais entre os Membros Serra Alta, Teresina 
e Serrinha, ressaltando a lenticularidade do Calcário Rocinha, o qual não 
afloraria na Estrada do Rio do Rasto, como mencionaram Rocha & Scorza 
(1940) e mesmo Gordon Junior (1947). Com base nessas considerações, 
Mendes (op. cit.) caracterizou tais unidades como litossomas, sugerindo 
que a Fácies Serrinha fosse transferida para a Formação Estrada Nova. 

Se na Sobrinho (1963), em trabalho desenvolvido no Rio Grande do Sul, 
referiu-se ao Grupo Estrada Nova, da "Série" Passa-Dois, incluindo os Fo
lhelhos lrati e a Formação Serra Alta. 

Padula (1968), em detalhamento da faixa de afloramento da Formação 
lrati no Rio Grande do Sul, considerou o conjunto de sedimentos consti
tuídos por folhelhos cinza-claro a escuro, maciços, com fratura conchoi
dal, que se assentam sobre os folhelhos pirobetuminosos desta formação, 
como pertencentes à Formação Serra Alta. 

Northfleet, Medeiros e Mühlmann (1969) subdividiram o Grupo Passa
Dois nas Formações Serra Alta e Estrada Nova, além das Formações lrati 
e Rio do Rasto, caracterizando a primeira pela presença de folhelhos cinza-es
curo, sílticos, exibindo fratura conchoidal e desenvolvimento constante em 
toda a extensão aflorante, semelhantes à porção não betuminosa da For
mação lrati. A Formação Estrada Nova seria caracterizada porfolhelhos sil
ticos e siltitos cinza-esverdeado, fina mente interlaminados, contendo ni
veis e lentes de sílex e calcários oolíticos na porção superior. Localmente, 
poderiam ocorrer siltitos arenosos verde-claros, maciços, com fratura sub
conchoidal, que constituiriam a Fácies Serrinha. 

Guazelli & Feijó (1970) descreveram as Formações Serra Alta e Teresi
na, caracterizando a primeira como constituída por folhelhos ou argilitos 
pretos a cinza-escuro, com fratura subconchoidal, com concreções calei
feras intercaladas, sendo idêntica à parte não betuminosa da formação lrati. 
A segunda unidade foi descrita como abrangendo siltitos cinza a cinza-es
verdeado, calciferos, e argilitos cinza-escuro a pretos, exibindo microlami
nação cruzada em estratos que se intercalariam de modo rítmico, com a 



ocorrência, também, de lentes e leitos de calcário. O contato entre as duas 
unidades foi considerado de difícil reconhecimento, por ser gradacional e 
recorrente. 

Com relação à Formação Teresina, acrescentaram Guazelli & Feijó (op. 
cit.) que " ... A Formação ocorre como pacote caracterizado e separável em 
mapa, até pouco ao sul do paralelo de Lauro Müller (SC), daí para o sul o 
interdigitamento e a coloração vermelha dos sedimentos impedem sua se
paração do Grupo Rio do Rasto". 

Figueiredo Filho (1971), estudando os sedimentos do Grupo Passa-Dois 
no Rio Grande do Sul, considerou a Formação lrati como constituída pelo 

. conjunto de sedimentos situados estratigraficamente entre o aparecimen
to de concreções calcárias de coloração amarelo-palha e a introdução de 
cores vermelhas, entremeadas com cores cinza-claro, reconhecendo, nessa 
unidade, duasfácies, a inferior, designada Tiaraju, e a superior, denomina
da Valente. Com relação à Formação Estrada Nova, utilizou essa denomi
nação para os sedimentos que ocorreriam entre as Formações lrati e Rosá
rio do Sul, propondo as Fácies Caveiras e Armada e observando, entretan
to, que tais fácies difeririam da área-tipo da Formação Estrada Nova. ' 

A Fácies Tiaraju, proposta por Figueiredo Filho (op. cit.), designaria um 
conjunto de folhelhos pretos, pirobetuminosos, com calcários associados, 
assim.como folhelhos cinza e siltitos, intercalados e subjacentes aos tolhe
lhos pirobetuminosos. A Fácies Valente abrangeria folhelhos e siltitos 
cinza-chumbo, com estratificação fina, de fratura conchoidal, com lentes 
calcárias de cor amarelo-palha, que aflorariam na parte oeste do estado su
lino, recortados por fraturas verticais preenchidas por sílica. 

Tommasi (1972), efetuando o mapeamento geológico da Bacia do Pa
raná na porção nordeste do Rio Grande do Sul, descreveu a Formação Serra 
Alta como constituída por argilítos cinza-chumbo, com fratura subconchoi
dal, e a Formação Teresina como englobando argilitos sílticos e siltitos ar
gilosos, de cores cinza, verde, vermelha e bordô, com intercalações locais 
de lâminas irregulares de siltitos e arenitos. O contato entre essas unida
des foi definido pelo aparecimento de coloração verde e vermelha, além de 
elásticos mais grosseiros na Formação Teresina, ·enquanto que o contato 
desta última com a Formação Rio do Rasto foi fixado como sendo onde 
começa o desenvolvimento de corpos arenosos. 

Tommasi (1973) considerou a Formação Serra Alta como sendo cons
tituída por argilitos cinza-azulado, com fratura subconchoidal, relatando 
uma espessura reduzida desses sedimentos no Rio Grande do Sul. Acerca 
da Formação Teresina, nesse estado, além de observar espessura também 
reduzida, Tommasi (op. cit.) sugeriu a existência de uma variação facioló
gica destes sedimentos em relação aos litótipos desta unidade aflorantes 
nos Estados de Santa Catarina e Paraná. Assim, segundo este autor, en
quanto nestes dois últimos estados estes sedimentos seriam caracteriza
dos pela presença de argilitos cinza-escuro e arenitos finos, cinza-claro, com 
microlaminação cruzada e abundantes estruturas deposicionais, no Rio 
Grande do Sul tais rochas teriam coloração vermelha, com predomínio de 
siltitos, sendo pobres em estruturas deposicionais e notável, também, a au
sência de concreções calcíferas, nestas rochas, na parte nordeste do esta
do sulino. 

Posteriormente, Mühlmann et ali i (1974), efetuando uma revisão estra
tigráfica da Bacia do Paraná, com base em trabalhos desenvolvido pela PE
TROBRÁS, consideraram as Formações Serra Alta e Teresina desenvolven
do-se desde o Rio Grande do Sul até o Paraná. Os sedimentos Serra Alta 
foram caracterizados como uma seqüência homogênea de argilitos e silti
tos cinza-escuro a pretos, com fratura conchoidal, apresentando lentes e 
concreções calcíferas, os quais, extremamente pobres em estruturas de
posicionais, exibiriam somente uma laminação paralela mal desenvolvida, 
sendo correlacionáveis à Fácies Valente, no Rio Grande do Sul. A Forma
ção Teresina, no sentido empregado pelos autores acima referidos, corres
penderia à parte da Formação Estrada Nova de Northfleet, Medeiros e Mühl
mann (1969) e, no rio Grande do Sul, corresponderia à Fácies Caveiras do 
intervalo considerado como Formação Estrada Nova por Figueiredo Filho 
(1971). Critérios semelhantes foram utilizados por Schneider et ali i (1974). 
' Carraro et alii (1974), em seu mapa geológico do Rio Grande do Sul, con
sideraram ausentes, neste estado, os sedimentos da Formação Rio do Rasto, 
incluindo na Formação Estrada Nova os sedimentos de coloração verme
lha e adotando a subdivisão faciológica proposta por Figueiredo Filho (1971). 

Em mapeamento geológico efetuado para a PETROBRÁS na Depres
são Central Gaúcha, Tommasi (19n) individualizou as Formações Serra Alta 
e Teresina em sentido correlato às Fácies Valente e Caveiras, de Figuijiredo 
Filho (op. cit.). Em relação à Formação Teresina, é interessante observar que 
sob essa denominação foram mapeados sedimentos caracterizados pelo 
aparecimento de cores oxidantes, diferindo da conotação estabelecida para 

os sedimentos de Teresina em Santa Ca~arina, principalmente pela falta das 
estruturas deposicionais que os caracterizam. 

Kníjnik (1974) descreveu a Formação Estrada Nova, no Rio Grande do 
Sul, como sendo constituída por uma seqüência de folhelhos sílticos e sil
titos argilosos, pouco arenosos, de cores roxa e cinza-esverdeado, alterna
das, com predomínio de tons pardos e contendo concreções calcárias de 
mais de 1 m de diâmetro na_porção superior. 

Willig et alii (1974), na cartografia ao milionésimo da Folha SH .22 Porto 
Alegre, consideraram o Subgrupo Estrada Nova, no Rio Grande do Sul, co
mo englobando siltitos azulados os quais cortados por veios de sílica su
periormente gradariam para siltitos arenosos com cores esverdeada, rosa
da e avermelhada. O contato entre esta unidade e a Formação lrati seria 
marcado pela passagem dos folhelhos pirobetuminosos para sedimentos 
com estrutura mais maciça, tendo salientado os autores em questão que, 
devido à pequena expressão em planta dos sedimentos Serra Alta na área 
estudada, para as camadas que se sobreporiam aos folhelhos pirobetumi
nosos foi utilizada a denominação Subgrupo Estrada Nova. 

Fensterseifer (1979) descreveu a Formação Estrada Nova na área de Gra
vataí ( RS), considerando os sedimentos dessa unidade aí aflorantes como 
correspondentes à Fácies Armada, com reservas devido à ausência de con
creções e litologias de natureza carbonática. Com colorações entre o ver
melho e o roxo, os sedimentos em questão encontrar-se-iam em contato 
com a Formação Rosário do Sul através de discordância erosional. 

No presente mapeamento, o Subgrupo Estrada Nova designa o con
junto de sedimentos estratigraficamente localizados entre o topo da segund;f 
camada de folhelhos pretos, pirobetuminosos, da Formação Ira ti e o início 
dossedimentosda Formação Rio do Rasto, a qual é caracterizada pelo de
senvolvimento de camadas de siltitos e siltitos argilosos de cores variega
das, com predomínio de tons vermelhos, róseos e verdes, com níveis de 
rochas carbonáticas intercalados. Nesse sentido, o subgrupo engloba li
tologias anteriormente agrupadas tanto na Formação lrati (Carraro et ali i, 
1974) quanto na Fácies Valente, conformE· o trabalho de Figueiredo Filho 
(1971). 

A designação subgrupo para posicionar estas litologias na hierarquia 
litoestratigráfica encontra, então, apoio nas pequenas espessuras e faixa 
de afloramento deste pacote de rochas na área mapeada. Utiliza-se tal de
signação visto que, em direção a norte, no âmbito da Folha SG.22 Curiti
ba, por se mostrarem mais desenvolvidas, as Formações Serra Alta e Tere
sina, que o compõem, são já perfeitamente individualizáveis à escala do 
trabalho. 

1.2.18.3.2- Distribuição na área e espessura 

Os sedimentos incluídos no Subgrupo Estrada Nova apresentam exposi
ções que, de modo quase contínuo, se desenvolvem desde a porção su
doeste do Estado do Rio Grande do Sul (SH.22-Y-C) e, com a forma de um 
grande arco, contornam o Escudo Sul-Rio-Grandense, aflorando nos mu
nicípios de Pinheiro Machado, Bagé e Dom Pedrito (SH .21-Z-D), Rosário 
do Sul e São Gabriel (SH.21-Z-B), São Sepée Cachoeira do Sul (SH.22-Y
A), Rio Pardo e Minas do Leão (SH.22-Y-B). A norte e a nordeste de Porto 
Alegre (SH.22-Z-D, SH.22-X-C), as rochas dessa unidade litoestratigráfi
ca são recobertas pelos sedimentos recentes, voltando a aflorar, no Esta
do de Santa Catarina, no município de Maracajá (SH .22-X-B) e ao longo 
da escarpa da serra Geral, a oeste das localidades de Nova Veneza, Trevi
so, Siderópolis, Palerma e Guatá, constituindo estreita faixa alongada com 
desenvolvimento sul-norte nas Folhas SH.22-X-A e SH.22-X-B. Na parte 
norte dessa faixa, junto aos limites com a Folha SG.22 Curitiba, esta inflete
se para noroeste, ocorrendo exposições do Subgrupo Estrada Nova na ci
dade de Urubici (SH.22-X-A), no vale do rio Canoas. 

Na Folha S1.22lagoa Mirim, os sedimentos Estrada Nova ocorrem no 
município de Erva I, constituindo exposições preservadas ao longo de fa
lhamentos junto à região limítrofe com a República do Uruguai. No muni
cípio de Bagé, litótipos desta unidade estão expostos na região do Passo 
do Valente, em Tupi Silveira e em Colônia Nova, constituindo, aí, amplo do
bramento anticlinal produzido pela reativação e basculamento de zonas de 
falha. Da área de Colônia Nova, a sul de Bagé, a faixa de afloramento des
tes sedimentos desenvolve-se para leste até o falhamento regional da Aço
téia, onde as rochas desta unidade encontram-se em contato com litolo
gias do Complexo Canguçu. 

Outra faixa de afloramento destas rochas desenvolve-se desde a sudeste 
de Hulha Negra, junto à Falha do Espinilho, onde estão em contato com 
depósitos da Formação Rio Bonito e afloram caracteristicamente, de mo
do local, no Passo do Neto, estendendo-se para oeste, na rodovia BR-153, 
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Bagé-Aceguá, na área do Valente. No município de Dom Pedrito, bons 
afloramentos ocorrem no cerro das Caveiras e, em Rosário do Sul, estas 
litologias afloram na rodovia municipal que interliga essa cidade a Dom Pe
drito. A oeste de São Gabriel, os sedimentos Estrada Nova são cortados 
pela rodovia BR-290, ocorrendo também a norte-nordeste dessa mesma 
localidade. De São Sepé em direção a leste até o recobrimento dos sedi
mentos gonduânicos da Bacia do Paraná pelos depósitos recentes, a uni
dade apresenta redução de espessura em virtude do acunhamento gene
ralizado das unidades do Grupo Passa-Dois nessa região. Tal fato foi inter
pretado como devido a uma subsidência menor dessa área e também por 
esta região deposicional encontrar-se muito próxima à borda da bacia à épo
ca da deposição dessa unidade. No município de Gravataí, exposições de 
sedimentos pertencentes ao Subgrupo Estrada Nova encontram-se a no
roeste e a leste dessa cidade. 

White (1908), tendo considerado os argilitos da Formação Serra Alta 
incluídos nos "schistos pretos de lraty", referiu-se a uma espessura apro
ximada de 150m para as "Camadas da Estrada Nova", medida ao longo da 
estrada Lauro Müller-Bom Jardim, na época conhecida como "Estrada 
Nova do Rio do Rasto". 

Gordon Junior (1947) considerou a Formação Estrada Nova constituí
da pelos Membros Serra Alta e Teresina, referindo-se ao fato de que, na 
localidade-tipo da Formação Estrada Nova, perto de Novo Horizonte, no 
município de Orleans ( SC), a Fácies Teresina não está presente, não sendo 
possível, assim, reconhecer os dois membros. Nesse local, a espessura des
ses sedimentos foi determinada como de 101 m, enquanto que em Mare
chal Mallet, no Paraná, furos de sonda permitiram estabelecer, para estas 
rochas, espessura de 327m sem terem, todavia, atravessado toda a unidade. 

Putzer (1955) referiu-se a uma espessura aproximada de 100m para a 
Formação Estrada Nova a oeste de Novo Horizonte, na área-tipo, tendo re
conhecido a presença, nessa região, da Fácies Serra Alta, mencionando, 
também, a ausência dos sedimentos designados como Membro Teresina 
na Folha de Tubarão. 

Mendes (1967) aventou ser a Formação Estrada Nova a seqüência mais 
espessa do Grupo Passa-Dois, com possanças variáveis entre 100 e 1.000 
m, mencionando que, na seção-tipo da Fácies Serra Alta, localizada na ro
dovia Rio do Sul- Ponte Alta, no.Estado de Santa Catarina (SG.22 Curiti
ba), a espessura dessa fácies seria de cerca de 100m. Com relação à Fá
cies Teresina, Mendes (op. cit.) réferiu-se a uma espessura de cerca de 100 
m em Teresa Cristina, no Estado do Paraná, localidade-tipo dessa fácies. 
Já na rodovia Rio do Sul- Ponte Alta ( B R-470), esta fácies apresentaria 
espessura de 50 me, na rodovia Lauro Müller- Bom Jardim, antiga Estra
da Nova do Rio do Rasto, segundo ainda este autor, a Fácies Teresina 
encontrar-se-ia na forma de intercalações na Fácies Serra Alta, que predo
minaria nessa seção. 

Northfleet, Medeiros e Mühlmann (1969) referiram-se a uma espessura 
máxima de 117m, para os sedimentos da Formação Serra Alta, no poço 
1-LA-1-SC (Lages, SG.22 Curitiba). Para a Formação Estrada Nova, que se
gundo esses autores inclui a Fácies Serrinha, foi mencionada espessura de 
685 m no poço 2-Do-1-Mt (Dourados, MS). 

Guazelli & Feijó (1970) atribuíram, no sudeste catarinense, espessuras 
da ordem de 70 a 80 m para a Formação Serra Alta, tendo sido medida uma 
espessura máxima de 290m, dos sedimentos da Formação Teresina, na por
ção norte da área. Tal espessura mostraria sensível redução em direção a 
sul, atingindo cerca de 40 m na seção da serra do Doze (Lauro Müller
Bom Jardim). 

Figueiredo Filho (1971) mencionou espessuras da ordem de 30 a 60 m 
para os sedimentos da Formação lrati, no Estado do Rio Grande do Sul. 
Como no presente mapeamento a designação lrati é restrita aos níveis de 
folhelhos pirobetuminosos intercalados com argilitos e calcários, a espes
sura atribuídirpara a Formação lrati por este autor inclui, também, os sedi
mentos Estrada Nova. 

Tommasi (1972) referiu-se a uma espessura de 30 m para o conjunto 
lrati- Serra Alta que ocorre na porção nordeste do Estado do Rio Grande 
do Sul. Salientando esta reduzida espessura, Tommasi (1973) atribuiu es
pessura média de 90 m, para os sedimentos da Formação Serra Alta nos 
Estados de Santa Catarina e Paraná. 

Mühlmann et ali i (1974) atribuíram uma espessura média de 80 a 90 m 
para os sedimentos da Formação Serra Alta na faixa de afloramento do flanco 
leste da Bacia do Paraná, nos Estados de Santa Catarina e Paraná. NoJs
tado de São Paulo, o intervalo correspondente aos sedimentos Serra Alta, 
segundo estes autores, apresentaria espessura média de 40 a 45 m, enquanto 
que, no sul do Paraná e em Santa Catarina, localizar-se-iam as maiores es
pessuras em subsuperficie, em torno de 100m. No Rio Grande do Sul, em 
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relação à Formação Teresina, os autores acima referidos consideraram os 
sedimentos da Fácies Caveiras, de Figueiredo Filho (1971), como corres
pondentes a essa unidade, mencionando uma variação faciológica nessa 
porção mais meridional da bacia. A maior espessura da Formação Teresi
na em subsuperficie, 318 m, seria referida ao poço 2-CM-1-PR (Campo 
Mourão). 

Em mapeamento geológico desenvolvido pela PETROBRÁS na área se
dimentar da porção central do Estado do Rio Grande do Sul, Tommasi (1977) 
referiu-se á Formação Serra Alta mencionando um aumento de espessura 
de leste para oeste, variando de 20 a 60 m. Acerca da Formação Teresina 
descreveu que "esta difere um pouco da Formação Teresina aflorante em 
Santa Catarina, pois aqui não são facilmente observáveis estruturas flaser 
e fendas de ressecamento, feições muito comuns em outras partes da ba
cia". Sobre a espessura dessa unidade, referiu-se a um espessamento de 
leste para oeste, variando entre 40 e 80 m. 

Do exposto, com base nos dados dos autores acima mencionados, é 
estimada para o Subgrupo Estrada Nova uma espessura entre 20 e 100m, 
as maiores possanças sendo encontradas na Folha SH .22-X-B e as meno
res localizando-se na região compreendida entre São Sepé e Gravataí on
de, já referido, todo o pacote sedimentar do Grupo Passa-Dois mostra ex
cepcional adelgaçamento. 

1.2.18.3.3 - Posição estratigráfica 

Os sedimentos do Subgrupo Estrada Nova foram depositados sobre os fo
lhelhos pirobetuminosos da Formação lrati, sendo, posteriormente, reco
bertos pela seqüência sedimentar da Formação Rio do Rasto. 

O contato inferior dos sedimentos desta unidade litoestratigráfica é de
limitado pelo nível superior de folhelhos pirobetuminosos do lrati, a partir 
do qual inicia-se a sedimentação atribuída ao Subgrupo Estrada Nova. Ex
posições que caracterizam esse contato localizam-se em Pinheiro Macha
do (SH.22-Y-C), Bagé (SH.21-Z-De SH.22-Y-C), Dom Pedritoe São Gabriel 
(SH.21-Z-B). 

Assim, sobre os folhelhos pirobetuminosos da Formação lrati depositou
se uma seqüência constituída por argilitos cinza-chumbo que, em direção 
ao topo, gradam para siltitos, com ótimas exposições desse contato ocor
rendo nas localidades de Trigolândia, a sul de Hulha Negra, na quadrícula 
de Pedras Altas, a sul-sudeste da antiga Estação Biboca da estrada de fer
ro, bem como na região do cerro das Caveiras, no município de Dom Pedri
to, e na localidade de Tiaraju, a norte de São Gabriel. 

O contato superior dos sedimentos do Subgrupo Estrada Nova com a 
Formação Rio do Rasto é concordante e gradacional, sendo delimitado pela 
presença de níveis de siltitos calcíferos e arenitos finos, muitas vezes exi
bindo cimento carbonático e concreções calcárias elipsoidais, que ocor
rem juntamente com o desenvolvimento de colorações oxidantes, rosa, roxo, 
vermelho e esverdeado, alternadas com tonalidades cinza, características 
dos sedimentos da unidade em foco. Figueiredo Filho (1971) descreveu, no 
perfil Caveiras-lbicuí da Armada, ao longo da rodovia BR-293, o contato 
dos sedimentos que no presente trabalho foram considerados como Estrada 
Nova e Rio do Rasto, referindo que este contato seria do tipo gradacional, 
sendo demarcado pela presença de siltitos de cor rósea para vinho, men
cionando que, na região do cerro das Caveiras, ocorreriam folhelhos e silti
tos com tonalidades oxidantes sobrepostos por corpos lenticulares de cal
cários róseos e calcários arenosos. Ainda, segundo este autor, em direção 
a oeste do cerro das Caveiras, encontrar-se-iam exposições de lutitos de 
cor vermelho-tijolo e esverdeado, exibindo fratura concóide e estratifica
ção plano-paralela, associados a corpos de arenitos em forma de lentes. 

Mendes (1967) mencionou que na seção clássica de Lauro Müller até 
o topo da serra Geral, no Estado de Santa Catarina, a Fácies Serra Alta se
ria predominante até o começo dos sedimentos da Fácies Serrinha, sendo 
interrompida somente por intercalações inexpressivas da Fácies Teresina. 
Observou ainda que, no nordeste do Paraná, os sedimentos Serra Alta 
encontrar-se-iam em contato direto ;om a Fácies Serrinha (Mendes e Fúl
faro, 1966 apud Mendes, op. cit ). 

Guazelli & Feijó (1970) consideraram, em Santa Catarina, como perten
centes à Formação Serra Alta, os sedimentos superpostos ao nível supe
rior de folhelhos pirobetuminosos da Formação lrati, os quais apresentam 
fácies idêntica á da parte não betuminosa dessa última. Ressaltaram que 
o contato com a formação superior (Teresina) seria de difícil reconhecimento, 
por ser gradacional e recorrente. 

Com relação à Formação Teresina os autores acima mencionados ob
servaram que" ... A formação ocorre como pacote caracterizado e separá
vel er.1 mapa, até pouco ao sul do paralelo de Lauro Müller. Daí para o sul, 



o interdigitamento e a coloração vermelha dos sedimentos impede sua se
paração da unidade sobreposta", tendo considerado o contato superior, 
com a Formação Rio do Rasto, gradacional e pouco preciso, porquanto es
taria baseado em ocorrência de zona arenosa e na mudança de coloração 
de cinza a cinza-escuro para marrom, vermelho e verde. 

Na área do presente mapeamento, a individualização das Formações 
Serra Alta e Teresina mostrou-se impraticável, fato verificado já em traba
lhos anteriores desenvolvidos na porção catarinense compreendida no corte 
cartográfico internacional ao milionésimo da Folha SH.22 Porto Alegre. 

Como já referido, a partir do paralelo de Lauro Müller em direção a sul, 
conforme ressaltaram Putzer (1955), Mendes (1967) e Guazelli & Feijó (1970) 
a Formação Teresina praticamente desaparece, localmente encontrando
se apenas restritas intercalações de seus litótipos na porção superior da For
mação Serra Alta. 

No Estado do Rio Grande do Sul é possível, de modo local, reconhecer 
litologias correlatas à Formação Teresina, na rodovia BR-153, entre Bagé 
e Aceguá, onde aflora, em um corte junto à estrada secundária para Colô
nia Nova, uma seqüência sedimentar constituída por siltitos cinza-claro e 
siltitos argilosos de cor cinza-escuro, com desenvolvimento de concreções 
calcárias de cor amarelo-palha, recortados por veios de material silicoso. 
Tais sedimentos exibem estruturas deposicionais tais como microlamina
ção Cl'llzada e laminação lenticular (f/a ser) com desenvolvimento de lâmi
nas claras e escuras intercaladas de modo rítmico que, caracteristicamen
te, encontram-se presentes nos sedimentos da Formação Teresina em áreas 
típicas. Além da ocorrência acima mencionada, encontram-se outras se
melhantes na região de Colônia Nova e em Tupi Silveira (SH.21-Z-D e 
SH.22-Y-C), sendo, entretanto, impraticável a individualizacão desses ní
veis, devido às suas pequenas espessuras, à falta de bons afloramentos e 
à escala do mapeamento ora conduzido. 

Tommasi (1972), em mapeamento levado a termo na porção nordeste 
do Estado do Rio Grande do Sul, considerou que a ausência de níveis piro
betuminosos, que constituem o topo da Formação lrati, tornaria imprati
cável a individualização dessa unidade e da Formação Serra Alta, tendo con
siderado o contato superior, desta última, como delimitado pela coloração 
verde-vermelha, assim como pela presença de elásticos mais grosseiros que 
ocorreriam na Formação Teresina. Esta, por sua vez, seria caracterizada por 
cores oxidantes, tendo sido considerada semelhante à Formacão Corum
bataí, de São Paulo, nas áreas em que se apresenta mais cal~ífera. 

Knijnik (1974) referiu-se aos sedimentos da Formação Estrada Nova como 
em contato gradacional com a Formação Rosário do Sul sobreposta, ba
seado em trabalho de Gamermann (1970), mencionando ainda que, no Rio 
Grande do Sul, a diferenciação das fácies dessa unidade, como proposta 
por Gordon Junior (1947) (Serra Alta e Teresina), não se verificaria (Dela
ney & Gofii, 1963). 

Willig et a/ii (1974) consideraram o Subgrupo Estrada Nova como con
cordante e gradualmente sobreposto à Formação lrati, tendo salientado que 
o topo dessa seqüência estaria em contato gradacional com sedimentos 
do Subgrupo Rio do Rasto, ao qual relacionaram as Formacões Rosário do 
Sul e Santa Maria, sublinhando, entretanto, que entre este~ subgrupos ha
veria um considerável hiato, sem evidência de discordância, tendo em vis
ta o registro paleontológico. 

Mühlmann et ali i (1974) referiram-se à Formação Serra Alta como apre
sentando contatos gradacionais com as formações subjacente ( lrati) e so
brejacente (Teresina). Na Formação Teresina foram descritas recorrências 
de litologias Serra Alta, na parte inferior, e contato concordante com a For
mação Rio do Rasto sobreposta, mencionando estes autores, ainda, que, 
rio sul de Santa Catarina, nordeste do Paraná e sul de São Paulo, essa uni
dade torna-se-ia mais argilosa, chegando a confundir-se com a Formacão 
Serra Alta, enquanto que no Estado do Rio Grande do Sul, em determi~a
dos locais, a Formação Teresina seria recoberta pela sedimentacão Rosá
rio do Sul, devido à ausência, por erosão, da Formação Rio do Rasto. Cri
térios idênticos foram utilizados por Schneider et ali i (1974). 

Tommasi (1977), na região central do Estado do Rio Grande do Sul, car
tografou as Formações lrati e Serra Alta agrupadas devido à pequena es
pessura desses sedimentos e à alteração das suas exposições. No que tange 
à Formação Teresina, que foi individualizada, foi observado que esta dife
riria das exposições de Santa Catarina, não sendo reconhecidas feições de
posicionais características dessa unidade como em outros pontos da bacia. 

No presente mapeamento, foram incluídos no Subgrupo Estrada No
va os sedimentos de coloração preta a cinza-claro situados estratigl'afica
mente ent11e os folhelhos pirobetuminosos da Formação lrati e o apareci
mento das cores oxidantes, rosa, vermelho, roxo e esverdeado, que se de
senvolvem paralelamente a uma introdução de material mais grosseiro na 

bacia, e que coincidem, também, com a presença de níveis de calcários 
arenosos, este conjunto todo tendo sido-incluído na Formação Rio do Rasto. 

Ao Subgrupo Estrada Nova foram, portanto, referidas litologias que em 
trabalhos anteriores receberam as denominações de Fácies Valente, da For
mação li"ati (Figueiredo Filho, 1971; Carraro et alii, 1974), e Formação Serra 
Alta (Tommasi, 1972, 1973, 1977; Willig et alii, 1974), enquanto que as Fá
cies Caveiras e Armada (Figueiredo Filho, 1971; Carraro et alii, 1974) da For
mação Estrada Nova, assim 'como a Formação Teresina, no consenso de 
Tommasi (1972, 1973 e 1977), Mühlmann et alii (1974) e Schneider et alii 
(1974), foram, no presente mapeamento, englobadas na Formação Rio do 
Rasto. 

1.2.18.3.4 - Litologias e ambiente de sedimentação 

Esta unidade é constituída por argilitos e siltitos argilosos de cor cinza-chum
bo a cinza-claro, maciços, mostrando fraturamento conchoidal caracterís
tico. Na porção superior da seqüência observa-se o desenvolvimento mais 
acentuado de siltitos, ocorrendo estratificação lenticular, com intercalações 
de material síltico e areia fina, mostrando uma alternância rítmica de por
ções claras (sílticas) e escuras (argilosas), com a presença de concreções 
calcárias elipsoidais de cor amarela e veios de material silicoso, que recor
tam esses sedimentos, como ocorre tipicamente na rodovia BR-153 Ba
gé-Aceguá, junto ao acesso para Colônia Nova. 

Figueiredo Filho (1971) caracterizou esta unidade como uma seqüên
cia constituída por folhelhos e siltitos cinza-chumbo, com ocasionais in
tercalações de areia muito fina, esverdeada, principalmente a leste de Pân
tano Grande, de fratura concóide, com estratificação fina, às vezes milime
tricamente cruzada, ocorrendo, ao longo de toda a seqüência, concreções 
calcárias de coloração caracteristicamente amarelo-palha assim como ní
veis calcíferos brechóides. Mencionou, ainda, que, em suas porções mé
dia e superior, na região oeste do Estado do Rio Grande do Sul, essa se
qüência encontra-se recortada por fraturas verticalizadas preenchidas por 
veios de sílica de 2 a 15 em de espessura. 

Tommasi (1977) caracterizou litologicamente a Formação Serra Alta co
mo sendo constituída por um monótono pacote de argilitos cinza-escuro, 
cinza-claro quando alterados, e com fratura subconchoidal, reconhecen
do que essa seqüência seria idêntica ao pacote intercalado entre os níveis 
de folhelhos pirobetuminosos da Formação lrati. Na porção superior da uni
dade foi mencionada a presença, de modo local, de concreções calcíferas, 
sendo freqüentes em todo o pacote a presença de pequenas fraturas preen
chidas por calcita. 

Mühlmann et ali i (1974) e Schneider et alii (1974) descreveram a Forma
ção Serra Alta como constituída por argilitos, folhelhos e siltitos cinza-escuro 
a pretos, com fratura conchoidal, apresentando lentes e concreções calei
feras, salientando que, com exceção de laminação paralela mal desenvol
vida, não se observariam aparentemente outras estruturas sedimentares 
na seqüência. 

A Formação Teresina, segundo os autores acima citados, seria consti
tuída" ... essencialmente da alternância de argilitos e folhelhos cinza-escuro, 
com siltitos muito finos, cinza-claro", apresentando, na porção inferior, in
tercalações de camadas de folhelhos cinza-escuro com até 5 m de espes
sura, observando-se, também no terço superior dessa unidade, o desen
volvimento de calcários, por vezes oolíticos, e leitos de coquina, encon
trando-se os primeiros, em superfície, normalmente silicificados. localmente 
e de modo restrito, na seqüência encontrar-se-iam ainda arenitos finos a 
muito finos, argilosos e bem selecionados. 

As estruturas sedimentares são abundantes nos litótipos da Formação 
Teresina, tendo sido registrada a presença de microlaminação cruzada, la
minação ondulada, fendas de contração (ressecamento), marcas ondula
res e diques de arenitos. Segundo Mühlmann et alii (1974), a alternância 
de folhelhos escuros com siltitos e arenitos muito finos, em lâminas e finas 
camadas descontínuas, daria origem à laminação flaser, característica dessa 
unidade. Nas camadas calcíferas seria comum uma presença de oólitos e 
estruturas estromatolíticas. 

Observações feitas em testemunhos de sondagens nas regiões carbo
níferas dos Estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, em áreas pes
quisadas pela CPRM, mostraram que os sedimentos reunidos na designa
ção Estrada Nova apresentam-se caracteristicamente com coloração 
cinza-escuro a preta, com desenvolvimento de laminação lenticular, o que 
lhes confere aspecto semelhante aos sedimentos da Formação Palermo. 

A análise das litologias envolvidas, bem como suas estruturas primá
rias, permite estabelecer que a deposição dos sedimentos do Subgrupo Es
trada Nova ocorreu, inicialmente, em um ambiente marinho de águas cal-
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mas, com a sedimentação processando-se abaixo do nível de ação das on
das, em condições semell'lantes à seqüência sedimentar que se situa en
tre os dois níveis de folhelhos pirobetuminosos da Formação Ira ti. A medi
da que se processava a deposição, houve uma evolução do ambiente, pro
piciando condições de deposição sob lâmina de ãgua mais rasa. Nas ãreas 
em que as Formações Serra Alta e Teresina são passíveis de individualiza
ção, o que ocorre a partir da latitude de Lauro Müller em direção ao norte, 
observa-se uma transição de um ambiente marinho, de profundidade rela
tiva maior, para condições de lâmina de ãgua dominada por marés, fato esse 
caracterizado pela abundância de estruturas sedimentares na Formação Te
resina: marcas de onda, laminação ondulada, microlaminação cruzada, ban
cos de coquina, fendas de ressecamento e calcários oolíticos, os quais ca
racterizariam, segundo Mühlmann et ali i (1974), ambientes de inframarés, 
entremarés e até supramarés. 

No Estado do Rio Grande do Sul, a presença de sedimentos semelhan
tes aos da Formação Teresina se dã, de modo local, na ãrea de Dom 
Pedrito- Bagé, caracterizando uma deposição rica em estruturas sedimen
tares, originada em condições marinhas mais rasas do que a porção basal. 
Da ãrea de São Sepé em direção a leste, assim como a sul da latitude de 
Lauro Müller, a individualização dos sedimentos Teresina é impraticável, uma 
vez que os sedimentos atribuíveis a essa unidade apresentam-se como re
corrências na sedimentação mais argilosa de base, ocasionadas, possivel
mente, por oscilações no nível das ãguas. 

1.2.18.3.5 - Idade e paleontologia 

Baseados em estudo de palinomorfos, Daemon & Quadros (1969) consi
deraram as Formações Serra Alta e Teresina referidas ao "Andar" Kazaniano, 
do Permiano Superior, idade que é também admitida no presente estudo. 

Schneider et ali i (1974) caracterizaram o conteúdo fossilífero da Formação 
Serra Alta como formado por restos de peixes, pelecípodes, conchostrã
ceos e palinomorfos, referindo à Formação Teresina a presença de lameli
brãnquios, restos de plantas e palinomorfos. 

Guerra-Sommer (19n) descreveu a espécie nova Damudoxvlon iratiensi 
para uma madeira silicificada, proveniente de sedimentos da Fãcies Valen
te (Estrada Nova) expostos na rodovia BR-153, entre Bagé e Aceguã 
(SH.21-Z-D), constituindo espécie nova referida ao gênero Damudoxvlon 
(Maheshwari) Maheshwari, 1972. 

Dohms (1976) descreveu, pela primeira vez nas camadas permianas do 
Rio Grande do Sul, um exemplo de Maratiales, encontrado em afloramen
to situado a aproximadamente 12 km a sul da cidade de Bagé, ao longo da 
rodovia acima citada. Este afloramento encerra grande quantidade de ma
deiras fósseis, muito bem preservadas por silicificação e permineralização 
de sílica, o espécime descrito correspondendo à parte das raízes adventí
cias que envolvem o tronco de Psaronius ou Tietea. Nesse mesmo aflora
mento, foi coletado fragmento de um tronco de gimnosperma descrito como 
Bageopsitvs articulata, Dohms (1976), assim como a espécie nova Polvso
lenoxvn bortoluzzi. 

Würdig-Maciel (1975) apresentou uma relação dos fósseis do Grupo Pas
sa-Dois no Estado do Rio Grande do Sul e, como no presente trabalho a 
Formação lrati estã restrita aos folhelhos pirobetuminosos e argilitos neles 
intercalados, grande parte do material por este autor relacionada a essa uni
dade deve ser atribuído ao Subgrupo Estrada Nova. 

Informações mais detalhadas acerca do conteúdo fossilífero dos sedi
mentos incluídos no Subgrupo Estrada Nova encontram-se referidos nos 
trabalhos de Pinto (1955a), Mendes (1967), Cunha (1972), Guerra (1973 e 
1974), Hessel (1973) e Würdig-Maciel (1975) entre outros. 

1.2.18.4 - Formação Rio do Rasto 

1.2.18.4.1 - Generalidades 

A denominação Rio do Rasto, originalmente utilizada por White (1908), estã 
relacionada com a ãrea das cabeceiras do rio do Rasto, junto à rodovia que 
se desenvolve de Lauro Müller a São Joaquim, em Santa Catarina, onde 
as exposições desses sedimentos constituem a parte inferior das encostas 
da serra Geral. 

As "Camadas Vermelhas do Rio do Rasto" foram inicialmente consi
deradas como base do Grupo São Bento, por White (op. cit.), em função 
da correlação admitida com as exposições de Santa Maria ( RS), portado
ras de répteis fósseis atribuídos ao Triãssico. Originalmente, essa unidade 
compreendia as rochas de cores variegadas, vermelho-escuras, róseas e 
esverdeadas, com manchas esbranquiçadas, arenosas, desenvolvendo tam-
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bém cor verde-clara ou chocolate, que ocorreriam sobre o calcãrio da Ro
cinha e o "Grés" de São Bento. 

Oliveira (1918) teceu considerações relacionadas ao registro fossilífero 
das "Camadas Vermelhas do Rio do Rasto", criando a "Série" Rio do Ras
to, considerada de idade permiana. Fundamentaram esta argumentação 
a localização de representantes da flora Glossopteris e lamelibrânquios, pro
venientes destas camadas no Estado do Paranã, assim como a presença 
de ossos fósseis relacionãveis ao gênero Erytrosuchus, provenientes de Santa 
Maria (RS), jã mencionados por White (op. cit) e que, conforme Oliveira 
(op. cit.), caracterizariam a Série Beaufort, do Permiano da A f rica Austral. 
Estes sedimentos foram, à época, considerados como uma "Série" em vir
tude da possibilidade de sua subdivisão em grupos e, segundo o conceito 
do autor em questão, as ocorrências de Santa Maria (RS) teriam também 
idade permiana. 

Oliveira (1927) considerou o Grupo Rio do Rasto como sendo de idade 
triãssica e constituindo a base da "Série" São Bento. Entretanto, o referi
do autor mencionou a necessidade de subdivisão do Grupo Rio do Rasto, 
visto ser ele em parte permiano e em parte triãssico. 

Ou Toit (1927) estabeleceu uma nova separação dentre os sedimentos 
permianos e triãssicos, tomando por base determinações paleontológicas. 
Assim, a porção superior da "Série" Passa-Dois, o Grupo Estrada Nova, 
foi considerada triãssica, bem como o Grupo Rio do Rasto, que figura na 
base da "Série" São Bento. 

Moraes Rego (1930) considerou as "Camadas Vermelhas do Rio do Ras
to" como de idade triãssica, reunindo-as no Grupo Rio do Rasto, consti
tuído pelas "Camadas da Serrinha", na base, e as "Camadas de Santa Ma
ria", na porção superior, relacionando esse grupo à "Série de São Bento". 
Nos trabalhos deste autorfiguram, também como de idade triãssica, as "Ca
madas de Teresina" e a porção superior do "Grupo Estrada Nova stricto sen
su", tendo sido omitido o Calcãrio Rocinha como unidade litoestratigrãfica. 

Oliveira (1930) agrupou os sedimentos de idade triãssica no Rio do Rasto, 
que incluiria, da base para o topo, as "Camadas de Teresina", com Pachv
cardia, as "Camadas da Serrinha", com Cuspidaria e Myophoria, e as "Ca
madas de Santa Maria", com ãrvores petrificadas e répteis (Erythrosuchus, 
Cephalonia, Rvncosaurius). 

Carvalho (1932), em trabalhos de reconhecimento realizados no Rio Gran
de do Sul, apresentou uma coluna estratigráfica na qual o Grupo Rio do 
Rasto e o Grupo Teresina constituíram unidades do Triãssico Superior, tendo 
mapeado somente as camadas atribuídas ao Rio do Rasto, não figurando, 
em planta, a ãrea de ocorrência de sedimentos atribuídos ao Grupo Teresina. 

Oppenheim (1934) descreveu a parte inferior da "Série" São Bento co
mo constituída por "Arenitos e argilas· vermelhas e variegadas do Grupo 
Rio do Rasto (Camadas com répteis de Santa Maria)", recobrindo discor
dantemente a "Série" Passa-Dois, na qual se inseririam os Grupos Estra
da Nova Inferior e Superior, sendo o segundo considerado como triãssico 
e separado do primeiro por presumível discordância. 

Guimarães (1936) considerou as "Camadas de Santa Maria" como cons
tituindo a base da "Série" São Bento, figurando as "Camadas Rocinha", 
"Teresina" e "Serrinha" como incluídas no Grupo Estrada Nova Superior, 
como porção superior da "Série" Passa-Dois, de idade triãssica. 

Rocha & Scorza (1940) consideraram os sedimentos atribuídos ao Rio 
do Rasto na categoria de "Série", englobando os "Andares" Teresina e Santa 
Maria, tendo sido incluído, no "Andar" Teresina, o Calcário Rocinha. 

Gordon Junior (1947) considerou a Formação Rio do Rasto sotoposta 
à Formação Santa Maria, constituindo a parte superior da "Série" Passa
Dois e englobando o Membro Serrinha na base e o Membro Morro Pelado 
no topo. Salientou que essa unidade diferia da Formação Estrada Nova pela 
maior quantidade de arenitos, por apresentar cores variegadas e pela au
sência de nódulos de sílex, sendo, entretanto, difícil caracterizar localmente 
o contato entre essas unidades, em vista das camadas basais da Forma
ção Rio do Rasto serem compostas por folhelhos arenosos, com lamina
ção horizontal e de coloração cinza-avermelhado e cinza-esverdeado. 

Maack (1947) incluiu o Grupo Rio.do Rasto na "Série" Passa-Dois, sub
dividindo-o em Formação Esperança, na base, e Formação Poço Preto, na 
parte superior. 

Putzer (1955) considerou a Formação Rio do Rasto subdividida em dois 
membros, o inferior, correspondente ao Membro Serrinha ( Gordon Junior, 
op. cit.) ou Formação Esperança (Maack, op. cit.), e o superior, correspon
dente ao Membro Morro Pelado ( Gordon Junior, OP,. cit.) ou Formação Po
ço Preto ( Maack, op. cit.). Putzer (op. cit) ressaltou que a mudança nítida 
de cor marcaria o começo das últimas camadas permianas na. Folha de Tu
barão (SC), constituindo a Formação Rio do Rasto. 



Beurlen, Sena Sobrinho e Martins (1955), com base nos trabalhos de 
Gordon Junior (op. cit.), de Maack (op. cit.) e em observações de campo 
realizadas no Estado do Paraná por Beurlen (1953a), consideraram o Gru
po Rio do Rasto formado pelas Camadas Serrinha, Esperança e Poço Pre
to. Com relação aos trabalhos desenvolvidos no Rio Grande do Sul, men
cionaram que o perfil da "Série" Passa-Dois nesse estado ê incompleto, 
não ocorrendo registro do Grupo Rio do Rasto. 

Delaney & Goííi (1963) introduziram na literatura geológica a Formação 
Rio Pardo, correlacionando-a com a Formação Rio do Rasto, que ocorre 
a norte do Rio Grande do Sul, e com a Formação Yaguary, no Uruguai. 

Ribeiro et ali i (1966) descreveram o Grupo Passa-Dois como constituí
do pelas Formações lrati, Estrada Nova e Rio Pardo, esta última tendo sido 
correlacionada com a Formação Rio do Rasto, como originalmente descrita. 

Mendes (1967) referiu-se às subdivisões introduzidas no Grupo Passa
Dois por Gordon Junior (1947) na categoria de membros, mencionando que, 
com exceção do Membro Morro Pelado, tais sedimentos corresponderiam 
a fácies distinguíveis pelas suas características litológicas e, normalmen
te, pelo conteúdo fossilífero, não apresentando continuidade horizontal, 
nem sempre aflorando, também, na ordem estabelecida na classificação 
proposta, sendo freqüentemente recorrentes. Interpretando estes mem
bros como litossomas, Mendes (op. cit.) sugeriu que os sedimentos reuni
dos sob a designação Rio do Rasto fossem restritos àqueles designados 
como Membro Morro Pelado, englobando-os sob a denominação Forma
ção Rio do Rasto. 

Segundo Mendes (op. cit.), a Formação Rio do Rasto não afloraria nos 
Estados de São Paulo, Mato Grosso e Goiás, não ocorrendo provavelmen
te, também, no Rio Grande do Sul. 

Pinto et alii (1966) consideraram o Grupo Passa-Dois como constituído 
pelas Formações lrati, Estrada Nova e Rio do Rasto, esta última sendo re
coberta pelos sedimentos da Formação Santa Maria. 

Northfleet, Medeiros e Mühlmann (1969) incluíram no Grupo Passa-Dois 
as Formações lrati, Serra Alta, Estrada Nova e Rio do Rasto, caracterizan
do a última como constituída por arenitos vermelho-tijolo, folhelhos e silti
tos marrom-avermelhados, interacunhados, exibindo, localmente, coloração 
cinza-esverdeado. A Fácies Serrinha foi incluída na porção superior da For
mação Estrada Nova. 

Guazelli & Feijó (1970) descreveram o Grupo Rio do Rasto, ao qual atri
buíram idade permotriássica devido a uma provável continuidade lateral com 
a Formação Santa Maria, no Rio Grande do Sul, mencionando um ambiente 
deposicional inicialmente transicional, evoluindo para continental fluvial, 
para estes sedimentos. Sugeriram, ainda, que as denominações Serrinha 
e Morro Pelado fossem consideradas na categoria de membros, em virtu
de de seus sedimentos serem recorrentes e interdigitados. 

Gamermann (1970) propôs a designação de Formação Rosário do Sul 
para os sedimentos de coloração avermelhada situados entre as Formações 
Botucatu e Estrada Nova, no Rio Grande do Sul, considerando a ausência 
das camadas da Formação Rio do Rasto nesse estado. Correlacionou os 
sedimentos desta formaçã(), genética e temporalmente, com as camadas 
Pirambóia, de São Paulo. 

Figueiredo Filho (1971) identificou duas fácies da Formação Estrada Nova 
no Rio Grande do Sul:uma inferior, à qual denominou Caveiras, formada 
por abundantes palitos com alternância de cores cinza e vermelha, con
tendo concreções calcárias elipsoidais, interpretadas como resultado de 
calcificação da própria rocha, e outra superior, designada Armada, carac
terizada por intercalações arenosas em la mitos vermelhos. Os corpos are
nosos, lenticulares, exibiriam espessuras raramente superiores a 50 em, mos
trando gradação para siltitos e freqüentemente desenvolvendo leitos de cal
cário e exibindo, no topo, concreções calcíferas de forma elipsoidal, acha
tadas, com diâmetros da ordem de 2m. 

Tommasi (1972) considerou os sedir .• entos Rio do Rasto na categoria 
de grupo, incluindo as Formações Morro Pelado e Santa Maria, supondo 
uma variação lateral de fácies entre as Formações Morro•Pelado e Rosário 
do Sul- Rio Pardo. 

Tommasi (1973) caracterizou o Grupo Rio do Rasto como formado pe
las Formações Serrinha, Morro Pelado, Rio Pardo e Santa Maria, as duas 
primeiras ocorrendo a leste do meridiano de Porto Alegre, e as duas últi
mas representando uma variação faciológica lateral, a oeste do referido 
meridiano. 

A Formação Serrinha, segundo Tommasi (op. cit.), seria consiituída por 
arenitos finos, siltitos e argilit9s sílticos, esverdeados, castanhos, comes
tratificação plano-paralela e, mais raramen~e. com alternância laminar, on
deada e descontínua, sendo característico dessa unidade litoestratigráfi
ca o desenvolvimento de esfoliação esferoidal, nas porções sílticas e are-

nosas, e fraturamento conchoidal, nas porções argilosas. A Formação Morro 
Pelado englobaria arenitos finos e argili,tos silticos de cqloração variegada, 
com predomínio do vermelho e violeta, os quais, na porção inferior da uni
dade, mostrariam estratificação plano-paralela com persistência horizon
tal, enquanto que, nas porções médias e superior, os corpos de arenito 
mostrar-se-iam lenticulares, com estratificação cruzada acanalada. 

Mühlmann et ali i (1974), conforme a proposição original de Gordon Ju
nior (1947), consideraram a Formação Rio do Rasto subdividida em dois 
membros, dos quais o inferior, denominado Serrinha, seria constituído por 
siltitos, argilitos e arenitos finos, esverdeados e arroxeados, e o superior, 
Morro Pelado, formado por argilitos e siltitos avermelhados com intercala
ções lenticulares de arenitos finos. Essas unidades seriam delimitáveis de 
forma contínua desde o Rio Grande do Sul até o nordeste do Paraná, ten
do os autores, entretanto, mencionado a ausência local desses sedimen
tos no Estado do Rio Grande do Sul, onde a Formação Rosário do Sul es
taria diretamente em contato com os sedimentos da Formação Teresina (Fá
cies Caveiras). 

Carraro et ali i (1974) consideraram ausentes, no Rio Grande do Sul, os 
sedimentos da Formação Rio do Rasto, incluindo na Formação Estrada Nova 
os sedimentos caracterizados pela coloração oxidante e pela introdução de 
areia no sistema deposicional. 

Knijnik (1974) considerou o Grupo Passa-Dois, no Rio Grande do Sul, 
como constituído pelas Formações lrati e Estrada Nova, tendo descrito o 
contato entre as Formações Estrada Nova e Rosário do Sul, como grada
cional, mencionando que as correlações entre os sedimentos gonduâni
cos necessitariam estudos mais minuciosos. 

Willig et ali i (1974) incluíram, no Subgrupo Rio do Rasto, as Formações 
Rosário do Sul e Santa Maria, salientando que o contato desta unidade com 
o Subgrupo Estrada Nova, sotoposto, seria gradacional, e que a sua ida
de, no Rio Grande do Sul, seria triássica, enquanto que, em Santa Catari
na e no Paraná, seria permiana, havendo, portanto, um hiato sem que te
nha sido constatada evidência da discordância entre ambas. Em vista des
tes argumentos, ponderaram que se faria necessária uma reavaliação do 
conteúdo fossilífero dessas unidades, de modo a esclarecer os aspectos 
contraditórios mencionados, aventando, ainda, a possibilidade de existir 
uma discordância entre essas unidades. Levantaram, ainda, a possibilida
de da sedimentação destas rochas ser diacrônica, explicando, assim, as dis
crepâncias etárias em questão. 

Em mapeamento geológico efetuado na parte central do Rio Grande 
do Sul, Tommasi (1977) observou que as característica sedimentares locais 
e a inexistência de um mapeamento global, nesse estado, foram as causas 
de uma diversidade de nomenclatura na coluna estratigráfica das forma
ções do Permiano Superior e Triássico, utifizando, em seu trabalho, as de
nominações adotadas pela PETROBRÁS para o restante da Bacia do Pa
raná. Tommasi (op. cit.) considerou a Formação Rio do Rasto virtualmente 
ausente no pacote gonduânico aflorante neste estado, estando restrita, ape
nas, a alguns afloramentos a norte de Minas do Leão. 

Fensterseifer (1979) caracterizou o Grupo Passa-Dois, em Gravataí (RS), 
como constituído pelas Formações lrati e Estrada Nova, reconhecendo, na 
primeira, as Fácies Tiaraju, Intermediária e Valente, e, na segunda, a Fá
cies Armada, referindo-se, também, à ausência da Formação Rio do Rasto. 

Jabur (1979) considerou a Formação Morro Pelado correlata aos sedi· 
mantos da Formação Rosário do Sul, esta restrita à porção mais arenosa 
sotoposta à Formação Santa Maria. 

Do exposto, verifica-se que existem informações um tanto contraditó
rias acerca da caracterização, posicionamento estratigráfico e mesmo exis
tência de sedimentos relacionados à Formação Rio do Rasto, no Rio Gran
de do Sul. 

Com base nos trabalhos de caráter regional executados pelo Projeto RA
DAMBRASIL no âmbito da Bacia do Paraná, levando em conta informa
ções paleontológicas advindas de trabalhos mais recentes e tendo em mente 
o adelgaçamento da seqüência Passa-Dois em virtude da proximidade do 
substrato (Escudo Sul-Rio-Grandense), verifica-se, no Rio Grande do Sul, 
capeando o Subgrupo Estrada Nova, a existência de um pacote sedimen
tar litológica e cronologicamente correlato às camadas Rio do Rasto de áreas 
mais setentrionais da bacia. 

Tais sedimentos, de caráter arenoso, com bancos calcíferos e cores tí
picas de ambientes oxidantes, variegadas, onde predominam o vermelho, 
o roxo, o rosa e tons esverdeados, foram, em seu todo ou em parte, ante
riormente mapeados como pertencentes às litologias Estrada Nova (Car
raro et alii, 1974; Willig et alii, 1974; Knijnik, 1974), considerando a faciolo
gia sugerida por Figueiredo Filho (1971), ou foram incluídos na Formação 
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Teresina (Tommasi, 1972, 1973 e 1977; Mühlmann et alii, 1974; Schneider 
et alii, 1974). 

1.2.18.4.2- Distribuição na área e espessura 

Os sedimentos da Formação Rio do Rasto ocorrem, de modo generaliza
do, em todo o Estado do Rio Grande do Sul, conformando uma faixa que, 
em forma de arco, contorna o Escudo Sul-Rio-Grandense, exibindo com
portamento idêntico às demais unidades litoestratigráficas da Bacia do 
Paraná. 

Os seus afloramentos mais meridionais encontram-se no âmbito das Fo
lhas SI.22-V-A e SH.22-Y-C, ocorrendo a oeste do arroio Jaguarão Chico, 
no Passo do Arenal, no Passo dos Carros, sobre o arroio Candiota, e no Passo 
de São Diogo, junto ao rio Jaguarão, na fronteira com o Uruguai. 

Nos arredores de Bagé (SH.22-Y-C e SH.21-Z-D), esses sedimentos 
desenvolvem-se desde o Passo do Neto, a sul de Hulha Negra, onde estão 
em contato por falha com a Formação Rio Bonito, em direção a oeste, aflo
rando na rodovia Bagé-Aceguá (BR-153), ao longo da qual constituem duas 
áreas de exposição. A primeira situa-se junto ao Passo do Valente, e a se
gunda, mais ao sul, desenvolve-se até Aceguá, onde estes sedimentos 
encontram-se em contato, porfalha, com litologias do Complexo Cambaí. 
As exposições ao longo da BR-153 encontram-se conformando os flancos 
da Anticlinal de Colônia Nova. 

Da região de Aceguá, os sedimentos da Formação Rio do Rasto têm 
continuidade para leste até o Passo do A renal (SH.22-Y-C), onde são trun
cados pela Falha Açotéia. Em direção a oeste, é possível observar as expo
sições dessa unidade ao longo da rodovia que acompanha a fronteira com 
o Uruguai, encontrando-se ótimos afloramentos junto ao povoado de Ser
rilhada. Na área do arroio Carpintaria, os sedimentos Rio do Rasto fazem 
contato tectônico com pequenas exposições do Grupo Guatá e do Com
plexo Cambaí. Testemunhos, isolados pela erosão, da faixa de sedimentos 
dessa unidade, podem ser encontrados na estrada velha de Bagé para Hu
lha Negra e na coxilha do Haedo. 

A partir da localidade de Serrilhada (SH .21-Z-D), para oeste, observa
se a presença de litótipos da Formação Rio do Rasto ao longo da fronteira 
com o Uruguai até as proximidades de Três Vendas, onde os sedimentos 
sofrem inflexão para norte, aflorando no cerro das Caveiras e ao longo da 
rodovia B R-293, no trecho Dom Pedrito- Santana do Livramento, a leste 
do rio lbicuí da Armada (SH.21-Z-B). No município de Rosário do Sul, mostra 
distribuição contínua, constituindo uma faixa com desenvolvimento 
sudoeste-nordeste que aflora ao longo da BR-290, a oeste de São Gabriel, 
dirigindo-se para norte-nordeste dessa mesma cidade. Daí, passa a aflorar 
também na rodovia BR-392, trecho São Sepé-Santa Maria, localidade a 
partir da qual, em direção a leste, há uma generalizada diminuição na sua 
espessura. Assim, estes sedimentos ocorrem na área de Formigueiro, Bar
ro Vermelho e Cachoeira do Sul (SH.22-Y-A), Rio Pardo e Leão (SH.22-Y
B), desenvolvendo-se, também, a norte-nordeste de Porto Alegre, nas re
giões de Canoas e Gravata i (SH.22-Z-D e SH.22-X-C). Entre Gravataí e Santo 
Antônio da Patrulha, ocorrem afloramentos esparsos, os quais, recortados 
pela rodovia BR-290, Porto Alegre-Osório, são, em direção a nordeste, re
cobertos pela sedimentação recente. 

No Estado de Santa Catarina, os sedimentos da Formacão Rio do Ras
to apresentam distribuição generalizada, formando faixa al~ngada no sen
tido sul-norte, a qual apresenta inflexão para leste a sul de Nova Veneza, 
e, para noroeste, junto ao limite norte da área de trabalho, no município de 
Urubici. 

Nas regiões de Jacinto Machado, Turvo e Meleiro (SH .22-X-C e SH .22-X
A), essa unidade constituí a maior parte dos inselbergs que aí ocorrem en
voltos por sedimentos quaternários, desde junto ao litoral, em Araranguá 
(Morro dos Conventos) e Maracajá (SH.22-X-B), assim como nasáreasde 
Jacinto Machado, Turvo e Meleiro (SH.22-X-C, SH.22-X-A), a oeste, on
de constituem os morros Redondo, Grande, Comprido, Meleiro, Turvo, Er
mo e ltapava. 

Ao longo da escarpa da serra Geral, os sedimentos da Formação Rio 
do Rasto ocorrem a oeste de Nova Veneza, na estrada do rio do Rasto, a 
oeste de Lauro Müller, onde afloram no morro Pelado, mostrando disposi
ção sul-norte, e adentrando na Folha SG.22 Curitiba. Acompanhando os 
sedimentos do Subgrupo Estrada Nova, nas cercanias de Urubici, junto aos 
limites com a Folha SG.22 Curitiba, os sedimentos da Formação Rio do Rasto 
sofrem inflexão para noroeste, acompanhando o vale do ria Canoas. •• 

Entre Lauro Müller e Bom Jardim, na "estrada nova do rio do Rasto", 
White (1908) referiu-se a espessuras variáveis entre 100 e 150m para os se
dimentos Rio do Rasto, enquanto que Gordon Junior (1947), incluindo na 
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Formação Rio do Rasto o "Calcário Rocinha", de ocorrência local, estimou 
uma espessura total da ordem de 200 a 240m para os Membros Serrinha 
e Morro Pelado, em que subdividiu esta unidade. 

Putzer (1955), considerando a Formação Rio do Rasto, também subdi
vidida em dois membros, atribuiu espessura entre 60 e 100m ao Membro 
Rio do Rasto Inferior, correspondente ao Membro Serrinha (Gordon Ju
nior, 1947) ou Formação Esperança ( Maack, 1947) e uma espessura de até 
40 m para o Membro Rio do Rasto Superior, correspondente ao Membro 
Morro Pelado, de Gordon Junior (1947), ou à Formação Poço Preto, de 
Maack (1947), que se mostraria, muitas vezes, recortado pela erosão pré
Botucatu. 

Mendes (1967) considerou o Membro Serrinha (Gordon Junior, op. cit.) 
como pertencente à Formação Estrada Nova, referindo-se a uma espessu
ra de 36m para os sedimentos da Formação Rio do Rasto na sua seção
tipo, ao longo da estrada Lauro Müller- Bom Jardim, em Santa Catarina. 
Para os sedimentos da'Fácies Serrinha, foi estimada uma espessura de40 m 
nas exposições da mesma rodovia. Na seção-tipo desta fácies, localizada 
na serrinha dos Machados, na rodovia lrati- Porto União, no Estado do Pa
raná (SG.22 Curitiba), mencionou espessura aproximada de 40 m, ressal
tando que, na rodovia Ponta Grossa- Guarapuava, estes sedimentos apre
sentariam espessura de cerca de 100m. Em Morro dos Conventos, no mu
nicípio de Araranguá, em Santa Catarina, referiu-se a uma espessura de 
70 m para os sedimentos expostos nessa localidade, os quais foram consi
derados, pelo referido autor, como pertencentes à Fácies Serrinha, da For
mação Estrada Nova. 

Northfleet, Medeiros e Mühlmann (1969) atribuíram à Formação Rio do 
Rasto uma espessura máxima de 705 m, no poço 2-CM-1-PR, perfurado 
em Campo Mourão, no Paraná. 

No mapeamento do centro-leste e sudeste de Santa Catarina, Guazelli 
& Feijó (1970) mencionaram espessuras variáveis entre 400 m, na porção 
norte da área, e 230 m, no poço de Torres, para os sedimentos incluídos 
no Grupo Rio do Rasto. Na serra do Doze (Lauro Müller- Bom Jardim) foi 
assinalada uma espessura de 160m para essa unidade, tal possança tendo 
sido considerada mínima para estas rochas. 

Figueiredo Filho (1971) atribuiu espessura média de 60 m para os sedi
mentos incluídos na Formação Estrada Nova, as Fácies Caveiras e Arma
da, que, aqui, são consideradas como pertencentes à Formação Rio do 
Rasto. 

Da mesma forma, Tommasi (1972), no Rio Grande do Sul, atribuiu es
pessuras inferiores a 40 m para os sedimentos relacionados à Formação Te
resina, que também são, aqui, englobados na Formação Rio do Rasto, 
explicando-se, assim, a variação faciológica da "Formação Teresina" des
te autor. 

Em outro trabalho, Tommasi (1973) considerou o Grupo Rio do Rasto 
subdividido nas Formacões Serrinha, Morro Pelado, Rio Pardo e Santa Ma
ria, restringindo a área de ocorrência das duas primeiras a leste do meridia
no de Porto Alegre. Consideradas como variações laterais de fácies dentro 
desse grupo, a estas unidades foram referidas, respectivamente, espessu
ras de 159, 200, 660 e 240m. 

Mühlmann et alii (1974) referiram-se a espessuras de até 400 m para os 
sedimentos da Formação Rio do Rasto na faixa de afloramentos do flanco 
leste da Bacia do Paraná. Com distribuição desde o Rio Grande do Sul até 
o nordeste do Paraná, esta unidade foi subdividida nos Membros Serrinha 
e Morro Pelado (Gordon Junior, 1947). O Membro Serrinha apresentaria 
distribuicão contínua no bordo leste da bacia, desenvolvendo-se desde o 
Rio Gran.de do Sul até o nordeste do Paraná, apresentando, em superfície, 
espessuras da ordem de 250m. Também o Membro Morro Pelado, na por
cão leste da Bacia do Paraná, afloraria de modo contínuo desde o Rio Grande 
do Sul até a região de São Jerônimo da Serra, no Paraná, ocorrendo em 
subsuperfície em todos os poços perfurados nos três estados do sul. Es
ses sedimetnos apresentariam, em superfície, espessuras da ordem de 200 
a 250 m, nos Estados do Paraná e Santa Catarina. 

Tommasi (1977), tendo considerado a Formação Rio do Rasto em grande 
parte ausente, por erosão, da coluna estratigráfica do gonduana no Rio Gran
de do Sul, mencionou a ocorrência desta unidade apenas em áreas restri
tas, localizadas ao norte de Minas do Leão, atribuindo-lhe, aí, espessuras 
inferiores a 50 m. 

Em suma, a Formação Rio do Rasto apresenta, na área do presente ma
peamento, espessuras variáveis de 40 m, no Rio Grande do Sul, a 160m, 
em Santa Catarina, ocorrendo o maior desenvolvimento desses sedimen
tos nos municípios de Bagé e Erval (SH.21-Z-D, SH.22-Y-C) e, no Estado 
de Santa Catarina, nas áreas contíguas à sua seção-tipo. 



1.2.18.4.3- Posição estratigráfica 

A Formação Rio do Rasto está estratigraficamente localizada entre os se
dimentos do Subgrupo Estrada Nova e da Formação Rosário do Sul. A au
sência desta última a partir da região nordeste de Gravata f ( S H .22-X-C), em 
direção a norte, faz com que a sedimentação eólica da Formação Batuca
tu capeie discordantemente a seqüência sedimentar da Formação Rio do 
Rasto, relação que se observa desde a localidade mencionada até o limite 
nordeste da Folha SH .22 Porto Alegre, ao longo da serra Geral, no Estado 
de Santa Catarina. 

O contato inferior, com o Subgrupo Estrada Nova, encontra-se carac
terizado, no Estado do Rio Grande do Sul, em exposições localizadas nas 
vizinhanças de Bagé (SH.21-Z-D, SH.22-Y-C), Dom Pedrito (SH.21-Z-B) e 
Pinheiro Machado ( SH .22.Y..C). A sul da Hulha Negra, na localidade de Passo 
do Neto, verifica-se a passagem dos sedimentos sfltico-argilosos, de cor 
cinza, para os sedimentos caracteristicamente oxidantes da Formação Rio 
dó Rasto. O contato, aí, é gradacional, ocorrendo raros níveis milimétricos 
de cor vermelha e rosa nos sedimentos escuros, e, em direção ao topo, à 
medida que se observa um desenvolvimento maior das tonalidades oxidan
tes, paralelamente ocorre um incremento na granulometria dos sedimen
tos, com o aparecimento de siltitos arenosos e níveis centimétricos de sil
titos calcíferos. 

O contato entre os sedimentos Estrada Nova e Rio do Rasto caracteriza
se, portanto, pelo aporte de material arenoso à bacia, desenvolvimento de 
níveis de siltitos e siltitos arenosos, com cimento calcífero, e o aparecimento 
de cores oxidantes (vermelho, rosa, roxo e vermelho), tonalidades que, na 
porção superior dos sedimentos Estrada Nova, formam raros níveis de pe
quenas dimensões. 

O contato entre a Formação Rio do Rasto e os sedimentos do Subgru
po Estrada Nova é observável, ainda, na rodovia BR-293, a oeste de Dom 
Pedrito (SH.21-Z-B), na região de Caveiras, onde desenvolvem-se níveis de 
siltitos de coloração rosa, arenitos calcíferos e calcários arenosos, assen
tes sobre os siltitos cinza, que exibem concreções calcárias de cor amare
lada, pertencentes ao Estrada Nova. Após esse contato, em direção a oes
te, é possível observar o desenvolvimento da sedimentação do Rio do Rasto, 
com a presença de siltitos de cores vermelha e esverdeada, exibindo estra
tificação plano-paralela e acamamento fino, com intercalações de lentes 
de arenitos. Observa-se que o desenvolvimento de arenitos intercalados nos 
siltitos torna-se proeminente na seção à medida que se avança para oeste, 
no sentido do topo da unidade. Os arenitos são finos a médios, argilosos, 
com estratificação cruzada, micáceos, apresentando, algumas vezes, ci
mento calcífero e espessura de 30 a 50 em. Na porção superior dessa uni
dade, observa-se a presença de concreções calcárias, de forma elipsoidal 
achatada, imersas em siltitos e arenitos, estes últimos ocorrendo de ma
neira generalizada desde a região de Tupi Silveira, passando pelas rodovias 
BR-153 (Bagé-Aceguá), BR-293 (Dom Pedrito-Santana do Livramento), 
BR-290 (São Gabriel-Rosário do Sul) até a norte-nordeste de São Gabriel. 

O contato superior dos sedimentos da Formação Rio do Rasto se faz 
de modo gradacional com litótipos da Formação Rosário do Sul, podendo 
ser observado nas áreas de Dom Pedrito- Santana do Livramento, ao lon
go da fronteira com o Uruguai, na região de Três Vendas, na rodovia BR-290, 
entre São Gabriel e Rosário do Sul, no município de São Gabriel, a norte 
da localidade de Tiaraju, na estrada BR-392, entre São Sepé e Santa Ma
ria, e no município de Rio Pardo, na rodovia BR-471, entre Pântano Grande 
e Rio Pardo, logo ao norte da junção com a estrada BR-290. 

Nas localidades em que litologias pertencentes à Formação Rosário do 
Sul recobrem os arenitos fluviais com estratos cruzados da Formação Rio 
do Rasto, não se dispõe de critério preciso para delimitar o contato entre 
ambas, devendo-se observar que Gamermann (1970) considerou que "A 
zona, onde os arenitos se tornam predominantes e acanalados, estabele
cemos arbitrariamente éomo ponto de contato entre as Formações Estra
da Nova e Rosário do Sul". Salientou, ainda, que a presença de concre
ções calcárias com mais de 1 m de diâmetro, que ocorreriam na Formação 
Estrada Nova (Rio do Rasto no presente trabalho), indicaria a proximidade 
de contato com a Formação Rosário do Sul. 

Observações de campo comprovam, efetivamente, o caráter gradacional 
do contato entre as unidades referidas, tendo sido considerados, no senti
do originalmente descrito por Gamermann (op. cit.), como pertencentes 
à Formação Rosário do Sul os sedimentos predominantemente arenosos 
que exibem estratificação cruzada acanalada e tangencial de grande por
te, mostrando intercalações com sedimentos sfltico-argilosos e com desen
volvimento de depósitos em canais. 

Na região compreendida entre os municípios de São Sepé e Rio Pardo, 
a ausência dos sedimentos arenosos do topo da Formação Rio do Rasto, 

aqui interpretada como não tendo sido depositada em função de condi
cionamento pal~oambiental especial, desenvolvido nessa área, faz com que 
os siltitos e siltitos argilosos, de coloração rosa e esverdeada, com estrati
ficação plano-paralela e acamamento fino, localmente intercalando lentes 
de arenitos e com desenvolvimento de concreções calcárias. elipsoidais que 
atingem 1,5 m de diâmetro, pertencentes à porção inferior da Formação Rio 
do Rasto, sejam recobertos por arenitos médios, com estratificação cru
zada, plana e acanalada, da Formação Rosário do Sul. 

Na todovia BR-471, no trecho Pântano Grande-Rio Pardo, a Forma
ção Rio do Rasto está representada por siltitos de coloração rosa, com al
gumas lentes calcíferas, sendo recoberta por arenitos vermelhos, comes
tratificação plano-paralela e cruzada acanalada, observando-se a presen
ça de conglomerados intraformacionais delimitando a ocorrência dos ca
nais fluviais da Formação Rosário do Sul. 

No mapeamento geológico da Folha de Tubarão, Putzer (1955) referiu 
que " ... a mudança nítida de cor marca bem o começo das últimas cama
das permianas ... ", estes sedimentos mostrando cores vivas, marrom
purpúreo, vermelho-tijolo e violeta, ocorrendo, juntamente com o desen
volvimento de cores oxidantes, uma variação litológica marcado pelo in
cremento de arenitos, que aumentam em quantidade e espessura. São co
muns, também, folhelhos micáceos bem estratificados e grandes lentes de 
calcários impuros. Segundo as observações realizadas por Putzer (op. cit.), 
teria havido um período erosivo pré-Botucatu, o qual atingiu a sedimenta
ção Rio do Rasto, configurando uma nítida discordância entre essas 
unidades. 

Figueiredo Filho (1971), ao desenvolver estudo sobre a estratigrafia do 
Grupo Passa-Dois no Estado do Rio Grande do Sul, concluiu pela não exis
tência de sedimentos da Formação Rio do Rasto nesta parte da Bacia do 
Paraná, tendo utilizado a denominação Estrada Nova para designar os se
dimentos intercalados entre a Formação Rosário do Sul e a Formação lrati 
(Fácies Valente). Embora as fácies presentes nesse estado não sejam ca
racterísticas da área-tipo em Santa Catarina, em seu estudo Figueiredo Fi
lho (op. cit.) considerou o contato superior dos sedimentos Estradá Nova 
(Rio do Rasto) com a Formação Rosário do Sul como caracterizado por uma 
discordância, embora tenha salientado que a ausência dos sedimentos que 
caracterizam a porção superior do Rio do Rasto (Armada, para Figueiredo 
Filho) configuraria um fenômeno local, não constituindo uma regra. Na área 
de Pântano Grande o contato das unidades referidas foi interpretado co
mo uma paraconformidade, tendo sido observadas evidências de contato 
erosivo nas áreas de Gravatai, Novo Hamburgo, Esteio e Tupi Silveira. 

Tommasi (1972), embora tenha considerado, no Rio Grande do Sul, a 
Formação Rosário do Sul como uma variaçãofaciológica da Formação Mor
ro Pelado, referiu-se aos contatos entre a fácies arenosa (Rosário do Sul) 
e areno-argilosa (porção basal e média da Formação Morro Pelado) da se
guinte forma: " ... somos de opinião que nesta parte da bacia não ocorre dis
cordância mas unicamente mudança, em grande parte lateral, nos regimes 
dos rios", tendo considerado que a Formação Morro Pelado, julgada seme
lhante à Formação Pirambóia, apresentaria contato concordante com a For
mação Teresina. Esta última, pela descrição litológica de Tommasi (op. cit.) 
seria atípica, tendo sido considerada, na Folha SH.22-V-D, semelhante à 
Formação Corumbataí, de São Paulo. 

Tommasi (1973) considerou as Formações Rio Pardo e Santa Maria co
mo produto de variações faciológicas das Formações Serrinha e Morro Pe
lado, dentro do Grupo Rio do Rasto, mencionando que, no Estado do Rio 
Grande do Sul, após a sedimentação da Formação Teresina, a deposição 
passaria de modo brusco para a Formação Rio do Rasto, sendo provável 
a ocorrência de discordâncias locais. 

Vieira (1973), em trabalho efetuado na porção sedimentar do centro e 
nordeste do Paraná e centro-sul de São Paulo, considerou que o Grupo Rio 
do Rasto apresentaria contato concordante, do tipo gradacional e contí
nuo, com a fácies Pirambóia da Formação Botucatu, desde o extremo sul 
dessa área até um ponto não bem determinado, entre a estrada de Curiúva
São Jerônimo da Serra e Santo Antônio da Platina, no Estado do Paraná. 
As relações de contato indicariam continuidade deposicional entre essas 
unidades na área mencionada. A leste dessa região, o contato Rio do 
Rasto_:;_ Pirambóia seria delimitado por uma discordância erosiva, tais re
lações anômalas de contato tendo sido explicadas pelo referido autor co
mo sendo devidas a um soerguimento regional, diferencial, da bacia. 

Mühlmann et alii (1974) apresentaram a Formação Rio do Rasto subdi
vidida nos Membros Serrinha e Morro Pelado, tendo considerado que o pri
meiro apresentaria relações estratigráficas concordantes e transicionais, tan
to inferiormente, com a Formação Teresina (Estrada Nova), quanto supe
riormente, com o segundo, este apresentando, na porção basal, ocorrên-
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cias de litologias típicas do primeiro. O contato superior do Membro Mor
ro Pelado, com as FormaÇões Rosário do Sul e Botucatu, foi dito discor
dante e erosivo, mesmo critério tendo sido utilizado por Schneider et ali i 
(1974). 

Willig et alii (1974) consideraram a passagem entre os Subgrupos Es
trada Nova e Rio do Rasto, gradativa e transicional, ressaltando, entretan
to, um grande hiato temporal entre a deposição destas unidades, sem que 
tenha sido registrada uma discordância entre ambas. Aventaram que uma 
reavaliação do conteúdo fossilífero, ou a descoberta de novos fósseis, nessas 
unidades, poderia esclarecer tal questão, havendo possibilidade dessas uni
dades serem discordantes. 

Knijnik (1974) considerou as Formações Estrada Nova e Rosário do Sul 
como apresentando contato transicional, tendo descrito a primeira como 
constituída por" ... folhelhos, siltitos e siltitos argilosos, pouco arenosos, 
de cor roxa e cinza-esverdeado alternadas, predominando tons pardos", as
sinalando a presença de concreções calcárias com mais de 1 m de diâme
tro no topo dessa unidade. 

Tommasi (1977), conforme já ressaltado, referiu-se à erosão da Forma
ção Rio do Rasto na maior parte da faixa de afloramento do Grupo Passa
Dois no Rio Grande do Sul, tais sedimentos estando restritos a afloramen
tos pequenos em áreas localizadas a norte da localidade de Leão, aí apre
sentando contato inferior gradacional (Teresina) e superior discordante ( Ro
sário do Sul). 

Andreis, Bossi e Montardo (1980) consideraram discordante o contato 
do Grupo Passa-Dois com os sedimentos Rosário do Sul, indicando a ex
posição localizada na estrada BR-471 (PânM!no Grande-Rio Pardo), a 3 km 
ao norte do cruzamento com a BR-290. 

Fulfaro, Gama Junior e Soares (1980) consideraram a Formação Rio do 
Rasto concordante e transicional com a Formação Estrada Nova, sotoposta, 
apresentando, por vezes, interdigitações laterais com essa última. O con
tato superior, com as Formações Pirambóia ou Botucatu, seria delimitado 
por uma discordância erosiva na área de investigação desses autores, no 
Estado de São Paulo. 

Barberena, Araújo e Lavina (com. escrita, 1981), estudando tetrápodos 
fósseis provenientes da Formação Rio do Rasto, assim como as implica
ções temporais e bioestratigráficas referidas a esses vertebrados, tendo cor
relacionado esses sedimentos a biozonas do Sistema Karroo, considera
ram que a ocorrência de réptil pareiassáurio, referido a sedimentos da Fá
cies Armada (Figueiredo Filho, 1971) indicaria que tais níveis provavelmen
te representariam o topo da seqüência perminiana da Bacia do Paraná no 
Rio Grande do Sul. Tendo em vista as relações de contato, ditas por estes 
autores como concordantes entre essa unidade e os depósitos da Forma
ção Sanga do Cabral (Triássico Inferior, Andreis, Bossi e Montardo, 1980), 
o limite permotriássico, no Estado do Rio Grande do Sul, aparentaria estar 
delimitado por uma seqüência sem interrupção deposicional, em contras
te com o que ocorre nos Estados de Santa Catarina e Paraná. 

Contatos tectônicos envolvendo a Formação Rio do Rasto ocorrem na 
Folha SH .22-Y-C, onde estes sedimentos encontram-se afetados pela Fa
lha Açotéia, a qual os coloca lado a lado com litologias do Complexo Can
guçu. No Passo do Neto, a sul da localidade de Trigolândia, desenvolve-se 
o prolongamento da Falha do Espinilho, colocando em contato sedimen
tos da Formação Rio do Rasto e do Grupo Guatá. 

No âmbito da Folha SH .21-Z-D, esta unidade encontra-se também em 
contato tectônico com litologias do Complexo Cambaí, em Aceguá, e, a 
nordeste dessa localidade, na área do Rio Negro, faz contato, ainda atra
vés de falhamento, com litótipos do Grupo Guatá. 

Na Folha SH.21-Z-B, a leste da localidade de Suspiro, encontra-se uma 
exposição de dimensões reduzidas, sem representatividade, de sedimen
tos da Formação Rio do Rasto, preservados ao longo de zona de falha de 
direção noroeste. 

1.2.18.4.4- Litologias e ambiente de sedimentação 

A Formação Rio do Rasto está representada por uma seqüência de sedi
mentos constituídos, em sua porção inferior, por siltitos, siltitos micáceos 
e argilitos, apresentando intercalações de siltitos calcíferos, de cores rosa, 
vermelha, esverdeada e, em menor proporção, cinza. Exibem estratifica
ção plano-paralela, acamamento fino e laminação ondulada, com desen
volvimento de esfoliação esferoidal característica (Serrilhada SH.21-Z-D), 
em direção ao topo do pacote ocorrendo introdução gradativa de arenitos 
muito finos, conformando corpos lenticulares intercalados nos siltitos. Os 
arenitos apresentam coloração variando de esbranquiçada a rosa e verme
lha, são micáceos, localmente calcíferos, argilosos, apresentando estrati-
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ficação plano-paralela e, localmente, estratificação cruzada de pequeno por
te. São freqüentes as intercalações de leitos calcários assim como concre
ções calcíferas, de forma elipsoidal, achatadas, com dimensões de 1 a 2 
m, que se encontram distribuídas em toda a seção. 

Putzer (1955) descreveu essa unidade como sendo constituída por uma 
porção basal, formada por espesso pacote de folhelhos micáceos, com sil
titos marrom-avermelhados e purpúreos, com manchas esverdeadas, in
tercalando finos leitos de margas de cor esverdeada e grandes lentes de cal
cário, de coloração marrom-rosada, mostrando diâmetro de até 3 m, co
mo ocorre na base do morro dos Conventos, no município de Araranguá. 
A parte superior da porção basal seria caracterizada pela presença de es
pessos bancos de arenitos muito finos, mostrando estratificação cruzada, 
calcíferos, com marcas de onda e coloração violeta-cinzenta até purpúrea. 
A porção superior da Formação Rio do Rasto, ainda segundo Putzer (op. 
cit.), seria constituída por siltitos de cor vermelho-tijolo, com leitos lenti
culares, de pequena espessura, de arenitos argilosos, amarelados e 
vermelhos. 

Mendes (1967) descreveu os sedimentos da Fácies Serrinha, mencio
nando ser litologia predominante um siltito esverdeado, apresentando de
sintegração esferoidal, no qual se intercalariam camadas pouco espessas 
de arenitos finos a médios, maciços ou com laminação plano-paralela e cru
zada, sendo registrada uma alternância de siltitos e arenitos, em camadas 
lenticulares e com estruturas f/aser, assim como nódulos e camadas de cal
cário. Marcas de onda, fendas de ressecamento e galhas de argila, estas 
últimas ocorrendo mais raramente, são comuns nestas litologias. Mendes 
(op. cit.) ressaltou que os nódulos e camadas de calcário da Fácies Serri
nha não seriam oolíticos, ao contrário do que ocorreria na Fácies Teresina. 

Com relação à Formação Rio do Rasto, segundo o conceito do autor 
acima mencionado, essa unidade incluiria arenitos, siltitos e, secundaria
mente, argilitos, os arenitos apresentando-se lenticulares, com coloração 
marrom-chocolate, purpúrea e verde, sendo a estratificação predominan
temente plano-paralela, com presença freqüente de diastemas. Marcas de 
carga seriam comuns no contato entre os arenitos e os siltitos, que pode
riam apresentar-se também ritmicamente alternados, sendo registrada a 
presença de concreções e marcas de onda nesses sedimentos. 

Northfleet, Medeiros e Mühlmann (1969) atribuíram à Fácies Serrinha 
siltitos arenosos, verde-claros, maciços, com fratura subconchoidal, ten
do sido estas rochas incluídas na Formação Estrada Nova. A Formação Rio 
do Rasto seria constituída por arenitos vermelho-tijolo, folhelhos e siltitos 
marrom-avermelhados, interacunhados, apresentando, localmente, sedi
mentos de cores variegadas, com tons entre o cinza e o verde. 

Mühlmann et ali i (1974) e Schneider et ali i (1974) consideraram a For
mação Rio do Rasto subdividida nos Membros Serrinha e Morro Pelado, 
relacionando ao primeiro siltitos e arenitos finos, bem selecionados, esver
deados, arroxeados, por vezes avermelhados, com desenvolvimento local 
de bancos calcíferos, alguns dos quais oolíticos, com a presença de abun
dantes fragmentos de conchas, sendo característica principal dessa uni
dade a esfoliação esferoidal bem desenvolvida, que ocorreria nos siltitos 
e argilitos. As camadas arenosas e síltico-arenosas mostrariam estratifica
ção cruzada de pequeno porte, laminação cruzada e laminação ondulada, 
apresentando, as camadas de sedimentos mais finos, laminação paralela, 
ondulada e flaser. 

O Membro Morro Pelado englobaria, segundo os autores em questão, 
arenitos avermelhados, arroxeados, amarelados, esbranquiçados, finos, lo
calmente médios, intercalados em argilitos e siltitos avermelhados e arro
xeados, ocorrendo, localmente, intercalações de siltitos calcíferos e argili
tos com acamamento plano-paralelo. 

A principal cararterística da porção superior da Formação Rio do Ras
to seria o acunhamento das camadas e a lenticularidade dos corpos are
nosos, observando-se a presença de estratificação cruzada acanalada, la
minação cruzada e paralela. Segundo Mühlmann et ali i (op. cit. ), as varia
ções faciológicas do Membro Morro Pelado caracterizadas pelo aumento 
relativo, em condições locais, dos corpos arenosos, aparentemente não apre
sentariam regularidade. 

O ambiente de deposição da Formação Rio do Rasto, impresso nas es
truturas sedimentares dessa seqüência, reflete, em sua porção basal, con
dições de transição entre os depósitos de planícies de marés do Subgrupo 
Estrada Nova para os sedimentos continentais da parte superior desta mes
ma unidade. 

Mendes (1967) observou que a Fácies Serrinha, em contraste com a Fá
cies Teresina, sugeriria grande persistência e competência do agente de 
transporte sedimentar e que a primeira pareceria corresponder, em sua maior 
parte, a um depósito lacustre. Com relação à Formação Rio do Rasto, re-



portou que as características gerais dessa unidade sugeririam sedimenta
ção predominantemente do tipo planície de inundação, com presença fre
qüente de estruturas de corte e preenchimento, acrescentando, ainda, que 
zonas desprovidas de lenticularidade representariam sedimentação lacustre. 

Figueiredo Filho (1971) considerou as Fácies Caveiras e Armada como 
tendo sido depositadas em ambiente subaquoso, laguna r, devido à presença 
de estraficação plano-paralela, ocasionalmente ondulada, assim como pela 
abundância de palitos, principalmente na Fácies Caveiras, tendo mencio
nado que a Fácies Armada não refletiria condições especiais de deposição 
em áreas restritas, constituindo, a ausência desses sedimentos, um fenô
meno local. 

Mühlmann et alii (1974) e Schneider et ali i (1974) consideraram a sedi
mentação Rio do Rasto como resultante de avanços progradacionais de 
elásticos de planícies costeiras sobre depósitos de planícies de marés, evo
luindo para uma seqüência continental fluvial. Para a porção inferior desta 
unidade foi referido um ambiente deposicional gradativamente mais oxi
dante da base para o topo, devido ao predomínio das cores arroxeadas nessa 
porção. 

Os corpos arenosos lenticulares com estratificação cruzada, encaixa
dos em argilitos vermelhos, que ocorre na parte superior da Formação Rio 
do Rasto, refletiriam, segundo estes autores, ambiente continental fluvial 
extrer;namente oxidante. A presença de lentes arenosas, de base plana, in
dicaria barras desenvolvidas em leitos de rios altamente meandrantes, men
cionando, os autores em questão, que "a ausência de grandes canais flu
viais, assim como a presença de arenitos finos e a grande quantidade de 
depósitos de transbordamento indicariam ambiente deposicional com ener
gia relativamente baixa e ausência de movimentação, que rejuvenescesse 
o sistema fluvial reinante na bacia". 

Barberena, Araújo e Lavina (com. escrita, 1981), estudando a ocorrên
cia de tetrápodes fósseis provenientes de exposições da Formação Rio do 
Rasto, nos Estados do Rio Grande do Sul (Bagé-Aceguá) e Paraná (serra 
do Cadeado), concluíram que as implicações paleoambientais envolvidas 
" ... indicariam, de modo preliminar, que as litologias progradantes da ba
cia, do tipo Serrinha, constituem uma espécie de limite paleobiológico antes 
do qual, pela inexistência de suficiente terra firme ou pela salinidade ele
vada, não existiam condições para a vida de anfíbios e répteis. Os mesos
saurídeos (lrati), sendo répteis natantes, constituem uma clara exceção nes
se sentido". 

À caracterização do ambiente deposicional da Formação Rio do Ras
to, já de sobejo discutida em seus traços regionais pelos autores acima ci
tados, cabe ainda acrescentar que, no Estado do Rio Grande do Sul, 
identificaram-se áreas sob influência de condicionantes deposicionais dis
tintos, que influenciaram a sedimentação dos litótipos desta unidade. 

Assim, na região compreendida entre os municípios de São Se pé e Gra
vataí (SH .22-Y-A, SH .22-Y-B, SH .22-X-C), os sedimentos da Formação Rio 
do Rasto, como de resto todas as unidades do Grupo Passa-Dois, apresen
tam espessuras reduzidas, observando-se a ausência generalizada da por
ção superior dessa unidade. É interessante observar que esta região 
encontra-se entre os altos de São Sepé e Porto Alegre, constituindo, tam
bém, possivelmente, área mais estável e positiva em relação àquelas fora 
dos limites destas duas feições do embasamento. 

1.2.18.4.5- Idade e paleontologia 

Daemon & Quadros (1969), com base no estudo de palinomorfos, consi
deraram os sedimentos da Formação Rio do Rasto como do Permiano Su
perior, indicando o Andar Kazaniano para a sua deposição. 

Mühlmann et ali i (1974) indicaram também o Andar Kazaniano, do Per
miano Superior, para a deposição dos sedimentos do Membro Serrinha, 
referindo, para o Membra Morro Pelado, idade permiana superior. 

Barberena & Daemon (1974) descreveram a presença de anfíbio labi
rintodonte, encontrado na serra do Cadeado, no Estado do Paraná, e es
tratigraficamente situado no topo da Fácies Serrinha, da Formação Rio do 
Rasto, o qual, preliminarmente definido como Platyops associado à ocor
rência já conhecida de Endothiodon, permitiu a estes autores indicar para 
a deposição dessa unidade litoestratigrâfica uma idade entre o topo do Ka
zaniano Superior e a base do Tartariano Inferior. 

Barberena & Araújo (1975) relataram a presença de réptil dicinodonte 
Endothiodon na serra do Cadeado, proveniente da Formação Rio do Ras
to, a 60 m abaixo do contato com a Formação Pirambóia, ressaltando.que 
tal fóssil preencheria a lacuna paleofaunística, em termos de tetrápodos, 
existente entre os mesossaurídeos da Formação lrati (Kunguriano) e os rép
teis da Formação Santa Maria (Chanarense a lschigualastense). 

Barberena, Correia e Aumond (1980), baseados no registro de Tetrápo
dos fósseis da serra do Cadeado, no Estado do Paraná, indicaram que a pa
leofauna de tetrãpodos da Formação Rio do Rasto constituir-se-ia no pri
meiro registro fóssil, para a América do Sul, de anfíbios e répteis referidos 
ao Permiano Superior (Tartariano) em sedimentos continentais. Tendo re
visto a determinação de Platyops (Barberena & Daemon 1974) comoAus
tralerpeton, estes autores concluíram que o Rio do Rasto estaria inteiramente 
contido no Andar Tartariano (Inferior a Médio), correlacionando-o com a 
Zona de Cistecephalus do Sistema Karroo. 

Barberena, Araújo e Lavina (com. escrita, 1981) relataram a descober
ta de um anfíbio fóssil, incluído no gênero Pareiasaurus, em afloramento 
localizado na rodovia BR-153, Bagé-Aceguá !SH.21-Z-D). em litologia atri
buída à Fácies Armada da Formação Estrada Nova, conforme Figueiredo 
Filho (1971). Discutindo as implicações cronológicas e bioestratigráficas en
volvidas, estes autores concluíram que os sedimentos da Fácies Armada 
corresponderiam à Formação Rio do Rasto, tendo sido os níveis com Pa
reiasaurus do Rio Grande do Sul, preliminarmente, correlacionados com 
a Zona Daptocephalus do Sistema Karroo (Tartariano Superior). 

Tendo em vista as determinações paleontológicas mais recentes, que 
indicam a presença de vertebrados fósseis referíveis ao Tartariano, e consi
derando as relações de contato desta unidade com os sedimentos sobre
postos, admite-se que a deposição da Formação Rio do Rasto tenha ocor
rido no Permiano Superior, envolvendo um intervalo do Kazaniano Supe
rior ao Tartariano Superior. 

Segundo Schneider et ali i (1974), o registro fossilífero da Formação Rio 
do Rasto compreenderia, ainda, pelecípodos, conchostráceos, fragmen
tos de plantas, restos de anfíbios labirintodontes e palinomorfos. 

Como proveniente do afloramento Cerro Chato, localizado a 26 km a 
noroeste da cidade de Dom Pedrito, foi reportada por Martins & Sena So
brinho (1951) a presença de Lycopodiopsis derbyi (Renault) e G/ossopteris 
sp., provavelmente também G/ossopteris indica (Schimper). Krausel (1961) 
citou ainda a ocorrência, no mesmo afloramento, de Lycopodiophloios 
dolianitti. 

Würdig-Maciel (1975), estudando fóseis provenientes da localidade de 
Caveiras, do município de Dom Pedrito (SH.21-Z-B), descreveu sete tipos 
de dentes de peixes e criou as espécie novas Xenacanthus santosi e Oro
deus milleri para dentes de peixes, descrevendo os ictiodorulitos perten
centes ao gênero Ctenacanthus e, com reservas, a Subclasse Acanthodii. 

Dolianiti (1952) mencionou os seguintes vegetais fósseis encontrados 
na base do Morro Pelado (rodovia Lauro Müller- São Joaquim): Phyllotheca? 
sp. (Ramos); Pecopteris boanavae, Barbosa; Sphenopteris hughesi, Feist
mantel; Glossopteris indica, Schimper; G/ossopteris angustifolia, Brongniart; 
G/ossopteris decipiens, Feistmantel; Gangamopteris cyc/opteroides, 
Feistmantel. 

Considerando que os sedimentos incluídos sob a denominação Estra
da Nova, no sentido em que foi empregada por diversos autores para o Es
tado do Rio Grande do Sul a partir do trabalho de Figueiredo Filho (1971), 
no presente mapeamento foram relacionados à Formação Rio do Rasto, 
o conteúdo fossilífero daquela seqüência sedimentar, descrito como pro
veniente das Fácies Caveiras e Armada, deve também ser atribuído a esta 
formação, encontrando-se considerações específicas sobre os fósseis dessa 
unidade, assim como implicações ambientais envolvidas, nos trabalhos de 
Martins & Sena Sobrinho (1951), Dolianiti (1952), Krãusel (1961), Sommer 
& Trindade (1966), Mendes (1967), Rôsler (1970), Cunha (1972), Würdig
Maciel (1975) e Barberena, Araújo e Lavina (com. escrita, 1981), entre outros. 

A tafoflórula do Membro Morro Pelado, ocorrente na localidade-tipo, 
no Km 19 da estrada Lauro Müller- Bom Jardim da Serra, em Santa Cata
rina, foi descrita por Klepzig (1978). 

1.2.19 - Grupo São Bento 

1.2.19.1 -Generalidades 

A "Série" São Bento, como originalmente foi definida por White (1908), 
apresentaria na base as "Camadas Vermelhas" do Rio do Rasto, sobre es
tas o Grés de São Bento e, na parte superior, as rochas eruptivas da Serra 
Geral. Estas unidades apresentar-se-iam expostas ao longo do rio São Bento, 
em Santa Catarina, na porção nordeste da Folha SH.22 Porto Alegre. As 
"Camadas Vermelhas" do Rio do Rasto, como inicialmente prospostas, 
desenvolviam-se de São Paulo, pelo Paraná e Santa Catarina, até o Rio Gran
de do Sul, sendo consideradas equivalentes aos sedimentos avermelha
dos da região de Santa Maria (RS), cuja idade, baseada na descrição de 
um réptil fóssil por Woodward (1908), corresponderia ao Triássico. 
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Oliveira (1927) considerou a "Série" São Bento como formada pelo Gru
po Rio do Rasto, pelo Arenito de Botucatu e pelas Eruptivas da Serra Ge
ral, relacionando estas unidades ao Triássico. Entretanto, mencionou que 
plantas fósseis, relacionadas com a flora Glossopteris, provenientes dos se
dimentos do Rio do Rasto, indicavam que investigações futuras poderiam 
levar à subdivisão dessa unidade. Oliveira (op. cit. ).utilizou a denominação 
"Arenito de Botucatu" conforme a proposição de Campos (1889). 

Moraes Rego (1930) propôs o desmembramento das "Camadas do Rio 
do Rasto", às quais denominou "Série" Rio do Rasto, em duas unidades, 
a inferior, denominada "Camadas de Serrinha", e a superior, que intitulou 
de "Camadas de Santa Maria". 

Oliveira (1930) propôs a subdivisão das "Camadas do Rio do Rasto" em 
"Camadas de Teresina" e "Camadas da Serrinha", considerando-as de idade 
triássica. 

Washburne (1930), em trabalhos realizados no Estado de São Paulo, in
troduziu, na "Série" São Bento, o Arenito Caiu á, o qual ocorreria sobre os 
derrames basálticos, mencionando a inexistência, neste estado, da Forma
ção Rio do Rasto. 

Hüene & Stahlecker (1931), em trabalhos desenvolvidos no Rio Gran
de do Sul, referiram-se às "Camadas do Rio do Rasto" como as portado
ras da fauna de répteis fósseis. 

Rocha & Scorza (1940) propuseram a divisão da "Formação" Estrada 
Nova, de White (1908), em dois andares, o "Andar Estrada Nova, stricto sen
su" e o "Andar Teresina", o primeiro na "Série" Passa-Dois e o segundo, 
juntamente com o "Andar Santa Maria", formaria a "Série Rio do Rasto". 
O Arenito Botucatu e as Eruptivas da Serra Geral foram englobados na "Sé
rie" São Bento. 

Gordon Júnior (1947) propôs a Formação Santa Maria, a qual, restrita 
ao Rio Grande do Sul, constituiria a base da "Série" São Bento, que in
cluiria, ainda, o Arenito Botucatu, a Formação Serra Geral e o Arenito Caiuá, 
este último restrito ao Paraná e São Paulo. 

De acordo corn Gordon Junior (op. cit.), a Formação Rio do Rasto com
preenderia a parte mais superior da "Série" Passa-Dois, considerada de idade 
permiana, tendo sido enfatizada a impropriedade de sua correlação com 
as "Camadas de Santa Maria", do Triássico. 

Maack (1947) considerou a "Série" São Bento como sendo constituí
da, da base para o topo, pelo Grupo Botucatu, abrangendo as Fácies Pi
rambóia e o Arenito Botucatu, as lavas da Serra Geral e o Arenito Caiuá. 

Beurlen, Se na Sobrinho e Martins (1955), em trabalho realizado no Rio 
Grande do Sul, consideraram a "Série" São Bento como constituída pe
las Formações Santa Maria, Botucatu e Serra Geral, referindo-se à impro
priedade de correlação entre a Formação Santa Maria e as rochas do "Gru
po" Rio do Rasto, que consideraram ausentes nesse estado. 

Delaney & Goiíi (1963) propuseram a Formação Rio Pardo e dividiram 
a Formação Santa Maria em duas porções, superior e inferior, situando-a 
estratigraficamente entre as Formações Botucatu e Rio Pardo, a última in
terpretada como equivalente, no Rio Grande do Sul, à Formacão Rio do 
Rasto. · 

Northfleet, Medeiros e Mühlmann (1969) incluíram, no Grupo São Bento, 
as Formações Santa Maria, Botucatu, Serra Geral e Caiuá, referindo-se à 
concordância entre as Formações Santa Maria e Botucatu, esta última re
coberta discordantemente pelas efusivas da Formação Serra Geral. 

Gamermann (1970) propôs formalmente a denominação Formação Ro
sário do Sul para designar o pacote de rochas sedimentares que ocorre en
tre as Formações Estrada Nova e Botucatu, no Rio Grande do Sul. Sobes
ta denominação foram incluídos, nesse estado, os sedimentos anteriormente 
chamados de Rio do Rasto, por White (1908), Santa Maria, por Moraes Rego 
(1930), Grupos Teresina e Rio do Rasto, por Carvalho (1932), Santa Maria 
Superior, Santa Maria Inferior e Rio Pardo, por Delaney & Goiíi (1963). A 
Formação Rosário do Sul, segundo Gamermann (op. cit.), seria genética 
e temporalmente correlacionada com a Fácies Pirambóia, de São Paulo. 

Bortoluzzi (1971), em trabalho realizado na área de Santa Maria, restringiu 
a Formação Rosário do Sul à porção inferior da unidade proposta por Ga
mermann (op. cit), conservando a denominação Formacão Santa Maria 
para a parte superior, na qual reconheceu duas fácies. C~m relacão à For
mação Botucatu o referido autor denominou Membro Caturrita à fácies flu
vial de base desta unidade, correlacionando-a com a Fácies Pirambóia. 

Tommasi (1972), em relatório interno da PETROBRÁS sobre a porção 
nordeste do Rio Grande do Sul, observou uma variação faciológica no Grupo 
Rio do Rasto. Segundo este autor, do meridiano de Porto Alegre para les
te, as litologias mostrariam características correspondentes às da parte basal 
e média da Formação Morro Pelado, apresentando, para oeste, outra fa-
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ciologia, que foi denominada de Formaç~o Rio Pardo ( Delaney & Goiíi, 1963) 
ou Formação Rosário do Sul (Gamermann, 1970). · 

Willig et alii (1974) incluíram, no Grupo São Bento, as Formações Bo
tucatu e Serra Geral, considerando as Formações Santa Maria e Rosário 
do Sul como constituintes do Subgrupo Rio do Rasto. 

Mühlmann et alii (1974) consideraram o Grupo São Bento como englo
bando as Formações Botucatu e Serra Geral, tendo sido a Formação Ro
sário do Sul, na qual incluíram o Membro Santa Maria, posicionada entre 
os Grupos Passa-Dois e São Bento, procedimento idêntico tendo sido ado
tado por Schneider et ali i (1974). 

Soares (1975) reconheceu três ciclos maiores de acumulação relacio
nados ao Grupo São Bento no Estado de São Paulo, aos quais correspon
deriam as Formações Pirambóia, Botucatu e Serra Geral, correlacionando 
a Formação Pirambóia aos depósitos da Formação Rosário do Sul, no Rio 
Grande do Sul. 

Tommasi (1977), em mapeamento geológico efetuado na parte central 
da faixa gonduânica do Estado do Rio Grande do Sul, individualizou os Mem
bros Rio Pardo e Santa Maria da Formação Rosário do Sul, não conside
rando, entretanto, esta unidade no Grupo São Bento, ao qual relacionou 
as Formações Botucatu e Serra Geral. 

Jabur (1979) atribuiu à Formação Rosário do Sul idade permotriássica, 
correlacionando-a com a Formação Morro Pelado e propondo a elevação, 
para a categoria de formação, do Membro Caturrita, identificado por Bor
toluzzi (1971). Segundo este autor, o Grupo São Bento incluiria também 
as Formações Santa Maria, Botucatu e Serra Geral, tendo sido, com exce
ção das Formações Botucatu e Serra Geral, considerado discordante o con
tato entre as demais unidades deste grupo. 

Medeiros (1980) descreveu o Grupo São Bento como sendo constituí
do pelas Formações Santa Maria, Caturrita, Botucatu e Serra Geral, reco
nhecendo a existência de superfícies de discordância entre as unidades da 
base do grupo até a Formação Botucatu. 

Andreis, Bossi e Montardo (1980) utilizaram a denominação Rosário do 
Sul na categoria de grupo, subdividindo-o nas Formações Sanga doCa
bral, Santa Maria e Caturrita. 

O Grupo São Bento, no Rio Grande do Sul, tem sido interpretado de 
modo controvertido em função dos inúmeros trabalhos anteriormente efe
tuados e aqui mencionados. Em especial, o espesso pacote de sedimen
tos avermelhados depositados em ambiente fluvial, que constituem aba
se deste grupo, foi motivo de inúmeras subdivisões e denominações ao longo 
da evolução dos estudos realizados. 

As primeiras observações levaram os pesquisadores a sugerir uma con
tinuidade da sedimentacão do Rio do Rasto com as "Camadas Santa Ma
ria", referidas ao Triássi~o, devido à presença de répteis fósseis. Posterior
mente, foram reconhecidos o caráter restrito dos sedimentos contendo a 
abundante fauna reptiliana triássica e a impraticabilidade de correlacionar 
esses depósitos aos da Formação Rio do Rasto, de idade permiana (Gor
don Junior, 1947). 

Dados obtidos de trabalhos mais recentes e dados coligidos durante as 
etapas de campo efetuadas durante o presente mapeamento permitiram 
a obtenção de maiores subsídios em relação aos sedimentos fluviais que 
constituem a base do Grupo São Bento, tendo-se concluído que a deposi
ção das camadas triássicas ocorreu, na região de forma continuada, sem 
haver descontinuidades, dentro dessa seqüência, que caracterizassem dis
cordâncias no sentido regional. Assim, superfícies erosivas, truncando lo
calmente estes depósitos, foram interpretadas como diastemas de pequena 
amplitude temporal, relacionados com os processos fluviais responsáveis 
pela acumulação desses sedimentos. 

Em bases regionais, as tentativas realizadas com a finalidade de reco
nhecer unidades litoestratigráficas passíveis de serem individualizadas dentro 
dos depósitos fluviais do Triássico revelaram-se infrutíferas, devido à falta 
de características litológicas persistentes em área suficientemente adequada 
para tal fim. 

Assim, o Grupo São Bento, no presente trabalho, inclui as Formações 
Rosário do Sul, Botucatu e Serra Geral. Na Formação Rosário do Sul 
incluíram-se ainda, pelas similaridades tanto litológicas quanto paleonto
lógicas, que apresentam com esta, os sedimentos anteriormente engloba
dos na Formação Caneleiras, de Tessari & Picada (1963) apud Tessari & Pi
cada (1966). 



1.2.19.2 - Formação Rosário do Sul 

1.2.19.2.1 -Generalidades 

P~oposta por G~mermann (1970), esta unidade, conforme a descrição ori
gmal, abrangena o pacote de ro.chas sedimentares situado estratigrafica
mente entre as Formações Estrada Nova e Botucatu, no Estado do Rio Gran
de do Sul, sendo caracterizada por duas fácies, uma fluvial e outra lacus
tre, esta última denominada Santa Maria. 

O nome desta formação deriva da cidade de Rosário do Sul (RS), on
d.e, segundo Ga~ermann (op: ci~.) estariam localizadas as melhores expo
sições dessa umdade, sendo md1cadas como área-tipo da fácies fluvial as 
exposições situadas entre os Km 373 e 401 da rodovia BR-290. O autor con
sid~rou q~e, d~vido às carac~eristicas deposicionais, envolvendo grande 
~a~1ação htológ1ca, ~ant? vertical como lateral, tornou-se impraticável a de
finição de uma seçao-t1po representativa. 

Para a fácies lacustre foram indicadas, como representativas dessas li
tologias, seções realizadas na área de Santa Maria por Hüene & Stahle-
cker (1931). · 

~ortoluz~i. (19~1): considerando que a denominação Formação Santa 
~a na posswna ~nondade, uma vez que a introdução dessa designação na 
literatura geológ1ca remontaria a Moraes Rego (1930), e considerando, tam
bém, que sob esse nome foram reunidos se~imentos com características 
litológicas di~tintas, passíveis de identificação, propôs a restrição da For
mação Rosáno do Sul aos sedimentos essencialmente arenosos que ocor
rem entre a Formação Estrada Nova e a Formação Santa Maria. 

Na proposição da Formação Santa Maria, Bortoluzzi (op. cit.) reconheceu 
duas fácies distintas dentro dessa unidade, denominando-as Fácies Passo 
das Tropas e Fácies Superior, sendo a primeira constituída por sedimentos 
areno-conglomeráticos, associados a elásticos finos de cor vermelha· e a 
F~cies Su~erior, sendo caracterizada pela presença de siltitos argilosos, 'ma
CIÇOS, la~1to~ vermelho-tijolo, calcíferos, apresentando concreções. O ca
ráter mac1ço, JUntamente com a composição granulométrica constante seria 
típico dessa fácies, na qual encontrar-se-iam também répteis fósseis. 'A Fá
cie~ Superior da Formação Santa Maria, segundo ainda Bortoluzzi (op. cit.), 
sena recoberta pelos arenitos de origem subaquosa da base da Formação 
Botucatu, denominados Membro Caturrita. 

No~hfleet, Medeiros e Mühlmann (1969) consideraram a Formação San
ta Mana como constituída por arenitos finos, muito argilosos, e argilitos 
vermelhos, com o desenvolvimento, na porção superior, de argilitos ver
melhos, concreções calcárias e arenitos argilosos, com estratificação cru
zada, a ocorrência desses sedimentos estando restrita ao extremo sul da 
bacia. 

Tommasi (1972), em trabalho de mapeamento da Bacia do Paraná na 
região nordeste do Rio Grande do Sul, considerou o Grupo Rio do Rasto 
como constituído pelas Formações Morro Pelado e Santa Maria, reconhe
cendo um~ vari~~ão faciológica na altura do meridiano de Porto Alegre; daí 
para leste 1dent1f1cou uma semelhança dos sedimentos com a Formação 
Morro Pelado, de Santa Catarina e, para oeste, com a seqüência tornando-se 
mais arenosa, julgou-a semelhante à Formação Pirambóia, de São Paulo. 

T~mmasi .(1973) considerou o Grupo Rio do Rasto constituído pelas For
maçoes Sernnha, Morro Pelado, Rio Pardo e Santa Maria, as duas primei
ras desenvo~vendo-se da porção leste do meridiano de Porto Alegre para 
Santa Catanna e Paraná, e as duas últimas, restritas ao Rio Grande do Sul 
ocorrendo a oeste do referido meridiano e representando variações facio: 
lógicas dentro do grupo. 

. A Formação Rio Pardo, no sentido em que foi empregado por Tom ma
SI (op. ctt.), englobaria a Formação Santa Maria Inferior e parte da Forma
ção Santa Maria Superior, propostas por Delaney & Gofíi (1963), e com re
lação. às varia~ões faciológicas sugeridas, o autor referiu-se ao fato de que 
a sed1mentaçao Morro Pelado representaria depósitos fluviais onde ocor
reriam se~i~e~tos de canais e transbordamento em proporções aproxima
damente 1dent1cas, enquanto que, na Fácies Rio Pardo, também fluvial ha
veria o predomínio de depósitos de canais, reconhecendo-se localm~nte 
contribuição eólica. ' ' 

Ainda segundo esse autor, a delimitação da Formação Santa Maria 
n:'ostrou-se impraticável pela utilização de critérios litoestratigráficos em 
VIrtude da semelhança entre as porções arenosas contidas nessa unidade 
e~ F?r~açã~ Rio Pardo, salientando que, considerando a espessura, dis
tnbulçao honzontal e posição estratigráfica constante da porção a~ilosa 
f?ram d~l~mitados como pertencentes à Formação Santa Maria os depó: 
s1tos peht1cos, de origem lacustre, do final da sedimentação Rio do Rasto 
no Rio Grande do Sul. 

Mühlmann et alii (1974) utilizaram a denominação Formação Rosário do 
Sul como abrangendo os sedimentos pe cores avermelhadas, essencial
mente arenosos, apresentando na porção superior uma fácies pelftica de
signada de Membro Santa Maria, o conjunto situando-se estratigraficamen
te entre as Formações Rio do Rasto e Botucatu, num critério idêntico ao 
que foi empregado por Schneider et alii (1974). 

/fommasi (1977) considerou a Formação Rosário do Sul como consti
tuída por duas fácies distintas, uma predominantemente arenosa, de ori
gem fluyial, e outra síltico-argilosa, de origem lacustre, denominando-as 
Membro Rio Pardo e Membro Santa Maria. Com relação à última fácies, 
reconheceu que apresentaria posição estratigráfica variável dentro da 
seqüência. 

Ferreira, Süffert e Santos (1978) observaram que, sob a denominação 
Rosário do Sul, encontram-se mapeadas litologias da Formação Rio do Ras
to, denominação que possui prioridade cronológica (White, 1908), tendo 
concluído que a designação Rio do Rasto seria, até o momento, a mais ade
quada para o pacote de rochas vermelhas situado entre a Formação Estra
da Nova e a Formação Botucatu, no Rio Grande do Sul. 

Andreis, Bossi e Montardo (1980) apresentaram uma redefinição da For
mação Rosário do Sul, elevando-a à categoria de grupo, que seria consti
tuído pelas Formações Sanga do Cabral, Santa Maria e Caturrita. A For
mação Santa Maria foi subdividida nos Membros Passo das Tropas e 
Alemoa. 

A definição do Grupo Rosário do Sul dos autores em questão foi ba
seada nas exposições localizadas ao longo da Rodovia BR-471, entre Pân
tano Grande e Santa Cruz do Sul, a esta unidade litoestratigráfica tendo 
sido atribuída idade triássica. 

Jost (1981) caracterizou como mesozóicos os sedimentos vermelhos aflo
rantes nas cercanias de Santana da Boa Vista, os quais, anteriormente, ha
viam sido ditos devonianos e denominados Formação Caneleiras, porTes
sari & Picada (1966). Tal caracterização etária adveio da localização de rép
teis fósseis, característicos do Triássico, nestes sedimentos, os quais tam
bém apresentariam intercalação de lavas basálticas, atribuíveis à Forma
ção Serra Geral. 

As variações microambientais presentes no ambiente fluvial, propiciando 
mudanças laterais e verticais de fácies extremamente distintas, assim co
mo o controle dessa sedimentação pela presença de áreas altas, como foi 
o caso do Alto de Porto Alegre, contribuem para que a interpretação litoes
tratigráfica dessa unidade seja extremamente complexa. 

Reunindo informações advindas de trabalhos anteriores sobre so sedi
mentos. de coloração vermelha e características fluviais com associação de 
depósitos lacustres, onde ocorrem répteis fósseis do Triássico, bem como 
dados obtidos em trabalhos de campo, verifica-se que a interpretação va
riável de que estas rochas foram objeto é resultado, de modo geral, da ex
trapolação de critérios locais para o sentido regional, acreditando-se que, 
para o completo conhecimento das inter-relações entre estas rochas, seja 
necessário um melhor detalhe acerca da paleogeografia das diversas fácies 
sedimentares envolvidas. 

Observações realizadas na porção sudoeste do Estado do Rio Grande 
do Sul, entre Dom Pedrito e Santana do Livramento, em Três Vendas na 
fronteira com o Uruguai, em Upamaroti e mesmo na área-tipo dos depósi
tos fluviais da Formação Rosário do Sul, proposta por Gamermann (1970), 
evidenciam a concordância desses sedimentos com os depósitos da For
mação Rio do Rasto, assim como, no topo do pacote, pode ser verificada 
a introdução gradativa de areias depositadas por ação eólica na porção su
perior do pacote fluvial. Tal introdução inicia-se através do aparecimento 
de grãos de areia dispersos nos materiais pelíticos, posteriormente ocor
rendo lentes arenosas com estratos cruzados recobertas por siltitos e argi
litos, as quais, possivelmente, configuram dunas associadas ao sistema flu
vial, culminando com o desenvolvimento da Formação Botucatu. 

Nas regiões de Santa Maria, Candelária, Santa Cruz e Venâncio Aires 
a disposição das camadas triássicas é diversa da ora descrita, tal fato sen: 
do atribuído ao desenvolvimento de uma sedimentação bem mais espes
sa, surgindo depósitos de siltitos argilosos maciços, com desenvolvimen
to de concreções calcíferas e abundante fauna fóssil, associados a sedi
mentos fluviais, ora conglomeráticos, cortando seqüências mais antigas. 
Tais fácies sedimentares e suas relações de contato com as rochas subja
centes são sugestivas e de interrupções na seqüência deposicional, nes
sas áreas, sendo comum o contato de lavas basálticas com os depósitos 
fluviais ora considerados. 

Face aos aspectos acima descritos, acredita-se que as maiores espes
suras observadas nas áreas mencionadas, a não-eteposição, em det'ermi
nados lugares da sedimentação eólica correspondente à Formação Botu-
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catu, assim como a presen·ça de sedimentos fluviais ocorrendo entre der
rames de lavas basálticas, reflitam um inter-relacionamento ambiental à épo
ca da deposição das seqüências tipicamente fluvial e eólica e os primeiros 
derrames basálticos da Formação Serra Geral. 

1.2.19.2.2- Distribuição na área e espessura 

A Formação Rosário do Sul apresenta ampla distribuição no Estado do Rio 
Grande do Sul, constituindo uma faixa de amplitude variável que, exposta 
desde a norte do município de Gravata i, se desenvolve em direção a oeste 
através dos municípios de Venâncio Aires, Santa Cruz do Sul, Candelária, 
Santa Maria, São Pedro do Sul, Jaguari e São Francisco de Assis, onde 
sofre inflexão para o sul, ocorrendo nos municípios de Rosário do Sul e San
tana do Livramento, já junto à fronteira com o Uruguai. 

Dentre as unidades sedimentares da Bacia do Paraná descritas na área 
de trabalho, a Formação Rosário do Sul exibe a maior área de afloramento, 
a amplitude da faixa aflorante apresentando maior dimensão na região on
de esta sofre inflexão de leste-oeste para norte-sul, coincidente com achar
neira do Arco do Rio Grande, atinge ainda, nessa região, largura superior 
a 100 km. 

Ocorrências da Formação Rosário do Sul encontram-se também, cons
tituindo exposições isoladas dos atuais limites da Bacia do Paraná, estan
do depositadas diretamente sobre litologias do embasamento e, localmente, 
sobre sedimentos do Grupo Guatá. 

Dentre as exposições isoladas do restante da bacia, merecem destaque 
as rochas da Formação Caneleiras (Tessari & Picada, 1966) que, tidas co
mo devonianas, com a descoberta de répteis fósseis do Triássico (Scaphonvx 
fischeri), são, agora, relacionadas aos depósitos da Formação Rosário do 
Sul. Assim, as áreas de Boa Vista, nas proximidades do arroio Caneleiras, 
Tabuleiro, a nordeste de Santana de Boa Vista e cerro Partido, bem como 
as exposições localizadas a sudeste de Santana da Boa Vista e a oeste de 
Amaral Ferrador, ambas cortadas pelo rio Camaquã, são, aqui, incluídas 
na Formação Rosário do Sul, representando depósitos proximais da mes
ma seqüência deposicional. 

Northfleet, Medeiros e Mühlmann (1969). referindo-se à ocorrência res
trita das rochas da Formação Santa Maria, relataram espessura de 768 m 
para esta unidade no poço 2-Al-1-RS, perfurado em Alegrete, pela 
PETROBRÁS. 

Gamermann (1970) estimou a espessura da Formação Rosário do Sul 
em aproximadamente 250m. 

Já Bortoluzzi (1971), tendo restringido a denominação Rosário do Sul 
aos sedimentos fluviais que ocorrem sob a Formação Santa Maria, referiu-se 
a espessuras locais superiores a 60 m na área de Santa Maria (RS), onde 
essa unidade encontra-se parcialmente exposta. Com relacão à Forma cão 
Santa Maria, mencionou espessura superior a 70 m na áre~ da seção-Úpo, 
a qual se localiza na estrada Santa Maria- São Sepé, desde o arroio Are
nal até o corte ferroviário da Vila Kennedy. Para os sedimentos fluviais so
brepostos à Formação Santa Maria, considerados por esse autor como base 
da Formação Botucatu, foi registrada espessura superior a 100m na área 
do Cerrito, também em Santa Maria. 

Tommasi (1972), tendo considerado as Formações Morro Pelado e Santa 
Maria pertencentes ao Grupo Rio do Rasto, relacionou espessuras de 200m, 
a leste de Porto Alegre, e mais ou menos 500 ma oeste, para os sedimen
tos Morro Pelado, referindo-se a uma espessura de240 m para a Formação 
Santa Maria, em Santa Cruz do Sul. 

Tommasi (1973) apresentou uma seção ao longo da rodovia BR-471 (Pân
tano Grande- Santa Cruz do Sul) onde os sedimentos do Grupo Rio do 
Rasto exibiriam 900 m de espessura, dos quais 240m corresponderiam à 
Formação Santa Maria. 

Mühlmann et ali/ (1974) e Schneider et ali i (1974) consideraram como 
sendo de 900 ma maior espessura medida dos sedimentos da Formacão 
Rosário do Sul na rodovia Pântano Grande-Santa Cruz do Sul, ocorr~n
do, esta unidade, desde o meridiano de Porto Alegre em direcão a oeste 
e sudoeste, adentrando o território uruguaio. · 

Tommasi (1977) relacionou uma espessura máxima aproximada de 
600 m para o Membro Rio Pardo, estimando 250m como espessura máxi
ma para o Membro Santa Maria. 

Andreis, Bossi e Montardo (1980), em perfil ao longo da rodovia BR-471 
(Pântano Grande- Santa Cruz do Sul), apresentaram espessura de 287m 
para a totalidade dos sedimentos triássicos. 

Embora não tenham sido realizadas medidas da espessura da Forma
ção Rosário do Sul, observaram-se discrepâncias entre os dados mencio
nados em trabalhos anteriores. Assim, ao longo da área de exposição da 
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Formação Rosário do Sul, verificou-se um espessamento da sedimenta
ção na parte média da sua faixa de afloramento. Deste modo, da área de 
Livramento, onde não ocorre a Fácies Santa Maria, em direção a Santa Ma
ria, a sedimentação fluvial triássica aumenta de espessura, ocorrendo es
pessamento semelhante desde Gravataí em direção a oeste, situando-se 
as maiores espessuras referidas em trabalhos anteriores na área de Santa 
Cruz do Sul. Uma estimativa da espessura dos sedimentos da Formação 
Rosário do Sul na área de Dom Pedrito- Livramento, em função de perfil 
realizado ao longo da rodovia BR-293, indica possança inferior a 100m, o 
que é verificado próximo ao rio lbicuí da Armada, onde afloram sedimen
tos da Formação Rio do Rasto na margem leste, e a aproximadamente6,7 
km da primeira ponte sobre o referido rio encontram-se exposições de are
nitos tipicamente eólicos da Formação Botucatu. 

Por sua vez, as ocorrências isoladas da Formação Rosário do Sul, en
cravadas no Escudo Sul-Rio-Grandense, exibem, segundo Tessari & Pica
da (1966), espessuras que podem variar de aproximadamente 100 e 200m. 

A Formação Rosário do Sul apresenta, portanto, espessuras variáveis 
ao longo de sua faixa de afloramento, registrando-se possança ao redor de 
100m, ou menos, junto à fronteira com o Uruguai, a qual sofre acréscimo 
em direção a Santa Maria, tendo Bortoluzzi (1971) aí indicado espessura 
em torno de230 m. Da área de Pântano Grande-Santa Cruz do Sul, onde 
apresenta espessura da ordem de 287m, em direção a norte de Gravata i, 
onde está recoberta por sedimentos recentes, a Formação Rosário do Sul 
sofre adelgaçamento. 

1.2.19.2.3- Posição estratigráfica 

A Formação Rosário do Sul situa-se estratigraficamente entre as Forma
ções Rio do Rasto e Botucatu, ocorrendo, entretanto, locais em que está 
em contato com as lavas basálticas da Formação Serra Geral, bem como 
é possível observar, também, rochas dessa unidade depositadas diretamente 
sobre litologias do Escudo Sul-Rio-Grandense e do Grupo Guatá. 

Interpretações efetuadas em trabalhos anteriores com relação à corre
lação dos sedimentos Rosário do Sul com a Formação Rio do Rasto (Tom
masi & Roncarati, 1970; Tommasi, 1972 e 1973; Ferreira, Süffert e Santos, 
1978; Jabur, 1979, entre outros) não possuem suficiente respaldo paleon
tológico, uma vez que esta última unidade não apresenta registros do Triás
sico, e as semelhanças litológicas e cromáticas entre ambas têm levado a 
erros históricos (White, 1908). 

O contato inferior com a Formação Rio do Rasto é transicional. Esta pas
sagem gradativa encontra-se bem caracterizada nas exposições localiza
das ao longo da rodovia BR-293, a oeste do rio Santa Maria, na estrada 
BR-290, a oeste de São Gabriel, e na estrada que demarca a fronteira com 
a República do Uruguai, na localidade de Três Vendas. Observa-se, nos lo
cais mencionados, o desenvolvimento de lentes de arenitos finos, verme
lhos, micáceos e calcíferos, ora maciços, ora acanalados ou com estratifi
cação cruzada, que caracterizam a porção superior da Formação Rio do 
Rasto. Paulatinamente, em direção ao topo do pacote sedimentar, os cor
pos arenosos vão se tornando mais freqüentes e com estratificação cruza
da acanalada, características da Formação Rosário do Sul (Gamermann, 
1970). 

A passagem gradacional entre as unidades referidas observa-se, tam
bém, a sul de Hulha Negra e em Aceguá, onde, por constituir exposições 
em áreas restritas, na. escala final de cartografia, não foi individualizada a 
Formação Rosário do Sul. 

Vieira (1973), em São Paulo e no centro-nordeste do Paraná, observou 
ser o contato Rio do Rasto- Pirambóia concordante, gradacional e contí
nuo em determinadas áreas, enquanto que, em outras regiões, é delimita
do por discordância erosiva. Tal variação nas relações de contato entre es
sas unidades foi interpretada por Vieira (op. cit.) como ocasionada porsoer
guimentos tectônicos diferenciais. 

Ferreira, Süffert e Santos (1978) consideraram que, no Rio Grande do 
Sul, o contato basal da Formação Rio do Rasto (Rosário do Sul), consta
tado em dezenas de sondagens, constituir-se-ia em uma faixa de transição 
entre o ambiente da Formação Estrada Nova, francamente redutor, e ro
chas de cores cinza predominantes, que passam gradualmente às litolo
gias vermelhas, fortemente oxidadas, da Formação Rio do Rasto, tendo con
cluído pela não existência de qualquer tipo de discordância ou diastema 
nesta transição. 

Barberena, Araújo e Lavina (com. escrita, 1981), tendo registrado a pre
sença de vertebrado fóssil nos sedimentos da Fácies Armada (Figueiredo 
Filho, 1971). consideraram que tais sedimentos correspondem à Formação 
Rio do Rasto, mencionando que o limite permotriássico, no Estado do Rio 



Grande do Sul, parece estar representado por um pacote de sedimentos 
virtualmente sem interrupção, em contraste com as relações de contato 
que se verificam no Paraná e em Santa Catarina. 

Nas regiões de Cachoeira do Sul e Pântano Grande, a Formação Rio do 
Rasto exibe espessura reduzida, não ocorrendo ai o desenvolvimento de 
corpos arenosos lenticulares. Nesta área, os depósitos da Formação Ro
sário do Sul têm início com o aparecimento de arenitos vermelhos comes
tratificação cruzada acanalada e estruturas de corte e preenchimento, lo
calmente com desenvolvimento de conglomerados intraformacionais na 
base dos canais, channel-lag, depositados sobre uma seqüência de siltitos 
e arenitos finos, de cor vermelha e esverdeada, com desenvolvimento de 
estratificação plano-paralela e acamamento fino, da Formação Rio do Rasto. 

As exposições da Formação Rosário do Sul localizadas nas regiões de 
Santana da Boa Vista, cerro Partido, Tabuleiro, a oeste de Amaral Ferra
dor, assim como em outras áreas, constituindo pequenos testemunhos des
sa seqüência, indicam uma continuidade física da deposição dos sedimentos 
triássicos, os quais recobriram extensa porção do Escudo Sul-Rio-Grandense 
nesse tempo. Tais sedimentos depositaram-se em discordância sobre se
qüências do embasamento, observando-se arenitos, arenitos conglome
ráticos e, localmente, conglomerados, assentes sobre xistos do Supergru
po Porongos a sudeste de Santana da Boa Vista. Na localidade de Tabulei
ro, a nordeste de Santana da Boa Vista, as camadas triássicas desenvolvem
se, localmente, em discordância sobre siltitos e folhelhos carbonosos do 
Grupo Guatá. 

A sudeste de Santana da Boa Vista, Jost (1981) relatou a presença de 
quatro derrames de lavas basálticas, interestratificados com a seqüência 
sedimentar da Formação Rosário do Sul, referindo-se à existência de uma 
lente, com quatro metros de espessura, constituída por argilito vermelho, 
fossilífero, com abundante fauna triássica ( Barberena, 1977), localizada 20 
a 25m abaixo do primeiro derrame basáltico. Jost (op. cit.) mencionou, tam
bém, a ocorrência de diques de diabásio, diques alcalinos e uma pequena 
intrusão de gabro nessa região, relacionando tais corpos com os derrames 
basálticos locais, de idade mesozóica, possivelmente correlacionados com 
a abertura do Atlântico Sul. 

A existência de lavas basálticas interestratificadas com a seqüência se
dimentar fluvial triássica, até a pouco não conhecida, sugere que o vulca
nismo Serra Geral iniciou-se, com derrames precoces, durante o Triássico, 
não tendo o ambiente de deposição fluvial experimentado perda de conti
nuidade durante a extrusão inicial das lavas. 

Observando-se a disposição dos sedimentos da Formação Rosário do 
Sul depositados sobre o Escudo Sul-Rio-Grandense, verifica-se que tais ex
posições mostram-se regionalmente distribuídas ao longo da direção 
sudoeste-nordeste. Em algumas dessas áreas, como a sudeste de Santa
na da Boa Vista e a oeste de Amaral Ferrador, os sedimentos triássicos ja
zem em blocos abatidos de falhas nordeste, que os preservaram da erosão, 
constituindo, assim, as maiores áreas de afloramento destas rochas fora 
dos limites atuais da Bacia do Paraná. 

O condicionamento nordeste sugere que, durante o Triássico, as regiões 
de Santana da Boa Vista, Tabuleiro e cerro Partido tanham sido recobertas 
por rios que se desenvolviam para nordeste, em direção à bacia. Ao mes
mo tempo, a presença local de sedimentos da Formação Rosário do Sul, 
a sul de Hulha Negra, sugere que o fluxo fluvial dirigia-se também para sul, 
ao longo da faixa sudoeste-nordeste (Fontes e Cava, 1980). 

Sobre este condicionamento sudoeste-nordeste, uma série de evidên
cias sugere que a região que se estende de Candiota, no município de Ba
gé, desenvolvendo-se em direção norte-nordeste para as regiões de San
tana da Boa Vista, na "fossa do Grupo Camaquã", as regiões de Tabuleiro, 
cerro Partido, cabeceiras do arroio Capané, Bom Jardim, Candelária, Vera 
Cruz, Santa Cruz do Sul e Venâncio Aires, foi objeto, durante a evolução 
geológica, de fatores condicionantes semelhantes, devido a várias fases 
de reativação tectônica superpostas ao longo dos tempos geológicos. 

Tais evidências remontam à deposição dos sedimentos do Grupo Ca
maquã em condicionamento tectônico originado pelo desenvolvimento de 
áreas deprimidas ao longo de blocos abatidos de direção geral norte
nordeste. Posteriormente à deposição do Grupo Camaquã, houve um lap
so de tempo sem registro na coluna geológica, evidenciando um longo pe
ríodo erosivo que é seguido pela sedimentação basal da Bacia do Paraná. 
Tais sedimentos incluem a Formação Rio do Sul e o Grupo Guatá, a dispo
sição das camadas dessas unidades revelando um condicionamento dig
no de registro, uma vez que na região de Candiota observações realiiàdas 
por Fontes e Cava (1980) indicaram deposição mais desenvolvida, das uni
dades referidas, segundo eixos de sentido predominante nordeste-sudeste. 
Os mesmos autores referiram-se a um maior acúmulo de sedimentos na área 

de Candiota, que constituiria uma região. deprimida, central, com terras altas 
a leste (Pinheiro Machado) e a oeste (Bagé), apresentando, a peleossuper
fície de deposição, desnivel de cerca de 400 m. Tais autores afirmaram que 
"em certos periodos evolutivos da bacia, a porção central, provavelmente, 
constituía-se em uma reentrância na periferia do paleocontinente, em par
te ocupada por corpos marinhos rasos em forma de bacia ou golfo. Nesta 
faixa subsistiram altos topográficos, alongados na direção sudoeste
nordeste, como os de Hulha Negra- Bolena e Espinilho, assim como de
pressões formando vales esculpidos no embasamento". Referiram, ainda, 
que outros vales, como o de Torrinhas, contribuiram com o aporte de sedi
mentos provenientes de altos marginais à bacia. 

A disposição das camadas da Formação Rio do Sul e do Grupo Guatá 
forma uma reentrância no embasamento ao longo da direção sudoeste
nordeste, na área da Candiota. Essa reentrância prolonga-se para nordes
te, ocorrendo exposições dessas unidades ao norte-nordeste da área reco
berta pela Formação Santa Tecla, e, por outro lado, um condicionamento 
semelhante verifica-se na área de Bom Jardim e cerro Coroado, nas cabe
ceiras do arroio Capané, onde os sedimentos dos Grupos Guatá e Itararé 
desenvolvem-se em direção sudoeste, configurando um grande engolfa
mento em posição oposta à região de Candiota. Entre estas localidades, 
ocorrem exposições locais de sedimentos permianos sugerindo que, du
rante a deposição da Formação Rio do Sul e do Grupo Guatá, uma grande 
parte do Escudo Sul-Rio-Grandense foi recoberta pelos sedimentos gon
duânicos, principalmente ao longo da faixa de direção nordeste-sudoeste 
que se desenvolve a leste de Caçapava do Sul, desde a área do arroio Ca
pané até Candiota. 

Ao longo da faixa mencionada, os depósitos que se seguem pertencem 
à Formação Rosário do Sul que, encerrando abundante fauna composta 
por répteis fósseis, atribuídos ao Triássico, mostra uma disposição em áreas 
que se alinham regionalmente na direção sudoeste-nordeste, denotando 
que, provavelmente também à época de sua deposição, houve novamen
te um recobrimento do escudo dentro do condicionamento referido. 

É possível, assim, que outras áreas ao longo da faixa sudoeste-nordeste 
que se desenvolveu sobre o escudo a leste de Caçapava do Sul, principal
mente aquelas ocupadas por sedimentos do Grupo Camaquã, contenham 
ainda testemunhos da sedimentação triássica. 

Outra evidência sugestiva com relação a essa faixa constitui-se no fato 
de que as localidades de Candelária, Vera Cruz, Santa Cruz do Sul e Ve
nâncio Aires, dispostas no prolongamento de tal faixa já no interior da Ba
cia do Paraná, exibem relações de contato dos sedimentos triássicos dire
tamente com derrames basálticos da Formação Serra Geral, havendo au
sência dos sedimentos eólicos da Formação Botucatu, os quais, quando 
presentes, são de exposição restrita e sem continuidade. Embora, até o pre
sente, não se tenha verificado uma persistência do ambiente fluvial sobre 
os derrames basálticos dessa região, é sugestivo o condicionamento nor
deste, ao longo do qual a drenagem oriunda do escudo desenvolvia-se, po
dendo a ausência dos arenitos eólicos da Formação Botucatu nessas áreas 
ser interpretada como resultado de não-deposição, em virtude dos depó
sitos fluviais, ao longo desta faixa, terem persistido nos tempos geológi
cos, de modo que os primeiros derrames, nesses locais, extravasaram so
bre região ainda dentro do contexto fluvial, preservada do avanço do de
serto Botucatu, que deveria, ao mesmo tempo, já ocupar grandes áreas nas 
zonas de Livramento, Alegrete, Jaguari, Montenegro, Taquara e Santo An
tônio, em posição marginal à área compreendida a leste de Santa Maria e 
que se desenvolve até a localidade de Bom Retiro do Sul. Em Bom Retiro 
do Sul, Gamermann et ali i (1974a) descreveram a presença de um conglo
merado contendo fenoclastos de basalto, de Arenito Botucatu e fragmen
tos de lamitos, com predomínio dos primeiros. Este conglomerado foi de
positado sobre la mitos da Formação Rosário do Sul, sendo recoberto por 
arenitos interderrame, e estes, por derrames basálticos da Formação Ser
ra Geral. Segundo os autores Supramencionados, a ocorrência de conglo
merado com fragmentos de basalto seria uma evidência de atuação de pro
cessos erosivos fluviais, na região central do Rio Grande do Sul, durante 
o final da sedimentação Botucatu e o início dos derrames basálticos. 

Tommasi (1972), ao descrever a Formação Botucatu em trabalho de ma
peamento geológico efetuado pela PETROBRÁS no Rio Grande do Sul, 
referiu-se a uma posição peculiar desta unidade em relação ao meridiano 
que passa pela cidade de Monte negro, relatando que, a leste desta cidade, 
a sedimentação Botucatu foi normal enquanto que, a oeste, o contato di
reto de lavas com a Fácies Santa Maria, a ocorrência de lavas e arenitos la
do a lado, sem falhamentos, a presença local de conglomerados com con
tribuição de rochas basálticas na base de Botucatu, bem como os dados 
advindos do estudo de minerais pesados da Formação Botucatu, realiza-
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do por Gofíi & Delaney (1961), indicariam que a sedimentação Botucatu, 
nesta região, é mais jovem que no restante da bacia, correspondendo, em 
tempo, aos arenitos interderrames, aí assentados, porém, diretamente so
bre o Rio do Rasto (Rosário do Sul). 

A Formação Rosário do Sul foi, pois, depositada em condições espe
ciais na região compreendida entre Santa Maria e Bom Retiro do Sul, ha
vendo nessa região um espessamento dessa sedimentação, provavelmente 
relacionado com uma subsidência mais elevada nessa faixa nordeste que 
coincide com antigas zonas tectônicas do embasamento. Enquanto que 
nas áreas marginais a esta faixa desenvolviam-se extensas regiões desérti
cas, a sedimentação fluvial aí prosseguia com rios oriundos do escudo 
desenvolvendo-se em direção nordeste e atingindo a área de Lagoa Ver
melha, situada dentro do mesmo condicionamento e sugestivamente exi
bindo a ausência de depósitos eólicos (Fúlfaro, Gama Junior e Soares, 1980). 
A ocorrência de derrames basálticos intercalados na sedimentação Rosá
rio do Sul demonstra a existência de derrames prococes da Formação Ser
ra Geral, o que realça datações geocronológicas executadas em rochas 
basálticas da vizinha República do Uruguai (Torquato & Cordani, 1981). 

A presença de abundantes répteis fósseis na Formação Rosário do Sul 
sugere a existência de condicionamentos ambientais que provocaram ará
pida extinção destas espécies, tais fatores possivelmente tendo sido a evo
lução relativamente rápida para um ambiente desértico nas porções mar
ginais da faixa entre Santa Maria e Bom Retiro do Sul, bem como a ativi
dade vulcânica concomitante. 

As relações de campo têm mostrado, pelo visto, uma passagem gra · 
dual entre as Formações Rio do Rasto, Rosário do Sul, Botucatu e mesmo 
com os derrames basá,lticos, está evidenciada pelos arenitos interderrames 
eólicos e fluviais. Entretanto, a idade mais antiga observada nas rochas ba
sálticas é de 157 + 3 MA (K-Ar), obtida pelo Projeto RADAMBRASIL na 
região de Jaguarão, relacionando-a, como as demais áreas, ao Juracretáceo. 

É possível, vistas as relações de contato entre a Formação Rosário do 
Sul e as lavas basálticas, que, na área mapeada, ocorram derrames basál
ticos mais antigos, cabendo, então, ressaltar os dados de Torquato & Cor
dani (1981), que se referiram a manifestações basálticas do Triássico Infe
rior em Angola (Novo Redondo - 222 ± 16 MA) e no Uruguai (Montevi
déu = 211 ±6 MA), enquanto Valencia et a/11 (1975) e Unhares (1977) apud 
Bonaparte (1981) mencionaram idades de 237 + 4 MA para basaltos da For
mação Puesto Viejo, na Argentina. 

Gamermann (1970) correlacionou a Formação Rosário do Sul com a For
mação Yaguari, no Uruguai, com reservas em virtude de evidências de de
posição marinha nesta formação, estendendo a correlação, também, às Ca
madas Pirambóia de São Paulo. 

Bortoluzzi (1971), baseado na existência de fósseis (vegetais e répteis) 
temporalmente relacionáveis aos sedimentos da Formação Santa Maria, 
considerou que ocorreu um hiato deposicional no restante da Bacia do Pa
raná, enquanto se depositavam os sedimentos fossilíferos restritos ao Rio 
Grande do Sul, tendo considerado a base da Formação Botucatu como 
constituída por um pacote fluvial ao qual atribuiu a designação Membro 
Caturrita, correlacionável à Fácies Pirambóia de São Paulo. 

Soares (1975) considerou as Formações Rosário do Sul e Pirambóia se
melhantes, constituindo ciclos geneticamente similares, relacionando-as 
a um mesmo episódio da evolução da Bacia do Paraná. 

Andreis, Bossi e Montardo (1980) correlacionaram o Grupo Rosário do 
Sul com a Formação Pirambóia, baseados na situação estratigráfica seme
lhante, entre o Grupo Passa-Dois e a Formação Botucatu, assim como pe
las semelhanças lítológicas, cromáticas e ambientais. 

Fúlfaro, Gama Junior e Soares (1980), em relação ao Arco de Lagoa Ver
melha, uma extensa plataforma definida em subsuperfície por Northfleet, 
Medeiros e Mühlmann (1969) na área de Lages, Torres e Lagoa Vermelha, 
relataram a ausência da Formação Botucatu, e talvez da parte superior da 
Formação Rosário do Sul nesta área, ocorrendo, aí, como em Santa Cruz 
do Sul, o contato entre os derrames basálticos da Formação Serra Geral 
e os pelitos do Membro Santa Maria. 

Do exposto, acredita-se que, ao longo da faixa condicionante sudoeste
nordeste, acima referida, e de constituição reflexa em relação a antigas li
nhas tectônicas do embasamento, houve condições de maior persistên
cia das condições fluviais da sedimentação Rosário do Sul, enquanto que, 
em áreas vizinhas, desenvolviam-se já os depósitos eólicos e de caracte
rísticas desérticas do Botucatu, resultando daí uma certa interdigitação entre 
estas seqüências e a ausência local de sedimentos desérticos na área em 
questão. 
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1.2.19.2.4- Litologias e ambiente de sedimentação 

A Formação Rosário do Sul é constituída por arenitos médios e finos a muito 
finos, de cor vermelha, rosa, amarela e esbranquiçada, apresentando muitas 
vezes manchas esbranquiçadas devidas à redução secundária. Os areni
tos são sílticos, com matriz argilosa e cimento ferruginoso, localmente cal
ciferos, apresentando classificação de pobre a moderada. Normalmente 
são quartzosos, com proporções variáveis de feldspatos e argilas, 
constatando-se, com freqüência, a presença de mica. São geralmente friá
veis e pouco consolidados. 

Os sedimentos arenosos exibem estratificação cruzada tangencial, de 
porte médio a grande, apresentando-se, por vezes, em forma maciça, es
tando interestratificados com siltitos e siltitos argilosos com estratificação 
plano-paralela ou cruzada de baixo ângulo. 

A presença de arenitos conglomeráticos e conglomerados é comum. 
Estes mostram, entretanto, dimensões reduzidas por constituírem depó
sitos de fundo de canais (intraformacionais) possuindo matriz arenosa com 
clastos, de formato normalmente tabular, de siltitos e siltitos argilosos ver
melhos, resultantes do retrabalhamento dos sedimentos da própria forma
ção. Segundo Gamermann (1970), níveis conglomeráticos quartzosos ocor
reriam de modo mais acentuado nas zonas mais próximas do Escudo Sul
Rio-Grandense. 

As camadas são lenticulares ou tabulares, com contatos irregulares e 
transiCionais entre as diversas litologias. As intercalações de sedimentos 
finos não apresentam grandes espessuras, mostram persistência horizon
tal pequena e, lateral e verticalmente, apresentam proporções maiores de 
areia, confundindo-se com os termos arenosos. Contatos bruscos verificam
se na passagem de litologias finas para grosseiras, quando ocorre, freqüen
temente, o desenvolvimento de conglomerados intraformacionais associa
dos aos quais são comuns galhas de argila e estruturas de corte e preen
chimento nos sedimentos subjacentes. 

Segundo Andreis, Bossi e Montardo (1980), os arenitos da base desta 
unidade são subarcoseanos ou arcoseanos (com até 30% de feldspato), 
e os acumulados rudíticos, lenticulares, constituem brechas e conglome
rados intraformacionais, ocorrendo, eventualmente, ortoconglomerados 
polimíticos de pouca espessura (até 20 em), compostos por quartzo, felds
pato e litoclastos de granitos, aplitos e xistos. 

Na área do Passo das Tropas, a sul da cidade de Santa Maria, ocorrem 
arenitos conglomeráticos, vermelhos e amarelados, friáveis, feldspáticos, 
contendo clastos de quartzo e fragmentos de siltitos e argilitos, observando
se também a ocorrência de blocos irregulares de argilitos, com até 50 em 
de diâmetro, exibindo cores variegadas, imersos em matriz arenosas com 
níveis irregulares de argilito com concreções limoníticas. Estas exposições 
possuem forma lenticular e encerram abundantes restos vegetais fósseis 
da flora Thinfcldta, conchostráceos e insetos. A intercalação de pelitos é 
comum ao longo do perfil da Formação Rosário do Sul, entretanto esta se 
dá de forma mais conspícua nas porções média e superior deste pacote se
dimentar. Estes sedimentos são geralmente maciços e homogêneos, com 
concreções carbonáticas irregulares, sendo constituídos por siltitos e silti
tos argilosos de coloração vermelha, nos quais se encontram, de forma ex
tremamente abundante, répteis fósseis (fácies ou Membro Santa Maria). 

Tommasi (1977) referiu-se a esses sedimentos, da área de Santa Maria, 
como um extenso e espesso depósito pelítico que ocorreria em forma de 
lente associado aos arenitos do Membro Rio Pardo, sendo constituído por 
argilitos sílticos e siltitos argilosos, vermelhos, com fratura subconchoidal 
a irregular, com nódulos calcíferos, raramente ocorrendo arenitos médios, 
com estratificação acanalada, formando corpos alongados e associados 
aos pelitos. 

Recobrindo os sedimentos finos, fossilíferos, ocorrem arenitos, finos 
a grosseiros, de cor vermelha, amarela e esbranquiçada, com matriz argi
losa, friáveis, com desenvolvimento de estratificação cruzada de porte mé
dio, planar e acanalada, e microestratificação cruzada planar. Estes areni
tos apresentam, na base, conglomerados intraformacionais com clastos dos 
pelitos subjacentes, ·observando-se, também, a presença de fragmentos 
de siltitos, de formas tabulares, dispostos ao longo dos planos de estratifi
cação da base dos corpos de arenito. 

Na região de Jaguari, os sedimentos da porção superior da Formação 
Rosário do Sul apresentam-se como intercalações compostas por bancos 
de arenitos maciços, com níveis de conglomerados intraformacionais cons
tituídos por clastos de argilas e siltitos em matriz arenosa, delimitando a 
base de canais fluviais. 

Com relação ao ambiente de deposição destes sedimentos, Gamermann 
(1970)referiu que "a Formação Rosário do Sul é caracterizada por duas fá-



cies, uma tipicamente fluvial, de planícies de inundação, e outra lacustre, 
que constitui a Fácies Santa Maria, de características mais bio que 
litoestratigráficas''. 

Bortoluzzi (1971), referindo-se à sedimentação do Grupo São Bento, con
siderou que a sedimentação da Formação Rosário do Sul ocorreu sob re
gime fluvial iniciando o assoreamento da bacia e com transporte dos sedi
mentos a partir de áreas elevadas do Escudo Sul-Rio-Grandense. Este pro
cesso indicaria uma atividade epirogênica marginal à bacia, proporcionando 
condicões especiais para a deposição desses sedimentos, restritos ao Rio 
Grand'e do Sul. 

Os sedimentos do Membro Santa Maria, segundo o autor acima men
cionado, originaram-se em amplas áreas inundadas, que surgiram devido 
ao rebaixamento das áreas marginais e devido à agradação da bacia de se
dimentação. Estas áreas seriam rasas, passando eventualmente a condi
cões palustres e, sobre as rochas aí depositadas, após uma fase erosiva, 
depositaram-se os sedimentos do Membro Caturrita, constituindo a base da 
Formação Botucatu. Estes últimos depósitos teriam se originado em con
dições fluviais e de planícies de inundação, similares aos responsáveis pe
la deposição da Formação Rosário do Sul. 

Schneider et alii (1974) consideraram que as características litológicas 
e sedimentares da Formação Rosário do Sul indicariam origem em ambiente 
contiRental fluvial, com sistema lacustre associado. 

Jost (1981), referindo-se à Formação Caneleiras, considerada correlata 
à Formação Rosário do Sul (Membro Santa Maria), admitiu que esses se
dimentos poderiam ser interpretados como resultado da sedimentação em 
canais anastomosados. 

Soares (1975) descreveu a Formação Rosário do Sul como sendo cons
tituída por uma porção inferior, formada por arenitos conglomeráticos, sub
maturas e imaturos, depositados em canais, ocorrendo sedimentos finos 
em depósitos de transbordamento, que mostrariam acamamento plano
paralelo, em corpos acanalados e camadas de lamitos vermelhos. A por
ção média da divisão de Soares (op. cit.), denominada Fácies Santa Maria, 
seria constituída por la mitos avermelhados, arenosos, normalmente ma
ciços e fossilíferos, e a porção superior seria formada por arenitos de gra
nulação fina a muito fina, silto-argilosos, com estratificação plano-paralela, 
cruzada e maciça, sendo raras as camadas de lamitos. Soares (op. cit.) con
siderou a porção superior da Formação Rosário do Sul restrita à região a 
oeste de Candelária. 

Andreis, Bossi e Montardo (1980), referindo-se ao ambiente de sedimen
tação das camadas triássicas do Rio Grande do Sul, consideraram a por
ção basal destas como fluvial granodecrescente, oriunda de rios meandran
tes e evoluindo para um sistema de rios encaixados numa ampla planície 
desenvolvida no final da deposição da porção inferior e que englobaria, tam
bém, os sedimentos inferiores da porção média, que representariam uma 
transição entre o ambiente de rios meandrantes e os depósitos maciços do 
Membro Santa Maria. Estes foram interpretados como uma seqüência de 
"paleoloess", e a porção superior dessa unidade representaria um retorno 
às condições fluviais, com rios meandrantes semi-encaixados na planície 
aluvial, tendo sido identificada a presença de paleossolos nessa parte da 
seqüência. 

A interpretação paleoambiental sugerida por Andreis, Bossi e Montar
do (op. cit.) indicaria que " Os sedimentitos do Grupo foram depositados 
em planícies aluviais atravessadas por rios meandrantes com sinuosidade 
variável. Estes rios desciam desde o Escudo Sul-Rio-Grandense e se diri
giam para o N N E, seguindo o paleogradiente mergulhante nessa direção". 

Barberena, Lavina e Becker (1981), na interpretação paleoambiental da 
seqüência basal dos sedimentos tríássicos aflorantes na área a nordeste de 
São Gabriel, referiram-se a uma diminuição da energia do agente transpor
tador no sentido do topo da seqüência, a qual seria formada por vários ci
clos do tipo finning up. Tendo por base características estruturais e textu
rais advindas do levantamento de perfis, bem como a ciclicidade presente 
nesses sedimentos, estes autores concluíram por um ambiente fluvial de 
rios meandrantes, acrescentando que "Os conglomerados intraformacio
nais da base de cada ciclo granodecrescente caracterizam depósitos de 
channel-lag. Os arenitos caracterizam os depósitos de barras em pontal e 
termos pelíticos constituem os depósitos de planícies de inundação e de 
preenchimento de canais abandonados. Os intraclastos provêm do retra
balhamento deste material pelos canais fluviais". 

1.2.19.2.5- Idade e paleontologia 

Tendo como base os abundantes registros fossilíferos da Formacão Rosá
rio do Sul, que se apresentam com maior densidade na Fácies Santa Ma-

ria, a idade desta unidade litoestratigráfica corresponde ao Triássico. Os re
gistros fósseis mais antigos indicam idade eotriássica para os sedimentos 
que constituem a porção inferior dessa seqüência ( Barberena; Lavina; Be
cker, 19$1) a qual pode ser provavelmente vinculada à zona de Lvstrosaurus, 
da Série Beaufort Superior (África), configurando, nesse caso; o mais an
tigo registro de tetrápodos triássicos da América do Sul. 

A Formação Rosário do Sul apresenta restos fósseis de répteis que per
mitem datá-la como depositada desde o Triássico Inferior até o Triássico 
Superior, intervalo de deposição que é admitido no presente estudo para 
tais sedimentos. 

Barberena (1977) apresentou uma zonação bioestratigráfica da Forma
ção Santa Maria, propondo três zonas-associações: Zona-Associação de 
Therapsida, Zona-Associação de Rhvnchocephalia e Zona-Associação de 
Oicroidium. Em comparação com a fauna triássica da Argentina, a primei
ra zona seria correlata ao Chanarense Superior (Anisiano) e a segunda ao 
lschigualastense ( Carniano). Andreis, Bossi e Montardo (1980) sugeriram 
que répteis fósseis incluídos na Zona-Associação de Rhvnchocephalia por 
Barberena (op. cit.) poderiam atingir idade coloradense (Noriano). 

O registro fossilífero da Formação Rosário do Sul compreende, na sua 
porção inferior, exemplares fragmentados de anfíbios e procolofonídeos afins 
ao gênero Procolophon, na região nordeste de São Gabriel, e fragmentos 
de troncos silicificados a sul do Passo das Tropas, na estrada São Sepé
Santa Maria e na região de Faxina I do Soturno. Na porção média, ocorrem 
plantas fósseis (flora Thinfeldia), insetos e restos de peixes, entre os quais 
registram-se: Plantas- Oicroidium sp., Thinfeldia sp., Pachypteris sp., Zu
beria sp., Schizoneura sp., Neoca/amites sp.; Conchostráceos: Lioestheria 
sp., Pseudoestheria Azambujai, Estheria sp., Palaeolimnadia glenleensis; 
lnsetos-Sanctipaulus mendesi, Triassoblatta cargnini, e restos de peixes. 
A paleoerpetofauna característica dos sedimentos finos desprovidos de es
truturas, típicos de deposição lacustre segundo alguns autores, e que acu
pam distintos níveis estratigráficos dentro do contexto fluvial da Formação 
Rosário do Sul conforme Tommasi (1977), apresenta registros abundantes. 

De acordo com Barberena, Araújo e Lavina (com. escrita, 1981) ore
gistro de répteis fósseis triássicos seria constituído por: 

-área de Santa Maria: Therioherpeton cargini, Bonaparte & Barberena, 
1975, Gomphodontosuchus brasiliensis, Hüene, 1928, Cerritosaurus bins
feldi, Price, 1946, Hoplitosuchus raw, Hüene 1942, Rawsuchus tiradentes, 
Hüene, 1942, Rhadinosuchus gracilis, Hüene, 1942, Staurikosaurus pricei, 
Colbert, 1970, Scaphonvx fischeri, Woodward, 1907; 
-área de lnhamandá: Aetosauroides inhamandensis, Zacarias, 1981, Sca
phonvx fischeri, Woodward, 1907; 
-área de São Pedro do Sul (Chiniquá): Stah/eckeria potens, Hüene, 1935, 
Dinodontosaurus turpior, Hüene, 1935, Dinodontosaurus tener, Hüene, 1935, 
Chiniquodon theotonicus, Hüene, 1936, Belesodon magnificus, Hüene, 1936, 
Traversodon stahleckeri, Hüene, 1936, Exaeretodon major, Hüene, 1936, Pres
tosuchuschiniquensis, Hüene, 1942, Prestosuchusloricatus, Hüene, 1942, 
Procerosuchus celer, Hüene, 1942, Spondylosoma absconditum, Hüene, 
1942; 
-área de Candelária: Candelaria barbouri, Price, 1947, Dinodontosaurus tur
pior, Hüene, 1936, Barvsoma lenzii, Romer & Price, 1944, Chinoquodon sp., 
Be/esodon sp., Massetognathusochagaviae, Barberena, 1974, Prestosuchus 
chiniquensis, Hüene, 1942; 
-área de Rincão do Pinhal: Probelesodon kitchingi, Teixeira, 1979; e 
-área de Vila Melo: Chanana sp. 

Barberena, Araújo e Lavina (com. escrita, 1981) redefiniram a zonação 
bioestratigráfica proposta por Barberena (1977), propondo as zonas de as
sociação de Dinodontosaurus e Scaphonyx. A primeira, inferior, foi posi
cionada do Anisiano Médio ao Ladiniano Superior (Triássico Médio), ocor
rendo nos sedimentos da Formação Santa Maria, e à segunda correspon
deria uma idade do Carniano ao Noriano Inferior (Triássico Superior) en
volvendo a porção superior da Formação Santa Maria e a Formação Ca
turrita. O registro de répteis fósseis relacionados à Formação Caturrita, que 
inclui Proterochampsa nodosa sp. nov. (Barberena, com. escrita, 1982), Ja
chaleria candelarienses, Araújo & Gonzaga (1980) e espécimes dos gêne
ros Exaeretodon e Scaphonvx ocorrentes na região de Candelária, poderia 
indicar, segundo os autores em questão e devido à presença de Jachale
ria, que esta unidade tenha atingido o Noriano Inferior. Cabe salientar que 
tais registros ocorrem, até o momento, somente na área entre Candelária 
e Venâncio Aires, local em que tais sedimentos encontram-se recobertos 
pelos derrames basálticos da Formação Serra Geral. Assim, é aventada a 
hipótese de que os sedimentos fluviais, cujo registro paleontológico indi
ca a idade mais jovem dentro do Triássico, sejam contemporâneos ao iní-
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cio da deposição eólica Botucatu (a oeste de Candelária e a leste de Ve
nâncio Aires). 

A ocorrência de madeiras fósseis na Formação Rosário do Sul é comum, 
havendo, entretanto, maior concentração nos níveis superiores dessa uni
dade, nos municípios de Mata e São Pedro do Sul ISH.21-X-0), Rio Pardo 
e Canoas ISH.22-V-0). 

Rau (1934) descreveu exemplares de coníferas fósseis provenientes dos 
sedimentos da Formação Santa Maria em Canoas, atribuindo-lhes a deno
minação de Cedroxylon canoasense. 

Dolianiti (1952) citou a ocorrência de madeira fóssil triássica Osmundi
tes brasi/iensis, Andrews, nos sedimentos da Formação Santa Maria, em 
Rio Pardo. 

Japiassu (1971), em levantamento das madeiras do Mesozóico brasileiro, 
citou a ocorrência de Cedroxylon canoasense Rau, 1934, pertencente ao 
gênero Cedroxylon, Kraus. 

Considerações relacionadas ao conteúdo paleontológico desta unida
de foram ainda objeto de inúmeros trabalhos além dos anteriormente men
cionados, encontrando-se explanações específicas em Woodward (1908), 
Hüene (1930, 1933, 1935/36, 1936a, 1936b e 1939), Hüene & Stahlecker 
(1931), Romer & Price (1944), Price (1940, 1946, 1947). Gordon Junior & 
Brown (1952). Pinto (1956). Cox (1965), Bortoluzzi & Barberena (1967), Ro
mer (1969), Colbert (1970), Bonaparte (1971), Barberena (1974), Bonapar
te & Barberena (1975). 

1.2.19.3 - Formação !3otucatu 

1.2.19.3.1 -Generalidades 

Abrangendo área superior a 1.300.000 km2, os sedimentos desta unidade 
desenvolvem-se na Bacia do Paraná, desde o Rio Grande do Sul, penetrando 
em território uruguaio e no nordeste da Argentina e leste do Paraguai, até 
os Estados de Mato Grosso e Rondônia. 

Inicialmente descritos por Campos (18891, que denominou Grés de Bo
tucatu aos arenitos que conformam a serra homônima, no Estado de São 
Paulo, incluindo, ainda sob esta designação, na porção inferior, os sedimen
tos arenosos, fluviais, atualmente individualizados na Formação Pirambóia, 
e as intercalações de arenitos eólicos que ocorrem nos derrames basálti
cos. A seção-tipo dessa unidade foi referida como localizada ao longo da 
ferrovia entre Conchas e Botucatu, em São Paulo. 

White (1908) atribuiu à unidade superior da "Série Sedimentar" do Sis
tema de Santa Catarina,. incluída na "Série de São Bento", a designação 
"Grés de São Bento". 

Os·trabalhos de Oliveira (1916, 1927, 1930), Ou Toit (1927), Moraes Re
go (1930), Oppenheim (1934), Guimarães (1936), Rocha & Scorza (1940), 
entre outros, consagraram a denominação Arenito Botucatu. 

Pacheco (1927) cunhou a denominação Pirambóia, para designar os se
dimentos fluviais estratigraficamente localizados na base da Formação 
Botucatu. 

Washburne (1930). correlacionando as unidades sedimentares doEs
tado de São Paulo com o·"Sistema de Santa Catarina" (White, 1908). de
nominou "Camadas Pirambóia" aos sedimentos considerados equivalen
tes às "Camadas Vermelhas do Rio do Rasto", referindo-se à presença de 
fósseis triássicos na região de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, em se
dimentos correspondentes ao Pirambóia. 

Moraes Rego (1936) considerou como "Arenitos de Botucatu" os sedi
mentos arenosos intercalados nos derrames basálticos, designando, por 
"Arenitos de Pirambóia", o conjunto de sedimentos jacentes entre o topo 
do "Andar Guarei", de idade triássica, e as eruptivas básicas da Serra Geral. 

Gordon Junior (1947) referiu-se ao Arenito de Botucatu como consti
tuído por espesso pacote de arenito eólico, estratigraficamente situado abai
xo do derrame inferior de lava. 

Maack (19471 considerou o "Arenito São Bento Inferior ou Botucatu" 
como caracterizado por depósitos desérticos em forma de dunas, escudos 
arenosos e sedimentos fluviais de depressão sem escoamento. 

Almeida & Barbosa (1953) consideraram os sedimentos da Formação 
Botucatu subdivididos em três conjuntos, representando variacões ambien
tais do deserto Botucatu. Na base, os sedimentos fluviais fo;am designa
dos por Arenito Pirambóia, constituindo arenitos de deposição fluviolacustre 
encontrados intercalados nas porções inferiores do Arenito Botucatu, que 
representaria deposição eólica. 

Beurlen, Seria Sobrinho e Martins (1955) mencionaram que, na região 
de Santa Maria e Candelária (RS), foi possível distinguir duas seções da 
"Série" São Bento. A inferior, fossilífera, referida ao Triássico e constituin-
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do as "Camadas de Santa Maria", e a porção superior, formada por areni
tos monótonos, vermelhos, com estratificação cruzada eólica, referida ao 
Arenito Botucatu. A presença desses sedimentos eólicos foi reconhecida 
também, à época, nas áreas de São Leopoldo, Novo Hamburgo, Taquara 
e Santana do Livramento. 

Sanford & Lange (1960) consideraram que o Arenito Pirambóia, que ocor
re em São Paulo, no Paraná e em Santa Catarina, seria representado, no 
Rio Grande do Sul, pela Formação Santa Maria. 

Goíii & Delaney (1961), estudando os minerais pesados da Formação 
Botucatu no Estado do Rio Grande do Sul e no Uruguai, caracterizaram 
duas associações mineralógicas distintas, superpostas, indicando que os 
sedimentos da Formação Santa Maria ocupariam a mesma posição estra
tigráfica que a associação mineralógica inferior, a qual seria proveniente fun
damentalmente de rochas ígneas ácidas. A associação superior seria oriunda 
da erosão de rochas principalmente metamórficas, sendo transgressiva. 

Salamuni & Bigarella (1967) designaram, como Formação Botucatu, 
os sedimentos da base do Grupo São Bento, sotopostos e intercalados nos 
derrames basálticos, tendo sido incluídos nesse conceito os arenitos eóli
cos e as Fácies Pirambóia e Santana. 

Northfleet, Medeiros e Mühlmann (1969) mencionaram que a fácies da 
Formação Botucatu é arenosa eólica, com estratificação cruzada caracte
rística, ocorrendo localmente, abaixo dos sedimentos eólicos, uma fácies 
fluviolacustre, representada pelas camadas Santa Maria, Pirambóia e 
Santana. 

Bortoluzzi (1971) subdividiu a Formação Botucatu, na região de Santa 
Maria, no Rio Grande do Sul, em duas fácies, a inferior depositada em am
biente subaquoso, designada Membro Caturrita, e a superior, de caracte
rísticas eólicas, correspondente ao Botucatu s.s., tendo sido descrita co
mo fácies eólica. 

Tommasi (1972) caracterizou a Formacão Botucatu como sendo cons
tituída por arenitos médios, vermelhos, c~m estratificação cruzada, local
mente com pulsação, sendo freqüentes, na porção basal, estruturas de corte 
por canais fluviais, apresentando-se os arenitos, nesse caso, mais argilosos. 

Segundo Mühlmann et ali i (1974). a Formação Botucatu compreende
ria a seqüência de arenitos avermelhados, finos a médios, com abundante 
estratificação cruzada, situada imediatamente abaixo dos primeiros der
rames basálticos da Formação Serra Geral. 

Trabalhos posteriores de Jabur (1979) e Medeiros (1980) propuseram a 
elevação à categoria de formação dos sedimentos do Membro Caturrita 
(Bortoluzzi, 1971). por haverem reconheéido uma discordância entre esses 
sedimentos de características fluviais e os arenitos eólicos sobrepostos. 

Além dos trabalhos mencionados anteriormente, encontram-se refe
rências à Formação Botucatu em Maack (1947). Almeida (1954), Mendes 
(1961), Delaney & Goíii (1963), Guazellí & Feijó (1970), Tommasi (1972, 19n), 
Knijnik (1974), Willig et ali i (1974) Carraro et ali i (1974), Schneider et alii (1974), 
Fúlfaro, Gania Junior e Soares (1980), entre outros. 

No presente relatório, restringe-se a denominação Formação Batuca
tu aos arenitos eólicos, avermelhados, subjacentes às rochas basalticas da 
Formação Serra Geral. · 

1.2.19.3.2- Distribuição na área e espessura 

A Formação Botucatu desenvolve-se desde.afronteira com o Uruguai, na 
região de Santana do Livramento, constituindo uma faixa de afloramento 
que se prolonga para norte, exposta na região de Caverá, na BR-290, a oeste 
de Rosário do Sul, e a leste de Manoel Viana, na rodovia para São Francis
co de Assis. A norte dessa mesma localidade, apresenta grande área de ex
posição na região do rio ltu, onde apresenta inflexão para leste-sudeste, 
ocorrendo ao longo da escarpa basáltica, conformando uma faixa estreita 
e alongada na direção leste. A faixa de afloramento na área do mosaico 
SH .22-V-C, devido à sua pequena largura, foi em muitos lugares exagera
da, tendo em vista a escala do presente mapeamento. Nessa região, os se
dimentos da Formação Botucatu ocorrem ao norte das cidades de São Fran
cisco de Assis, Jaguari, São Pedro do Sul e Santa Maria, desenvolvendo
se de forma contínua até a região a leste desta última localidade (Fig. 1.131). 

Nas regiões de Candelária, Linha Formosa, Vera Cruz, Santa Cruz do 
Sul, Venâncio Aires e Bom Retiro, o Botucatu perde sua continuidade físi
ca, aflorando em áreas isoladas, tornando a conformar uma faixa contínua, 
com largura que chega a atingir duas centenas de quilômetros, a leste do 
rio Taquari, aflorando nos municípios de Estrela, Lajeado, Montenegro, Novo 
Hamburgo, São Leopoldo, Taquara e Santo Antônio da Patrulha. Nesta úl
tima localidade, a Formação Botucatu é recoberta pelos depósitos da pia-



Fig. 1.131 - Bacia do Paraná. Borda elos derrames basálticos da Formaç§o Serra Geral e faixa d9 exposição dos arenitos eólicos da Formaç§o Botucatu em regiao afetada pelo tectonismo m~ozóico. Presença 
de intrusivas básicas e efusivas da Formação Serra Geral. Folha SH.21-X-D. 
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nicie costeira, estando exposta na rodovia BR-290 a oeste da lagoa dos 
Barros. 

Exposições isoladas ocorrem também ao longo da rodovia BR-101, no 
município de Torres e em Barra do Ouro. Em Sombrio, no Estado de Santa 
Catarina, a Formação Botucatu volta a constituir uma faixa de exposição 
contínua, com desenvolvimento para noroeste, nas áreas de Praia Gran
de, Jacinto Machado, Meleiro e Turvo, nas quais sobressaem os morros Re
dondo, Três Irmãos, Ponte Alta e do Fundo, após o que experimenta infle
xão para norte-nordeste, encontrando-se exposta junto dos contrafortes 
da serra Geral nas áreas de Timbé do Sul, no rio São Bento, nos morros 
da Janela Furada, Garrafão, das Minas, na serra da Rocinha, no morro Pe
lado e na serra do Doze, mostrando, na porção nordeste do mosaico 
SH.22-X-B, inflexão para noroeste próximo às cabeceiras do rio Canoas, 
aflorando na base dos derrames basálticos a sul de Urubici, localidade si
tuada junto aos limites com a Folha SG.22 Curitiba. 

No Estado do Rio Grande do Sul, arenitos eólicos da Formação Botu
catu ocorrem a sul da cidade de Rosário do Sul, entre os rios lbicuí e Santa 
Maria, constituindo testemunhos isolados dessa sedimentação. Pequenas 
exposições estão presentes, também, na rodovia BR-293, entre o rio lbi
cuí da Armada e Santana do Livramento. No município de Quaraí (SH .21-Z
A), litótipos desta unidade afloram na área do Passo do Cati, constituindo 
uma janela erosiva nos derrames basálticos da Formação Serra Geral, e no 
cerro do Jarau, onde formam a borda dessa estrutura criptovulcânica. No 
município de Uruguaiana, exposições da Formação Botucatu localizam
se na rodovia BR-472, na área do rio lbicuí e nas áreas dos mosaicos SH .22-V
D e SH.22-X-C; as exposições do Botucatu apresentam-se como um ren
dilhado ao longo das principais drenagens dessa região, como os rios Caí 
e Sinos, assim como conformando morros testemunhos, entre os quais os 
morros do Chapéu, Sapucaia e ltacolomi. 

White (1908) considerou a espessura do Grés de São Bento em torno 
de 200m, na estrada nova, em Santa Catarina, tendo mencionado que, no 
rio São Bento, essa unidade seria mais espessa, possivelmente atingindo 
300m. 

Rocha & Scorza (1940) reportaram espessuras de 60,96 m para o Are
nito Botucatu na Estrada Nova do Rio do Rasto, mencionando que no morro 
Pelado, que se eleva junto à estrada, a espessura seria de 202,17 m, o que 
indicaria um desgaste irregular do arenito pela atuação de processos ero
sivos anteriores à extrusão das lavas basálticas. 

Gordon Junior (1947) considerou que, devido à erosão parcial do Are
nito Botucatu logo após a sua deposição, a espessura dessa unidade seria 
variável, estando localmente ausente e apresentando espessura máxima, 
de quase 300m, ao longo do rio São Bento, a oeste de Urussanga, no Es
tado de Santa Catarina. 

Putzer (1955) considerou os arenitos da Formação Botucatu com es
pessura de 60 m na porção norte da Folha de Tubarão (SC), tendo referido 
um aumento dessa dimensão para sul. 

Delaney & Gofíi (1963) indicaram que a espessura do Botucatu do Rio 
Grande do Sul seria variável entre 45 e 400 m. 

Northfleet, Medeiros e Mühlmann (1969) indicaram que a maior espes
sura da Formação Botucatu, 505m, estaria registrada no poço2-SD-1-MT 
(São Domingos, Mato Grosso). 

Guazelli & Feijó (1970), em mapeamento geológico da porção centro
leste e sudeste do Estado de Santa Catarina, desenvolvido pela PETRO
BRÁS, referiram-se a espessuras variáveis de 40 a 75 m para os sedimen
tos desta unidade, mencionando, entretanto, que, localmente, as dimen
sões do pacote podem não atingir ou mesmo exceder esses valores. 

Bortoluzzi (1971 l registrou, para a fácies eólica da Formação Botucatu, 
na área de Santa Maria, variações bruscas de espessura em distâncias re
duzidas, tendo referido, para essa região, valores médios de 137 a 140m e 
valores excepcionais entre40 me 8 m que indicariam um adelgaçamento 
em direção ao sul. 

Em trabalhos de mapeamento geológico na porção nordeste do Rio 
Grande do Sul, Tommasi (1972) indicou, para a Formação Botucatu, uma 
espessura máxima de 250m na área de Novo Hamburgo-Taquara, a qual 
decresceria tanto no sentido leste como no oeste. Neste último sentido, 
a unidade encontrar-se-ia ausente do pacote gonduânico a sudoeste de Es
trela. Tommasi (1973) acrescentou que as maiores espessuras desta uni
dade coincidem com a presença de altos estruturais regionais. 

Mühlmann et alii (1974) e Schneider et alii (1974) referiram-se à ocorrência 
generalizada da Formação Botucatu na Bacia do Paraná, raramente ultra
passando 100m de espessura. 

Jabur (1979) citou uma espessura média de 25m, para os sedimentos 
desta unidade, na região a oeste de São Pedro do Sul, valor que represen-
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taria um adelgaçamento da unidade, nessa área, em relação à região ales
te; nas regiões de Jaguari, Santiago e São Francisco de Assis as espessu
ras não ultrapassariam 50 m. 

Medeiros (1980) apresentou espessura média de 40 m para sedimentos 
Botucatu na região de Santa Maria, tendo mencionado ser essa dimensão 
bastante variável, desde poucos metros até cerca de 80 m no cerro da 
Caturrita. 

Fúlfaro, Gama Junior e Soares (1980) consideraram que a Formação Bo
tucatu ocorre em toda a faixa de afloramento dos flancos leste e sul da ba
cia apresentando espessuras variáveis entre 50 e 150m. As maiores espes
suras foram referidas ao Estado de Santa Catarina e ao nordeste do Rio Gran
de do Sul. 

1.2.19.3.3- Posição estratigráfica 

Na região abrangida pelo presente mapeamento, os sedimentos eólicos da 
Formação Botucatu encontram-se depositados sobre as Formações Ro
sário do Sul e Rio do Rasto, ocorrendo, em grande parte, recobertos pelos 
derrames basálticos da Formação Serra Geral. 

As relações de contato entre a unidade em pauta e a Formação Rosá
rio do Sul têm sido interpretadas de modo controvertido. Gordon Junior 
(1947) considerou que, após a deposição da Formação Santa Maria ( Rosá
rio do Sul), ocorreu um período de erosão com a posterior deposição da 
Formação Botucatu, seguida de outra época erosiva antes da extrusão dos 
basaltos. Mencionou que, na única localidade em que o contato Botucatu
Santa Maria foi observado, na área de Santa Maria, este seria limitado por 
um plano ondulado. 

Na porção nordeste da área de abrangência da Folha SH .22 Porto Ale
gre, desde a região a nordeste de Gravataí, no Rio Grande do Sul, até o li
mite norte da Folha, a Formação Botucatu, nos locais em que se encon
tra exposta, está em contato com a Formação Rio do Rasto. 

Conforme Gordon Junior (1947), em Santa Catarina e no Paraná o con
tato Botucatu- Rio do Rasto configuraria uma discordância delimitando 
o limite Paleozóico-Mesozóico, existindo uma camada de material retraba
lhado, na base do Botucatu, contendo argila-síltica, vermelha, provenien
te da Formação Rio do Rasto, misturada com areia eólica. Localmente es
se material preencheria fendas no topo da Formação Rio do Rasto. Consi
derou que a Formação Serra Geral assenta discordantemente sobre esta 
unidade, tendo mencionado que, na área do morro Pelado, em Santa Ca
tarina, o contato entre o Arenito Botuca.tu e o derrame basal mergulharia 
aproximadamente 19° para oeste, ocorrendo uma diminuição lateral na es
pessura do derrame, de 200 para menos de 60 m no espaço de 1 km, tendo 
a lava preenchido um vale no Arenito Botucatu. No Rio Grande do Sul, a 
leste de Santa Maria, na área da Alemoa, o derrame basal estaria direta
mente sobre a Formação Santa Maria, preenci1endo um vale nesses 
sedimentos. 

Rocha & Scorza (1940) consideraram que o "Arenito de Botucatu"foi 
desgastado por atividade erosiva anterior aos derrames basálticos, tendo 
referido a variação de espessura dessa unidade, no morro Pelado, à atua
ção desse processo. 

Putzer (1955), em trabalho desenvolvido na Folha de Tu barão, mencio
nou que no plano subjacente ao Arenito Botucatu ocorreria uma discor
dância, observando-se, na base do Botucatu, fragmentos retrabalhados 
da Formação Rio do Rasto. O contato superior dessa unidade com a For
mação Serra Geral configuraria também uma discordância muito nítida. 

Gofíi & Delaney (1961), estudando minerais pesados da Formação Bo
tucatu reconheceram, nessa unidade, duas associações ou fácies minera
lógicas distintas que se superpõem, tendo correlacionado a Formação Santa 
Maria com a fácies inferior e reconhecido em caráter transgressivo para a 
superior. Mencionaram que, de Torres para Montenegro, afloraria a fácies 
superior e, entre esta última cidade e Santa Cruz do Sul, onde a espessura 
do Botucatu seria muito menor, encontrar-se-ia a Formação ou Fácies Santa 
Maria, abaixo da fácies superior do Botucatu. Em Candelária e Santa Ma
ria, mais a oeste, não haveria um contato nítido entre o Santa Maria e o 
Botucatu, ocorrendo uma passagem gradual entre ambos. Nesse trabalho 
foi mencionada, na parte sudoeste do Rio Grande do Sul, a presença de 
conglomerados com contribuição de basaltos em posição inferior a novos 
derrames, o que foi interpretado como fruto de erosão, em áreas locais, após 
a deposição das lavas, tendo sido argumentada a possibilidade da erosão 
ter atingido níveis inferiores ao Botucatu. 

Salamuni & Biga relia (1967) mencionaram que, na faixa leste de expo
sição, a Formação Botucatu assentaria discordantemente sobre o Grupo 
Passa-Dois, recobrindo, localmente, as camadas triássicas de Santa Ma-



ria, e, na porção norte dos Estados de São Paulo e Minas Gerais, estaria 
assentada diretamente sobre o embasamento. A porção, superior da For
mação Botucatu apresentaria intercalações com os derrames basálticos, 
mostra~do deformações devido aos sucessivos derrames sobre areias 
inconsolidadtJll· 

Northfleet, Medeiros e Mühlmann (1969) consideraram que, no Sul do 
Brasil, a Formação Botucatu recobriria concordantemente a Formação San
ta M~:~ria e, para o norte da bacia, encontrar-se-ia depositada discordante
mente sobre as formações subjacentes, tendo considerado o contato su
perior desta unidade com a Formação Serra Geral como caracterizado por 
uma discordância, mencionando, entretanto, que no norte de São Paulo 
parece ocorrer um verdadeiro interdigitamento entre essas unidades. 

Tom mas i & Roncarati (1970) consideraram que as Formações Santa Ma
ria (Rosário do Sul) e Botucatu encontrar-se-iam separadas por uma dis
cordância erosiva e, embora não tenha sido observado o contato entre o 
Santa Maria e os sedimentos sotopostos (Morro Pelado), aventaram que 
as semelhanças litológicas indicariam que essa unidade pertenceria a um 
mesmo ciclo de sedimentação. Argumentaram que a Santa Maria seria ape
nas urna fácies do ciclo sedimentar inferior (Rio do Rasto) e a Formação 
Morro Pelado atingiria uma idade triássica inferior a média. Considerando, 
el)tão, a sedimentação Morro Pelado referida ao Triássico e levando em conta 
a existência de uma discordância erosiva entre esses sedimentos e a For
mação Botucatu, foi sugerida idade do Jurássico-Cretáceo para essa últi
ma unidade. O limite superior do Botucatu estaria condicionado à idade 
cretácica inferior a média dos derrames de lava. 

Guazel~ & Feijó (1970) mencionaram que a Formação Botucatu, nas re
giões centro-leste e sudeste do Estado de Santa Catarina, estaria represen
tada pela fácies eólica, não ocorrendo, nessas áreas, a Fácies Pirambóia, 
estando relacionada estratigraficamente com o Grupo Rio do Rasto, atra
vés de discordância erosiva. Para o Grupo Rio do Rasto foi admitida uma 
continuidade lateral com a Formação Santa Maria, no Rio Grande do Sul, 
tendo lhe sido indicada uma idade permotriássica e, para a Formação Bo
tucatu, foi admitida idade juracretácea. 

Tommasi (1972, 1973), desenvolvendo trabalhos de mapeamento geo
lógico na porção nordeste do Estado do Rio Grande do Sul, considerou a 
Formação Botucatu delimitada inferior e superiormente por discordâncias, 
mencionando que a porção basal desta unidade seria de origem fluvial. Ten
do reconhecido que o Botucatu poderia ser dividido em duas áreas a partir 
do meridiano de Montenegro, desta cidade para leste, até Santo Antônio 
da Patrulha, a deposição teria sido normal com a sedimentação de espes
so pacote de arenitos, inicialmente subaquosos e a seguir eólicos, poste
riormente recobertos pelos derrames basálticos. Na região a oeste de Mon
tenegro, a deposição do Botucatu teria ocorrido antes e após os derrames, 
existindo, em algumas áreas, somente os arenitos pós-derrames. Tomma
si (op. cit.), tendo em vista o assentamento direto de lavas basálticas sobre 
a Fácies Santa Maria, a ocorrência de lavas e arenitos lado a lado, sem fa
lhamentos, a presença local de conglomerado na base do Botucatu, com 
contribuição de rochas basálticas, e mencionando o estudo de minerais pe
sados desta unidade, desenvolvido por Gofíi & Delaney (1961), considerou 
que a sedimentação Botucatu na parte a oeste de Montenegro seria mais 
jovem que no restante da bacia, correspondendo, em tempo, aos arenitos 
interderrames, assentados diretamente sobre o Rio do Rasto (Rosário do 
Sul). Este fato poderia ter sido ocasionado pela não deposição do Batuca
tu e das lavas ou pela ocorrência de lavas com posterior erosão, esta últi
ma idéia tendo sido sugerida pelo autor, tendo em vista a contribuição de 
rochas basálticas nos conglomerados localmente subjacentes aos areni
tos eólicos. 

Gamermann (1970) considerou o contato Rosário do Sul- Botucatu co
mo caracterizado por·uma transição, tendo havido, durante determinadc 
tempo, concomitância de deposição destas duas formações. Baseado no 
estudo desenvolvido por Gofíi & Delaney (1961), Gamermann (op. cit.) ar· 
gumentou que provavelmente houve contemporaneidade do fim da sedi
mentação Rosário do Sul com o início da deposição Botucatu. Segundo 
o autor acima referido, o contato transicional entre essas unidades pode 
ser verificado nasáreasde São Leopoldo, Novo Hamburgo, Cerro Palomas, 
próximo a Santana do Livramento, e ao longo da BR-158, no trecho Rosá
rio do Sul-Santana do Livramento, local em que haveria recorrência de 
sedimentos fluviais da Formação Rosário do Sul sobre arenitos com carac
terísticas eólicas do Botucatu. 

As áreas de ocorrência de lavas basálticas sobre a sedimentacão Rosá
rio do Sul (Venâncio Aires- Paraíso do Sul), segundo Gamerman~ (op. cit.), 
evidenciariam, com reservas, uma grande discordância pré-Serra Geral. 

Bortoluzzi (1971) considerou a Formação Botucatu~ na ârea de Sánta 
Maria, como constituída por duas fácies, a inferior subaquosa e a superior 
eólica, tendo referido à fácies subaquosa um contato, através de uma dis
cordância erosiva, com os sedimentos da Formação Santa Maria. O con
tato entre as fácies foi considerado gradacional, tendo ocorrido coexistência 
da sedimentação fluvial e eólica em determinado tempo, configurando uma 
transição. O contato Botucatu- Serra Geral foi considerado discordante, 
tendo havido intensa atividade erosional pré-derrames, responsável pela 
variação de espessuras da Formação Botucatu. 

Veiga (1973), estudando os arenitos intertrapp da região de Santa Ma
ria, considerou que o Botucatu (eólico) estaria em plena época de deposi
ção quando surgiram os primeiros derrames, mencionando que, em deter
minados pontos, os arenitos intertrapp ligam-se lateralmente à Formação 
Botucatu, locais em que deixam de existir alguns dos primeiros derrames. 
Tendo considerado esta unidade constituída por duas fácies, subaquosa 
e eólica, referiu-se ao contato entre elas como concordante, mencionan
do, entretanto, a possibilidade de uma descontinuidade temporal. 

Eick, Gamermann e Carraro (1973) consideraram que a presença de la
vas basálticas da Formação Serra Geral sobre sedimentos da Formação Ro
sário do Sul evidenciaria uma discordância vinculada a uma atividade ero
siva associada a movimentos tectônicos na área entre Montenegro e San
ta Maria. Tal atividade seria, também, responsável pelo desaparecimento 
incompleto da Formação Botucatu nessa região 

Gamermann et alii (1974a) descreveram a presença de um conglomera
do com contribuição de rochas basálticas, na área de Bom Retiro do Sul, 
em contato com sedimentos da Formação Rosário do Sul e recoberto por 
arenitos eólicos aos quais se sobreporiam os derrames basálticos dessa área. 
Assim, a Formação Botucatu teria sido dissecada profundamente, tendo 
a superfície erosiva atingido a Formação Rosário do Sul, sobre a qual, pos
teriormente, foi depositado o conglomerado. Mencionaram a possibilida
de de que parte dos corpos de Arenito Botucatu, na área de Bom Retiro 
do Sul, constituiria relictos da fase erosiva. 

Mühlmann et ali i (1974) e Schneider et ali i (1974) consideraram o conta
to da Formação Botucatu com as Formações Furnas, Ponta Grossa, Aqui
dauana, Corumbataí, Rio do Rasto e Rosário do Sul como discordante. 
O contato dessa unidade com a Formação Pirambóia foi considerado co
mo concordante, sendo, entretanto, mencionada a possibilidade de ser dis
cordante. O contato superior com a Formação Serra Geral foi considerado 
discordante no sentido de designar o contato entre dois corpos de origem 
diferente (sedimento- rocha ígnea). 

Soares (1975) considerou a ·Formação Pirambóia como depositada dis
cordantemente sobre as formações mais antigas e, com relação ao conta
to Botucatu- Pirambóia mencionou que " ... as relações de contato entre 
essas unidades, embora revelem em muitos casos uma brusca mudança 
litológica e ambiental, uma descontinuidade na sedimentação, não signi
ficam necessariamente uma discordância". 

Segundo Soares (op. cit.), a Formação Botucatu interdigitar-se-ia com 
os derrames basálticos da Formação Serra Geral. A presença de fragmen
tos de basalto nos arenitos atestaria a contemporaneidade da deposição 
eólica com o vulcanismo basáltico. 

Tommasi (1977) considerou discordante o contato Botucatu- Rosário 
do Sul, mencionando que o vulcanismo Serra Geral surgiu quando perdu
ravam as condições desérticas, permitindo assim que, localmente, sedimen
tos eólicos cobrissem os primeiros derrames. Segundo Tommasi (op. cit.), 
a ocorrência da Formação Serra Geral sobre sedimentos da Formação Ro
sário do Sul em Candelária-Santa Cruz do Sul-Venâncio Aires poderia 
ser interpretada como reflexo da paleotopografia. 

Embora poucos furos de sonda tenham iniciado na Formação Batuca
tu, resultando em informações esparsas sobre o contato basal dessa uni
dade, Ferreira, Süfferte Santos (1978) registraram que" ... Até onde pode
se perceber, trata-se de contato transicional, com variação das cores ver
melhas para cores amarelas e rosa-claro, granulometria aumentando para 
arenitos médios, quase sem matriz, bom arredondamento, estratificação 
cruzada e laminação paralela esparsa, evidenciada por níveis de maior con
centração de minerais negros (pesados)". 

Fúlfaro, Gama Junior e Soares (1980) registraram, no flanco oeste da 
bacia, a Formação Botucatu em contato direto com formações permianas, 
carboníferas e devonianas (Chapada dos Guimarães), nesse último caso 
em evidente discordância angular. Em Santa Catarina ocorreria uma níti
da discordância entre o Botucatu e o Rio do Rasto, com a ausência de se
dimentos triássicos. 

Com relação ao contato Botucatu- Pirambóia, os autores acima refe
ridos mencionaram que, em determinadas áreas do Estado de São Paulo 
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e do Rio Grande do Sul (Formação Rosário do Sul). o posicionamento do 
contato entre essa unidade foi difícil de ser estabelecido, tendo considera
do que, no extremo sudoeste do Rio Grande do Sul, a situação é similar 
à que ocorre na parte central do Estado de São Paulo, com arenitos eólicos 
assentando-se sobre a fácies de canal ou de transbordamento, com indi
cação de retrabalhamento fluvial de areias eólicas. A ocorrência de areni
tos eólicos contemporâneos com a atividade vulcânica indicaria um con
tato interdigitado entre as Formações Botucatu e Serra Geral, sendo men
cionada a presença de sedimentos da fácies lacustre sobre derrames ba
sálticos na serra da Rifaina, em ltatinga e Limoeiro, no Estado de São Paulo. 

As relações de contato entre as Formações Botucatu e Rosário do Sul 
podem ser visualizadas na porção sudoeste do Estado do Rio Grande do 
Sul, ao longo das rodovias BR-293, no trecho Dom Pedrito-Santana do 
Livramento, e BR-158 (Rosário do Sul- Santana do Livramento), locais onde 
é possível verificar a intercalação de lentes de arenitos eólicos nos sedimen
tos fluviais, caracterizando uma transição gradual para os depósitos fran
camente eólicos da Formação Botucatu. 

Na região a oeste de Santa Maria e a leste de Monte negro, área em que 
a Formação Botucatu constitui exposições pequenas, sem continuidade 
física, encontram-se derrames basálticos sobre os sedimentos fluviais da 
Formação Rosário do Sul, como resultado de uma deposição fluviolacus
tre temporalmente mais persistente e contemporânea à deposição da For
mação Botucatu. 

Regionalmente, essa área coincide com uma zona tectônica do subs
trato, ao longo da qual houve condições de maior persistência temporal do 
regime fluvial, aí ocorrendo as maiores espessuras medidas da Formação 
Rosário do Sul. Derrames basálticos interdigitados com sedimentos fluviais 
(Jost, 1981) evidenciam uma atividade vulcânica triássica possivelmente 
precursora do grande vulcanismo Serra Geral. Considera-se que em deter
minado tempo ocorreu uma coexistência dos ambientes fluvial e desérti
co, com o vulcanismo. Tal consideração encontra base nas argumentações 
apresentadas por Gofii & Delaney (1961) e Tommasi (1972, 1973, 1977), com 
relação à deposição dos sedimentos Santa Maria concomitantemente à ati
vidade eólica, e na interpretação da Formação Botucatu, a oeste de Mon
tenegro, como contemporânea aos arenitos interderrames da Formação Ser
ra Geral. 

Na região de Lagoa Vermelha, Northfleet, Medeiros e Mühlmann (1969) 
descreveram uma extensa plataforma, com linha de charneira nordeste
sudoeste passando pelo poço 2-LV-1-RS (Lagoa Vermelha), na qual ocor
reria aumento brusco de espessura. Esta plataforma, denominada Arco de 
Lagoa Vermelha, teria sido deformada durante o Jurássico com inversão 
de mergulho para sul, originando um arco suave, de eixo nordeste-sudoeste, 
passando pelos poços de Barra Nova, Lages e Lagoa Vermelha. 

Fúlfaro, Gama Junior e Soares (1980) descreveram a ausência da For
mação Botucatu na área de Lagoa Vermelha, onde os basaltos estariam por 
sobre o Membro Santa Maria, como em Santa Cruz do Sul. Observe-se que 
as considerações sobre a região de Lagoa Vermelha, acerca da ausência 
de sedimentos eólicos, assim como acerca da direção nordeste-sudoeste 
desse arqueamento, coincidem com a ausência de arenitos eólicos infraba
sálticos na área de Candelária- Santa Cruz do Sul-Venâncio Aires. Da mes
ma forma, o prolongamento para sul destas duas áreas, na direção sudoeste 
e por sobre o Escudo Sul-Rio-Grandense, alcança os depósitos da Forma
ção Rosário do Sul no escudo engastados. Assim, provavelmente, ao lon
go dessa zona, condições especiais propiciaram a deposição de maiores 
espessuras dos sedimentos fluviais, assim como criaram condições para 
que a deposição Rosário do Sul fosse mais persistente no tempo, enquan
to que a leste, devido provavelmente a um soerguimento tectônico gene
ralizado, ocorreram processos erosivos, tendo o Botucatu recoberto a For
mação Rio do Rasto. 

O contato superior da Formação Botucatu com os derrames basálticos 
da Formação Serra Geral é interdigitado, tendo as condições de deposição 
eólica persistido até a extrusão da seqüência ácida na área de Santa Ma
ria, no Rio Grande do Sul. 

1.2.19.3.4- Litologias e ambiente de sedimentação 

A Formação Botucatu na área do presente trabalho é constitui da por are
nitos com estruturas típicas de deposição eólica, com exceção de uma lente· 
de arenito fino, siltoso, sedimentado em condições subaquosas, que ocorre 
entre os km 6 e 7 da estrada de ferro Santa Maria-Júlio de Castilhos, on
de se mostra intercalado nos arenitos eólicos, conforme originalmente re
ferido por Hüene & Stahlecker (1931). 
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No Estado de São Paulo, Fúlfaro, Gama Junior e Soares (1980) salien
taram que a homogeneidade dos sedimentos atribuídos a esta unidade foi 
quebrada, muito localmente, por depósitos subaquosos de areias conglo
meráticas e conglomerados, em condições de alta energia (fácies torren
cial), e corpos de siltitos e lamitos (fácies lacustre). Segundo os mesmos 
autores, esta unidade " ... constitui-se maciçamente de sedimentos eóli
cos, arenitos com seleção regular a boa, classe moda! dominante de areia 
fina, com tamanho médio entre 0,25 e 0,125 mm, pouca matriz, estratifi
cação cruzada de porte médio a grande, tangencial na base, formada pela 
deposição de areia por acreção ou avalanche na frente das dunas (fácies 
dunar)". 

Os arenitos apresentam coloração vermelha, rosa e esbranquiçada, sen
do finos a médios, normalmente bimodais, quartzosos, friáveis devido à ma
triz reduzida, apresentando grãos foscos e geralmente bem arredondados. 
Os feldspatos presentes raramente ultrapassam 5% e a impregnação por 
pigmentos ferruginosos é responsável pela cor e cimentação. 

Os arenitos desta unidade, por vezes, apresentam-se silicificados devi
do a processos secundários recentes, que produziram a dissolução dos grãos 
detríticos de quartzo, reprecipitando calcedônia devido a variação nas con
dições fisico-químicas do meio, pela variação do nível freático. 

A principal característica destes arenitos é a ausência da variação lito
lógica, constituindo uma monótona sucessão de corpos nos quais persis
tem, de modo geral, as mesmas propriedades texturais, estruturais e mi
neralógicas, constituindo um empilhamento de cunhas arenosas que apre
sentam prolongamento maior na direção do vento. Os estratos ou lâminas 
de uma unidade mostram-se cruzados em relação aos das cunhas vizinhas. 

Segundo Almeida (1954), os arenitos apresentam-se como um empi
lhamento de corpos prismáticos ou cuneiformes, achatados, alongados na 
direção do vento, limitados por superfícies de pequena concavidade vol
tada para cima, inclinadas até 12° para barlavento e até 30° para sotavento. 

A estratificação cruzada tangencial, de médio a grande porte, é a fei
ção mais comum nos arenitos desta unidade. Segundo Fúlfaro, Gama Ju
nior e Soares (1980), corpos em que as lâminas cruzadas atingem, de sua 
base tengencial a seu topo truncado, até 15m de altura, não são raros, en
tretanto sendo os valores dominantes da ordem de 5 m. Os arenitos da For
mação Botucatu apresentam-se unimodais e bimodais; nos primeiros a areia 
fina constitui a moda e, nos segundos, a areia fina é a classe intermediária 
entre as modas, sendo admitido que as condições dinâmicas do trans
porte pelo vento, no deserto, favoreciam, de modo mais acentuado, o afluxo 
de areia fina, e ocasionalmente estas areias finas eram reunidas seletiva
mente de depósitos anteriores, havendo concentração de areia média. 

Os extensos depósitos da Formação Botucatu constituem registro de 
uma época de condições desérticas na Bacia do Paraná, e segundo Fúlfa
ro, Gama Junior e Soares (op. cit. ), a exemplo de desertos atuais, os depó
sitos dominantes são constituídos por areia transportada pelo vento e mo
vimentada em dunas longitudinais e transversais, ou barca nas e piramidais, 
mais ou menos segregadas por região. As primeiras dunas seriam dominan
tes, enquanto que as barca nas e piramidais ocupariam principalmente zo
nas mais centrais, como em desertos atuais. 

Veiga (1973) descreveu, na área de Santa Maria, em relação à Forma
ção Botucatu, uma paleotopografia bastante acidentada na qual 
destacavam-se elevações mais ou menos homogêneas, de 50 a 100 m de 
desnível entre o topo e a base. Estas colinas apresentavam um diâmetro 
basal de aproximadamente 1,5 a 2 km para uma altura variável de 50 a 100 
m. A superfície das colinas apresentar-se-ia em muitos locais ondulada, o 
que, segundo Veiga (op. cit.), seria devido provavelmente à presença de pe
quenas dunas de 10 a 15m de altura por 30 a 40 m de base. 

Estudos de paleocorrentes, tendo em vista a determinação das princi
pais direções dos ventos no deserto Botucatu, foram realizados por vários 
autores. Assim, Bigarella e Salamuni (1961) indiçaram que, na porção sul 
da bacia, os ventos procediam de oés-sudeste, enquanto que, ao norte, te
riam predominado ventos provenientes de nor-nordeste. 

Bossi et ali i (1977) concluíram que, nas Folhas de Montenegro e Novo 
Hamburgo, o sistema de paleocorrentes desta unidade era orientado se
gundo nor-noroeste, enquanto que nas Folhas de Gravataí, São Leopoldo 
e Taquara, a orientação seria para norte e noroeste. A direção predominante 
do vento teria sido para nordeste (média N34 o E), com reversão do sentido 
originada por ventos do quadrante noroeste. 

Jabur (1979) indicou que os paleoventos referidos ao Botucatu, na re
gião de São Francisco de Assis e Jaguari, eram procedentes de sudoeste. 

Medeiros (1980), em trabalho realizado na região de Santa Maria, veri
ficou que o sentido predominante do vento teria sido de sudoeste para no
roeste em função de medidas que apresentaram média de N24°E. No Es-



ta do do Rio Grande do Sul, a evolução das condições desérticas foi condi
cionada provavelmente pela atuação de processos tectônicos e pela per
sistência temporal do regime fluvial na área central desse estado (Cande
lária, Vera Cruz, Santa Cruz do Sul, Venâncio Aires, Bom Retiro do Sul), 
em uma faixa que se desenvolve para nordeste e que provavelmente alcança 
a região de Lagoa Vermelha. 

· Assim, tomando-se por base os argumentos de Tommasi (1972, 1973, 
1977) em relação à Formação Botucatu na região a oeste de Montenegro, 
assim como a ocorrência de derrames basálticos intercalados em sedimentos 
triássicos (Jost, 1981), admite-se que a sedimentação eólica inicialmente 
desenvolveu-se em áreas marginais à região central acima referida, tendo 
evoluído de modo gradativo e transicional a partir da sedimentação Rosá
rio do Sul. Nas áreas limítrofes dessa região central desenvolveram-se, as
sim, concomitantemente, depósitos eólicos, fluviais e lacustres. 

A contemporaneidade deposicional entre a Fácies Santa Maria e o iní
cio da Formação Botucatu foi admitida por Gofíi & Delaney (1961) e Ga
mermann (1970). Mais recentemente, Andreis, Bossi e Montardo (1980) in
terpretaram os siltitos maciços com horizontes de "calcrete", atribuídos ao 
Membro Alemoa da Formação Santa Maria, como "paleoloess", o que po
deria indicar uma deposição em área peridesértica. 

Enquanto que na porção sudoeste do Estado do Rio Grande do Sul a 
evolução ambiental do deserto Botucatu; a partir da sedimentação fluvial, 
é marcada pela intercalação de areias eólicas, constituindo lentes cada vez 
mais persistentes e imersas nos sedimentos Rosário do Sul, na porção central 
desse estado, devido provavelmente à grande quantidade de canais fluviais, 
provenientes do Escudo, e que se desenvolviam no sentido norte-nordeste 
(Andreis, Bossi e Montardo op. cit.), o avanço desértico foi sustado, o re
gistro de atividade eólica ficando restrito a exposições pequenas sem con
tinuidade física. Nesta área, o início da deposição Botucatu teria sido re
tardado, seus sedimentos aí correspondendo (To[Tlmasi, 1972, 1973, 1977), 
em idade, aos arenitos interderrame encontrados entre as efusivas da For
mação Serra Geral. 

Na região nordeste do Rio Grande do Sul, assim como na porção cata
rinense abrangida no presente mapeamento, a sedimentação eólica Botu
catu recobriu discordantemente a Formação Rio do Rasto, devido, prova
velmente, ao levantamento tectônico dessa área em uma fase "pré-rift", 
responsável por derrames basálticos precoces da Formação· Serra Geral, 
ainda no Triássico. 

1.2.19.3.5- Idade e paleontologia 

Os arenitos eólicos que constituem a Formação Botucatu não apresentam 
fósseis, existindo informações vagas sobre restos de répteis em arenitos 
dessa unidade em Passo Fundo (RS). 

As relações de contato desta unidade com a sedimentação Rosário do 
Sul indicam que o início da atividade eólica ocorreu durante o Triássico, sen
do limitada, superiormente, pelo início da fase mais intensa do vulcanis
mo, no Juracretáceo. Assim, como neste relatório consideraram-se os are
nitos eólicos intercalados nos derrames de lavras da Formação Serra Geral 
como constituindo frações litológicas dessa, admite-se que a Formação 
Botucatu sofreu deposição do Triássico ao Jurássico, com maior e gene
ralizado desenvolvimento neste último período. 

1.2.19.4- Formação Serra Geral 

1.2.19.4.1 -Generalidades 

A Formação Serra Geral recobre uma área significativa ao norte das Folhas 
SH .21 Uruguaiana e SH .22 Porto Alegre, constituindo-se numa sucessão 
de corridas de lavas, de composição predominantemente básica, apresen
tando uma seqüência superior identificada como um domínio relativo de 
efusivas ácidas. Na seqüência básica inferior, localmente, é possível a iden
tificação de níveis de vulcanitos ácidos, os quais, entretanto, não apresen
tam aí possança e continuidade consideráveis. Diques e corpos concordan
tes de diabásio, encaixados em unidades rochosas mais antigas e relacio
nados às efusivas, têm ocorrência generalizada na área cartografada. 

Derby (1878) foi quem pela primeira vez descreveu estas rochas efusi
vas básicas, num perfil realizado ao longo da estrada que liga a localidade 
de Serra da Esperança a Guarapuava, no oeste do Estado do Paraná. 

White (1908), ao estudar os carvões do sudeste catarinense e a estrati
grafia das rochas que os encaixam, referiu-se às rochas basálticas· da re
gião do rio São Bento, denominando-as "Eruptivas da Serra Geral" e 
incluindo-as na "Série de São Bento", denominação por este mesmo au
tor cunhada. 

Durante muito tempo admitiu-se que as "Eruptivas da Serra Geral" fos
sem constituídas genericamente por basaltos. Trabalhos desenvolvidos por 
Walther (1927) apud lssler (1970a) e Guimarães (1933) descreveram aspec
tos petrográficos e químicos destas rochas procurando elucidar questões 
relativas à geração dos magmas basálticos. O último autor fez referência 
a um tipo petrogl-áfico mais rico em Si02 e K, com déficit em Fe e Ti, ocor
rente na região nordeste do Rio Grande do Sul, denominando-o leidleíto. 

Maack (1947), estudando a geologia dos Estados do Paraná e Santa Ca
tarina, considerou as "lavas da Serra Geral" como constituindo lençóis de 
rochas básicas, diabásios, basaltos e andesitos augíticos, atribuindo uma 
idade jurássica a estes vulcanitos. 

Gordon Junior (1947), redefinindo as "Eruptivas da Serra Geral (Whi
te, 1908) como Formação Serra Geral, verificou a ausência de olivina e de 
materiais piroclásticos nos basaltos dessa unidade, referindo-os a uma ati
vidade vulcânica calma, fissura!, que teria se manifestado durante o 
Jurássico. 

L..einz (1949), em detalhado estudo acerca dessas rochas no Sul do País, 
considerou a ascensão dos magmas através da abertura de geóclases rela
cionadas a movimentos ligados à deriva continental, estabelecendo, no Rio 
Grande do Sul, duas dessas "zonas produtoras", por ele denominadas Li
nhas Tectônicas Torres- Posadas e São Gabriel-Santa Maria. Correlacio
nou, no mesmo trabalho, o vulcanismo da Bacia Sedimentar do Paraná com 
as efusões análogas do Karroo e do Deccan, além de descrever a morfogê
nese de um derrame ideal. Descreveu, no perfil Tainhas-Três Forquilhas 
(RS), uma rocha de características mais ácidas, chamando-a de hialodacito 
e confirmando as observações de Guimarães (1933). 

Pichler (1952) descreveu o mecanismo de formação dos diques de are
nito dentro dos derrames basálticos. 

Putzer (1953, 1955), referindo-se à Formação Serra Geral no Sul do País, 
concluiu que o vulcanismo que lhe deu origem estaria relacionado a fratu
ramentos distensionais causados por movimentos epirogênicos. Este au
tor registrou a existência de cobre nativo, vesículas preenchidas por betu
me e um nível de tufitos, próximos à superfície do mais novo derrame, na 
subida de Timbé do Sul, na estrada Timbé do Sul- São José dos Ausen
tes, na porção nordeste da Folha SH.22 Porto Alegre. 

Almeida (1956) descreveu a evolução do planalto basáltico da Bacia do 
Paraná, caracterizando sua geomorfologia e procurando reconhecer bases 
morfoestruturais que servissem para subdividi-lo. 

Guimarães (1960), baseado em análises químicas dos derrames mais su
periores da Formação Serra Geral, concluiu que o enriquecimento em Si02 
e K, acompanhado pelo empobrecimento em Fe, Ti, Mg e C a, em algumas 
dessas rochas, seria devido a processos de assimilação subcrustal e dife
renciação magmática. 

Schneider (1964), utilizando análises químicas, comprovou a existên
cia, dentro desta unidade, de uma seqüência de rochas de composição va
riável desde termos básicos (gabros) até ácidos (granodioritos), classificando 
estas efusivas como constituindo uma província álcali-cálcica, ou "Pacífi
ca", no sentido de Niggli (1917 apud Schneider, op. cit.). Identificou, ain
da, acentuadas semelhanças com as províncias de Kaokoveld (África Su
doeste) e Deccan (Índia), admitindo também uma assimilação de material 
siálico por parte do magma basáltico, com conseqüente enriquecimento 
em sílica e álcalis. 

Aos trabalhos destes autores seguiram-se trabalhos dedicados a des
crições regionais ou locais abrangendo aspectos geológicos, petrográficos 
e químicos dessas efusivas, dentre os quais ressaltam-se os de L..einz et ali i 
(1966), L..einz, BartoreJii e lsotta (1968), Cordani & Vandoros (1967), Grehs 
& Vergara (1968), Guidicini & Campos (1968), Rüegg (1969), lssler (1970a 
e b), Veiga (1973), Sartori, Maciel Filho e Menegotto (1973 e 1975), Willig 
et ali i (1974), Roisenberg (1974 e 1975),Sartori & Maciel Filho (1976 e 1978), 
Garcia & Marinho (1980) e Belliene et ali i (1982). 

Particularmente no que tange à geocronologia e litoquímica dessa uni
dade, tais tópicos foram objetos de pesquisas elaboradas por, entre outros, 
Amaral et alii (1966), Vandoros, Rüegg e Cordani (1966), Melfi (1967), lssler 
(1970a e b), Minioli, Ponçano e Oliveira (1971), Cordani, Halpern e Berenholc 
(1974), Sartori, Maciel Filho e Menegotto (1975), Rüegg & Amaral (1976), 
Siedner & Mitchell (1976), Rüegg & Wernick (1976) Sartori & Gomes (1980) 
e Cordani, Sartori e Kawashita (1980). 

Na área de Santa Maria (RSl, Sartori & Maciel Filho (1976) cartografa
ram, capeando as rochas basálticas, uma seqüência de vulcanitos ácidos, 
que caracterizaram eomo granófiros e vitrófiros. 

• Trabalhos desenvolvidos por Szubert, Kirchner e Shintaku (1978), Szu
bert, Grazia e Shintaku (1979), entre outros, expandiram a cartografia des
sas rochas vulcânicas ácidas da Formação Serra Geral na porção oeste do 
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Planalto Meridional do Rio Grande do Sul, abrangendo porções das Folhas 
SH.22 Porto Alegre e SH.21 Uruguaiana. 

Szubert (1979), numa tentativa de interpretação da evolução geológi
ca das rochas vulcânicas mesozóicas da Bacia do Paraná, propôs um mo
delo petrográfico de íntima cor~elação com a evolução vulcanoestrutural 
destas seqüências. Admitiu "uma perfeita consonância entre a evolução 
vulcânica progressiva e uma evolução petrográfica possivelmente contínua". 
Assim, a efusão dos basaltos configuraria um estágio de vulcanismo ini
cial fissura I, os termos intermediários representariam estágio de vulcanis
mo de escudo e as lavas ácidas um estágio dômico final. 

Cordani, Sartori e Kawashita {1980), além de complementarem os es
tudos de Cordani, Halpern e Berenholc (1974) e realizarem uma importan
te síntese bibliográfica abrangendo aspectos petrológicos, geológicos e quí
micos destas rochas, efetuaram, pioneiramente, datações Rb-Sr, com cons
trução de isócronas, destas litologias, definindo cifras etárias tanto para os 
basaltos quanto para os vulcanitos ácidos. A verificação de razões iniciais 
Sr87/Sr86 elevadas nas efusivas ácidas tornou possível a estes autores ela
borarem um modelo genético para estas litologias, explicando a sua gêne
se como oriunda da contaminação do magma original básico por fundidos 
de origem crustal, gerados na base da crosta siálica. 

Em contribuição mais recente, Szubert (1981) fez um estudo relativo à 
morfologia dos derrames de lavas, complementando aqueles feitos por Leinz 
119491 e Guidicini & Campos (1968) e mostrando que nem todos os derra
mes apresentam um perfil morfológico clássico completo, conforme ad
mitido em trabalhos anteriores. 

Marimon, Ayala e Moreira (1982) apresentaram uma síntese dos dados 
coletados pelo Projeto RADAMBHASIL e aqui discutidos, detendo-se, par
ticularmente, na caracterização petrográfica e química das seqüências bá
sica e ácida da Formação Serra Geral, caracterizando estas seqüências como 
populações quimicamente distinta:>, evidenciando, assim, processos de con
taminação para a gênese da seqüência ácida. 

Neste relatório, usando como alicerce os trabalhos anteriores e os da
dos obtidos pelo Projeto RADAMBRASIL, a Formação Serra Geral é con
siderada como agrupando uma espessa seqüência de vulcanitos, eminen
temente basálticos, podendo conter termos ácidos intercalados, que setor
nam mais abundantes no topo do pacote, a qual, tendo se extravasado desde 
o Triássico Superior, desenvolveu-se de modo significativo durante o Ju
racretáceo. Intimamente relacionados aos processos geodinâmicos que cul
minaram com a abertura do Atlântico Sul e a conseqüente separação con
tinental América do Sul-África, esses vulcanitos fissurais têm, como con
tra partes hipabissais, inúmeros diques, si//s e corpos irregulares de diabá
sio que ocorrem de modo generalizado na área cartografada. Corpos de are
nitos eólicos, ocorrentes entremeados nas lavas e mesmo interdigitados com 
os derrames basais da Formação Serra Geral, a despeito de sua semelhan
ça com os litótipos da Formação Botucatu, foram, aqui, também conside
rados como integrantes da unidade em questão. 

1.2.19.4.2 - Distribuição na área e espessura 

Na área mapeada, a Formação Serra Geral, como um todo, recobre de ma
neira ampla as porções setentrionais das Folhas SH .21 Uruguaiana e SH .22 
Porto Alegre, constituindo-se na unidade de maior expressão em área dentre 
aquelas encontradas nos tratos cartográficos ora em estudo. Sua porção 
basal, aqui designada como seqüência básica, apresenta distribuição de
limitada, a leste e a sul (Folha S H .22 Porto Alegre), por escarpas alcantila
das que configuram os limites do Planalto das Araucárias. Estas acentua
das quebras topográficas sofrem sensível amenização ao se prolongarem 
para o extremo oeste do Rio Grande do Sul, onde registram-se ocorrências 
significativas desta seqüência localizadas nas regiões de Uruguaia na, Quaraí, 
Alegrete e ltaqui, constituindo, aí, o chamado Planalto da Campanha. 

A partir desta área, mostram prolongamento para norte, atingindo as 
regiões de São Borja, Santo Ângelo e o alto rio Uruguai, no Planalto das 
Missões, onde se encontram parcialmente encobertas por arenitos da For
mação Tupanciretã, encerrando também, localmente, corpos de arenitos 
eólicos de posição interderrames. Nos limites oeste e sudoeste da Folha 
SH.21 Uruguaia na, estas rochas transgridem as fronteiras com os territó
rios argentino e uruguaio, sendo, neste último país, denominadas Forma
ções Arapey. Ao norte da área cartografada, de modo contínuo, as rochas 
da seqüência básica da Formação Serra Geral invadem os domínios das Fo-
lhas SG.21 Asunción e SG.22 Curitiba. " 

Nas regiões de Bom Jesus e Alto Rio Pelotas, no Rio Grande do Sul, 
os afloramentos das rochas básicas são recobertos por rochas da,seqüên
cia ácida da unidade em questão, as quais voltam a aflorar expressivamen" 
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te nas proximidades da cidade de São Joaquim {SC), no extremo nordes
te da Folha SH.22 Porto Alegre, a partir de onde penetram nos domínios 
da Folha SG.22 Curitiba. 

Isolados da massa principal de afloramentos da Formação Serra Geral, 
ocorrem, na área cartografada, inúmeros testemunhos dos derrames que 
compõem esta unidade, dos quais um dos dois mais expressivos é consti
tuído por aqueles que se encontram próximos à cidade de Jaguarão (RS) 
na Folha Sl.22 Lagoa Mirim. Recentemente estudadas por Roisenberg & 
Vieira Junior (1982), tais efusivas foram por estes definidas como riolitos 
e quartzo latitos, cuja idade radiométrica (K-Ar) da ordem de 157 ±2 MA 
posiciona-as entre as primeiras manifestações do vulcanismo que prece
deu a abertura do Atlântico Sul. 

White (1908) mencionou para as "Eruptivas Serra Geral" espessuras ao 
redor de 600 m. Já Leinz (1949) e Leinz et alii (1966) informaram que os der
rames basálticos mostram possanças máximas na região de Torres-Três 
Forquilhas ( RS), onde atingem 1.000 m nas escarpas da Serra Geral, dimi
nuindo estas espessuras tanto para norte como para sul, onde valores pouco 
maiores que 100m são verificados tanto em São Paulo como no Rio Gran
de do Sul. Observaram, ainda, que estas espessuras declinam também no 
rumo oeste, de forma contínua, o que ficou evidenciado através de perfil 
executado nesse sentido, que registrou 800 m em Osório ( RS) e 200m em 
Jaguari (RS). Na borda da bacia, Leinz et ali i (1966) admitiram espessura 
média de 350m para estes derrames, citando espessuras de cerca de 1. 000 
m na parte central da mesma. 

Sartori & Gomes (1980) estimaram espessuras entre 30 e 50 m para a 
seqüência Serra Geral aflorante a norte do município de Santa Maria ( RS). 

No presente mapeamento, através de vários perfis geológicos, observou
se a extrema variabilidade da espessura da Formação Serra Geral, a qual 
foi medida em seções levantadas entre Candelária- Sobradinho (222m), 
rio ltu-São Borja (79 m), Santana do Livramento-Quaraí (83 m), Venâncio 
Aires- Barros Cassai (431 m), Terra de Areia-Tainhas (770 m), Timbé do 
Sul- Bom Jesus (770 m). Dados de subsuperfície, oriundos de sondagens 
da PAULIPETRO, definiram espessuras para a seqüência Serra Geral, nos 
poços de Esmeralda 2 e Muitos Capões, de, respectivamente, 1.007 e 934 
m. Associados à seqüência básica, merecem destaque diversos níveis de 
brechas que, de gênese ainda controversa, não apresentam continuidade 
física, mas mostram ampla distribuição em área, registrando-se suas maiores 
ocorrências a N e NO da cidade de Santana do Livramento (Folha SH.21 
Uruguaiana), constituindo, aí, morros de topos planos que se salientam no 
relevo ondulado da área. Outras exposições ocorrem na Barragem de ltaú
ba, situada no rio Jacuí, e a leste da cidade de Júlio de Castilhos (RS). Suas 
possanças são variáveis, obtendo-se valores desde centímetros até mais 
de 10m de espessura (Fig. 1.132). 

Os arenitos interderrames ocorrem intercalados na seqüência básica de 
maneira eventual, sob a forma de lentes ou camadas de maior continuida
de lateral. Suas melhoms exposições são constatadas na Follha SH .21 Uru
guaiana, nas regiões a noroeste de Alegrete, onde chegam a aflorar em áreas 
de até 200 km2. Possuem ocorrência aleatória ao longo da borda do Pla
nalto das Araucárias, sempre intercalados nos derrames basálticos, sendo 
sua presença confirmada através dos perfis geológicos Santa Maria -Júlio 
de Castilhos, Feliz- Farroupilha, Novo Hamburgo- Caxias do Sul, Terra 
de Areia-Tainhas, entre outros, com espessuras que variam desde alguns 
centímetros até algumas dezenas de metros. 

Leinz (1949) citou espessuras da ordem de 3m para "intercalações are
níticas" que separam derrames basálticos nas regiões de ljuí e São Luiz, 
na Estado do Rio Grande do Sul, sendo que Veiga (1973), ao estudar estes 
corpos arenosos na região de Santa Maria (RS), obteve espessuras acima 
de 50 m para estes sedimentos. 

As rochas da seqüência ácida encontram maior distribuição nas regiões 
de Bom Jesus, São Francisco de Paula, Cambará do Sul, Caxias do Sul e 
Soledade, no Rio Grande do Sul, abrangendo uma faixa que, contornan
do a borda do Planalto das Araucárias, estende-se até Santiago (Folha 
SH .21-X-D), onde se situam seus afloramentos mais ocidentais. Mostram 
um relevo tabular, de platô, regionalmente denominado de "campos ge
rais", apresentando uma drenagem pouco encaixada, refletindo um está
gio de dissecação menos desenvolvido. Nas imagens de radar, exibem uma 
textura mais lisa e menos recortada em relação à dos basaltos. 

São ainda encontradas ótimas exposições desta seqüência na borda leste 
do Planalto das Araucárias, as quais podem ser constatadas ao longo dos 
perfis Terra de Areia-Tainhas e Timbé do Sul- São José dos Ausentes (Fig. 
1.133). 

A seqüência ácida configura, assim, uma extensa área de distribuição 
cuja continuidade física é interrompida junto ao leito dos grandes rios que 



F~g. I.IJ2- Efusivas écidu da Formeçto Serra Gorei Folha SH.22·V·D. 
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fog 1,133 - Efusiva& acodas da Formaçao Serm Geral, mos1rando carac1erls1ocas t11dargraméuous peçulian,. Folha SH 22X-C. 
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recortam o Planalto Meridional, os quais, com seu continuado trabalho ero
sivo, tendem a expor os basaltos subjacentes. 

As espessuras dos vulcanitos ácidos mostram-se variáveis desde mé
tricas até algumas centenas de metros. Perfis geológicos executados no 
presente mapeamento estimaram os seguintes valores: Santa Maria -Júlio 
de Castilhos (94 m), Candelária-Sobradinho (120m), Venâncio Aires
Barros Cassai (124m) e Lajeado-Soledade (462 m). 

Na Folha SH .22-V-D, próximo a General Câmara, observa-se a ocorrência 
restrita de um corpo hipabissal, intrusivo nos sedimentos Rosário do Sul, 

0 qual, de composição riodacítica, foi, em trabalhos anteriores, referido co
mo uma "janela" do embasamento, constituindo, na realidade, em face das 
datações ora realizadas pelo Projeto RADAMBRASIL, um representante 
subvulcânico da seqüência ácida da Formação Serra Geral. 

Podendo, em parte, representar antigos dutos vulcânicos, na área car
tografada são bastante abundantes diques de diabásio que, com espessu
ras e extensões variadas, ocorrem de forma mais conspícua no âmbito da 
Folha SH .22-X-B, junto ao litoral do sudeste catarinense e, no Rio Grande 
do Sul, nas áreas de Gravataí, Taquara, Novo Hamburgo (SH.22-X-C e 
SH .22-Y-D) e nos arredores de Jaguari (SH.21-X-D). 

Intrusões concordantes de diabásio, sills de dimensões várias, são tam
bém abundantes na área cartografada, alojando-se estas rochas, preferen
cialmente, no contato do embasamento com a seqüência sedimentar da 
Bacia do Paraná e na Formação lrati. Ocorrem, de modo mais abundante, 
nos arredores de Criciúma (SH .22-X-B) e nas Folhas SH .22-Y-A e SH .22-Y-B, 
nas vizinhanças da rodovia BR-290, entre Cachoeira do Sul e Minas do Leão, 
constituindo feições como o cerro do Coronel, a sul de Pântano Grande. 

1.2.19.4.3 - Posição estratigráfica 

As efusivas da Formação Serra Geral ocupam a parte superior do Grupo 
São Bento, correspondendo este clímax vulcâniCo ao encerramento da evo
lução gonduânica da Bacia Sedimentar do Paraná. Seus contatos inferio
res, com as Formações Botucatu e Rosário do Sul, foram abordados ex
tensivamente em tópicos anteriores. 

A nor-nordeste de Santiago, nas Folhas SH .21-X-B e SH .21-X-D, e nos 
domínios das Folhas SH .22-V-A e SH .22-V-C, notadamente nas cercanias 
das cidades de Tupanciretã, Júlio de Castilhos, Cruz Alta, Santa Bárbara 
do Sul, Carazinho e Passo Fundo, as rochas da Formação Serra Geral 
encontram-se discordantemente recobertas por sedimentos da Formação 
Tupanciretã. 

Na porção sul da Folha SH.22 Porto Alegre, proximo à cidade de Ja
guarão ( RSl, na fronteira com o Uruguai, existem pequenas porém signifi
cativas ocorrências de rochas riodacíticas que, apesar de restritas, são aqui 
destacadas por se encontrarem a algumas centenas de quilômetros distantes 
da cuesta basáltica atual da Formação Serra Geral. Somam, em seu con
junto, pouco mais de 150 km2, ocorrendo na forma de massas esparsas as
sentes sobre rochas do Complexo Canguçu. Atualmente sendo objeto de 
estudo por parte de Roisenberg e Vieira Junior (1982) e datadas pelo Proje
to RADAMBRASIL (157 ±2 MA), estas rochas foram, pelos autores aci
ma referidos, indicadas como contemporâneas às primeiras manifestações 
da Formação Serra Geral, porém não a elas correlacionáveis, exibindo se
melhanças com vulcânicas da Bacia de Santa Luzia, no Uruguai, e aque
las ocorrentes ao longo da plataforma continental da margem brasileira. 

Constituindo, sem dúvida, alguns dos vulcanitos ácidos mesozóicos 
mais antigos de que se tem notícia, neste relatório, em virtude da abran
gência temporal que se dá ao evento vulcânico Serra Geral, e em virtude do 
significado geotectônico atribuído a este evento -vulcanismo básico con
tinental "pré-rift" -, estas rochas são associadas à Formação Serra Geral, 
indicando, já durante as primeiras manifestações do vulnanismo em ques
tão, a existência de condições que propiciassem o surgimento de fundidos 
crustais e a contaminação, por estes, dos magmas basálticos originais. 

Como já se referiu, contemporaneamente aos derrames da unidade em 
questão alojaram-se, nas rochas mais antigas, corpos hipabissais, diques, 
sheets de diabásio, os últimos, como já referido por Leinz (1949), parecen
do exibir tendência ao alojamento em determinados níveis estratigráficos. 

Leinz, Bartorelli e lsotta (1968) atribuíram esse fato à profundidade mé
dia atingida por esses corpos no momento de sua intrusão e concluíram 
que a maior incidência destes, ·em determinadas áreas, seria devida à sua 
maior proximidade com as grandes geóclases que constituiriam os dutos 
vulcânicos. , .. 

Soares (1981) confirmou haver níveis estratigráficos preferenciais para 
a intromissão desses corpos básicos concordantes, citando, como princi
pais, o contato do Supergrupo Tubarão com o cristalino e proximidades, 

a Formação lrati, o contato Botucatu- Estrada Nova e a parte basal da For
mação Botucatu. Ao mesmo tempo, admitiu que os sills intrusivos no Me
sozóico são tardios em relação à fase extrusiva e não anteriores aos derra
mes, como sugeriram Cortelezzi e Cazeneuve (1977, apud Soares, op. cit.). 
Soares (op. cit.) ainda admitiu que as intrusões na forma de si/ls ou de di
ques estariam relacionadas com a própria natureza das rochas encaixan
tes e às pressões verticais e laterais vigentes durante o seu posicionamen
to. A maior concentração desses corpos em determinadas áreas seria de
vida, principalmente, a um condicionamento tectônico favorável, 
acreditando-se necessário somar ainda, a esta preparação tectônica, um 
fator relacionado à proximidade com os focos de extravasamento das la
vas, as geóclases alimentadoras referidas por Leinz (1949). 

Jost (1981) mencionou a ocorrência de derrames basálticos intercala
dos com sedimentos fluviais, pertencentes à Formação Rosário do Sul, na 
região de Santana da Boa Vista (Folha SH.22-Y-Al. Embora não se dispo
nha de datações radiométricas, essas evidências de campo apontam, co
mo já se referiu, no sentido do início do vulcanismo Serra Geral já no Triás
sico Superior, uma vez que são conhecidos, na literatura geológica, basal
tos de outras províncias de idade triássica e correlacionáveis com os que 
ocorrem na Bacia Sedimentar do Paraná. Neste aspecto, Minioli, Pança
no e Oliveira (1971) citaram um basalto do Uruguai (Formação Arapey) com 
211 ±6 MA, enquanto que Valencia, Mandia e Villas (1975) apud Bonaparte 
(1981) e Unhares (1977) apud Bonaparte (op. cit.) registraram idade de até 
237 ±4 MA em basaltos da Formação Puesto Viejo, na Argentina. Torqua
to & Amaral (1973) referiram-se a atividades tectonomagmáticas ocorridas 
no Triássico Inferior de Angola, às quais se associam basaltos com 222 ± 
16MA. 

Tudo indica, no entanto, que algumas províncias citadas como corre
lacionáveis ao vulcanismo da Bacia Sedimentar do Paraná tenham realmente 
precedido este evento. Neste sentido, cabe observar que Teixeira (1980) ci
tou, na Bacia Amazônica, a ocorrência de vários ciclos vulcânicos fissu
rais de idades variáveis desde o Cambriano até o Cretáceo Superior. Os mes
mos foram atribuídos, pelo autor, a reativações sucessivas da crosta, das 
quais apenas a mais jovem, com idades compreendidas entre o Jurássico 
e o Cretáceo, corresponderia à Reativação Wealdeniana (Aimeida,1967), 
com a qual estaria associado o vulcanismo da Bacia Sedimentar do Paraná. 

A literatura geológica fornece inúmeras informações sobre a idade dos 
vulcanitos da Bacia do Paraná, onde a maioria dos autores admitiu este vul
canismo ocorrendo do Jurássico ao Cretáceo Inferior. Autores como L.oczy 
(1966), Cordani & Vandoros (1967), Northfleet, Medeiros e Mühlmann (1969), 
Mühlmann et ali i (1974), Cordani, Halpern e Berenholc (1974) e Cordani, Sar
tori e Kawashita (1980), entre outros, confirmaram estas idades. Com base 
nestes trabalhos, vistas as relações de contato com a Formação Rosário 
do Sul, as datações geocronológicas existentes e as cifras etárias oriun
das de basaltos do Uruguai e da Argentina, neste relatório admite-se a For
mação Serra Geral como constituindo um evento vulcânico alongado no 
tempo que, com máxima manifestação no Juracretáceo, apresentou pu I- · 
sos espasmódicos iniciais durante o Triássico Superior. 

1.2.19.4.4- Geocronologia 

Em relação às rochas da Formação Serra Geral são disponíveis, no total, 
31 datações Rb-Sr (Tab. 1.XLIX) e 27 K-Ar ( Tab. 1. L) cujos pontos de cole
ta encontram-se discriminados na Figura 1.134. Os dados K-Ar foram re
calculados com as novas constantes de desintegração em uso, sendo as 
idades obtidas em geral pouco mais antigas que as originalmente publica
das (Amaral et alii, 1966; Cordani; Halpern; Berenholc, 1974; Melfi, 1967 
e Sartori, Maciel Filho e Menegotto, 1975). 

Em tràbalho mais recente, Cordani, Sartori e Kawashita (1980), apre
sentando uma série de datações inéditas, pelo método Rb-Sr e com a cons
trução de isócronas para as rochas das seqüências básicas e ácidas, con
cluíram, face à elevada razão inicial Sr87 /Sr86 observada nos vulcanitos áci
dos, que estas rochas seriam oriundas da contaminação dos magmas ba
sálticos originais por fundidos oriundos da base da crosta siálica. O diagrama 
isocrônico originalmente apresentado por estes revela épocas significati
vas de homogeneização isotópica, sendo que as razões iniciais Sr87 /Sr86 
das isócronas vinculam-se à natureza original do magma. As relações obc 
tidas para as rochas da seqüência básica são da ordem de O, 710 ou inferio
res, ao passo que, para a seqüência ácida, atingem valores em torno de O, 722 
±0,003. 

Diversas datações Rb-Sr de rochas básicas e ácidas recentemente efe
tuadas por Bortolotto (1980) vieram somar-se ao conjunto radiométrico co
mentado por Cordani, Sartori e Kawashita (1980), na Figura 1.135 
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TABELA 1.XLIX 
Formação Serra Geral. Determinações radiométricas Rb-Sr em rocha total 

N? N? de lab Litologia Localização N? de campo 

161 204 Da cito Vacaria IAS! -

162 205 Basalto Vacaria IAS) -

163 206 Hialodacito S. Bernardino {RSJ -

154 207 Oacito S. Marcos IAS I -

165 295 Diabásio Cach. do Sul IAS I -
166 1179 Hialodacito Turvo ISCI --
167 1035 Basalto S. Maria IAS! -

168 1036 Basalto· S. Maria IAS) -

169 1081 Basalto S. Maria IAS) -

170 1031 Basalto S. Maria IAS I -
171 1032 Basalto S. Maria IAS) -
172 1041 Basalto S. Maria IAS I -
173 1034 Basalto S. Maria IAS I -

174 900 Vitrófiro S. Maria IAS I -
175 1040 Vitrófiro S. Maria IAS! -

176 1084 Vitrófiro S. Maria IAS! -

177 1085 \(itrófiro S. Maria IAS! -
178 1222 Vitrófiro S. Maria IAS) -
179 1223 Vitrófiro S. Maria IAS I -
180 1224 Vitrófiro S. Maria IAS I -

'181 898 Granófiro S. Maria IAS! -

182 1039 Granófiro S. Maria IAS) -
183 1086 Granófiro S. Maria IAS! -
184 899 Granófiro S. Maria IAS) -
185 1075 Granófiro S. Maria IAS I -
186 1076 Granófiro S. Maria IAS I -
187 4491 Vitrófiro S. Joaquim ISCI JSC-67 
168 4407 Vitrófiro S. Joaquim ISCI JSC-59 
189 4412 Vitrófiro NE-Vacaria IAS! JSC-75 
190 4413 Vitrófiro NE-Vacaria IAS! JSC-71 
191 4540 Basalto S. Joaquim ISCI JSC-66 

Constantes:>.. Rb = 1,42 x 10-11 anos-1; *valores normalizados para srB61srBB == O, 1194. 
**Os números da referência correspondem aos da bibliografia. 

Derrame 
Ab lppml Sr lppm) Ab87 /Sr86 Sr87 /Sr86· Ref.** de lava 

- 154 143 3,1 0,720 ·227 
- 40 204 0,6 0,709 227 
- 154 170 2,8 0,722 227 
- 154 148 3,2 0,724 227 
- 42 212 0,6 0,712 227 
- 142 166 2,5 0,721 114 
1? 106,2 178,3 1,73 0,716 114 
1? 107,7 469,1 0,67 0,712 114 
1? 112,4 169,3 1,92 0,716 114 
2? 58,4 319,4 0,53 0,710 114 
3? 64,9 297,0 0,63 0,710 114 
20 40,8 197,1 0,60 0,711 114 
3? 80,2 260,0 0,89 0,710 114 
4? 220,6 113,8 5,62 0,731 114 
4? 289,1 111,7 7,51 0,734 114 
4? 235,7 111,1 6,15 0,733 114 
4? 203,8 136,9 4,31 0.729 114 
4? 202,9 118,9 4,95 0,731 114 
4? 218,2 101,7 6,22 0,733 114 
4? 222,6 99,5 6,48 0,733 114 
5? 211,9 80,7 7,60 0,739 114 
5? 206,2 94,3 6,34 0,736 114 
5? 213,8 81,5 7,61 0,738 114 
5? 209,1 99,9 6,06 0,737 114 
5? 209,1 99,9 6,06 0,737 114 
50 200,1 102,3 5,67 0,734 114 
- 166,8 124,2 3,8900 0,7266 74 
- 183,9 174,2 2,0600 0,7255 74 
- 169,8 122,2 4,0300 0,7267 74 
-· 169,3 154,3 3,1800 0,7269 74 
- 41,8 873,6 O, 1400 0,7057 74 

TABELA l.L 
Formação Serra Geral. Determinações radiométricas K~Ar 

Ar~dx 106 (cc ~TP) %Ar
40 Idade 

Aet.• ~? N? de campo Litologia N? de lab. %K IM AI atm 

192 I-61AS101 Basalto 2.351 2,2654 10,23 87,53 112 ± 31 497 
193 I-11AS5AI Basalto 2.370 2,2613 11,42 11,01 125 ± 9 497 
194 AS-5 Basalto 2.369 2,4477 14,26 13,57 144 ± 6 112 
195 II-81AS111 Basalto 2.350 0,9031 4,15 79,08 144 ± 14 497 
196 IV-1 Vitrófiro 2.341 2,2800 12,13 32,17 134 ± 7 497 
197 IV-4 Vitrófiro 2.343 3,9729 19,12 7,93 119 ± 3 497 
198 AS-20 Basalto 2.348 0,6823 4,90 48,89 139 ± 9 112 
199 V-17 Granófiro 2.338 3,6925 22,84 5,17 158 ± 18 497 
200 ALIASI1907m) Diabásio 382 0,6948 3,94 15,21 140 ± 4 355 
201 AIIASAI1491ml Diabásio 313 0,7194 3,78 35,14 130 ± 3 355 
202 AIIASBI168ml Basalto 497 1,0584 5,58 13,97 131 ± 3 355 
203 AIIASCI31ml Basalto 496 1,0943 5,71 18,39 130 :t 4 355 
204 T0-1-AS Basalto 310 1,3980 7,37 18,89 131 ± 3 355 
205 HMIT-T71131 Basalto 13 1,8300 9,91 8,81 134 ± 2 17 
206 171HM-131 Basalto 7 2,4600 11,73 26,87 119 ± 4 17 
207 1111HM-15 Basalto 11 1,0660 6,01 13,70 140 ± 2 17 
208 1161UC-3!1809 Basalto 16 2,3223 10,71 12,80 115 ± 2 17 
209 120)HM-142 Basalto 20 2,6511 13,11 12,38 123 ± 2 17 
210 1481UCBAS-1 Basalto 48 1,3300 6,72 7,34 126 + 3 17 
211 1901UCBAS-5 Basalto 90 1,6940 7,15 8,04 106 ± 2 1J, 

212 1491UCBAS-25 Basalto 49 1,4880 8,01 19,72 134 ± 2 17 
213 1501UCBAS-12 Basalto 50 0,8550 4,24 27,59 123 ± 3 17 
214 1791UCBAS-21 Basalto 79 3,0990 15,29 3,44 123 ± 1 17 
215 1681UCBAS-17 Basalto 68 2,5930 11,69 21,11 112 ± 2 17 
216 AS-7 Basalto 2.349 4,0019 22,23 8,20 138 ± 6 112 
217 882/GF-42 Riodacito 4.585 2,1681 13,81 6,64 157 ± 5 N.T. 
218 922/HM-262 Riodacito 4.825 ~ 4.800 2,6534 10,30 60,04 97 + 4 N.T. 

Constantes: >.13 ~ 4,962 x 10-10 anos·1; ÀK total~ 0,581 x 10·10 anos·1; %a tom. de K40 em Ktot. ~ 0,01167. 
*Os números da referência corresrnndem aos da bibliografia. N.T. - Neste Trabalho. 

apresentando-se o diagrama isocrônico obtido pelos últimos autores com 
a inclusão destas análises, observando-se que, neste diagrama, encontram
se também lançados dados relativos à vizinha Folha SG.22 Curitiba. 

Observando-se este diagrama, verifica-se que o padrão radiométrico 
Rb-Sr obtido para os vulcanitos ácidos (118 ± 17 MA e 118 ± 27 MA) 
coaduna-se bem com as idades K-Ar já definidas para estas rochas (Ama
ral et alii, 1966; Melfi, 1967), que haviam determinado uma época em torno 
de 130 MA para a sua cristalização. 
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No que tange às datações K-Ar, merecem referência especial aquelas 
obtidas sobre um vulcanito ácido da área de Jaguarão (GF-42) e um rioda
cito (HM-262) hipabissal, aflorante junto a General Câmara, os quais, apre
sentando, respectivamente, 157 ± 5 MA e 97 ± 4 MA, testemunham uma 
ampla e espasmódica distribuição temporal e regional do vulcanismo ácido. 

Considerando os erros analíticos e suas variações, na Figura 1.136, uti
lizando um intervalo de classe igual a 10 MA, compatível com o erro analí
tico, encontra-se o histograma de distribuição das idades K-Ar existentes 
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Fig. 1.134- Mapa de localização de amostras de rochas com datações geocronológicas pertencentes à Formação Serra Geral e à Sulte Alcalina Passo da Capela. 
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Fig. 1.135- Diagrama isocrônico de referência para rochas básicas e ácidas da Formação Serra Geral. 

GEOLOGIA/227 



para a Formação Serra Geral na área em estudo. Tendo em vista o peque
no número de idades disponíveis (27) e admitindo que o número de data
ções seja função direta da intensidade da atividade ígnea, tem-se, então, 
uma distribuição unimodal para as idades, definindo um ápice do vulca
nismo no intervalo de classe dos 130 aos 140 MA. 

O conjunto de idades disponíveis para o vulcanismo e sua distribuicão 
geográfica não permite, ainda, considerações a respeito de possíveis d-ife
renças etárias regionais. Entretanto, os resultados aparentes K-Ar obtidos 
no Uruguai, em Jaguarão e em Santa Maria sugerem, de modo preliminar, 
um decréscimo das idades de leste para oeste e de sul para norte. 

Por outro lado, as datações existentes para a seqüência de derrames 
que ocorre no perfil Turvo- Bom Jesus, já comentadas em Cordani, Hal
pern e Berenholc (1974), sugerem, através de sua concordância, mesmo 
levando em conta o erro analítico das idades K-Ar, que a manifestação vul
cânica naquela área desenvolveu-se em curto intervalo de tempo, entre 134 
e 123 MA. Ainda neste sentido, Siedner & Mitchel (1976), reinterpretando 
o conjunto de datações existentes para todo o vulcanismo Serra Geral, con
cluíram também que, pelo menos em algumas áreas, este se desenvolveu 
em curto lapso de tempo. 
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Fig. 1.136- Histograma de distribuição das idades K-Ar existentes para a Formação Sen·a Geral. 

1.2.19.4.5 - Litologias e petrografia 

Os trabalhos de mapeamento geológico conduzidos sobre esta unidade li
toestratigráfica, como já se referiu, permitiram separá-la em uma seqüên
cia básica, a predominante, e uma seqüência ácida, mais abundante no topo 
do pacote, porém com possibilidades de intercalações locais junto à seqüên
cia básica inferior. Corpos de arenitos eólicos, de posição interderrame, ocor
rem também na unidade, encontrando-se posicionados preferencialmen
te na seqüência básica inferior. Termos hipabissais, diques, sills e sheets 
de diabásio, relacionados a esta última seqüência, têm ocorrência genera
lizada na área. 

A) Seqüência básica 

Esta seqüência é constituída predominantemer'lte por rochas efusivas, as 
quais são agrupadas em três grandes grupos: basaltos, andesitos e basal
tos com vidro. 

Associadas a essa unidade são ainda encontradiças inúmeras interca
lações de arenitos interderrames, bem como tipos litológicos subordida
dos, representados por brechas basálticas e sedimentares. Corpos hipabis
sais de natureza semelhante às efusivas básicas são tembém aqui incluí
dos, ocorrendo em forma de sills e diques. 

I. Basaltos 

As rochas basálticas, quando frescas, apresentam uma variedade de co
res que grada do cinza-escuro ao negro, com tonalidades esverdeadas. Ouan-
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do alteradas apresentam, via de regra, coloração em tons verde, castanho
avermelhado e castanho-claro. As colorações escuras devem-se principal
mente à granulação fina e à abundante presença de ferromagnesianos, opa
cos e vidros nestas rochas. Como características texturais, os basaltos ge
ralmente apresentam-se afaníticos, e menos comumente faneríticos, finos 
a médios, mostrando-se, muito raramente porfiróides. Estruturas vesículo
amigdaloidais são bastante comuns e capas de alteração límonítica são 
características. 

Ao microscópio, apresentam texturas típicas de rochas extrusivas, tais 
como intersertal, intergranular e pórfira. As rochas são constituídas, prin
cipalmente, por plagioclásio e piroxênio. 

O plagioclásio é a labradorita, que varia a termos intermediários, até pró
ximo à composição da andesina. Ocorre em cristais euédricos a subédri
cos, com macias freqüentes Albita e Carlsbad, alterando-se para sericita 
e epídoto em diferentes proporções. O piroxênio destas rochas é a varie
dade augita e/ou pigeonita, subédrica a anédrica, que pode apresentar, oca
sionalmente, pequenas coroas de reação para hornblenda alterando-se para 
clorita. 

São comuns, nessas rochas, agregados intersticiais constituídos por 
quartzo, calcedônia, plagioclásio mais sádico, feldspato potássico e clori
ta. Ocorrem amígdalas preenchidas por carbonatos, zeolitas, quartzo, cal
cedônia e minerais argilosos de coloração esverdeada. A biotita ocorre em 
raros cristais anédricos, com pleocroísmo que varia de marrom-esverdeado 
a marrom. Os minerais acessórios mais comuns são a apatita, opacos e 
zircão. 

11. Andesitos 

Estas rochas são bastante semelhantes, macroscópica e microscopica
mente, aos basaltos, apresentando uma variação no teor de anortita do pla
gioclásio, situando-o no campo da andesina. 

A hornblenda ocorre em maior percentagem nestas rochas, mas sem 
no entanto ultrapassar 10% do total dos minerais das amostras estudadas. 

111. Basaltos com vidro 

Este termo foi aqui adotado para designar aquelas rochas de composição 
mineralógica básica e que apresentam vidro na matriz em percentagens entre 
5 e 25% (Streckeisen, 1967). São rochas maciças e de coloração negra. 

Ao microscópio, a textura típica é a hialopilítica, na qual o vidro ocupa 
os espaços intersticiais entre os microcristais da rocha. São rochas afaníti
cas constituídas por micrólitos euédricos a subédricos de plagioclásio e mi
crocristais tabulares de augita e/ou pigeonita circundados por uma matriz 
vítrea. O vidro apresenta-se, em alguns casos, sofrendo processos de des
vitrificação, com a presença característica de glass-shards (Spry, 1976), 
alterando-se freqüentemente a argila-minerais e clorita. 

O plagioclásio apresenta composição entre os termos labradorita e an
desina, observando-se, em algumas rochas, agregados intersticiais de quart
zo e feldspato intercrescidos, ocorrendo em espaços intergranulares não 
preenchidos por material vítreo. 

IV. Brechas vulcânicas e sedimentares 

Ocorrem freqüentemente associadas aos derrames básicos. Estas rochas 
podem ser divididas conforme a natureza de sua matriz em brechas vulcâ
nicas, quando a matriz é de natureza vulcânica ou vulcanossedimentar, po
dendo ser de base ou de topo de derrame, e em brechas sedimentares, quan
do a matriz é de natureza sedimentar. Podem apresentar variadas enverga
duras, chegando a atingir espessuras superiores a 20m. 

É interessante observar que essas brechas, apesar de não terem sido 
detalhadamente estudadas, constituem um aspecto peculiar da seqüên
cia vulcânica Serra Geral, de larga ocorrência tanto no espaço como no tem
po, parecendo não haver paralelo entre elas e aquelas citadas na bibliogra
fia acerca de outros derrames de platô do mundo. 

Essas rochas não foram encontradas associadas à seqüência ácida de 
topo da Formação Serra Geral. Em vários locais, as rochas ácidas assen
tam sobre o que parece ser a última brecha vulcânica básica sem que, aci
ma do primeiro derrame ácido, haja recorrência dessas litologias. 

a) Brechas vulcânicas 

Estas brechas se desenvolvem na base ou no topo dos derrames, sendo fa
cilmente caracterizadas por se constituírem de fragmentos angulosos de 



basalto, intensamente vesiculares, imersos em matriz de origem vulcanos
sedimentar e, em alguns casos, exclusivamente de origem vulcânica. As 
brechas de base mostram uma gradação ao centro do derrame para a zona 
maciça, afanítica e de diaclasamento horizontal. Estas se desenvolvem na 
zona amigdaloidal, de base, dos derrames. 

As brechas do topo mostram, por sua vez, gradação para a zona amig
daloidal de topo dos derrames, desenvolvendo-se dentro desta zona. 

Fragmentos de rocha arenítica são ocasionalmente encontrados, de
notando o envolvimento de rochas sedimentares já consolidadas no pro
cesso de brechação. 

Os fragmentos destas brechas podem apresentar até 50 em segundo 
o maior comprimento, mais comumente situando-se entre 5 e 15 em. 
Mostram-se angulosos, e feições de corrosão magmática são identificá
veis em seus contornos. A matriz, de natureza vulcanossedimentar, pode 
exibir eventualmente linhas de fluxo passíveis de serem confundidas, ma
croscopicamente, com acamamento sedimentar, confusão reforçada pela 
presença de níveis milimétricos de sericita, derivada da própria contribui
cão sedimentar, e/ou de alteração da porção vulcânica desta matriz. 
· Nas brechas que possuem matriz vulcânica, fica dificultada a distinção 
entre os fragmentos de basalto e a matriz, tornando-se os contornos dos 
fragmentos mais nítidos à medida que aumenta a alteração da rocha. 
Associam-se filonetes de calcita e zeólitas à matriz destas brechas. 

Para explicar o mecanismo de formação das brechas de topo, Szubert 
(1979) levantou a hipótese de que essas se relacionariam com processos 
vulcânicos internos relacionados ao grande acúmulo de gases existentes 
na porção superior dos derrames (de grande espessura), entre uma capa 
superficial já sólida e uma zona central líquida semi-sólida, sem gases, com 
a fase de fragmentação da crosta superior podendo ocorrer durante a mo
vimentação da lava basáltica. E ainda complel)1entou que, para a geração 
de brechas de topo com matriz vulcanossedimentar "a fragmentação da 
crosta vesicular superior e do material sedimenfar acima depositado deve 
ter ocorrido após a cessação completa do movimento (fluxo horizontal) do 
derrame". 

As brechas de base têm sua origem quando da consolidação da base 
do derrame, que, com resfriamento rápido e aprisionamento de gases, so
fre fragmentação durante o avanço da frente da corrida de lava e é soldado 
pela lava ainda líquida, englobando, muitas vezes, material sedimentar in
consolidado arrancado do substrato do derrame. 

As brechas de base de derrame podem ter sua origem na porção fron
tal do derrame, que Guidicini & Campos (1968) explicaram como tendo si
do geradas pela lava englobando e arrastando fragmentos de superfície, 
podendo ser tanto do derrame anterior como de areias depositadas no hiato 
temporal entre as extrusões. Ao solidificar o derrame, resulta então uma 
mistura de basalto, arenito e escória basáltica. 

Frente ao exposto, denota-se que existem muitas teorias para explicar 
os mecanismos de formação das brechas basálticas, todas, entretanto, não 
preenchendo totalmente os aspectos levantados em estudos de campo, 
principalmente aqueles relativos à grande abundância e envergadura das 
exposições destas rochas. 

Em trabalho recente, Sobreiro Neto et ali i (1982) distinguiram entre as 
brechas basálticas, neste relatório classificadas como vulcânicas, brechas 
hidrotermais compostas por fragmentos angulosos de basalto maciço, ba
salto vesículo-amigdaloidal e raramente material elástico, envoltos por matriz 
hidrotermal a quartzo e/ou calcita. Também se associam piroclastos cons
tituídos por fragmentos de basalto maciço, praticamente sem matriz, cao
ticamente distribuídos, configurando faixas subverticais justapostas a es
tas brechas hidrotermais. 

b) Brechas sedimentares 

Estas litologias são constituídas por fragmentos angulosos de basalto va
cuolar e de arenito imersos em matriz sedimentar arenosa composta por 
quartzo, feldspatos e raros minerais micáceos, semelhante aos arenitos in
terderrames. A matriz ocorre geralmente impregnada por óxidos de ferro 
que, tingindo também os fragmentos, dão à rocha coloração avermelhada. 

Estas brechas foram geneticamente explicadas por Guidicini & Cam
pos (1968) como geradas "após uma primeira fase de solidificação do mag
ma, com formação, em seu topo, de uma crosta de aspecto escoriáceo, mui
to acidentada; o sobrevir dos sedimentos eólicos levará a um nivelamento 
generalizado da superfície, a areia solta penetrando nas fendas e cavida
des. A areia englobará neste processo fragmentos de basalto vesicular des
tacados do topo do derrame, via de regra, bem angulosos, dando origem 
à chamada "brecha basáltica". Os eventos sucessivos conferirão ao con
junto maior ou menor consistência". Estes autores utilizaram a nomencla-

tura de brecha vulcânica para o que, neste relatório, é descrito como bre
cha sedimentar. 

V. Arenitos interderrames 

Estas rochas constituem camadas descontínuas de arenitos eólicos mais 
raramente fluviais, interpostas entre derrames basálticos, representando 
a persistência, à época Serra Geral, de condições desérticas semelhantes 
àquelas que perduravam durante a deposição da Formação Botucatu. 

Dotados de estratificação cruzada tangencial de médio a grande por
te, estes arenitos, semelhantes aos da Formação Botucatu, têm granula
ção média a fina, são extremamente quartzosos, mostram seus grãos su
barredondados e foscos, possuem matriz detrital quase que ausente e 
encontram-se cimentados por óxidos de ferro ou sílica, a última conferindo
lhes excepcional dureza. 

Geralmente associadas a estas intercalações arenosas ou, menos co
mumente, às brechas sedimentares, são encontradas "intrusões" areno
sas em forma de "diques", intensamente silicificadas, de coloração aver
melhada, normalmente ascendentes, com ocorrência local de tipos des
cendentes. Pichler (1952) citou a ocorrência destes diques em Salto Gran
de, no rio Paranapanema, e creditou sua origem como intrusiva, o que pa
rece corresponder à gênese dos inúmeros diques areníticos encontrados 
nas Folhas SH.21 Uruguaiana e SH.22 Porto Alegre, onde, por vezes, es
tes corpos são observados emitindo apófises nos basaltos encaixantes. Pi
chler (op. cit.) explicou o mecanismo de geração destes diques por ação 
da pressão e temperatura da l<iva em areias saturadas de água, que seriam 
injetadas em fraturas dos derrames. Suas espessuras comumente atingem 
de 1 a 5 em, podendo alcançar até 30 em. 

VI. Diabásios 

São rochas de coloração cinza-escuro a negra, textura fanerítica de fina a 
média, mostrando, quando alterados, coloração marrom-avermelhada a 
castanha. 

Ao microscópio apresentam, comumente, textura subofitica, exibindo, 
em geral, um mosaico equigranular médio, composto predominantemen
te por plagioclásio do tipo andesina-labradorita, aparecendo em prismas 
idiomórficos com geminação Albita e Albita-Carlsbad. Ao plagioclásio 
associam-se piroxênios, os quais são representados, via de regra, pela pi
geonita e, mais raramente, pela augita, muitas vezes envolvendo parcial
mente os feldspatos. Acessoriamente, ocorrem agulhas de apatita idiomór
fica e grãos de minerais opacos disseminados, por vezes euédricos. Secun
dariamente ocorrem uralita, hidrobiotita e clorita, as quais são provenien
tes da transformação dos piroxênios, e sericita, originária dos plagioclásios. 

B) Seqüência ácida 

Geralmente situadas em posição estratigraficamente superior em relação 
às rochas da seqüência básica, as rochas da seqüência em questão, quan
do alteradas, exibem coloração em tons cinza-claro e amarelado, os solos 
a elas relacionados sendo, genericamente, do tipo Terra Bruna Similar. 

Para fins descritivos, as efusivas ácidas foram agrupadas em quatro gran
des tipos petrográficos, quais sejam os basaltos pórfiros, os dacitos e rio
dacitos felsíticos, os riolitos felsíticos e os fenobasaltos vítreos. 

I. Basaltos pórfiros 

São rochas de coloração variando de cinza-claro a cinza-escuro, que apre
sentam fenocristais de plagioclásio e piroxênio visível a olho nu. Caracte
risticamente, apresentam cerrado fraturamento horizontal. 

Ao microscópio, apresentam texturas porfiríticas ou glomeroporfiríti
cas, com fenocristais de plagioclásio e augita imersos em matriz afanítica. 

O plagioclásio dos fenocristais, euédrico a subédrico, parece ser mais 
cálcico que o da matriz, apresentando composição de labradorita. Na ma
triz, o plagioclásio é mais sódico, variando de andesina a oligoclásio. 

A augita apresenta-se incolor à luz natural, enquanto que a pigeonita 
apresenta leve pleocroísmo que varia de tons róseo a incolor. 

A matriz perfaz cerca de 50% das rochas e é constituída por um inten
so intercrescimento felsítico de quartzo e feldspatos (feldspato alcalino e 
plagioclásio sódico). 

Estas rochas foram incluídas nas efusivas ácidas porque, apesar de macro 
e microscopicamente apresentarem características semelhantes às dos ba-
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saltos, em análises químicas exibem um teor de Si02 que varia em torno 
de 70%, caracterizando um riodacito ou um riolito pórfiro. 

11. Dacitos felsíticos e riodacitos felsíticos 

Macroscopicamente, estas rochas apresentam cores mais claras que as ro
chas básicas, variando desde cinza-claro a cinza-médio amarronzado e, 
quando intemperizadas, apresentam um pontilhado marrom-claro, aspecto 
este utilizado para apelidá-las de "carijó" durante os trabalhos de campo. 
Podem, ainda, ocorrer com coloração rosada a avermelhada forte, confor
me o grau de impregnação por óxidos de ferro. Amígdalas são escassas e, 
quando presentes, são constituídas por quartzo, calcedônia, zeólitas ou cal
cita. São rochas afaníticas, holocristalinas, que apresentam um cerrado fra
turamento horizontal e vertical, o que se traduz, quando da alteração da 
rocha, por uma intensa partição dando um aspecto esmigalhado aos aflo
ramentos. Este cerrado diaclasamento horizontal pode, às vezes, se apre
sentar ondulado, formando "dobras" anticlinais e sinclinais, cujos flancos, 
localmente, mostram mergulhos verticais. Estas rochas são as mais abun
dantes da seqüência ácida, compondo espessuras que atingem valores su
periores a 100m, sendo, entretanto, difícil distinguir o número de derrames 
componentes do pacote devido à inexistência de um perfil típico semelhante, 
por exemplo, àquele dos basaltos. 

Ao microscópio, apresentam freqüentes cristais de plagioclásio e raros 
máficos, com os espaços intersticiais entre estes minerais preenchidos por 
uma massa composta por quartzo e feldspatos, formando um intercresci
mento felsítico. 

Os cristais de plagioclásio são euédricos a subeuédricos, freqüentemente 
zona dos. A macia da Albita é mais rara, ocorrendo em indivíduos mais lar
gos. Apresentam composição da andesina. 

O piroxênio é raro e freqüentemente alterado para hornblenda ou clori
ta, não chegando a ocorrer em grandes percentagens. 

Os minerais que compõem o intercrescimento felsítico foram estuda
dos por Sartori & Gomes (1980) através de microssonda eletrônica, os quais 
os definiram como formados por andesina, sanidina e quartzo. 

As rochas que mostram composição de riodacito contêm uma maior 
percentagem de intercrescimento felsítico comparada com a dos dacitos. 

111. Riolitos felsíticos 

Estas rochas são bastante semelhantes aos dacitos felsíticos. Macrosco
picamente apresentam coloração mais clara, variando até cinza-claro 
tornando-se avermelhadas quando alteradas e impregnadas por óxido de 
ferro. 

São rochas afaníticas, holocristalinas que, ao microscópio, mostram
se compostas principalmente por intercrescimento felsítico, formado por 
plagioclásio (andesina-oligoclásio), feldspato alcalino (sanidina sádica) e 
quartzo. 

Cristais de plagioclásio euédricos e subédricos ocorrem em menores 
proporções; opacos e raros cristais de minerais máficos, como augita
pigeonita ou hornblenda, ocorrem dispersos na rocha. 

Schneider (1970) citou que foi observado quartzo derivado de siliciti
cação secundária, provavelmente hidrotermal, configurando massas ame
bóides e intercrescimentos complexos. 

IV. Fenobasaltos vítreos 

São descritas segundo esta designação aquelas rochas constituídas essen
cialmente por vidro, com cores negra ou avermelhada devido à impregna
ção por óxidos de ferro. Têm brilho resinoso, densidade média, fratura sub
conchoidal, e microscopicamente apresentam cristais de plagioclásio e pi
roxênio dispersos na massa vítrea. 

Essas rochas são classificadas petrograficamente como fenobasaltos 
vítreos ou fenoandesitos vítreos em função dos fenocristais (Streckeisen, 
1967), mas, em análises químicas, o caráter ácido da matriz vítrea torna-se 
evidente, com os percentuais de Si02 ultrapassando os 68% acompanha
dos de elevados teores de K20 e Na O, o que permite muitas vezes classifi
car a rocha como um hialorriolito. 

Ao microscópio, estas rochas vítreas exibem textura hialofítica com per
centagens de vidro entre 50 e 80% do total da rocha. Apresentam micro
cristais de plagioclásio, de composição de labradorita nos fenobasaltos ví
treos e de andesina nos fenoandesitos vítreos. Os micrólitos de minerais 
máficos são de pigeonita. 
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A matriz, composta por vidro, encontra-se pontilhada de micrólitos de 
opacos, plagioclásio e piroxênio. Em algumas amostras a matriz encontra
se alterada para clorita ou impregnada por óxidos de ferro, conferindo cor 
avermelhada à rocha. Feições de desvitrificação do tipo glass-shards são 
distinguíveis quando a matriz não se encontra muito alterada ou impreg
nada por óxidos de ferro. 

1.2.19.4.6- Caracterização litoquímica 

Para a caracterização litoquímica das efusivas da Formação Serra Geral aflo
rantes na área cartografada foram selecionadas, para análise química, 22 
amostras deo1tre aquelas coletadas pelo Projeto RADAMBRASIL, 
escolhendo-se aquelas menos alteradas e isentas de vesículas, amígdalas 
ou recortadas por fraturas preenchidas por r:J1inerais posteriores. Englobando 
maior número de dados, que abrangem também análises químicas de ro
chas coletadas na vizinha Folha SG.22 Curitiba, o trabalho de Marimon, 
Ayala e Moreira (1982) permite uma visão mais regional dos caracteres lito
químicos dessas rochas, discutindo-se aqui, com base neste trabalho, ape-· 
nas as características dessas litologias no âmbito da área em questão. 

Da observação da Tabela 1.LI, verifica-se que as rochas classificadas 
como basaltos mostram variação de 48 a 52% nos teores de Si02, os an
desitos exibindo conteúdos, desse óxido, entre 52 e 56%. Os basaltos com 
vidro mostram variação da sílica semelhante à dos basaltos comuns, en
quanto que as rochas classificadas como basaltos pórfiros têm teores de 
Si02 entre 64 e 68%. As rochas com grande participação de intercresci
mento felsítico, no caso os riolitos e riodacitos, mostram variações de 66 
a 70% de Si02, o que concorda com os valores obtidos para os fenobasal
tos vítreos. 

O diagrama R1-R2, de De La Rache et alii (1980) (Fig.1.137), foi utiliza
do para a classificação petrográfica das rochas vulcânicas da Formação Serra 
Geral. Observa-se a configuração de duas populações distintas, uma de na
tureza básica e intermediária, plotando as amostras nos campos de ande
sito basalto e andesitos, e outra população de natureza ácida definida no 
campo dos riodacitos e riolitos. Encontram-se, assim, ausentes os termos 
dacíticos que seriam de se esperar no caso de uma seqüência típica de di
ferenciacão. Salienta-se aí ainda o caráter toleítico estabelecido pelo com
portam;nto das diferentes amostras desta unidade. 

O diagrama binário Si02 x (Na20 + K20), com os campos definidos por 
Cox, Bell e Pankhurst (1979) ( Fig. 1.138), confirma a existência de dois gru
pos de rochas, um englobando andesitos basálticos e raros traquiandesi
tos e andesitos, e outro envolvendo riolitos e dacitos, encontrando-se au
sentes termos com teores de Si02 entre 56 e 66%. 

Utilizando o mesmo diagrama acima referido, com os campos defini
dos por Kuno (1968a). observa-se que as amostras estudadas caem no cam
po das séries de basaltos toleíticos e, raramente, no campo de basaltos com 
altos teores de alumina, os limites dos três campos tendo sido definidos 
por Kuno (1968a) com base na relação álcalis-sílica de basaltos do Japão, 
Coréia e Manchúria. Como já foi salientado, faltam os produtos de fracio
namento intermediário entre os termos mais' ricos e pobres em Si02. A cor
relação positiva álcalis-sílica é bem nítida. 

Embora parte das amostras tenha sido coletada ao longo de perfis, 
observa-se também no diagrama Si02 x K20, de Peccerillo & Taylor (1976) 
(Fig. 1.139), uma ausência ou escassez de amostras com teores de Si02 en
tre 55% e 65% e de K20 entre 2,25%, evidenciando, assim, uma descon
tinuidade entre as rochas da seqüência básica e da seqüência ácida da For
mação Serra Geral. Dado que uma pequena variação no teor de K20 po
de ser bastante significativa, embora de difícil percepção em uma análise 
petrográfica, foi adotada a classificação de Peccerillo & Taylor (op cit.), onde 
é feita uma tentativa para dividir séries de rochas muitas vezes contínuas, 
de modo que os limites entre os campos não são rígidos. Nas amostras es
tudadas, encontram-se ausentes os andesitos e os dacitos, com exceção 
de algumas amostras que plotam no campo dos dacitos com alto potás
sio. Desta forma, também aqui as rochas da Formação Serra Geral cindem-se 
em dois grupos, o primeiro reunindo amostras com baixo conteúdo de Si02 
e K20, plotando nos campos entre andesitos basálticos e andesitos basál
ticos com alto potássio, nem sempre exibindo uma correlação positiva en
tre Si02 x K20, e o segundo grupo de amostras, com altos teores de Si02 
e K20, plotando nos campos de dacitos e riolitos com alto K, onde a cor
relação positiva Si02 x K20 é mais nítida, conforme se observa na Figura 
1.139. . 

No diagrama A120 3 x (Na20 + K20) x Si02 de Kuno (1968a) da Figura 
1.140, pode-se observar que as amostras estudadas têm quimismo toleítico. 



A distinção entre tendências alcalinas e toleíticas é mais facilmente ob
servada no diagrama de variação plotando álcalis x ID (Stewart & Thorn
ton, 1975). como pode ser observado na Figura 1.141. 

No diagrama IA=100 K20/(K20 + Na20) x ID, de Stewart & Thornton 
(op. cit.) ( Fig. 1.142), usado originalmente na distinção entre dois subtrends 
alcalinos com alto e com baixo K, as rochas de quimismo toleítico deve
riam situar-se junto do campo das rochas alcalinas de baixo K (IA < 30), 
0 que realmente ocorre com as rochas de composição mais básica, porta
doras de 1 D :s 45. Entretanto, os termos mais ácidos, além de se encontra
rem separados das primeiras por um intervalo de ID de 55 a 75 (onde não 
se tem nenhuma amostra plotada), plotam no campo das rochas de qui
mismo alcalino com alto K. O acima exposto reforça a idéia de ter havido 
uma contaminação do magma original basáltico toleítico, dando origem 
à seqüência ácida. 

O diagrama de variação (Na20 + K201 x IA, de Whitehead & Good
fellow (1978) ( Fig. 1.143), corrobora as conclusões até agora obtidas, onde 
as amostras mais básicas caem no campo determinado pelas médias en
contradas em rochas ígneas, posicionando-se fora dos limites deste cam
po as amostras de caráter mais ácido, o que sugere uma anomalia ligada 
a fenômenos externos (contaminação, metassomatismo ou metamorfismo). 

No diagrama AFM (MgO - (Na20 + K20) - FeO total), da Figura 
1.144, observa-se que as amostras configuram tendências interrompidas 
no segmento relativo às rochas de caráter intermediário. Neste mesmo dia
grama, em relação à curva definida por lrvine & Baragar (1971), as amos
tras posicionam-se no campo das rochas de quimismo toleítico. 

Ainda no diagrama AFM com os campos delimitados por Kuno (1960a), 
as amostras estudadas posicionam-se na série pigeonítica que, segundo 
este autor, seria derivada de fracionamento simples de um magma toleíti
co. Petrograficamente, tal série é justificada pela presença de pigeonita e, 
raramente, de augita pobre em Ca ou augita subalcalina. 

Do exposto, os dados litoquímicos coligidos reforçam a idéia da origem 
das rochas da seqüência ácida através da contaminação de magmas ba
sálticos oriundos do manto superior por material advindo da crosta siáli
ca, remobilizado e fundido pelo calor gerado pelo magmatismo básico, con
forme o exposto por Cordani, Sartori e Kawashita (1980). Do observado, 
face às datações obtidas para as rochas ácidas, o mecanismo proposto por 
estes autores para a geração desses vulcanitos, através da obturação de 
dutos, fusão de suas bases siálicas, reabertura das fraturas e extravasamento 
de "contaminados ácidos", foi ativo já desde os primórdios do Evento Ser
ra Geral, ocorrendo, de forma mais acentuada, em seus estágios finais. 

Por outro lado, a nível de derrames isolados e espessos e em corpos hi
pabissais de grande envergadura, é possível a diferenciação local do mag
ma basáltico, dando origem a rochas intermediárias de pequena expres
são em volume. 

1.2.20 - Suíte Alcalina Passo da Capela 

1.2.20.1 - Generalidades 

No âmbito do Escudo Sul-Rio-Grandense, deve-se a Ribeiro & Teixeira (1970) 
a caracterização de um corpo de rocha ultramáfica, de composição muito 
próxima de um lherzolito, ocorrente na região de Boqueirão, situada a nor
deste do município de Bagé. 

Ribeiro (1970a) mencionou a existência de diversos diques e sills de oi i
vi na diabásio nas Folhas de Bom Jardim e Mina Camaquã, os quais foram 
relacionados à Forma cão Serra Geral. 

No mesmo ano, T~ssari & Giffoni (1970), constataram na região de 
Piratini- Pinheiro Machado- Bagé, a ocorrência de extensos diques de oli
vina diabásio orientados segundo um padrão noroeste. Nesta ocasião, tais 
rochas foram denominadas Diabásio Rondina, cujo posicionamento estra
tigráfico foi considerado como posterior à Formação Guaritas e mais anti
go que a Formação Caneleiras, a atual Formação Rosário do Sul. 

Ribeiro (1971) caracterizou a existência de nove chaminés alcalinas, lo
calizadas na fossa do arroio Mo irão, situado a sul do rio Camaquã, definin
do uma "Província Alcalina no Rio Grande do Sul". Estas rochas, cuja com
posição variaria dentro do intervalo traquito-fonólito e, excepcionalmen
te, tinguaíto, encontrar-se-iam associadas com diques de olivina diabásio. 

Eckert (1971) descreveu a ocorrência de dóis corpos de olivina diabásio 
localizados a oeste do arroio Traíras, nos limites da Folha das Palmas, com 
superfície aproximada de 2,1 e 0,1 km2. 

Spadini et ali i (1973) enquadraram as chaminés alcalinas de Ribeiro·(1971) 
sob.a denominação informal de Formação Capela, em alusão ao distrito 
homônimo do município de Piratini. A rocha predominante nesta unidade 
seria um hauvna fonólito e, mais raramente, um traquito alcalino. 

Pinto, Villwock e L.oss (1973) registraram, na área anteriormente men
cionada, a existência de trinta e duas ocorrências de rochas alcalinas, as 
quais estariam relacionadas a uma Província Subsaturada Alcalina, com
preendendo o campo dos fonólitos a nefelina e hauynita, fonólitos tefrfti
cos a nefelina, tefritos fonolíticos a nefelina, nefelinitos e basaltos a ande
sina e olivina. Ainda foram dosados, em cinqüenta e uma amostras de ro
chas alcalinas, os teores de bário, estrôncio, titânio, nióbio, lantãnio, zircô
nio e ítrio, utilizando o método espectroquímico. Os resultados dessas aná
lises foram posteriormente discutidos por Sanchez et alii (1979). 

Ribeiro (19801 assinalou a existência de diversas faixas de fraturas de di
reção noroeste, paralelas, nas quais se encontrariam alinhados numerosos 
corpos alcalinos e uma série de diques de olivina diabásio. Dentre estas fai
xas, o autor destacou os alinhamentos Canguçu- Caçapava e Arroio 
Grande- Pedras Altas-Torquato Severo- Coronel Unhares, aos quais re
lacionou, respectivamente, os corpos de fonólitos- traquitos (Ribeiro, 1971), 
bem como os diques de olivina diabásio e a intrusão ultramáfica da região 
de Boqueirão (Ribeiro, 1970a). Ainda, a intrusão da região de Boqueirão 
apresentaria alguma afinidade com os meimechitos russos, o que eviden
ciaria a existência de condições geológicas para a prospecção de kimberli
tos no Escudo Sul-Rio-Grandense. 

Ulbrich & Gomes (1981 I, utilizando argumentos petrográficos, geocro
nológicos e regionais, agregaram as rochas alcalinas brasileiras em dez pro
víncias petrográficas, dentre as quais individualizaram aquelas da região de 
Piratini como pertencentes à "Província do Rio Grande do Sul", caracteri
zada por uma associação de álcali-basalto-traquito-fonólitos (tinguaíto), 
com idades em torno de 80 MA. 

Os autores do presente relatório, adotando a recomendação de Sohl 
(19771, propõem a denominação Suíte Alcalina Passo da Capela, em alu
são à região homônima no município de Piratini, para o conjunto de rochas 
alcalinas feldspatóidicas ocorrentes no âmbito da Folha SH.22 Porto Ale
gre representadas, predominantemente, por fonólitos, fonólitos tefríticos, 
tefritos fonolíticos e, localmente, meimechitos, aos quais encontram-se as
sociados, ainda, diques de olivina diabásio e basaltos alcalinos. 

Tais rochas, na sua maioria, têm idades referíveis ao Mesozóico, estan
do certamente relacionadas ao magmatismo alcalino ligado à Reativação 
Wealdeniana de Almeida (1967). Deve-se salientar, entretanto, que foram 
incluídas, também nesta suíte, rochas alcalinas de composição semelhan
te que, à luz dos poucos dados geocronológicos disponíveis, poderiam cons
tituirfruto de eventos magmáticos alcalinos mais antigos, relacionados, no 
mínimo, ao Permiano. 

1.2.20.2- Distribuição na área 

A Suíte Alcalina Passo da Capela acha-se restrita às Folhas SH.22-Y-A, 
SH.22-Y-C e SH .22-Y-D, ocorrendo na forma de chaminés, diques e derra
mes de pequenas dimensões e especialmente concentrados nas regiões 
dos arroios Moirão, Torrinhas, Velhaco e das Palmas, bem como nas regiões 
de Boqueirão e das colônias do Triunfo e Solidez. 

Nas regiões dos arroios Moirão e do Boqueirão, situadas, respectiva
mente, a norte de Piratini e do arroio do Tigre, nos domínios da Folha SH .22-Y
C, esta unidade aflora sob a forma de chaminés, circulares ou elípticas, cu
jo diâmetro médio varia entre 40 e 1.000 m (Fig. 1.145). 

As ocorrências de rochas alcalinas aflorantes nas regiões das colônias 
do Triunfo e Solidez, situadas a nordeste de Canguçu, são tabulares, 
apresentando-se na forma de diques de direção N55-60° E, subverticais, 
com espessuras em torno de 12m. 

Os diques de olivina diabásio encontram-se espalhados por uma vasta 
área, muito mais ampla do que a ocupada pelas manifestações vulcânicas 
anteriormente descritas. Estes diques geralmente ocorrem ao longo de faixas 
delimitadas por fraturas noroeste, destacando-se os corpos localizados a 
leste do arroio Rondinha e a sul dos arroios Torrinhas e Velhaco, sendo o 
primeiro o mais extenso, chegando a atingir 14 km de comprimento e 20 
m de espessura. 

Outros corpos, menores porém numerosos, podem ser encontrados na 
região da mina Camaquã, aí ocorrendo na forma de enxames delgados e 
pouco extensos. 

Finalmente, a oeste da região relacionada às cabeceiras do arroio das 
Palmas, afloram dois corpos de basalto alcalino, com dimensões aproxi
madas de 5 e 1 km2. 

1.2.20.3- Posição estratigráfica 

Na região do Boqueirão, Ribeiro & Teixeira (1970) descreveram o pequeno 
corpo de rochas ultra básicas, aí aflorantes, como sendo intrusivo em fili-
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ID- indico de diferenciação Thornton & Tuttle 119601. IA- Indico de alcalinidade Stewart & Thornton 119751. IS- Indico de solidificação Kuno 119591. 
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Classificação petrográfica das amostras analisadas: 8016/44- andesito-basalto (basalto); 8016/44A.1 - hialorriolito (ferro basalto vítreo); 8016/44A.2- riolito (riodacito felsítico); 8016/44A.3- riolito (riolitQ 
felsíticol; 8016/47A- riolito lriolito felsíticol; 8016/52- hialorriolito (ferro basalto vítreo); 870/76A- rio li to (riodacito felsíticol; 870/77- hialorriolito (ferro basalto vítreo); 8016/78- andesito (basalto); 8016/8411 
- andesito (basalto com vidro): 870/788- riodacito ldacito felsíticol; 880/134- andesito (basalto porfiróide); 880/136- riodacito (dacito felsíticol; 880/137- riodacito (basalto pórfiro); 870/728 - riodacitQ 
(basalto pórfirol; 870/79- riolito (riodacito felsítico); 870/122- andesito (basalto); 870/124- riolito (riolitofelsítico); 912/271.2,933/301 e983/262. 1 - diabásio; 882/42- quartzo-latito; 882/74- riolito e882!16 
- quartzo-latito. 

232/GEOLOGIA 



- Folha 51.22 Lagoa Mirim 
(área de Jaguarfto) 
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53,19 40,84 40,01 43,81 36,50 62,89 37,06 56,86 59,37 55,99 51,18 51,55 52,74 

39,58 78,51 78,49 76,03 84,50 51,81 84,61 25,09 19,01 42,54 60,24 79,34 66,75 
31,03 56,13 57,57 57,54 60,50 40,67 61,37 41,49 4,01 38,05. 51,79 71,28 42,54 
24,36 7,69 8,85 9,06 4,77 13,37 5,12 27,13 24,82 23,19 15,68 10,07 13,60 
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FORMAÇÃO SERRA GERAL 
o EFUSIVAS ÁCIDAS A BÁSICAS 

R 2 :::GCo+ 2Mg + Al t EFUSIVAS DA REGIÃO DE JAGUARÃO 

3000 

az-
~:;;;;-:-;-;;;;-;;j;Y-:__: __ _J_ __ -f.~~~~~:_ R 1 ~ 4 SI - 11 (Na+ K ) - 2 ( F et Ti) 

1000 2000 3000 

Fig. 1.137- Diagrama de De La Rache et a/11 (1980) para class1f1cação de rochas vulcânicas. Forma
ção Serra Geral. 
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Fig. 1.138- Diagrama Si02 x (Na20 + K20), de Cox, Bell e Pankhurst (1979) Formação Serra 
Geral. 

tos e metarcóseos então referidos à Formação Maricá" Não tendo sido pos
sível, durante os trabalhos de campo referentes a este relatório, localizar 
esta ocorrência, pelas características de suas encaixantes, referidas pelos 
citados autores, acredita-se que estas correspondam a litologias aqui refe
ridas ao Complexo VacacaL 

Na região do arroio Mo irão, estas rochas alc'llinas encontram-se intru
didas, em sua maioria, na Formação Rosário do Sul. Entretanto, alguns cor
pos também são encontrados intrometidos no Supergrupo Porongos e na 
faixa cataclástica integrada ao Granitóide Cerro Frio, do Complexo Canguçu. 

Por sua vez, nas localidades de Colônia do Triunfo e Colônia Solidez, 
estas rochas alcalinas são intrusivas em diatexitos do Complexo Canguçu. 

Os diques de olivina diabásio encaixam-se ao longo de fraturas noroeste 
contidas na bacia de deposição das Formações Santa Bárbara e Guaritas, 
destacando-se, entre eles, os corpos cartografados ao sul dos arroios Tor
rinhas e Velhaco, bem como pequenos enxames encontrados na região a 
norte das Minas do Camaquã. 
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Fig. 1.139 - Diagrama Si02 x K20, de Peccerillo & Taylor {1976). Formação Serra Geral. 

A leste do arroio Rondinha, um dique de olivina diabásio, com direção 
aproximada E-0, corta as litologias do Grupo Cerro dos Madeiras e da For
mação Mangueirão. 

Derrames de basaltos alcalinos encontram-se logo a oeste das cabe
ceiras do arroio das Palmas, jazendo discordantemente sobre sedimenti
tos da Formação Mangueirão e Grupo Guatá, encontrando-se, ainda, ca
peados por uma delgada camada de arenitos silicificados da Formação Santa 
Tecla" 

Do exposto, tendo em mente os resultados geocronológicos disponí
veis, adiante discutidos, e as cifras etárias já bem definidas para o magma
tismo alcalino no âmbito da Folha SG"22 Curitiba, situada ao norte, optou-se, 
neste relatório, pela colocação das rochas dessa suíte alcalina no Cretáceo" 

Entretanto, existem evidências geocronológicas de que algumas rochas, 
aqui relacionadas à Suíte Alcalina Passo da Capela e ligadas à Reativação 
Wealdeniana de Almeida (1967), sejam mais antigas, representando um 
evento alcalino de idade mínima referível ao Permiano. As cifras etárias ob
tidas para estas litologias são compatíveis com aquelas referidas por Ama
ral ct ali1 (19671 e Comte & Hasui (19711 para o Maciço Alcalino de Pão de 
Açúcar. 

Assim, à luz de dados geocronológicos, de campo e petrográficos mais 
detalhados, a suíte em questão poderá, no futuro, vir a ser desmembrada 
em uma seqüência mais antiga" 

1 "2"20.4 ~ Geocronologia 

Os dados geocronológicos disponíveis acerca destas rochas encontram
se restritos aos trabalhos de Ribeiro & Teixeira (1970) e Cordani, Halpern 
e Berenholc (1974)" 

Em duas datações realizadas por Ribeiro & Teixeira (op c1t I pelo méto
do K-Ar em rocha total, as chaminés ultra básicas da região de Boqueirão 
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revelaram idade de 292 e 119 MA. Foi considerado pelo autores, como da
do representativo, relativo ao evento de serpentinização sofrido pela rocha, 
unicamente o resultado mais antigo. 

Por sua vez, Cordani, Halpern e Berenholc (op. cit.) obtiveram, utilizando 
o método radiornétrico anteriormente mencionado, uma idade aproxima
da de 80 MA para as rochas alcalinas da região do arroio Moirão. 

Adicionalmente, foram realizadas duas datações pelo Projeto RADAM
BRASIL, conforme pode ser visualizado no mapa de localização na Figura 
1.134, tendo-se datado um fónólito tefrítico (912/GF-188), oriundo dare
gião de Colônia do Triunfo, e um olivina diabásio (934/GF-400), coletado 
a leste do arroio Rondinha. O primeiro, analisado pelo método K-Ar em ro
cha total, revelou idade aproximada de 238 MA, enquanto que o segundo, 
analisado pelo mesmo método, em plagioclásio, indicou um valor etário de 
100 MA, conforme pode ser observado na Tabela 1.LII que enfeixa os da
dos analíticos das amostras em questão. 
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fig 1145 - Rochasotcalu•asda Sulte Alcahna Pasooda Capela, intru$iv8$ em sedimentos da For· 
maçlo Ros&tio do Sul e emlitologias do embasamento. Folha SH.22-Y-C. 

TABELA 1.Lll 
Sulte Alear~na Passo da Capela. OeterminaçOes radiométticas K·Ar 

N ~ N~ da campo Utolog.- N~ delab. ~K Ar~ a 1rfi (CC : TP ) ~ At40 Idade 
Rei.·· 

8ttn I MAl 

219 H·73-229 Traquito 2.807 4,5700 14,81 30.67 82 ± I 112 
220 912/ GF-188 FonOiito 4 .803 4,5236 44,65 20.15 238 ± 3 N.T. 
221 934/ GF-400 Oliv. diabâsio 4.802 1,0349 4,048 22.89 98 ± 2 N.T, 
222 SP·3b l hertolito 1.655 0,090 2.765 - 112 
223 SP·3c Lherzolíto 1.662 0,01235 0,5928 60,27 112 

Constantes; ~/J • 4,962 • 10·10 anos· 1; ~K total• 0 .581 • 10" lO anos· I;% atom. de K40 em Ktot. • 0,01167. 
• Vide textC>. Análises com problemas analloicos. 
··Os números da refe•ência correspondem aos da bibliografia. N.T. - Neste Trabalho. 

Rochas alcalinas com padrão geocronológico entre 80 e 120 MA ocor
rem mais ao norte, nos domlnios geográficos das Folhas SG.22 Curitiba e 
SG.23 lguape, constitu indo. por exemplo, as intrusões de " Cananéia" e 
" Barra do Teixeira". 

Por outro lado, considerando válidos os dados de Ribeiro & Teixeira (op. 
CJI. ) e os dados obtidos na análise 912/ GF-188, do Projeto RADAMBRA
SIL, observa-se a possibilidade da existência de um evento mais antigo, de 
idade atribuível pelo menos ao Permiano. 

Deste modo, em virtude da ausência atual de maiores informações geo
lógicas e geocronológicas acerca deste pulso magmático alcalino preco
ce, optou-se, neste relatório, pela sua simples menção, mantendo-se uma 
idade cretácica para estas litologias, ressaltando, no entanto, a possibili
dade de que na área mapeada, ocorrem rochas alcalinas mais antiga:;, vis
to a existência das "Alcalinas Fecho dos Morros", ocorrentes nas Folha S F.23 
Campo Grande (Araújo e/ alu, 19821 de idade permotriássica. 

1.2.20.5 - Litologias e petrografia 

Para a classificação petrográfica dessas rochas seguiu-se o trabalho de Strec
keisen (19731, sendo que os resultados das análisesquimicas, obtidos pelo 
Projeto RADAMBRASIL e compilados também de Pinto, Villwock e Loss 
(19751 •. foram plotados em função das percentagens fornecidas pelo cá I· 
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cu lo da norma CI PW conforme Hutschison ( 19751, conforme pode ser vi· 
sualizado na Figura 1.146. 

Para efeito de descrição as rochas alcalinas foram agrupadas em duas 
assembléias, a dos fonólitos tefríticos, fonólitos e tefritos fonoliticos e a dos 
olivina diabásios. 

AI Fonólitos tefríticos, fonólitos e tefritos fonolíticos 

Em amostra de mão. estas rochas mostram textura porfiritica, com matriz 
afanítica e colorações variáveis entre os tons cinza-esverdeado, cinza-claro 
e cinza-escuro. Os fenocristais apresentam tamanho variável, tendo em mé· 
dia 2 mm, ocasionalmente 14 mm, sendo representados, em maior ou me· 
no r escala, por feldspatos, feldspatóides, piroxênios e granada, dispersa· 
mente distribuídos na matriz. 

No exame ao microscópio, estas rochas apresentam-se porfiriticas, 
quando procedentes de chaminés, enquanto que as amostras oriundas de 
diques ou s11/s exibem textura equigranular f ina. Os fenocristais são, prin
cipalmente, compostos por sanidina, nefelina, albi ta, aegirina-augita e me
lanita, esta última ausente nos corpos tabulares. Possuem aspecto .diomór· 
fico, com a albita, aegirina-augita e melanita apresentando zonação bem 
desenvolvida. A textura da matriz, em função de granulação, pode variar 
de tranquitica a pilotaxltica, sendo evidente a direção do fluxo do material 



magmático. Composicionalmente, em matriz pode-se identificar a presença 
de ripas de sanidina e albita, pequenos grãos de aegirina-augita e melani
ta, sendo escassos os componentes secundários, representados por car
bonatos, sericita, clorita e óxidos de ferro. Os componentes acessórios fo
ram caracterizados como apatita e titanita, ambos ocorrendo na forma de 
microólitos idiomórficos. 

Tentativamente, é ainda englobada, nessa assembléia, a rocha ultramá
fica descrita por Ribeiro & Teixeira (1970) e Ribeiro (1980) na localidade de 
Boqueirão. Segundo Ribeiro (op. cit.), trata-se de rocha formada por piro
xênio magnesiano, de forma amebóide, englobando "poiquiliticamente" 
olivina em forma de glóbulos ou cristais automorfos. A matriz da rocha é · 
formada por olivina automorfa, biotita e vidro intersticial muito pouco al
terado. Ribeiro (op. cit.) referiu-se a esta rocha como semelhante aos mei
mechitos dos autores russos ( Malkov, 1972 apud Ribeiro, op. cit.) salientando 
que o seu posicionamento, por suas características texturais, deveria ter 
se dado através de uma relativamente rápida ascensão do magma a partir 
do manto. 

B) Olivina diabásios 

Emamostra de mão, apresentam tonalidades cinza-escuro a preto, aspec
to maciço e granulação média. Microscopicamente caracterizam-se por uma 
textura ofítica e subofítica, sendo pouco alterados e constituídos, princi
palmente, por plagioclásio, clinopiroxênio e, subordinadamente, olivina. 

O plagioclásio, caracterizado como labradorita, apresenta geminação 
complexa e bem desenvolvida. Englobando as ripas de plagioclásio ou si
tuada em posição intergranular, aparece a pigeonita, com forma irregular 
e, às vezes, parcialmente uralitizada. Ainda, entre as ripas do plagioclásio, 
ocorrem grãos de olivina, bastante fraturados e transformados em anfibó
lio ou em serpentina. Acessoriamente, ocorrem grãos idiomórficos de opa
cos, agulhas de apatita e, às vezes, escapolita injetada em fraturas. Os com
ponentes secundários estão representados pela serpentina, decorrente da 
olivina, clorita e uralita formadas a partir dos clinopiroxênios, e sericita e 
carbonatos, originários dos plagioclásios. 

1.2.20.6 - Caracterização litoquímica 

Para efeito de tratamento qufmico das rochas desta suíte, foram utilizadas 
análises químicas de seis amostras de rochas alcalinas e quatro de olivina
diabásios, às quais foram adicionadas doze análises realizadas por Pinto, 
Villwock e Loss (1975) em rochas alcalinas do arroio Barrocão (Tabs. 1.LIII 
e 1.LIV). 

A partir de dados normativos, as amostras foram plotadas em diagra
ma 0-A-P-F, de Streckeisen (1973) (Fig. 1.146), observando-se uma pre
dominância de termos intermediários, portadores de nefelina normativa, 
plotando no campo de fonólitos tefríticos, fonólitos e tefritos fonolíticos, 
principalmente. Os olivina-diabásios caem próximo ao vértice P ( plagioclá
sio), no campo de diabásios e/ou basaltos. 

As amostras analisadas mostram caráter nitidamente miasquftico, pos
suindo teores de nefelina normativa ( Fig. 1.147). O índice agpaítico das ro
chas alcalinas varia de 0,5 a 0,8, enquanto os olivina diabásios mostram 
menor variação, em torno de 0,1. A afinidade genética das rochas miasquí
ticas com rochas carbonatíticas deve aqui ser ressaltada, embora até o mo
mento não se tenham encontrado carbonatitos ligados às rochas da suíte. 

O diagrama de Cox, Bell e Pankhurst (1979) (Fig. 1.148), de Si02 x Na20 
+ K20, mostra o alto teor em álcalis das rochas alcalinas em relação aos 
olivina-diabásios, que plotam no campo dos basaltos, enquanto que, con
firmando o resultado obtido no diagrama triangular 0-A-P-F, as primeiras 
caem nos campos dos fonólitos, tefritos fonolíticos e fonólitos tefríticos. 

As relações Nb-Zr podem ser analisa~as na Figura 1.149, onde os pon
tos referentes às amostras de rochas alcalinas e de olivina diabásios formam 
um trend positivo, indicando consangüinidade entre os líquidos geradores 
destas litologias. As relações entre estes elementos se tornam mais com
plexas com teores superiores a 700 ppm de Zr e/ou 35 ppm de Nb. 

As relações Rb-Sr e K-Rb podem ser observadas através da análise das 
Figuras 1.150 e 1.151, respectiva·mente. As amostras no primeiro caso for
mam um trend positivo, com os membros mais diferenciados apresentan
do maiores teores de Rb. No segundo caso, as amostras de rochàs alcali
nas constituem um trend horizontalizado, sem mostrar relações com os 
olivina-diabásios. Deve ser ressaltado que um maior adensamento da amos
tragem poderá mudar tais conclusões. 

1.2.21 - Formação Santa Tecla 

1.2.21.1 -Generalidades 
I 

Coube a Carvalho (1932) a designação de "Série Santa Tecla", com 
localidade-tipo na serra de Santa Tecla, situada a nordeste da cidade de Bagé, 
a uma seqüência formada por arenitos cavernosos, ora brancos, endureci
dos por silicificação, ora friáveis e ferruginosos, incluindo seixos de quart
zo, os quais encontrar-se-iam assentados sobre um folhelho fina mente es
tratificado, muito fendilhado na parte exposta, de cor cinza quando fresco 
e amarela, tinta de óxido de ferro, quando alterado. 

L.einz (1942) descreveu um perfil da unidade em pauta, tomado nas pro
ximidades da Estação São Domingos, situada a poucos quilômetros a no
roeste de Bagé, o qual teria mostrado uma seqüência de vinte metros de 
arenitos finos e conglomerados, silicificados e calcificados, diretamente de
positada sobre o embasamento cristalino. 

Martins & Sena Sobrinho (1949), Martins, Senéi"Sobrinho e Beurlen 
(1955) e Beurlen, Sena Sobrinho & Martins (1955) concluíram que a "Sé
rie" Santa Tecla corresponderia a uma formação local e relativamente es
pessa, depositada em uma bacia relativamente profunda, erodida nos gra
nitos, na qual se sedimentaram os materiais de degelo de um inlandsis. A 
idade desta unidade seria carbonífera, uma vez que corresponderia a uma 
formação do Grupo Itararé Sul-Rio-Grandense, mascarada em seus traços 
gerais por uma silicificação secundária. 

Formoso & Willig (1966), trabalhando na área de Olhos-d'Água- Bolena, 
localizada a norte-nordeste de Hulha Negra, definiram a Formação Santa 
Tecla como sendo constituída por conglomerados e arenitos. Na região es
tudada, esta unidade encontrar-se-ia em discordância paralela erosional so
bre a Formação Palermo, sendo caracterizada esta feição geológica, entre 
outros locais, na serra do Arvolito, nas cabeceiras do arroio Jaguarão, e na 
estrada Olhos-d'Água- Bagé. Ainda, observaram que o sistema de falhas 
de direção nordeste, que afetou todas as formações permocarboníferas, 
não atingiu a Formação Santa Tecla. 

• Por sua vez, Tessari & Giffoni (1970), com base na discordância descri
ta por Formoso & Willig (op. cit.), justificaram a necessidade de uma rede
finição do conceito original de Carvalho (op. cit.) para a "Série" Santa Te
cla, o qual, não tendo observado essa discordância, incluiu os folhelhos 
carbonosos da Formação Palermo nessa seqüência sedimentar, o mesmo 
tendo acontecido com Martins & Sena Sobrinho (op. cit. ), Martins, Sena 
Sobrinho e Beurlen (op. cit.) e Beurlen, Se na Sobrinho e Martins (op. cit.). 

1.2.21.2 - Distribuição na área e espessura 

A Formação Santa Tecla encontra-se restrita às Folhas SH.21-Z-B, SH.21-Z-D 
e SH.22-Y-C, relativas à porção sul do Bloco São Gabriel do Escudo Sul
Rio-Grandense. Ocorre, principalmente, em três áreas de contornos irre
gulares, encontrando-se, além dessas, inúmeras outras ocorrências menores 
aleatoriamente distribuídas nas Folhas em questão. Contrastando com o 
relevo suavemente ondulado dessa porção do Escudo Sul-Rio-Grandense, 
as áreas de exposição da Formação Santa Tecla exibem, devido à natureza 
e horizontalidade de seus estratos, feições tabulares características, com
pondo pequenas elevações de topo achatado e vertentes íngremes, facil
mente identificáveis em imagens de radar. 

A maior área de ocorrência localiza-se a norte de Bagé, prolongando
se para leste até as proximidades da cabeceira do arroio das Palmas. A se
gunda área ocorre imediatamente a norte desta, tendo como referência a 
localidade de Torquato Severo. Finalmente, a terceira área de afloramento 
da Formação Santa Tecla, localizada a leste de Estação lbaré, encontra-se, 
a grosso modo, acompanhando a rodovia RS-156 ( Bagé- São Gabriel), até 
próximo às cabeceiras do arroio da Tuna. 

As ocorrências menores desta formação localizam-se, predominante
mente, ao sul do arroio Torrinhas, a leste do arroio do Tigre e a norte de Hu
lha Negra. 

Conforme os trabalhos de Formoso & Willig (1966) e Tessari & Giffoni 
(1970) a Formação Santa Tecla teria uma espessura máxima em torno de 
32 a 39m. 

1.2.21.3 - Posição estratigráfica 

A Formação Santa Tecla sobrepõe-se, discordantemente, a todas as ou
tras unidades que com ela fazem contato na porção sul do Bloco São Ga
briel do Escudo Sul-Rio-Grandense. 

A nor-nordeste de Bagé, na região de Torquato Severo, a sul da Falha 
Cerro dos Cabritos, bem como a sul do arroio Torrinhas e a oeste da Falha 
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TABELA l.LIII 
Sulte Alcalina Passo da Capela. Análises qulmlcas e composições normativas 

N? da amostra V-10' V-26' V-42' V-50-3' V-55' V-56* V-65' V-56-1' V-67' 

Si02 52,63 51,93 51,00 51,92 48,85 49,02 52,30 43,52 50,28 
A120 3 21,01 24,22 22,55 21,74 23,05 22,37 25,12 18,66 22,94 

Fe20 3 0,96 2,11 1,37 0,70 1,00 2,92 1,51 8,26 3,53 
FeO 2,02 1,11 2,46 2,80 3,66 0,97 1,23 4,38 0,51 

U)~ MnO 0,05 0,06 0,07 O,Q7 0,08 0,04 0,11 0,08 0,06 

.~ áJ 
MgO 0,66 0,51 0,94 0,97 2,28 1,50 0,20 10,93 1,28 

E 15 CaO 3,81 2,46 3,28 3,69 1,43 1,43 1,32 9,98 4,71 
·s ·rn Na20 8,24 8,68 7,96 6,40 7,18 9,20 10,04 2,76 7,32 
cr E 
~ lS K20 4,94 5,30 4,30 4,76 5,32 4,58 5,50 0,74 4,20 

~ ~ Ti02 0,14 0,15 O, 15 0,14 0,13 0,13 0,10 0,18 0,20 

:i ~ P20s 0,16 0,17 0,01 O, 19 0,18 0,17 ~ 0,05 0,02 

üi H20 0,34 0,35 0,23 0,75 0,17 0,79 0,31 0,32 0,25 
PF 5,65 2,38 5,25 5,32 5,85 6,22 2,76 0,77 4,24 

Total 100,51 99,41 99,57 99,45 99,18 99,34 100,50 100,63 99,54 

Nb 125 171 105 125 300 405 157 tr 119 
Ta ~ ~ - - -

Ê Zr 466 392 392 422 622 392 529 96 585 
"- H f ~ -_e, 

C e ~ -
~ 

~ ~ - ~ ~ ~ 

y 32 35 44 31 49 34 tr 35 50 
c 

Yb ~ m ~ 
~ -

E 
La 256 290 209 183 196 tr 247 tr 222 

Ê 
c C a - - - ~ - -
" Be ~ - - - - -~ - - -
ill Li - - - -

Rb -
Sr 1200 11000 9000 9000 3600 4630 880 500 6300 

Quartzo o o o o o o o o o 
Ortoclásio 27,20 31,86 22,61 24,48 24,11 26,53 33,52 o 23,63 
Albita 30,56 21,49 28,81 31,66 27,74 26,18 20,88 15,20 25,31 
Anortita 6,58 12,23 14,25 17,91 7,26 6,99 6,89 32,41 18,64 
Biotita 6,44 2,28 7,11 9,79 16,43 5,56 2,30 5,64 4,54 

A c. o o o o o o o o o 
Hornblenda Ed. o o o o o o o 16,31 o 

~ Ri. o o o o o Q. o o o 
~ 
c 
~ Nefelina 21,46 26,28 21,03 12,77 18,43 28,99 33,29 0,20 19,54 
.c NS o o o o o o o o o ::l 
~ Wollastonita 5)2 1,01 2,47 1,31 o 0,37 o o 3,24 J: 

d> 
iJi 
:i En. o o o o o o o 10,57 o 
a. 

Hiperstênio Fs. o o o o o o o 0,48 o 
ü 

E a Olivina o o o o o o o 7,78 o 
z Titanita 0,37 0,39 0.40 0,37 0,35 0,36 0,26 0,39 0,53 

llmenita o o o o o o o o o 
Hematita o o o o o 0,82 o o 2,50 
Magnetita 1,54 3,32 2.20 1,12 1,62 3,56 2.40 10,89 1,98 
Zircão 0,10 0,08 0,08 0,09 0,14 0,08 0,11 0,02 0,13 
Fluorita o o o o o o o o o 
Apatita 0,41 0,43 0,02 0,49 0,47 0,45 0,02 0,10 0,05 
Cal cita o o o o o o o o o 
Corindon o o o o 3,36 o 0,32 o o 

Razão de alcalinidade 3,23 3,20 2,81 2,56 3,09 3,75 3,85 1,22 2.43 
de Wright 119691 

Q o o o o o o o o o 
A 60,37 51,25 46,47 49,26 58,59 53,28 53,75 o 43,26 
p 14,61 19,67 29,28 36,03 17,63 14,03 11,05 99,58 34,28 
F 25,01 29,07 24,25 14,71 23,77 32,68 35,20 0,42 22,46 
Coef. agpaít. 0,62 0,58 0,54 0,51 0,54 0,62 0,62 O, 19 0,52 

Classificação petrográfica das amostras analisadas: V-10- fonólito a nefelina e hauninita; V-26- fonólito a nefelina tefrítico; V-42- tefrito a nefelina fonolítico; V-50.3 e V-55 fonólito a nefelina tefrltico; V-56 
- fonólito a nefelina e haunita/nefelinito; V-65 ~ nefelinito/fonólito a nefelina e haunita; V-66.1 basalto a andesina e olivina; V-67- tefrito a nefelina fonolltico; V-76- fonólito a nefelina e haunita; V-53-
tefrito a nefelina fonolltico; V-57 fonólito a nefelina tefrltico; 912/GF-260.2- fonólito tefrítico; 912/GF-188- fonólito; 912/GF-2226 e 912/GF-260.1 ~ aegirina-augita fonólito; 912/GF-262 e 912/GF-263 
fonólito tefrítico; 963/RB-258 latito párfiro. 
'Análises compiladas de Pinto, Villwock e Loss 119751 
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V-53 V-57 
912/GF 912/GF 912/GF 912/GF 912/GF 912/GF 963/RB 

V-76* 260.2 188 2228 260.1. 262 263 258 

54,22 48,19 49,11 49,20 53,18 54,50 49,50 51,50 52,50 67,10 

24,16 21,57 23,19 18,34 20,40 20,20 18,20 20,10 20,40 15,10 

o.n 0,69 2,60 3,30 4,13 3,64 3,15 2,95 3,42 1,92 

1,85 5,12 1,25 1,82 0,94 0,51 1,51 1,27 0,63 1,46 

0,06 0,05 0,07 0,31 0,23 0,19 0,26 0;22 0,22 0,11 

0,16 1,04 1,36 o,n <0,10 0,15 0,70 0,64 0,45 1,06 

0,92 6,71 1,98 6,39 0,82 0,66 5,68 4,52 4,21 1,99 

9,68 6,24 7,80 7,38 9,94 12,30 9,22 5,96 5,34 4,74 

5,82 4,38 4,86 4,38 5,28 4,n 4,70 4,59 5,34 3,18 

0,14 0,24 0,13 0,54 <0,10 0,17 0,59 0,54 0,46 0,51 

0,10 0,17 0,15 0,11 <0,10 <0,10 0,24 0,23 <0,10 0,12 

0,11 0,18 1,24 - - - - - - -

1,63 5,17 6,23 4,79 4,20 3,05 4,27 6,05 5,19 2,20 

99,37 99,75 99,97 97,31 99,42 100,19 98,02 98,57 98,26 99,48 

161 - - 170 96 32 108 120 108 <20 

- -- <500 - <500 <500 <500 <500 <500 

851 - - 370 960 790 320 360 290 360 

- -- <200 - <100 <100 <100 <100 <100 

- -- 210 - <150 <150 <150 <150 <150 

39 - - 10 - 29 34 38 35 36 

- - - - - - - - - -
196 - - 160 116 <30 116 128 160 <30 

- - - - - - - - - -

- - - <2 14 <2 <2 <2 <2 <2 

- - - <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 

- - - 144 103 86 151 145 192 155 

3700 - - 2800 100 50 3680 4190 5000 360 

o o o o o o o o o o 
32,32 18,70 28,32 25,74 33,86 29,29 28,98 27,81 33,02 -
29,30 21l,18 28,37 25,26 27,53 31,62 12,98 34,32 31,96 -

4,83 19,45 9,34 4,48 o o o 15,87 17,22 -
4,36 15,80 5,21 4,39 0,36 0,53 2,56 2,65 1,61 -

o o o o o o o o o -

o o o o o o o o o -
o o o o o 3,18 8,37 o o -

26,80 17,58 21,36 20,84 25,81 24,09 29,20 9,80 8,00 -

o o o o o 6,12 1,61 o o -

o 6,09 o 12,03 o 0,91 11,90 2,66 1,94 -

o o o o o o o o o -

o o o o o o o o o -

o o o o o o o o o -

0,36 0,64 0,36 1,47 o 0,44 1,60 1,45 1,22 -
o o o o o o o o o -

o o o o o 3,39 2,10 o 1,72 -
1,12 1,11 4,28 5,41 o o o 2,76 2,97 -
0,18 o o 0,08 0,21 0,17 0,07 0,08 0,06 -

o o o o o o o o o -
0,25 0,44 0,40 0,29 o 0,25 0,63 0,59 0,25 -

o o o o o o o o o -
0,49 o 2,26 o o o o o o -

4,13 2,20 3,02 2,81 6,07 9,86 3,79 2,50 2,53 -

o o o o o o o o o -
61,99 37,67 56,81 61,91 70,33 71,66 58,96 56,56 59,69 -
9,27 39,17 18,74 10,78 o o o 32,28 31,24 -

28,74 23,16 24,44 27,30 29,66 28,34 41,04 11,17 8,87 -
0,63 0,49 0,55 0,64 0,75 0,84 0,76 0,52 0,52 0,52 

·-
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TABELA 1.LIV 
Suíte Alcalina Passo da Capela. Análises químicas e composições normativas 

do Olivina Diabásio Rondinha 

934/GF 934/GF 944/LK 
N? da amostra 

547.3 547.2 430 

Si02 43,60 43,60 53,10 

AIP3 20,89 20,40 13,20 

Fep3 3,95 4,41 5,74 

FeO 4,91 3,84 2,77 

MnO O, 12 •0, 10 O, 13 

MgO 6,65 6,11 6,88 

C aO 10,84 13,40 8,52 

Na20 2,16 2,05 3,50 
K20 0,64 0,61 1,81 
Ti02 0,73 0,70 0,81 

P20s <0,10 <0, 10 0,36 
H20 - -

PF 2,83 3,49 2,21 

Total 97,42 98,81 99,03 

Nb - 20 <20 
Ta - < 500 -

Zr < 10 34 240 
H f - < 100 -
C e - < 150 -
y -· 12 23 
Yb ·- -
La - < 30 <30 
C a -

Be - <2 ·-

Li <50 <50 -
Rb 26 27 -

Sr 480 740 1000 

Ouartzo o o 3,68 

Ortoc\ásio o o 11,00 

Albita 16,69 12,89 30,47 

Anortita 47,95 46,78 15,39 

Biotita 5,61 5,60 o 

Ac. o 7,40 o 
Hornblenda Ed. 8.41 16,91 o 

Ri. o o o 

Nefelina o o o 
NS o o ó 
Wollastonita o 1,51 o 

En. 6,94 o 8,16 
Hiperstênio Fs. 2,48 o -

Olivina 4,76 o o 
Titanita 1,89 1,80 o 
llmenita o o 1,58 

Hematita o o 1,12 

Magnetita 6,13 6,82 7,10 

Zircão o o 0,05 

Fluorita o o o 
Apatita 0,25 0,25 0,88 

Calcita o o .. 

Corfndon o o o 
Cromita 0,13 

Diopsídio 20,42 

Razão de alcalinidade 
1,19 1,17 1,65 

de Wright 119691 

Q o o 6,08 

A o o 39,14 
p 99,99 99,99 54,77 

F o o o 
Coe!. agpaít. 0,13 O, 13 0,40 

934/GF 

400 

46,93 
17,00 

3,24 
7,00 
0,18 

3,53 
10,81 
3,91 

0,87 
1,85 

<0, 10 
-

1,87 

97,29 

72 
-
-
-
·-

-

-

-

-

--

... 

-
-

o 
o 

29,73 
27,50 

8,60 

4,13 
16,69 

o 

o 
o 

3,44 

o 
o 

o 
4,75 

o 
o 

5,01 

o 
o 

0,25 

o 
o 

-

1,41 

o 
o 

99,99 

o 
0,28 

Classificação petrográfica das amostras analisadas: 934/GF-547.3, 934/GF-547.2, 944/LK-430 e 
934/GF-400- olivina diabásio 

240/GEOLOGIA 

Q 

• 

6'~ Átcalí-felds. traquito c/ fÓide 
i- Troquito c/ fÓide 
e'- Lotito c/ fÓide 

, fAndesito c/ fÓide 
9 \.Basalto c/ fÓ,de 

, )Andesito c/ fÓide 
10 \§osolto c/ fÓide 

12 

l • 
a' 

• 

• • • 

150 15b 

I 
I 

- _l--

15c 

F 

11- FonÓlito 
12- FonÓiito tefrítico 
13- Tefrito fonolitico 

14- Tefrito basonito 
15o-Foidito fonoiÍtico 
15b-Foidito tefrítico 
15c- F o i dito 

Suite Alcalino Posso do Capela 

• Rochas alcalinos feldspotóidicos 

Olivino dia bdsios 

a 
p 

Fig. 1.146- Diagrama triangular 0-A-P-F normativo, de Streckeisen (1973). Suíte Alcalina Passo 
da Capela. 
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Fig. 1.150 - Diagrama de dispersão Rb x Sr. Suíte Alcalina Passo da Capela. 
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Fig. 1.148- Diagrama binário Si02 x 1Na20 + K20l, de Cox, 8ell e Pankhurst (19791. Suíte Alcali
na Passo da Capela. 
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Fig. 1.149- Diagrama de dispersão Nb x Zr. Suite Alcalina Passo da Capela. 
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Fig. 1.151 - Diagrama de dispersão K x Rb. Suite Alcalina Passo d~ Capela . 

Passo dos Enforcados, a Formação Santa Tecla sobrepõe-se discordante
mente a rochas gnáissico-migmáticas do Complexo CambaL 

Na região de TorquatGSevero, rochas dessa unidade encontram-sere
cobrindo, discordantemente, os Granitos Santo Afonso e Saibro, e da re
gião da Falha Cerro dos Cabritos para noroeste, da mesma forma, a For
mação Santa Tecla ocorre capeando o Granito Jaguari- Lavras do SuL 

Em relação ao Grupo Guatá, a Formação Santa Tecla encontra-se re
cobrindo esta unidade litoestratigráfica desde a nor-nordeste de Hulha Ne
gra, daí estendendo-se de modo descontínuo, para oeste, até as proximi
dades de Torquato Severo. Nessas áreas, pacotes de arenitos de granula
ção média a fina, bem selecionados, com folhelhos e siltitos intercalados 
e dispostos de forma perfeitamente estratificada, relacionados ao Grupo 
Guatá, apresentam-se recobertos, discordantemente, por arenitos caver-
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nosos, ferruginosos ou silicificados, e conglomerados silicificados, desti
tuídos de quaisquer evidências de .estratificação. 

Em suas áreas menores de ocorrência, a Formação Santa Tecla encontra
se recobrindo, discordantemente, rochas do Complexo Vacacaí, a sul de 
Falha Cerro dos Cabritos, a Formação Mangueirão e a Suíte Intrusiva Pas
so da Capela, a leste da Falha Passo dos Enforcados, a Formação Acam
pamento Velho, a leste da Estação Vauthier, e a Formação Santa Bárbara, 
a leste do arroio do Tigre. 

1.2.21.4- Litologias e ambiente de sedimentação 

A Formação Santa Tecla acha-se litologicamente representada por areni
tos e conglomerados, constituindo um pacote maciço, com estratificação 
ausente ou pouco evidente devido aos processos secundários que afeta
ram estas rochas. 

Os arenitos caracterizam-se por apresentarem coloração geralmente 
avermelhada, secundariamente rosa-avermelhado, branca e amarelada. Têm 
granulação média a fina, mais raramente grosseira, são bem classificados, 
friáveis, porosos e, mais localmente, compactos e duros, sem estratifica
ção. Segundo Formoso & Willig (1966) e Francescatto & Lisboa (1979) es
tes arenitos são compostos fundamentalmente por grãos subarredonda
dos a arredondados, localmente angulosos, de quartzo e, mais raramente, 
feldspatos (microclínio). normalmente caulinizados, ocorrendo, acessoria
mente, zircão, turmalina, hornblenda, opacos e granadas, o conjunto sen
do cimentado por óxidos de ferro, sílica e carbonatos. O cimento silicoso 
é constituído por calcedônia, a qual encontra-se disposta radialmente em 
torno dos grãos de quartzo. Concentrações silicosas de hábito mamelonar 
encontram-se normalmente dispersas ao longo de determinados níveis ou, 
mesmo, concentradas em superfície. Utilizando a classificação de Pettijohn 
(1957), Francescatto & Lisboa (1979) classificaram estes arenitos como 
quartzo arenitos. 

Localmente são encontrados, na base dessa unidade, conglomerados 
de coloração amarelada ou esbranquiçada, constituídos por seixos arredon
dados e subarredondados, compostos predominantemente por quartzo e, 
secundariamente, por rochas graníticas e metamórficas. O tamanho dos 
seixos raramente ultrapassa 10 em e a matriz é quartzosa, cimentada por 
sílica e carbonatos. 

A partir das características litológicas relativas à Formação Santa Te
cla, o estudo do seu ambiente de sedimentação torna-se bastante com
plexo e dificultado pela inexistência de associações litológicas e feições pri
márias que melhor definam as condições paleoambientais. 

Martins & Sena Sobrinho (1949), Martins, Sena Sobrinho e Beurlen 
(1955) e Beurlen, Sena Sobrinho e Martins (1955) admitiram que os sedi
mentos relacionados à Formação Santa Tecla seriam provavelmente de ori
gem lacustre, associadas a eventos glaciais e fluviogladais. 

Tessari & Giffoni (1970), analisando as várias hipóteses referentes à For
mação Santa Tecla, sugeriram, para esta unidade, um ambiente de depo
sição subaquoso, provavelmente lacustre. A ausência de estruturas primárias 
torrenciais sugeriria a inexistência ou pequena influência das mesmas, o 
que seria de se esperar sob um.clima árido ou semi-árido. Assim, a precipi
tação fluvial seria insuficiente para causar escoamento superficial, e o vento 
seria, então, o agente transportador predominante. A ausência de evapo
ritos, segundo os mesmos autores, indicaria a interligação deste ambien
te lacustre com outras massas aquosas, o que compensaria e taxa de eva
poração. lssler et a/ii (1972) postularam que as litologias da Formação San
ta Tecla representariam, provavelmente, pequenas bacias localizadas e con
dicionadas a um clima quente. Informaram ainda que, segundo sugestão 
de alguns geólogos, esta formação constituiria mais uma unidade 
edafoestratigráfica. 

Não se dispondo de dados adicionais acerca desta unidade, acatam
se, com reservas, as assertivas de Tessari & Giffoni (op. cit.) com referência 
ao ambiente de sedimentação da Formação Santa Tecla, considerando-se 
como de deposição subaquosa em ambiente árido ou semi-árido, prova
velmente lacustre com restrições, entretanto, à atuação do vento como 
agente transportador principal. 

1.2.21.5- Idade e paleontologia 

Até o momento afossilífera, a fixação cronológica da Formação Santa Te
cla tem originado, desde a sua criação, inúmeras interpretações. · 

Carvalho (1932) situou esta unidade como pós-permiana, devido à sua 
"situação dominante sobre os sedimentos permianos que formam regiões 
mais baixas". Neste trabalho, citou que "o Dr. Karl Walther sugeriu idade 
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cretácea para esta formação". Leinz (1942) considerou a "Série" Santa Te
cla como pertencente ao Cretáceo e estratigraficamente acima das efusi
vas basálticas. Oliveira & Leonardos (1943) relacionaram a unidade em ques
tão tanto ao Jurássico como ao Cretáceo. Martins & Sena Sobrinho (1949) 
e, posteriormente, Martins, Se na Sobrinho e Beurlen (1955) e Beurlen, Sena 
Sobrinho e Martins (1955), consideraram a "Série" Santa Tecla como uma 
formação do "Grupo Itararé" e, portanto, atribuindo-lhe uma idade 
carbonífera. 

A partir da caracterização da discordância entre as Formações Paler
mo e Santa Tecla, Formoso & Willig (1966) concluíram que a Formação Santa 
Tecla seria bem mais jovem do que o Permocarbonífero. Ainda, como cri
tério utilizado para a determinação relativa da idade dessas rochas, ressal
taram que a Formação Santa Tecla não se apresenta afetada pelos diver
sos falhamentos noroeste que atingiram o Escudo Sul-Rio-Grandense, tendo 
indicado a opinião de Carvalho (1932), sobre a idade da Formação Santa 
Tecla, como sendo a mais provável. 

Por sua vez, Tessari & Giffoni (1970) admitiram que a Formação Santa 
Tecla seria posterior ao vulcanismo basáltico da Bacia do Paraná, bem co
mo aos eventos tectônicos relacionados a esta fase de grande instabilida
de crustal, e a partir daí concluíram que esta unidade seria posterior ao Cre
táceo, possivelmente do Terciário Inferior (Paleógeno). 

Não tendo sido possível a obtenção de maiores dados acerca da idade 
dessas litologias, a não ser aquelas referidas pelos autores citados, neste 
relatório é consignada ao Terciário a deposição destes sedimentos, face às 
suas relações de contato com hipabissais referíveis à Formação Serra Ge
ral e com rochas alcalinas atribuídas à Suíte Passo da Capela. 

1.2.22- Formação Tupanciretã 

1.2.22.1 - Generalidades 

Essa seqüência foi durante muito tempo interpretada como constituindo 
"janelas" da Formação Botucatu dentro dos basaltos da Formação Serra 
Geral. Menegotto, Sartori e Maciel Filho (1968) reconheceram-na como pós
Serra Geral, tendo introduzido a designação de Formação Tupanciretã pa
ra esses sedimentos em alusão à cidade homônima (Folha SH .22-V-CJ, que 
lhe empresta o nome e onde se situa a sua seção-tipo. Posteriormente Ga
mermann et alii (1973) ampliaram a área de ocorrência dessa unidade, que 
é restrita ao Estado do Rio Grande do Sul. 

Menegotto (1971). executando análises sedimentológicas, chegou a no
vas conclusões a respeito da gênese desta formação, tendo sugerido a pro
veniência destes sedimentos de áreas-fonte situadas sobre o Escudo Sul
Rio-Grandense. 

Coulon, Gamermann e Formoso (1973). baseados no estudo da fração 
argilosa dessa unidade, sugeriram uma outra hipótese para explicar a ori
gem desses sedimentos, relacionando-os a áreas-fonte situadas em regiões 
subandinas, localizadas a oeste. 

1.2.22.2 - Distribuição na área e espessura 

Os sedimentos da Formação Tupanciretã afloram principalmente na região 
da cidade homônima (Folha SH.22-V-CJ, onde se encontra sua seção-tipo, 
estendendo-se, sem continuidade física, por grande parte do Planalto das 
Missões, nos municípios de Santiago (SH .21-X-DJ, Cruz Alta (SH .22-Y-CJ, 
Santa Bárbara do Sul, Carazinho (SH.22-V-AJ e Passo Fundo (SH.22-V-BJ. 
Ocorrem, de um modo geral, nas partes mais elevadas da topografia, com
pondo elevações em adiantado estágio de dissecação, o que lhes confere, 
em imagens de radar, uma textura lobular característica. Esta unidade é res
trita ao Estado do Rio Grande do Sul, encontrando-se a maior parte de suas 
exposições na área em estudo. 

A espessura média na seção-tipo, segundo Menegotto, Sartori e Ma
ciel Filho (1968) é de 60 m, enquanto que a possança máxima atinge cerca 
de80 m. 

1.2.22.3 - Posição estratigráfica 

Os sedimentos da Formação Tupanciretã encontram-se discordantemen
te assentes sobre as efusivas da Formação Serra Geral. Sendo até o mo
mento afossilífera, sua boa compactação e sua deposição em bacia ante
rior à formação da atual topografia levaram Menegotto, Sartori e Maciel 
Filho (1968) a levantarem a possibilidade desta unidade constituir uma ex
tensão da Formação Bauru. 

Fúlfaro, Gama Junior e Soares (1980) consideraram que a sedimenta
ção do Grupo Bauru teria se dado em uma bacia tectônica desenvolvida 



na porção central e norte da Bacia do Paraná, acrescentando que a razão 
de subsidência dessa bacia nunca teria sido uniforme, havendo migração 
dosseusdepocentros. Assim, no Cretáceo Superior teria havido uma com
partimentação da bacia, com a sedimentação do Grupo Bauru ao norte do 
Arco de Ponta Grossa e com soerguimento seguido de erosão ao sul deste 
elemento estrutural. 

Segundo os autores retrorreferidos, a FormaçãoTupanciretã " ... Em
bora com grande expressão em sua área de ocorrência, não possui depósi
tos correlacionáveis em idêntica posição no Brasil meridional. São sedimen
tos de origem fluvial, aos quais não se pode deixar de anotar um caráter 
torrencial, devido principalmente à sua marcante heterogeneidade ... " 

1.2.22.4- Litologias e ambiente de sedimentação 

o pacote litológico que constitui essa formação é composto por arenitos 
conglomeráticos, conglomerados basais e finas camadas de argila. A lito
logia predominante, entretanto, é representada pelos arenitos. São, via de 
regra, de cor avermelhada, às vezes amarelo-esverdeados, com granula
ção variável de fina a média, mal classificados, eventualmente conglome
ráticos e constituídos essencialmente de quartzo e, subordinadamente, felds
pato alterado a caulinita. Como acessórios ocorrem granada, magnetita, 
turmalina, zircão, estaurolita, monazita, distênio, esfeno e epídoto. 
Apresentam-se, de modo geral, muito friáveis e, às vezes, endurecidos por 
silicificação epigenética, sendo o cimento mais comum o óxido de ferro. 
São geralmente maciços, podendo, entretanto, exibir estratificação plano
paralela e cruzada do tipo fluvial. 

Os conglomerados, via de regra, ocorrem na base da seqüência e são 
constituídos por uma matriz arenosa, às vezes areno-argilosa, de colora
ção avermelhada ou amarelo-esverdeada, de granulação fina a média, con
tendo seixos e blocos subangulosos de basalto amigdalóide e/ou efusivas 
ácidas, quase sempre totalmente alterados, calcedônia e quartzo leitoso. 

As camadas argilosas apresentam, de um modo geral, pequena espes
sura e intercalam-se com a seqüência arenosa, particularmente próximo 
ao seu topo. 

A origem dos sedimentos da Formação Tupanciretã tem sido bastante 
discutida, com a maioria dos autores admitindo que a sua deposição deu
se em ambiente fluviolacustre. No que diz respeito à area-fonte dos sedi
mentos em questão, Menegotto, Sartori e Maciel Filho (1968) atribuiram
nos como oriundos exclusivamente de áreas basálticas. Menegotto (1971) 
constatou haver uma variação faciológica lateral na Formação Tupancire
tã, com os conglomerados, abundantes em suas áreas de afloramento mais 
meridional, dando lugar a sedimentos mais finos, arenitos e siltitos, em di
reção a norte. Identificando minerais pesados em associações de provável 
origem metamórfica, o mesmo autor interpretou as estruturas sedimenta
res apresentadas por essas rochas como sugestivas de uma drenagem cor
rendo de sul para norte, cujas nascentes situar-se-iam na região hoje ocu
pada pela Depressão Central, atribuindo, como fonte dos sedimentos, além 
dos basaltos, rochas do embasamento e o Arenito Botucatu. 

Uma terceira hipótese acerca da origem desses sedimentos foi defen
dida por Coulon, Gamermann e Formoso (1973), os quais sugeriram a sua 
proveniência a partir dos basaltos da Formação Serra Geral e de rochas íg
neas plutônicas, metamórficas de alto grau ou sedimentares quartzo
feldspáticas retrabalhadas, situadas nos flancos das serras andinas, 
correlacionando-os com sedimentos chaco-pampeanos. 

A contribuição dos basaltos e das efusivas ácidas na formação dos con
glomerados e, muito provavelmente, dos níveis argilosos que constituem 
essa seqüência é evidente. Já em relação à origem da grande quantidade 
de arenitos, Menegotto (1971) identificou grãos de quartzo com textura 
fosca em tais depósitos, caracterizando, desta forma, a contribuição de ma
terial de origem eólica. 

Assim, como já se referiu, paralelamente à efusão das vulcânicas Ser
ra Geral havia a intromissão, entre os derrames, de arenitos eólicos oriun
dos de porções a sul da bacia, o que é evidenciado pela abundância de are
~itos interderrames nas escarpas do Planalto das Araucárias, tendo alguns, 
Inclusive, atingido níveis estratigráficos próximos aos derrames ácidos máis 
superiores dessa formação. Com o encerramento do vulcanismo Serra Geral, 
à época provavelmente as efusivas encontravam-se em cotas mais baixas 
d~ que o Escudo Sul-Rio-Grandense, a sul, e mesmo também mais depri
midas do que os sedimentos Rosário do Sul e Botucatu que hoje ocupam 
a Depressão Central Gaúcha. Tais diferenças de elevação propiciaram, en
tão, o estabelecimento de uma rede de drenagem de sentido sul-norte (Me
negotto, 1971) que, c11rreando sedimentos oriundos do cristalino, do gon
dt:ana e dos próprios basaltos, depositaram-nos em seus sítios atuais, que 

constituiam extensas e baixas planicies aluviais. É bastante notória a pre
sença de arenitos de origem eólica, aflorantes na região do Planalto das Mis
sões e situados muito próximos aos depósitos areníticos Tupanciretã, sendo 
provável que estes tenham também contribuído como fonte dos sedimen
tos fluviais pós-Serra Geral, explicando, assim, a abundância de material 
arenoso existente nos mesmos. 

1.2.22.5- Idade e paleontologia 

Considerando que, até o presente, a Formação Tupanciretã é afossilífera, 
a idade dessa unidade tem sido atribuída, com reservas, ao Cretáceo
Terciário. Tendo em mente as restrições de Fúlfaro, Gama Junior e Soares 
(1980) em relação a uma correlação desses sedimentos com o Grupo Bau
ru, considera-se aqui a Formação Tupanciretã como depositada no Terciá
rio, ressaltando que a eventual descoberta de fósseis nestas rochas, ou a 
sua datação relativa por métodos indiretos, poderá fornecer dados mais con
clusivos quanto ao seu posicionamento. 

1.2.23- Grupo Patos 

1.2.23.1 -Generalidades 

Em estudo sobre a Planície Costeira do Rio Grande do Sul, Delaney (1965) 
introduziu a denominação Patos, na categoria de grupo, para designar to
das as litologias encontradas na seqüência pleistocênica, abrangendo as 
Formações ltapoã (mais antiga), Graxaim, Chuí e suas equivalentes. O nome 
dessa unidade foi derivado da lagoa dos Patos, em torno da qual a maioria 
das litologias a ela relacionadas está representada. 

Jost (1971a e b) e Jost, Pinto e Loss (1971) reformularam a estratigrafia 
apresentada por Delaney (op. cit.), atribuindo à Formação ltapoã idade mais 
jovem do que as Formações Graxaim e Chuí, tendo incluido, também nes
se grupo, litologias do Holoceno. Jost (op. cit.) aventou a possibilidade de 
que a Formação Graxaim tenha se depositado desde o Mioceno até o Pleis
toceno Superior (Wisconsin ?). 

No presente trabalho, o Grupo Patos engloba as Formações Graxaim, 
Chuí e ltapoã, em ordem de deposição e com idades desde o Terciário Su
perior ao Pleistoceno Superior. 

1.2.23.2- Formação Graxaim 

1.2.23.2.1 - Generalidades 

Proposta por Delaney (1965), esta unidade é referida ao povoado de Gra
xaim, no município de Camaquã, no Rio Grande do Sul. Nessa área foram 
perfurados dois poços pela PETROBRÁS, sendo que o poço Ga-st-1-RS 
foi indicado como seção-tipo dessa unidade. 

Segundo o conceito original de Delaney (op. cit.), a designação Gra
xaim foi atribuida ao arcóseo que aflora na região homônima, tendo sido 
indicados como seção-tipo o poço acima referido e o afloramento localiza
do a 500 m ao sul do cruzamento da rodovia BR-116 com a estrada para São 
Lourenço do Sul, considerado como típico dessa unidade. 

Bigarella & Andrade (1965) identificaram três superficies erosivas for
madas durante a sedimentação da Formação Graxaim, propondo a subdi
visão dessa unidade em três porções, designadas Formação Graxaim I (11-
linoisan). Formação Graxaim 11 (Kansan) e Formação Graxaim 111 
(Nebraskan). 

Jost (1971a e bl sugeriu que a Formação Graxaim fosse abordada co
mo uma grande unidade litoestratigráfica, passivel de subdivisão e repre
sentada por uma seqüência relativamente espessa de depósitos continen
tais com intercalações de niveis de depósitos marinhos transgressivos. 

Carraro et alii (1974) mencionaram que a Formação Graxaim, conforme 
proposição de Delaney (1965), designaria areias feldspáticas que transgri
dem rochas terciárias a oeste da lagoa dos Patos, tendo acrescentado que, 
devido à presença de fósseis do grupo dos proteroterifdeos, a formação seria 
de idade pliocênica. 

1.2.23.2.2- Distribuição na área e espessura 

A Formação Graxaim ocorre a oeste da lagoa dos Patos, desenvolvendo
se desde a norte de Arroio Grande, nos municipios de Pedro Osório, Pelo
tas, São Lourenço do Sul, Camaquã, Tapes, Barra do Ribeiro e Guaiba, suas 
exposições mais setentrionais encontrando-se logo a sul da última cidade. 

Exposições de litologias da formação Graxaim encontram-se ao longo 
da rodovia BR-116 nas localidades acima mencionadas, muitos afloramen
tos ocorrendo entre elevações do embasamento. A ocorrência dos sedi
mentos dessa unidade constitui uma faixa alongada no sentido da lagoa dos 
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Patos (NE-SO), sendo interrompida na localidade de Tapes, local em que 
tais sedimentos encontram-se recobertos pela Formação ltapoã. 

De acordo com Delaney (1965), a espessura desta unidade, estabeleci
da através da perfuração de poços estratigráficos pela PETROBRÁS na lo
calidade de Graxaim, seria de 100m, tendo sido mencionadas espessuras 
de 65 m em Pelotas e 10m no limite oeste da planície laguna r. Segundo o 
autor acima referido, seria difícil estimar a espessura total dos sedimentos 
dessa unidade, porquanto a porção leste teria sido afetada por atividade 
tectônica. 

Closs (1970), na descrição das sondagens efetuadas pela PETROBRÁS 
na Bacia de Pelotas, referiu ao poço Ga-st-1-RS uma espessura de 112m 
para os sedimentos da Formação Graxaim. No poço Ga-st-2-RS essa uni
dade estaria representada por espessura de 108m. 

Em estudo efetuado na Planície Costeira do Rio Grande do Sul, Jost 
(1971a) mencionou que" ... A deposição mais significativa, após o Mioce
no marinho, passa a ter uma natureza dominantemente continental, inter
rompida por um número até agora desconhecido de rápidas transgressões 
marinhas. A espessura destes sedimentos continentais oscila entre um má
ximo de 270m na sondagem de Mostardas, decrescendo gradativamente 
de valor de leste para oeste até tornar-se nula de encontro aos contrafor
tes do Escudo Pré-Cambriano". 

1.2.23.2.3 - Posição estratigráfica 

Conforme os trabalhos desenvolvidos na Planície Costeira do Rio Grande 
do Sul por Delaney (1965), a Formação Graxaim recobriria estratigrafica
mente a Formação ltapoã, estando sotoposta à Formação Chuí. 

O contato inferior dos sedimentos arcoseanos desta unidade com lito
logias do Terciário, verificado em sondagens na região de Graxaim, seria, 
segundo Delaney (op. cit), aparentemente discordante. 

Closs (1970) considerou que, litologicamente, não seria possível sepa
rar a Formação Graxaim da seqüência miocênica nas sondagens efetua
das na Bacia de Pelotas. Segundo esse autor, embora os sedimentos da 
seqüência quaternária sejam considerados pleistocênicos e os do Terciá
rio miocênicos, não seria possível observar nessas seqüências sedimenta
res nenhuma modificação brusca que justificasse uma separação entre 
ambas. 

Posteriormente, Jost, Pinto e Loss (1971) verificaram que a Formação 
Graxaim encontra-se recoberta pela Formação ltapoã na área entre Barra 
do Ribeiro e Tapes, tendo considerado que a Formação Chuí, tal como pro
pôs Delaney (1965), seria mais jovem do que a Formação Graxaim. 

Jost (1971a) referiu-se ao fato de que, após os depósitos miocênicos ma
rinhos, ocorreu a deposição de uma seqüência relativamente espessa de 
depósitos continentais que caracterizam a Formação Graxaim. 

A Formação Graxaim está, assim, estratigraficamente situada entre os 
depósitos marinhos miocênicos da Bacia de Pelotas e a Formação Chuí, 
esta última, segundo Jost (1971a), teria sido depositada por um evento 
transgressivo-regressivo responsável pela erosão da porção superior da For
mação Graxaim. 

1.2.23.2.4- Litologias e ambiente de sedimentação 

Delaney (1965) considerou a Formação Graxaim composta de areias, silte, 
cascalhos e argilas não consolidadas, tendo sido originada pela decompo
sição de rochas graníticas e unidas mecanicamente numa massa de sedi
mentos inconsolidados não classificados, diferindo muito pouco da rocha 
original. O arcóseo seria composto, principalmente, por grãos de quartzo, 
claro e leitoso, de mais de 1 em, e alguns grãos menores (1/2 em) de micro
clínio, imersos em matriz de argila plástica, arenosa ou síltica. A fração ar
gila, ocasionalmente, seria constituída por caulinita pura. Estes sedimen
tos apresentam comumente cores vermelha, cinza e amarela. 

Na descrição dos testemunhos da sondagem Ga-st-1-RS (Graxaim), 
Closs (1970) referiu-se à presença de sedimentos arcoseanos, pouco con
solidados, nos quais silte e argila ocorreriam em quantidade variáveis, 
encontrando-se presentes sucessivas intercalações de níveis conglomerá
ticos com seixos de tamanho variado: As areias apresentariam cores ama
reladas e cinza, em dependência da quantidade de argila existente como 
matriz. Os níveis argilosos exibiriam cores variadas, com predominânci? :Jo 
cinza, verde e marrom. Na sondagem Ga-st-2-RS, a seqüência sedimen
tar contida no intervalo entre a superfície e 108m foi atribuída à Formação 
Graxaim, estando representada por areias, siltes e argilas alternando-se em 
proporções diversas. Nessa perfuração haveria predomínio de arenitos, 
encontrando-se diversos níveis conglomeráticos especialmente nos primei-
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ros 100 m do pacote. As cores seriam variadas, estando presentes a ama
rela, cinza, verde e vermelha. 

Jost (1971a) mencionou que, a partir do topo da sedimentação mari
nha do Mioceno, teria ocorrido uma sedimentação continental, dominan
te no transcurso de pelo menos todo o Pleistoceno, a partir de grande par
te da plataforma continental para oeste. Esta cobertura sedimentar pós
miocênica teria sido produzida pelo desenvolvimento de grandes leques alu
viais e deltas subaéreos a partir da dissecação das áreas-fonte, a oeste, e 
depositados sobre a seqüência miocênica. 

A área-fonte dos sedimentos da Formação Graxaim, de acordo com Jost 
(op. cit.), teria sido submetida a condições climáticas cíclicas, de natureza 
úmida, alternadas com semi-áridas quentes, as primeiras com índice plu
viométrico acentuado, tendo em vista a natureza química e mineralógica 
de paleossolos ferralíticos que ocorrem nessa unidade. A sedimentação dos 
depósitos desta unidade, como produto do crescimento de leques aluviais, 
teria condicionado um avanço da sedimentação em direção a leste, de modo 
que cada leito ou camada da Formação Graxaim teria recoberto os ante
riores, ultrapassando seus limites orientais até uma linha compatível com 
a taxa de crescimento dos leques. Intercalações de sedimentos marinhos 
nessa seqüência continental, segundo Jost (1971a), poderiam ter sido pro
duzidas por ingressões marinhas rápidas, responsáveis por um afogamen
to do nível de base. 

1.2.23.2.5- Idade e paleontologia 

A Formação Graxaim foi deposicionada do Mioceno Superior ou do Plio
ceno até o Pleistoceno Superior, em função das relações de contato entre 
estes sedimentos e os depósitos marinhos miocênicos da Bacia de Pelo
tas, assim como em função das relações com a Formação Chuí, descritas 
por Closs (1970) e Jost (1971a). 

Fósseis de mamíferos, atribuídos a esta formação por Delaney (1965), 
foram, em trabalhos mais recentes, posicionados na Formação Santa Vi
tória (Soliani Junior, 1973) ou Membro Santa Vitória, da Formação Chuí 
(Jost & Soliani Junior, 1976). 

1.2.23.3 - Formação Chuí 

1.2.23.3.1 - Generalidades 

Esta denominação foi introduzida por Delaney (1965), mencionando que 
" ... Areias quartzosas, amarelo-avermelhadas, semiconsolidadas, ocorrem 
em afloramentos esparsos perto de Rio Grande, Chuí, Mostardas, Cidreira 
e Lagoa dos Barros. Estes sedimentos, mapeados regionalmente, são con
siderados como a formação mais jovem do Pleistoceno da Planície Costei
ra. Uma das melhores exposições é perto da Barra do Chuí, em ambos os 
lados da fronteira uruguaio-brasileira. Por isto, o autor escolheu essa área 
como seção-tipo e, conseqüentemente, propõe o nome oficial de Forma
cão Chuí". 
· Closs (.1970), estudando as sondagens realizadas pela PETROBRÁS na 
Bacia de Pelotas, considerou que os sedimentos das Formações Graxaim 
e Chuí não poderiam ser subdivididos em subsuperfície, assim como não 
seria possível o reconhecimento de um nível que delimitasse a descontar
midade originalmente referida ao contato entre essas unidades. 

Jost (1971a) redefiniu esta unidade considerando que a seqüência se
dimentar que caracterizaria a Formação Chuí, apesar de pouco espessa, 
abrangeria um par transgressão-regressão, encontrando-se em alguns lo
cais litologicamente completa, comportando fácies de águas rasas e de 
águas mais profundas. 

Soliani Junior (1973), em estudo desenvolvido na região meridional da 
Planície Costeira do Rio Grande do Sul, identificou uma nova unidade li
toestratigráfica, representada por areias silto-argilosas depositadas em am
biente lagunar, à qual denominou de Formação Santa Vitória. 

Jost & Soliani Junior (1976), considerando que os sedimentos laguna
res representariam uma variação faciológica lateral das areias marinhas e 
praiais, sendo parcialmente sincrônicos e aflorando em áreas expressivas, 
propuseram que a Formação Chuí fosse subdividida em duas unidades me
nores, uma praia I e marinha rasa, o Membro Taim, e outra lagunar, o Mem
bro Santa Vitória. 

No presente estudo, considerando a abrangência regional do mesmo 
e tendo em vista a complexidade cartográfica na representação dos sedi
mentos marinhos e praias do Membro Taim, e dos depósitos lagunares do 
Membro Santa Vitória (Jost & Soliani Junior, 1976), optou-se por carta
grafar a Formação Chuí indivisa. 



1.2.23.3.2- Distribuição na área e espessura 

A Formação Chuí apresenta ampla distribuição na área em estudo, 
desenvolvendo-se desde a fronteira do Uruguai, constituindo uma faixa de 
exposições ao longo das lagoas Mirim e dos Patos, mostrando maior ex
pressão na restinga que separa essas lagoas do oceanoc 

Exposições de sedimentos desta unidade encontram-se nos municípios 
de Chuí, Santa Vitória do Palmar, Arroio Grande, Pelotas, Rio Grande, São 
Lourenço do Sul, Camaquã e Tapes. Na restinga que separa a lagoa dos 
Patos do oceano Atlântico, esta unidade ocorre nos municípios de São José 
do Norte, Mostardas e Palmares do Sul, desenvolvendo-se para nordeste 
na área da lagoa dos Barros, e, da cidade de Osório em direção nordeste, 
constitui afloramentos menos extensos, ocorrendo como restos isolados 
ao longo da rodovia BR-101 e a oeste de Torres. Em Santa Catarina, sedi
mentos atribuídos à Formação Chui encontram-se desde a fronteira inte
restadual, a oeste de Torres, desenvolvendo-se para nordeste até o muni
cípio de Maracajá, constituindo exposições com desenvolvimento maior 
a oeste da rodovia B R-101, sendo, na altura de Sombrio, interrompidos por 
exposições da Bacia do Paraná. 

No Rio Grande do Sul, ocorrências típicas de sedimentos desta unida
de encontram-se também ao longo da rodovia BR-471, a sul da Vila Quin
ta, e na região do Banhado do Taim, a sul de Pelotas, assim como ao longo 
do arroio Chui. 

Delaney (1965) considerou como desconhecida a espessura dos sedi
mentos da Formação Chuí, tendo, entretanto, mencionado que, perto de 
Mostardas, foram medidas possanças de 12 m, sendo a espessura média 
provável de 25m. 

Closs (1970), estudando testemunhos de sondagens efetuadas pela PE
TROBRÁS na Bacia de Pelotas, considerou que seria impossível efetuar a 
separação das Formações Chuí e Graxaim em subsuperfície, tendo acres
centado que mesmo os sedimentos recentes (sondagem Ca-st-1-RS, em 
Cassino), sobrepostos à Formação Chuí, apresentariam as mesmas carac
terísticas litológicas. Na sondagem Ps-st-1-RS (Palmares do Sul) teria sido 
registrada espessura de 50 m para esses sedimentos, constituindo a maior 
espessura medida. 

Jost (1971b) mencionou espessura de 50 m para os sedimentos da For
mação Chui, considerada de natureza marinha, rasa e praial, pouco espessa 
e lateralmente descontínua. 

1.2.23.3.3 - Posição estratigráfica 

Delaney (1965), ao propor a Formação Chui, considerou que essa unidade 
seria mais jovem que a Formação Graxaim e mais antiga que o Recente, 
acrescentando que, na área de Mostardas, seria possível observar os con
tatos das Formações Chuí e Graxaim e encontrar exposições dos depósi
tos do Recente cobrindo a primeira. 

Segundo estudo efetuado por Jost, Pinto e Loss (1971), contatos entre 
as Formações Chuí e ltapoã ocorrem em vários locais, quais sejam na co
xilha das Lombas, nas proximidades de Tramandaí, além de a oeste da es
tação da PETROBRÁS, a 5 km a oeste de Capão da Canoa, em Passinho, 
a sul da lagoa dos Barros, e em Rincão dos Bois, a oeste de Pinhal. De acordo 
com a interpretação das relações de contato, entre essas unidades, con
cluíram os autores acima citados que a Formação ltapoã seria mais jovem 
do que maisde90% da Formação Chuí, devido ao fato de que, em alguns 
locais, os sedimentos Chuf recobririam a Formação ltapoã, este fenôme
no tendo sido atribuído a prováveis oscilações positivas do nível do mar, 
que teriam ocasionado parcial retrabalhamento desta unidade. 

Godolphim (1976) considerou que o contato entre os sedimentos holo
cênicos (Formação Quinta) e os depósitos antecedentes, na região da Vila 
Quinta (município de Rio Grande), estaria delimitado por uma falésia mor
ta com altura inferior a 4' m. Essa feição seria observável também em ou
tros pontos da Planície Costeira do Rio Grande do Sul, configurando um 
contato discordante entre a Formação Chuí e os sedimentos holocênicos. 

O posicionamento estratigráfico admitido no presente trabalho para os 
sedimentos da Formação Chuf consiste em situar essa unidade assente so~re 
a Formação Graxaim e recoberta pela Formação ltapoã e pela sedimenta
ção do Recente. Dados relacionados à existência ou não deu> 'a desconti
nuidade entre a sedimentação Chuí e Graxaim, mencionada por Delaney 
(1965) e Jost (1971b), não foram verificados em subsuperffcie, de acordo 
com estudo desenvolvido por Closs (1970). No transcorrer do trabalhp efe
tuado pelo Projeto RADAMBRASIL, as observações de campo realizadas 
na Planície Costeira do Rio Grande do Sul e, de modo geral, na área de se
dimentação quaternária foram insuficientes à obtenção de dados mais re
levantes para a interpretação dessa sedimentação. 

1.2.23.3.4- Litologias e ambiente de sedimentação 

A análise de amostras provenientes da seção-tipo na Barra do Chuí (Uru
guai), da área de Mostardas e da proximidade de Rio Grande ( Delaney, 1965), 
revelou que a areia apreser;lta diâmetro médio, sendo muito bem classifi
cada, com grãos bem arredondados, polidos, às vezes foscos, mostrando 
ocasionalmente nódulos ferruginosos ou crostas incipientes. Os grãos 
encontram-se usualmente recobertos por película de ferro, enquanto que 
o pacote, normalmente, apresenta aspecto mosqueado. 

Segundo Delaney (op. cit.), embora estes sedimentos apresentem apro
ximadamente o mesmo tamanho de grãos que as areias do Recente, seria 
possível diferenciá-los porque as areias da Formação Chuí apresentar-se
iam semiconsolidadas, oxidadas, com cores vermelha, amarelo-avermelhada 
e aparência mosqueada, apresentimdo freqüentemente crostas lateríticas 
e nódulos ferruginosos, exibindo maiores quantidades de argila, e a mus
covita presente encontrar-se-ia alterada. As areias do Recente seriam in
consolidadas, de cores branca e amarela, não oxidadas, podendo conter 
leitos de areias negras, apresentando menos quantidade de argila, e a mus
covita presente encontrar-se-ia inalterada. 

Segundo Jost (1971a), a Formação Chuí seria constituída por areias 
quartzosas a ortoquartzíticas, médias a finas, semiconsolidadas, com pouca 
matriz de silte e argila e com cimento ferruginoso. Os grãos, mostrando bom 
índice de arredondamento, seriam subesféricos, apresentando superfície 
polida e lisa e, não raro, ferruginização. A cor dos sedimentos dessa unida
de, quando não intemperizada, oscilaria em torno do amarelo e do casta
nho, afloramentos lixiviados apresentando cor branca. As estruturas pri
márias observáveis seriam a laminação plano-paralela e a estratificação 
cruzada. 

Analisando a sondagem Ps-st-1-RS (Palmares do Sul), descrita por Closs 
(1970), Jost (1971a) considerou que a Formação Chuí estaria constituída 
de três unidades fundamentais. Uma basal, constituída de areias e areias 
argilosas com pelecípodos (coquina), uma intermediária, formada por ar
gilas plásticas, localmente arenosas ou siltosas, de cor cinza e com frag
mentos de conchas, e uma seqüência de topo, conformada por areias fi
nas, bem classificadas, não consolidadas, localmente argilosas e de cor cinza 
ou amarelo-pálido. 

De acordo com o estudo desenvolvido na região da Santa Vitória do 
Palmar por Soliani Junior (1973), a Formação Santa Vitória, no presente 
trabalho incluída na Formação Chuí, seria constituída de areias quartzosas, 
médias e finas, silte e argila, com cores variáveis entre o verde-claro e o 
amarelo-esverdeado, apresentando, também, tonalidades castanhas, amar
ronzadas e cinza. Apresentar-se-iam semiconsolidadas a consolidadas em 
afloramentos secos e inconsolidadas em exposições permanentemente 
umedecidas. Em afloramentos lavados, observar-se-ia o predomínio de co
lorações amareladas e, em perfurações a trado mecânico, realizadas no ar
roio Chuí, a areia mostrou-se com acentuados tons de verde. Da base para 
o topo, os sedimentos lagunares (Formação Santa Vitória) exibiriam um 
acréscimo de finos (silte e argila) e, na porção superior, as litologias tornar
se-iam mais escuras, em conseqüência do aumento do teor de matéria or
gânica, não raro observando-se a presença de abundantes fragmentos de 
vegetais carbonizados. Ocorrências de turfa e diatomitos, situadas entre 
Via mão e a coxilha das Lombas, foram relacionadas à Formação Chuí (Vill
wock et alii, 1980). 

A Formação Chui compreende, pois, um pacote de areias depositadas 
durante um episódio regressivo do mar, apresentando semelhanças sedi
mentológicas com os depósitos praiais recentes, que, juntamente com as 
estruturas primárias observáveis, características texturais, homogeneida
de litológica e grande extensão lateral, parecem registrar uma deposição 
praia! e marinha rasa. O ambiente marinho teria evoluído, paulatinamente, 
para lagunar, ocasionando a deposição de sedimentos desse ambiente, em 
parte sincrônicos com as areias marinhas e, em parte, recobrindo-as. Tais 
sedimentos mostram, em direção ao topo, gradual enriquecimento em si l
te, argila e matéria orgânica, isso sugerindo, segundo Jost & Soliani Ju
nior (1976), que tais litologias teriam sido originadas por uma progressiva 
colmatação de corpos lagunares de dimensões e profundidades variáveis. 

1.2.23.3.5- ldaae e paleontologia 

Soliani Junior (1973) mencionou que" ... Ao longo do Arroio Chuf ocorre 
a mais expressiva exposição da Formação Santa Vitória que, associada aos 
restos vegetais, contém, in si tu, fósseis de uma extinta fauna de mamífe
ros gigantes típica do Pleistoceno mais superior. Este achado invalida as 
suposições de Delaney (1965) tornando-se imprópria a atribuição destes 
mamíferos aos arcóseos da Formação Graxaim ... ". 
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Admite-se, no presente, que os sedimentos da Formação Chuí tenham 
sido depositados no Pleistoceno Superior, de acordo com as informações 
creditadas a Soliani Junior (op. cit.). 

O registro paleontológico desta unidade inclui peleclpodes descritos na 
sondagem de Palmares do Sul, invertebrados dos gêneros Balanus e Os
·rrea, juntamente com otólitos e tubos aglutinados de vermes na sondagem 
de Povo Novo (Cioss, 1970), restos vegetais e mamíferos, entre os quais 
situam-se os seguintes gêneros: Macrauchenia, Toxodon, Haplomastodon 
Eguns, Hippidion, Tapirus, 8/astocerus, Palaeolama, Megatherium Glosso: 
therium, Pampatherium, Glyptodon, Panochthus, Smilodon, Antif~r. More
nelaphus e Ozotoceros. 

Villwock et alii (1980) descreveram a presença de diatomitos na fazen
da Águas Claras, entre Viamão e a coxilha das lombas, mencionando a pre
sença dos gêneros Eunotia sp., Pirunlaria sp. e Navicula sp. 

Maiores informações sobre os mamíferos fósseis da Formação Chuí 
encontram-se nos trabalhos de Paula Couto (1940, 1944), Cartelle & Fon
seca (1981) e Cunhá & Magalhães (1981), entre outros. 

1.2.23.4 - Formação ltapoã 

1.2.23.4.1 -Generalidades 

O nome desta unidade deriva da península de ltapoã, localizada a sudeste 
de Porto Alegre. Segundo Delaney (1965), a localidade-tipo desta unidade 
encontrar-se-ia na coxilha das lombas. 

Originalmente a Formação ltapoã constituía a base do Grupo Patos, con
forme a proposição de Delaney (op. cit.), e posteriormente Jost, Pinto e loss 
(1971) verificaram que esta unidade encontra-se recobrindo a Formação Gra
xaim nas proximidades de Tapes. 

Estudos desenvolvidos por Jost (1971a) demonstraram a existência de 
novas exposições da Formação ltapoã, tendo aumentado consideravelmen
te a área de afloramento desses sedimentos. 

1.2.23.4.2 - Distribuição na área e espessura 

A Formação ltapoã apresenta-se distribuída desde a Folha Sl.22 Lagoa Mi
rim, onde constitui exposição restrita junto ao limite norte dessa Folha, e, 
na Folha S H .22 Porto Alegre, compõe ocorrências esparsas desde São José 
do Norte a Torres, no Rio Grande do Sul, originando acumulações alonga
das no sentido nordeste, como na região da praia de Cidreira. Em Santa Ca
tarina, ocorre formando pequena faixa, alongada do sentido nordeste, nâs 
proximidades da praia do Rincão e da lagoa dos Esteves. 

Esta unidade aflora também na coxilha das lombas, considerada co
mo uma de suas áreas clássicas de ocorrência, onde constitui uma faixa 
alongada nordeste, a leste da cidade de Via mão, e que se mostra contínua 
desde a área de ltapoã, a sudoeste, até as proximidades da rodovia BR-101 
no município de Santo Antônio da Patrulha, sendo caracterizada por u~ 
relevo coxilhado típico. Pequenas ocorrências da Formação ltapoã 
encontram-se ainda entre Tapes e Barra do Ribeiro, a oeste da lagoa dos 
Patos, e na Folha Sl.22 Lagoa Mirim esta unidade aflora ainda ao longo da 
rodovia BR-471, entre Chuí e Pelotas, constituindo fina e alongada faixa não 
compatível com a escala do presente mapeamento. Segundo Delaney (1965) 
a espessura seria muito variável, sendo referida possança maior (entre 60 
e 90 m) na região da coxilha das lombas, e a oeste dessa área a unidade 
apresentaria espessura de poucos metros, recobrindo rochas graníticas. 

De acordo com Jost (1971a), a espessura da Formação ltapoã é variá
vel de local para local, tendo sido mencionadas espessuras de 90 m na área 
da seção-tipo e poucos metros (1 a 3m) a oeste da coxilha das Lombas, 
nas proximidades de Via mão. 

1.2.23.4.3 - Posição estratigráfica 

A Formação ltapoã ocorre sobreposta à Formação Graxaim nas proximi
dades de Tapes e apresenta-se, também, recobrindo a Formação Chuí, bem 
como unidades da Bacia do Paraná e do Escudo Sul-Rio-Grandense. Está 
recoberta, em algumas localidades, por sedimentos holocênicos. 

Sedimentos desta unidade recobrem formações gonduãnicas na por
ção nordeste da faixa da coxilha das lombas, nas proximidades da rodovia 
BR-101, tendo sido constatado, através de sondagens desenvolvidas pela 
CP~~· que a Form~ção ltapoã encontra-se sobre distintas unidades gon- . 
duamcas nessa reg1ão. Contatos entre esta unidade e litologias do emba
samento ocorrem na região de Viamão, na área do morro Grande e a oeste 
da coxilha das lombas, onde esses sedimentos capeiam rochas do Com
plexo Canguçu. 
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1.2.23.4.4- Litologias e ambiente de sedimentação 

Quando da proposição desta unidade, Delaney (1965) considerou-a cons
tituída por areias quartzosas, de granulação fina a média, afossilíferas, ~Pre" 
sentando grãos bem arredondados, alguns dos quais encontrando-se que
brados ou lascados, sendo normalmente polidos e raramente foscos. A pre
sença de películas de óxidos de ferro recobrindo os grãos seria comum, ori
ginando uma cimentação entre os mesmos. A cor natural dessas élre1as em 
afloramento seria, segundo Delaney (op. cit.), vermelha a marrom e, quan
do lixiviada ou lavada em laboratório, tornar-se-ia branca ou amarela. 

Na porção superior dessa unidade ocorreriam, de modo mais intenso 
processos de lateritização, sendo observável a presença de concreções fer: 
ruginosas sustentando a topografia e protegendo o pacote de erosão. 

Jost (1971a) considerou que a Formação ltapoã seria composta por areias 
quartzosas, de granulação fina a média, bem selecionadas e com matriz 
silto-argilosas ocasionalmente atingindo 15%. Morfoscopicamente, os grãos 
apresentar-se-iam bem trabalhados e arredondados, com elevado índice 
de esfericidade e textura superficial mamelonada ou lisa, sendo dominan
temente foscos. 

Na maior parte dos afloramentos desta unidade, de acordo com Jost 
(op. cit.), não é possível observar a presença de estruturas primárias devi
do aos processos de ferruginização superimpostos. Quando observável, 
a presença de estruturas primárias está restrita a estratificação e lamimi
ção plano-paralela e laminação cruzada, esta última tornando-se progres
sivamente mais freqüente de oeste para leste, sendo caracterizada por lã
minas arenosas, de mergulho normalmente acentuado (30°) para sudoes
te, indicando deposição eólica. . 

Delaney (1965) considerou que " ... Parece provável que o ambiente de 
deposição tivesse sido similar ao atualmente existente na costa da Ilha de 
Santa Catarina, onde a areia quartzosa, fina a média, está sendo deposi
tada em baías arqueadas entre promontórios". 

Posteriormente, Jost (1971a) concluiu que, pelas características litoló
gicas e morfológicas, a Formação ltapoã " ... representa uma sucessão de 
cordões de dunas fósseis que delimitam antigas linhas de praia estacioná
rias a diferentes níveis do mar, durante a regressão responsável pela depo
sição da porção superior da Formação Chuí". 

Soliani Junior (1973), em estudo desenvolvido na região de Santa Vi
tória do Palmar, no Rio Grande do Sul, considerou que," ... Á semelhança 
do que ocorre hoje na orla marítima do estado, cordões de dunas formaram
se nas vizinhanças de antigas linhas de praia estacionárias a diferentes al
titudes, confirmando uma movimentação do nível do mar com o passar do 
tempo geológico ... ", tais cordões de dunas, demarcando antigas linhas 
de praia, constituiriam a Formação ltapoã. 

Segundo Jost & Soliani Junior (1976), considerendo a idade variável 
das dunas fósseis da Formação ltapoã (cada vez mais jovens de oeste para 
leste), as várias faixas de ocorrência destes sedimentos apresentariam, em 
relação à área da seção-tipo, um grau de maturidade decrescente, com ca
racterísticas sedimentológicas variáveis de acordo com a idade. 

No presente trabalho adotam-se os conceitos emitidos por Jost (1971a 
e b) e Jost & Soliani Junior (1976) com relação às características litológi
cas e ao ambiente de deposição da Formação ltapoã. 

1.2.23.4.5•- Idade e paleontologia 

A Formação ltapoã é afossilífera, abrangendo vários cordões e corpos iso
lados de dunas fósseis, que foram reunidas nesta unidade, tendo em vista 
as conotações evolutivas, conforme as considerações dos autores acima 
referidos. 

Esta unidade envolve, portanto, dunas fósseis, cuja idade variaria en
tre o Pleistoceno Inferior (Formação ltapoã da seção-tipo) até o Pleistoce
no Superior-Holoceno Inferior (Formação ltapoã da restinga da lagoa dos 
Patos, entre Osório e São José do Norte). 

1.2.24 - Coberturas recentes 

1.2.24.1 -Generalidades 

Sob esta denominação são englobados os depósitos aluvionares, lacus
tres, eólicos, marinhos e coluviais atuais a subatuais. 

Godolphim (1976) reuniu na Formação Quinta os sedimentos marinhos, 
lagunares e eólicos da Planície Costeira do Rio Grande do Sul, deposita
dos direta ou indiretamente pela ação de pequenas oscilações do nível do 
mar durante o Holoceno. Essa unidade conformaria duas faixas de exposi-



ções, a primeira estaria limitada, a oeste, pelos sedimentos da Formação 
Chuí, através de uma falésia morta, e, a leste, pelo oceano Atlântico, ao 
longo da Planície Costeira. A segunda faixa contornaria as grandes lagu
nas (Patos e Mirim) sendo circundada por depósitos das Formações Gra
xaim, Chuí e ltapoã. 

De acordo com a proposição de Godolphim (op. cit. L a Formação Quinta, 
cujo nome deriva da localidade homônima localizada ao longo da rodovia 
BR-116, a cerca de 30 km da cidade de Rio Grande, apresentaria na seção
tipo uma planície ondulada composta por depósitos marinhos, constituí
dos por sete séries de feixes de restingas e a praia atual, depósitos eólicos, 
sob a forma de mantos de aspersão longitudinais, dunas marginais e blow
outs, e depósitos lagunares e paludais, constituídos por terraços lagunares, 
praias lagunares, banhados, lagoas cal matadas e turfeiras. 

Jost & Soliani Junior (1976), referindo-se aos depósitos atuais mencio
naram que" ... Ao longo da época atual, à semelhança do ocorrido no Pleis
toceno, registraram-se na Planície Costeira oscilações eustáticas, porém 
de pequenas amplitudes. Estas variações do nível do mar determinaram ao 
mesmo tempo, a subida e a descida do nível das lagunas já existentes. Em 
conseqüência, nas bordas marinhas, acumularam-se sedimentos praiais are
nosos que revelam um crescimento da restinga, por acreção lateral, para 
leste. Nas bordas lagunares acumularam-se sedimentos arena-argilosos que, 
resultantes da invasão pelos corpos lagunares sobre os baixios de suas mar
gens, constituíram e ainda constituem ambientes palustres. Concomitan
temente, tendo como fonte de material elástico as praias recém-formadas, 
originou-se um longo cordão de areias eolicamente acumuladas ... " 

No presente estudo, sob a denominação de coberturas recentes, optou
se pela descrição em separado dos diversos depósitos, abordando-se as
sim, de modo sintético, as principais características dos sedimentos flu
viais, lacustres, eólicos, marinhos e coluviais do Recente. Informações de
talhadas, acerca da evolução desses sedimentos e suas relações com as 
diversas invasões marinhas atuais e subatuais e com as variações climáti
cas do Quaternário, podem ser obtidas, adicionalmente, em 2 - Geomor
fologia. 

1.2.24.2 - Depósitos aluvionares 

Os depósitos aluvionares ocupam as calhas dos rios atuais, sendo consti
tuídos de areias, cascalhos, silte e argilas. Os sedimentos mais grosseiros 
localizam-se de modo preferencial nas cabeceiras das drenagens oriundas 
do escudo e da escarpa basáltica, em função do declive mais acentuado 
(arroios lrapuá, Capané e Maquiné), enquanto que a sedimentacão síltico
argilosa desenvolve-se acentuadamente nas extensas planícies de ·inundação 
(várzeas) dos cursos médio a inferior das drenagens principais, locais em 
que se verificam condições de transbordamento. Sedimentos arenosos 
constituem também barras de meandros, como ocorre de modo acentua
do nos rios lbicuí, Vacacaí e Santa Maria. Cascalheiras, conformando ex
tensos terraços situados em cotas relativamente elevadas em relação ao 
nível atual dos rios, ocorrem no rio Uruguai e na região da confluência dos 
rios Uruguai e Quaraí. 

Na Folha Sl.22 Lagoa Mirim, depósitosaluvionares ocorrem na bacia 
do rio Jaguarão, assim como ao longo da drenagem de maior porte que de
ságua na lagoa Mirim. Nos domínios da Folha SH.21 Uruguaiana, estes se
dimentos ocorrem conformando faixas contínuas ao longo dos principais 
rios, quais sejam, os rios Negro, Santa Maria, lbicui da Armada, lbicuí da 
Cruz, Jaguari, Toropi, lbicui, Vacacai, e de modo descontínuo apresentam
se ao longo dos rios Uruguai, Quaraí e nas drenagens menores. Na Folha 
SH.22 Porto Alegre, ocorrem ao longo dos rios Vacacaí, Jacuí, Pardo, Ta
quari, Caí, Sinos, Camaquã, Maquiné, Mambituba, Araranguá e em cur
sos de água menores que deságuam na lagoa dos Patos ou diretamente 
no oceano. 

Evidenciando um atual rebaixamento do nível-base de erosão, muitos 
~ursos de água da área encontram-se recortando seus depósitos mais an
tigos. Neste sentido, Delaney (1965) referiu-se à presença de numerosos 
terraços fluviais e lacustres situados, em sua maioria, entre 12 e 20 e entre 
3 e 5 m acima do nível atual das águas. No Guaíba tais sedimentos, cpm 
estas cotas, foram denominados, respectivamente, terraços Grav • ..tá e 
Pombas. 

Andreis & Bossi (1978). em estudo sobre o "conglomerado Mampitu
ba", que ocorre ao longo da rodovia BR-101 nas proximidades do limite in
terestadual Rio Grande do Sul- Santa Catarina, atribuíram a esse sedimento 
u_ma deposição através de enxurradas, que, em alguns locais, teria sido par
Cialmente modificada por processos fluviais normais. Nesse trabalho foi 
mencionada a possibilidade de que o rio Mampituba poderia ter tido um 

nível de água de aproximadamente 7 m acima do atual, tal cota sendo. si
milar àquela do piso de muitas cavernas produzidas pela ação do mar, em. 
arenitos da Formação Botucatu, que se encontram no litoral rio-grandense 
e catarinense. Andreis & Bossi (op. cit.) atribuíram a esse depósito idade 
referida ao Pleistoceno Superior. 

Geralmente considerados holocênicos, observa-se entre esses sedimen
tos, entretanto, a presença de terraços situados em cotas mais elevadas 
que o nível atual dos rios, assim como a ocorrência de mamíferos fósseis 
encontrados nas regiões de Quaraí, Alegrete, Dom Pedrito, São Gabriel, 
Rio Pardo, Pedras Altas e Barra do Ouro, entre os quais encontram-se os 
gêneros Haplomastodon, G/yptodon, G/ossotherium, Toxodon, Lestodon, 
Megatherium, Equus, Panochthus, Hippidon, Plohophorus, indicando uma 
idade do Pleistoceno Superior para tais sedimentos. Assim, admite-se que 
os sedimentos reunidos sob a designação de depósitos .aluvionares apre
sentem, de modo local, restos de uma sedimentação iniciada no Pleisto
ceno Superior que, em virtude do rebaixamento do nível-base de erosão, 
sofreu retrabalhamento generalizado. 

1.2.24.3 - Depósitos lac~~tres 

Os sedimentos reunidos nesta designação são constituídos por areias, sil
te, argilas e turfas, em parte oriundas da carga fluvial que alimenta as la
goas costeiras, e em parte provenientes do retrabalhamento de sedimen
tos litorâneos mais antigos e mesmo da progressiva colmatação dos cor
pos lacustres. Na área em estudo desenvolvem-se de modo preferencial ao 
longo das lagoas Mirim e Patos, conformando faixas de exposições restri
tas a suas margens. Ocorrências de sedimentos lacustres localizam-se, tam
bém, na área da lagoa Mangueira, ao longo do canal de São Gonçalo, que 
interliga as lagoas dos Patos e Mirim, nas regiões do Banhado Grande e das 
lagoas do Casamento, dos Barros, dos Quadros e ltapeva, no Rio Grande 
do Sul, e, em Santa Catarina, junto às lagoas do Sombrio, da Caveira, dos 
Esteves, Garopaba, Santa Marta, lmaruí e Mirim. 

Villwock (1977) estudante a sedimentação das lagoas do Casamento 
e do Saco do Cocuruto, a nordeste da lagoa dos Patos, no Rio Grande do 
Sul, considerou que os sedimentos aí depositados constituíram uma fácies 
grosseira e outra fina. A fácies grosseira seria arenosa, geralmente bem se
lecionada e ocuparia as zonas marginais do corpo laguna r, enquanto que 
os sedimentos finos seriam sílticos e ocorreriam nas porções mais centrais 
e profundas da bacia de acumulação. 

As principais fontes dos sedimentos seriam os depósitos marginais à 
área da lagoa, constituídos por acumulações costeiras cenozóicas depo
sitadas em distintos ambientes, tais como marinho e eólico e, em menor 
proporção, sedimentos depositados em ambientes lacustre, paludal, flu
vial e delta ice. Villwock (op. cit.) mencionou que, após a instalação da la
goa dos Patos a partir do crescimento de uma barreira arenosa desenvolvi
da sobre um terraço marinho regressivo (Jost, 1971a), esta teria sido sub
metida a uma fase de soerguimento relativo, que seria responsável pela ex
posição de sedimentos lagunares assim como pelo aparecimento de lagoas 
abandonadas que, progressivamente, seriam transformadas em áreas pa
ludais. A lagoa dos Barros, entre outras, os banhados do Gerivá e Capivari 
e uma série de depósitos paludais, que se formaram sobre o antigo terraço 
marinho, constituiriam remanescentes do sistema lagunar que, a partir dessa 
fase regressiva, foi assoreado e segmentado. 

Jost & Soliani Junior (1976) mencionaram que nas lagunas do litoral 
norte do Rio Grande do Sul, instaladas em função de uma fase regressiva, 
os sedimentos apresentam um aumento de teor de matéria orgânica em 
direção ao topo e culminam, com certa freqüência, em verdadeiras turfei
ras com algumas dezenas de centímetros de espessura. Tal fenômeno ocor
reria nas áreas Tramandaí -lmbé, lagoa dos Barros e Palmares do Sul. Da
tações radiométricas (Carbono 14) indicaram para esses materiais, segun
do Jost & Soliani Junior (op. cit.), uma idade de 2.000 e 3.000 anos. 

Godolphim (1976), baseado em datações pelo método do Carbono 14, 
mencionou idade de 2.925 ± 125 anos, para o linhito do Pontal das Deser
tas, e 1.975 ± 150 anos para o linhito Conceição, acrescentando, ainda,.que 
datações realizadas em materiais provenientes de terraços lagunares, que 
ocorrem junto à Vila Quinta, indicaram que o terraço mais alto seria de 2.000 
anos, o segundo teria emergido há 1.175 anos e o terceiro há 875 anos, ten
do a seguir se iniciado a formação do atual terraço, ainda em desenvol
vimento. 

1.2.24.4- Depósitos eólicos 

Dunas com dinâmica deposicional ativa desenvolvem-se na área em estu
do ao longo do litoral, desde o arroio Chui, a sul, até a região de Laguna 
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em Santa Catarina, ocorrendo entre a praia (pós-praia) e a área de sedimen
tos lacustres e marinhos. Estas exposições constituem uma faixa alonga
da no sentido da linha da costa, sendo localmente interrompida pela dre
nagem que deságua diretamente no oceano e, em Santa Catarina, a partir 
de Laguna em direção norte, estes sedimentos constituem exposições me
nores interrompidas pela presença de rochas do embasamento que aflo
ram ao longo do litoral. 

Segundo Jost & Soliani Junior (1976), no litoral norte do Rio Grande 
do Sul é possível distinguir, nos campos de dunas com alimentação ativa, 
dunas transversais, longitudinais, dunas de retenção e climbing dunes. Estas 
dunas apresentam processos de fornecimento de areia ativa, proveniente 
da faixa de praia, onde os grãos de areia encontram-se soltos sobre a su
perfície e, quando o teor de umidade é baixo junto a essa superfície, os ventos 
regionais exercem o papel de agente de transporte da areia da praia em di
reção ao continente, onde esta se acumula. Os ventos dominantes na re
gião são provenientes do quadrante nordeste, o que influencia de modo sig
nificativo o padrão regional de distribuição das dunas. Emfunção do volu
me de areia fornecida, da existência ou não de obstáculos ou de feições 
geomorfológicas outras que não dunas, da variação local das condições 
de praia e devido também a variáveis menores, os campos eólicos 
apresentam-se diversificados quanto à forma das dunas. 

1.2.24.5- Depósitos marinhos 

Os sedimentos de praia e os feixes de restingas foram reunidos nesta de
signação em virtude de a área de exposições dos primeiros não permitir a 
individualização na escala de trabalho. A distribuição dos feixes de restin
gas ocorre, na Folha Sl.22 Lagoa Mirim, desenvolvendo-se desde a lagoa 
do Peixe até São José do Norte, e, na Folha SH .22 Porto Alegre, estes fei
xes encontram-se a norte de Tramandaí, com desenvolvimento até Morro 
dos Conventos, em Santa Catarina, sendo interrompidos apela barra do 
Mampituba e afloramentos de basalto junto ao litoral na região de Torres. 
Exposições menores localizam-se ao longo da costa a norte de Morro dos 
Conventos constituindo, via de regra, áreas de deposição marinha entre ex
posições rochosas do embasamento. 

Estes sedimentos desenvolvem-se entre os campos de dunas ativas, a 
leste, e o sistema lagunar, a oeste, sendo caracterizados por uma suces
são de lombadas baixas intercaladas com depressões alagadiças, dispos
tas paralelamente à atual linha de praia e representando o gradual recuo da 
mesma. Estes sedimentos são constituídos, predominantemente, por areias 
quartzosas finas a muito finas, bem selecionadas, e, em menor proporção, 
por silte e argilas. Apresentam coloração variável entre amarelo-claro e 
amarelo-escuro. Pequenos depósitos de diatomáceas, assim como conchei
ros naturais e sambaquis são encontrados nesses sedimentos, os últimos 
ocorrendo com maior freqüência no litoral de Santa Catarina. 

Tommasi (1972) considerou que os depósitos litorâneos configurariam 
uma extensa barreira, na qual seria possível distinguir a presença de cor
dões litorâneos dispostos paralelamente à atual costa e separados por pe
quenos vales (beach ridges e swales). Os sedimentos seriam constituídos 
por arenitos finos a médios e bem classificados, estando localizados entre 
o sistema laguna r e os campos de dunas atuais. 

Godolphim (1976). estudando os sedimentos de restingas na área de 
Rio Grande, descreveu a presença de uma planície de feixes de restingas, 
cuja altitude variaria entre 2 e 8 m, encontrando-se as maiores elevacões 
mais afastadas da atual linha da costa e, as menores, junto à praia. Segun
do Godolphim ( op cit.), " ... Foram individualizadas sete séries de feixes de 
restingas que se distinguem entre si pela altura, dimensões planas, forma 
e comportamento que apresentam. No conjunto essas séries mostram al
turas gradativamente menores em direção ao mar ... " 

As áreas de feixes de restingas da região de Rio Grande evidenciariam 
variações do nível do mar e, de acordo com o autor acima mencionado, em
bora não tenha sido possível estabelecer as causas dessas variações, os es
tudos desenvolvidos permitiram sugerir que" ... a regressão formadora da 
planície de feixes de restingas seja fruto da ação combinada de fenôme
nos eustáticos e tectônico-eustáticos ocorridos durante os últimos 6.000 
anos". 

1.2.24.6- Depósitos coluviais 

Conglomerados imaturos e inconsolidados, com dominância de seixos de 
basalto, ocorrem ao longo da escarpa da serra Geral, desde a região a oes
te de Torres para norte, distribuindo-se nas áreas de Turvo, Meleiro, Morro 
Grande e a sul da Nova Veneza. A localização destes depósitos está condi-
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cio nada à energia do relevo, que por ser bastante elevada propiciou odes
locamento dos materiais ao longo das encostas. 

Estes sedimentos são constituídos por matacões, cascalhos e grânu
los de basalto e, menos freqüentemente, de arenito, associados a material 
argiloso, sendo comumente encontrados nas margens dos vales fluviais mais 
importantes, mostrando gradação lateral, em direção ao talvegue, para de
pósitos aluviais típicos. 

1.3- ESTRUTURAS 

1.3.1 - Generalidades 

No âmbito da Folha SH .22 Porto Alegre e parte das Folhas SH .21 Uruguaiana 
e Sl.22 Lagoa Mirim é possível, através da análise das imagens de radar e 
com apoio nos dados coligidos no terreno, a identificação de inúmeras fei
ções estruturais regionais e locais. 

Numa análise dos estudos já executados acerca do arcabouço estru
tural da área em foco, salienta-se o notável interesse surgido sobre o as
sunto a partir de meados da década de 1960. Dentre outros, são dignos de 
nota a elaboração de um esboço preliminar da geotectônica do Escudo Sul
Rio-Grandense executado por lssler, Jost e Villwock (1965) apud Picada 
(1971). seguindo-se as observações e análises da tectônica, em áreas limi
tadas, efetuadas por Ribeiro et ali i (1966), Tessari & Picada (1966), Ribeiro 
(1970a), Bocchi (1970) e Tessari & Giffoni (1970), dentre outros, durante a 
condução de trabalhos de mapeamento geológico em escalas regional e 
de semidetalhe, para o Departamento Nacional da Produção Mineral. 

Picada (1971) executou minucioso estudo sobre a tectônica do Escudo 
Sul-Rio-Grandense, caracterizando quatro sistemas de falhas principais, 
quais sejam: o Sistema de Falhas Dorsal de Canguçu, constituído por gran
des falhamentos transcorrentes, com direção predominante N40° E, poden
do ocorrer variações entre N35° e 75°E; o Sistema de Falhas do Passo do 
Marinheiro, de direção principal N-S, adquirindo variações entre N5'<15°0, 
também caracterizado por falhas do tipo transcorrente; e o Sistema de Fa
lhas Açotéia- Piquiri, com falhas de direção predominante N30°E, normais, 
adquirindo também direções variáveis entre N20° e 35° E, responsáveis pela 
geração de estruturas do tipo horste graben e, por último, o Sistema de Fa
lhas Noroeste, constituído por falhas de direção N65° a 75°0. 

Na porção catarinense da Folha SH.22 Porto Alegre, salientam-se os 
trabalhos de Putzer (1955) e Teixeira (1968), além das análises sobre a tec
tônica feitos durante os mapeamentos geológicos levados a efeito pelo 1? 
Distrito do DNPM, em escala 1:50.000, das Folhas de Morro da Fumaça, 
Braço do Norte, Rio Fortuna e Laguna. 

Jackson et alii (1973), quando da execução do Projeto Aerogeofísico Ca
maquã, propuseram, na tentativa de elucidar a evolução tectônica doEs
cudo Sul-Rio-Grandense, um modelo estrutural baseado na interação de 
placas limitadas pelos grandes falhamentos regionais que o recortam, ana
lisando caracteres e mecanismos pertinentes a cada uma destas placas. 

Dentre os trabalhos que se sucederam, sobressaem as análises sobre 
o arcabouço tectônico do Escudo Sul-Rio-Grandense, executadas por Ri
beiro & Fantinel (1978) e Ribeiro & Lichtenberg (1978), os estudos de semi
detalhe de Garcia & Hartmann (1981), Chemale Júnior (1982), Jost & Bi
tencourt (1980). Jost (1981) e Ribeiro (1980). voltados quer à tectônica de 
detalhe de áreas restritas, quer às características tectônicas regionais des
sa porção da Província Mantiqueira. No que tange à Bacia do Paraná, 
salientam-se as sínteses de Almeida et ali i (1980) e Almeida (1981), além dos 
estudos de Asmus (1977 e 1978) em relação aos mecanismos de abertura 
do oceano Atlântico e seus efeitos em áreas continentais. 

Numa primeira análise do arcabouço estrutural da área cartografada 
observa-se que, de um modo geral, as grandes feições estruturais regio
nais encontram-se relacionadas a determinadas associações de rochas ou 
ocorrem, como no caso das grandes estruturas rúpteis, justapondo blocos 
onde conjuntos litológicos, com arcabouço estrutural pertinente e signifi
cado geotectônico distinto, encontram-se lado a lado, conferindo ao con
junto o aspecto de um intrincado mosaico de complexa história evolutiva. 

Deste modo, tendo em mente as províncias geológicas já discutidas no 
início deste relatório, adiante tentar-se-á discutir as estruturas verificadas 
na área cartografada de acordo com esta subdivisão, no caso da Província 
Mantiqueira procurando-se caracterizar as principais estruturas vinculadas 
às subprovíncias que a compõem, suas relações com a subprovíncia vizi
nhas e, com o progresso dos tempos geológicos, os efeitos dessas estru
turas no desenvolvimento da Província Paraná. Tal tarefa, entretanto; é di
ficultada devido ao fato de que muitas estruturas transgridem os limites de 
suas áreas originais, tendo comportamento e significado diversos em ca-



da uma devido à própria história evolutiva de cada bloco considerado e de
vido, também, à generalizada reativação tectônica que a área em pauta so
freu durante o Mesozóico. 

1.3.2- Província Mantiqueira 

Os aspectos tectônicos, neste domínio, estão representados por comple
xas estruturas dobradas, lineamentos e falhamentos de dimensões locais 
ou regionais, que expressam o comportamento dos pacotes rochosos du
rante a sucessão dos episódios geológicos ocorridos, onde a transposição 
de eventos geotectônicos e as sucessivas reativações dos padrões de fra
turamento existentes edificaram um arcabouço estrutural de arquitetura ex
tremamente complexa. 

Genericamente, elementos tectônicos de características similares ocor
rem distribuídos ao longo de toda a área, como uma certa regularidade nas 
direções das fraturas e períodos de marcada atividade magmática, repre
sentada pela intrusão de associações de rochas do tipo granito-granodiorito, 
que, de certa forma, mascaram o inter-relacionamento de unidades rochosas 
atribuíveis a, pelo menos, dois eventos geodinâmicos distintos, o Transa
mazônico e o Brasiliano. No entanto, padrões e estilos deformacionais en
volvendo grandes associações rochosas, no Bloco São Gabriel diferem da
queles encontrados na Faixa de Dobramentos Tijucas e no Maciço Pelotas 
(Blocos Encruzilhada, D. Feliciano) discutindo-se, adiante, as característi
cas destes estilos. 

1.3.2.1 - Bloco São Gabriel 

Nesta porção do Escudo Sul-Rio-Grandense marcadamente ocorrem as as
sociações rochosas do Complexo Cambaí, gnáissico-migmático com ro
chas da fácies granulito retrometamorfizadas à fácies anfibolito e com me
tagranitos associados e rochas do Complexo Vacacaí que, não raro guar
dando relações de perfeita concordância estrutural com o primeiro, é cons
tituído por remanescentes de seqüências supracrustais do tipo green
stone belt. 

De natureza muito heterogênea, polifásica e policíclica, com várias fa
ses de dobramentos, cisalhamento, migmatização e metamorfismo, pou
co se conhece a respeito das deformações sofridas pelas rochas do Com
plexo Cambaí. No entanto, localmente, observa-se um estilo bastante 
apertado, com o desenvolvimento de sinformes e antiformes de eixos pre
ferencialmente orientados segundo N30°-40°E e aparentemente mergu
lhantes para sudoeste, como aqueles desenvolvidos a nordeste de Dom Pe
drito, na região do arroio Santo Antônio, exibindo vergência para sudeste. 
Em outras áreas, as foliações desenvolvidas em rochas gnáissicas confi
guram estruturas dobradas orientadas segundo a direção noroeste, com 
mergulhos bastante acentuados e de estruturação de difícil caracterização 
a não ser em trabalhos de maior detalhe. 

No que tánge às deformações plásticas pertinentes aos metamorfitos 
do Complexo Vacacaí, os trabalhos de semidetalhe sobre estes recentemente 
executados relacionam a existência de pelo menos três estágios deforma
cionais acompanhados ou não por metamorfismo. De acordo com Che
male Júnior (1982), os epimetamorfitos da região da Palma apresentam-se 
dobrados segundo um padrão isoclinal mergulhante para noroeste com su
perfície axial orientada segundo a direção N30°-40°E. 

Em termos de fraturamentos, dominam aqueles orientados segundo os 
padrões N20° -30°E, seguindo-se os de direção N50° E e, subordinadamente, 
N50°0 e E-0, os quais, durante a história evolutiva da área, portaram-se co
mo falhamentos inversos ligados a falhas transcorrentes e falhamentos nor
mais responsáveis pela geração das estruturas do tipo graben, que abrigam 
rochas das coberturas Paraplataformais do Sudeste. Envolvendo antigos 
lineamentos, durante a. Reativação Wealdeniana (Almeida, 1967), deu-se 
a incidência de falhamentos normais orientados principalmente nas dire
ções N50°0 e N30°-50°E. 

1.3.2.1.1 - Principais estruturas 

Al Falhe~ Santa Helena 

Com direção aproximada N50°-70°E, a Falha Santa Helena, localizada na 
Folha SH.21-Z-B, nas proximidades da região do Passo do Ivo, apresenta 
cerca de 25 km de extensão. Esta estrutura coloca em contato rochas rela
cionadas ao Complexo Cambaí com as seqüências supracrustais do Com
plexo Vacacaí. Elementos estruturais que definam com segurança a natu
reza deste falhamento são ainda desconhecidos, no entanto, durante os 
trabalhos executados pelo Projeto RADAMBRASIL, observações no ter-

reno revelaram que esta estrutura corresponde a uma falha de alto ângulo, 
com plano de falha localmente verticalizado ou mergulhante para noroes
te, podendo constituir um falhamento do tipo inverso, no qual rochas de 
alto grau do complexo cavalgariam sobre os epimetamorfitos do Comple
xo Vacacai. 

Bl Falha Cerro dos Cabritos 

Esta feição estrutural, localizada na Folha SH .22-Y-A, acompanha grosso 
modo o bordo oeste de serra da Santa Bárbara, apresentando direção ge
ral N50° E. Mostra evidências de movimento horizontal, transcorrente, le
vógira, sugerido por deslocamento do Granito Jaguari- Lavras, tendo se
guramente se portado como falha normal, colocando, lado a lado, rochas 
do Grupo Maricá e do Grupo Camaquã, portanto com bloco alçado a oeste. 

C) Falha Cerro da Cria 

Localizada na porção centro-oeste da Folha SH .22-Y-A, junto ao Planalto 
da Ramada, a Falha Cerro da Cria, apresenta direção aproximada N80°E, 
cortando transversalmente os riolitos da Formação Acampamento Velho 
e os Granitos da Ramada e Cerro da Cria. Trata-se de uma falha transcor
rente de natureza levógira, com um deslocamento horizontal de aproxima
damente 5 km. O comportamento deste falhamento é similar ao registra
do na Falha Cerro dos Cabritos. 

D) Falha Santa Bárbara 

Esta estrutura encontra-se localizada na Folha SH .22-Y-A, a oeste da cida
de de Caçapava do Sul. Tem uma direção que varia entre N10°-30°E apre
sentando dezenas de quilômetros de extensão. Est_e falhamento apresen
ta uma faixa brechada de várias dezenas de metros ffe largura afetando os 
sedimentos e vulcanitos do Grupo Maricá, os sedimentos da Formação San
ta Bárbara e sedimentos da Bacia do Paraná. Como as demais falhas dare
gião, tem história evolutiva complexa, tendo sofrido inúmeras reativações 
com o passar dos tempos geológicos. 

E) Falha do Espinilho 

A Falha do Espinilho localizada na Folha S H .22-Y-C, com aproximadamen
te 34 km de extensão e direção N20'!.30°E, provavelmente é responsável 
pelo desenvolvimento de dobras de arrasto desenvolvidas em sedimentos 
e vulcanitos andesíticos do Grupo Camaquã. Apresenta um componente 
de deslocamento horizontal conjugado a outro vertical, o que, a julgar pe
las estruturas observadas, constitui uma falha direcional de natureza dex
trogira. 

F) Falha Lopes 

A Falha Lopes, com direção N20°-30°E e localizada na Folha SH.22-Y-A, 
estende-se desde as cercanias da localidade de Bom Jardim, colocando 
sedimentitos e vulcanitos do Grupo Maricá em contato com as rochas se
dimentares do Grupo Camaqúã, até a leste do Cerro da Angélica, portou
se ultimamente como uma falha de gravidade de bloco alto a oeste, propi
ciando a preservação dos sedimentos do Grupo Camaquã. Aparenta con
trolar uma série de núcleos de rochas andesiticas da Formação Hilário e, 
em sua extensão, em pequenas falhas noroeste associadas, encaixam-se 
inúmeras ocorrências cupríferas. 

G) Falha Tapera- Emiliano 

A zona de Falha Tapera- Emiliano, constituída por dois grandes falhamentos 
separados apenas por algumas centenas de metros, encontra-se localiza
da a sudeste da mina Camaquã, na porção centro-norte da Folha SH .22-Y-C 
estendendo-se para norte, já nos domínios da Folha SH .22-Y-A. Seu movi
mento último foi de caráter normal, com bloco alto a oeste, a estruturação 
das rochas do Grupo Maricá na área das minas do Camaquã sugerindo um 
comportamento anterior desta falha como exibindo um componente ho
rizontal dextrogiro. 

H) Falha do Lixiguana 

_ Estefalhamento localiza-se na porção sudoeste da Folha SH.22-Y-A. Com 
direção predominante N20° -30° E e com uma extensão aproximada de 30 
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km afeta principalmente os sedimentos da Formação Guaritas. Encaixan
do andesitos da Formação Hilário, esta estrutura está relacionada, prova
velmen~e, à formação das calhas de deposição dos sedimentos do Grupo 
Camaquã, tendo sido reativada em períodos posteriores. 

I) Falha Aberta dos Cerras 

Com direção N20° -30° E, a Falha Aborta dos C erros está localizada nas Fo
lhas SH .22-Y-A e SH .22-Y-C. Trata-se de um falhamento normal, com blo
co abatido para oeste, colocando em contato sedimentitos do Grupo Ma
ricá com epimetamorfitos do Supergrupo Porongos, em sua porção sul. 
Esta estrutura pode ser seguida por dezenas de quilômetros colocando la
do a lado, em sua porção norte, sedimentos da Formação Santa Bárbara 
e os metamorfitos do Supergrupo Porongos. 

J) Falha Passo dos Enforcados 

Localizada a sudeste da cidade de Lavras do Sul, na Folha SH .22-Y-C, a Fa
lha Passo dos Enforcados constitui uma falha de gravidade com direção pre
dominantemente nor-nordeste, variando de N40°E, em sua porção sul, para 
N20°E, na sua parte norte. Esta estrutura apresenta seu lado abatido para 
leste, colocando em contato litologias do Grupo Maricá com as rochas me
tamórficas do Complexo Cambaí. 

L) Falha Cerro Alegre 

Localizada na Folha SH .22-Y-C, a oeste da Falha Passo dos Enforcados, a 
Falha Cerro Alegre, de gravidade, coloca sedimentitos relacionados à For
mação Santa Bárbara em contato com as rochas do Complexo Cambaí. 
Com seu lado alçado para leste e direção predominante nor-nordeste, este 
falhamento causou uma acentuada mudança nas atitudes das camadas se
dimentares da Formação Santa Bárbara. 

Ml Falha da Boa Esperança 

A Falha da Boa Esperança está localizada nos domínios da Folha SH.22-Z
B, na região do arroio Taquarembó, a nordeste da cidade de Dom Pedrito. 
Apresenta direção N20° -30° E, sofrendo forte inflexão para NO em sua por
ção norte e colocando em contato as rochas vulcânicas do Grupo Maricá 
com gnaisses granulíticos do Complexo Cambaí. 

Constitui uma falha normal, apresentando seu lado abatido para oeste 
e sendo balizada, em suas extremidades, por falhamentos de direcão oés
noroeste relacionados, provavelmente, às fraturas que flanqueia~ o Arco 
de Rio Grande. 

N: Falhas da Acácia e do Taquarembó 

Localizadas a oeste da Falha da Boa Esperança, na Folha SH .21-Z-B, as Fa
lhas da Acácia e do Taquarembó cortam transversalmente os vulcanitos áci
dos e intermediários das Formações Acampamento Velho e Hilário, respec
tivamente. Apresentam direção aproximada E-0 e constituem-se de falha
mentes do tipo normal, em que a Falha da Acácia mostra seu bloco abati
do para sul enquanto que a Falha Taquarembó exibe seu bloco abatido pa
ra norte, configurando entre ambas uma estrutura do tipo horst. Seus efei
tos podem ser fracamente observados em sedimentos gonduânicos, pro
vavelmente relacionados a movimentos tectônicos durante o Mesozóico. 

OI Falha Suspiro- Unhares 

A Falha Suspiro-Unhares, localizada, em sua maior parte, na Folha 
SH .21-Z-B, a sudoeste da cidade de Lavras do Sul, apresenta direção 
N 40°-50° O, configurando, com a Falha do Jaguarizinho, situada a sul e a 
ela paralela, uma ampla fossa estrutural com cerca de 45 km de extensão. 
Rochas de grau incipiente de metamorfismo pertencentes à Forma cão Ar
roio das Ilhas, sedimentos relativos ao Grupo Maricá e rochas da Forma
ção Rio do Sul encontram-se preservados nesta fossa e colocados em con
tato com as rochas do Complexo Cambaí ptravés destas estruturas. Cons
tituindo uma antiga zona de fraqueza, a Falha Suspiro- Unhares é uma das, 
estruturas mais antigas da área, tendo sofrido inúmeras reativações ao longo 
da história geológica da região, inclusive colocando, lado a lado, terrenos 
granulíticos, a sul, e terrenos da fácies anfibolito com restitos de seqüên
cias supracrustais, a norte. A observação dos mapas de intensidade mag
nética total, em escala 1:200.000, de Jackson et alii (1973), permite distin-
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guir esta estrutura e, tentativamente, estendê-la para sudeste até o Maci
ço Pelotas, onde este lineamento parece separar, na altura de Piratini, blo
cos de "assinaturas" magnéticas diversas: o de sudoeste com rochas mais 
magnetizáveis, talvez mais básicas, e o de nordeste com rochas de menor 
suscetibilidade magnética. 

1.3.2.2 - Faixa de Dobramentos Tijucas 

A Faixa de Dobramentos Tijucas, no Estado do Rio Grande do Sul, estende
se desde a noroeste de Pedras Altas, a sul, até a região das cabeceiras do 
arroio Capané, a norte, envolvendo principalmente os epimetamorfitos do 
Supergrupo Porongos. Estruturalmente está constituída pela sucessão de 
longas estruturas dobradas na direção no r-nordeste, compondo antiformes 
separadas por estreitas sinformes, o conjunto mostrando-se recortado por 
falhas de empurrão, falhas inversas e normais, orientadas principalmente 
na direção nor-nordeste e, subordinadamente, norte-sul e nordeste. Como 
no bloco anterior, a Reativação Wealdeniana fez-se aí sentir através da rea
tivação de antigas estruturas rúpteis imprimindo à área uma estruturação 
em blocos, inclusive deprimindo-a tectonicamente em relação ao Maciço 
Pelotas. 

1.3.2.2.1 - Principais estruturas 

AI Antiforme de Santana 

A Antiforme de Santana (Fig. 1.56) constitui uma das mais importantes fei
ções estruturais dobradas do Escudo Sul-Rio-Grandense. Esta estrutura 
constitui a Anticlinal da Serra das Encantadas, de Picada (1971), e foi de
nominada de Domo de Santana por Jost & Bitencourt (19801 e Jost (1981). 

Esta antiforme, localizada na Folha SH.22-Y-A, na região de Santana da 
Boa Vista, acompanha, de um modo geral, a serra das Encantadas. Cons
titui uma antiforme alongada, de direção nor-nordeste, com duplo caimento, 
tendo sua infra-estrutura composta por gnaisses do Complexo Cambaí, ex
postos em seu núcleo desventrado. Sua supra-estrutura está representa
da pelos metamorfitos do Supergrupo Porongos, principalmente aqueles 
relacionados ao Grupo Cerro das Madeiras. 

Para Jost (1981 I a relação entre infra e supra-estrutura desta feição se 
dá através de uma inconformidade transposta, marcada principalmente pelo 
contraste litológico e metamórfico entre as duas unidades envolvidas. 

Nos trabalhos de detalhe, executados por Jost & Bitencourt (1980) e 
Jost (1981 ), foram reconhecidos, para os gnaisses aflorantes no núcleo da 
antiforme, o acamamento original S0 e, pelo menos, mais três episódios 
deformacionais (F 1, F2, F3). O primeiro episódio deformacional, responsá
vel por dobramentos em larga escala, resultou em forte acamamento me
tamórfico composicional nos gnaisses e foliação nos xistos e quartzitos, 
com S0 paralelo a S1 tanto em direção quanto em mergulho. Se a foliação 
S1 representa a superfície axial do dobramento maior, F1, este pode ter si
do do tipo isoclinal. Posteriormente, a superfície S1 foi dobrada por F2 e 
redobrada por F3 . 

Do segundo episódio deformacional resultou a xistosidade S2 desen
volvendo dobramentos muito apertados, não cilíndricos, com eixos curvi
líneos e superfícies axiais curvas. Geometricamente, os dobramentos F2 
parecem variar de isoclinal, no extremo sudoeste da estrutura, com dire
ção nordeste e mergulho para sudeste, para mais abertos a norte, com di
reção nordeste. O episódio de dobramento F3 redobrou o conjunto atra
vés de dobras abertas que, a julgar pela sua simetria, estão provavelmente 
relacionadas ao último soerguimento da Antiforme de Santana. 

Já a supra-estrutura da antiforme, que é constituída pelos metamorfi
tos do Grupo Cerro dos Madeiras, conforme os estudos executados por Jost 
(1981), apresenta feições estruturais distintas daquelas encontradas para 
os gnaisses da infra-estrutura, seja pela forma, seja pelo número de defor
mações constatadas e, em parte, pela idade. O autor em questão reconhe
ceu aí o acamamento original S0 e mais dois episódios deformacionais, F1 
(S 11 e F2 (S21. 

O episódio F1 está evidenciado por dobras isoclinais apertadas, não ci
líndricas e planas, com S0 paralelo a S1. Em camadas competentes a com
ponente de deslizamento está marcada pelo desmembramento de S0, com 
formação de uma seqüência de segmentos (boudins) pouco espaçados e 
paralelos ao eixo da estrutura, desenvolvendo, nos xistos, dobras de escor
regamento flexural (flexural-flow fo/ds). O episódio F2 é caracterizado por 
dobras abertas, com flancos de mergulho suave e amplas zonas axiais, sendo 
que a superfície S2 encontra-se fortemente controlada pelo tipo litológi
co, sem feições penetrativas e metamórficas. Esta superfície encontra-se 



marcada por feições de quebramento, rotação de minerais filitosos e cliva
gem de crenulação. 

O terceiro evento deformacional observado no Grupo Cerro dos Madeiras 
ocorre no flanco leste da Antiforme de Santana e foi produzido pela car
reação do Complexo Cerro da Arvore sobre a Antiforme de Santana. Se
gundo Jost (1981), os dados obtidos' no estudo desta estrutura sugerem 
que o episódio de dobramento F2, no Grupo Cerro dos Madeiras, poderia 
ser relacionado, em tempo, ao episódio F3 nos gnaisses do Complexo Cam
baí, da infra-estrutura, ambos correspondendo à elevação da Antiforme de 
Santana. 

B) Antiforme Serra dos Pedrosas 

A Antiforme Serra dos Pedrosas (Fig. 1.56), que envolve os metamorfitos 
do Complexo Cerro da Arvore, do Supergrupo Porongos, constitui uma fei
ção estrutural implantada sobre um complexo de nappe que consiste de 
inúmeras lâminas de thrust, de espessura variável, limitadas por milonitos 
em suas porções inferiores e superiores, a maior faixa de milonitos situando
se na base do complexo. 

No Complexo Cerro da Arvore, segundo Jost (1981), podem ser reco
nhecidas, além do acamamento original (S0), mais quatro fases de defor
mação geralmente acompanhadas por metamorfismo. 

O primeiro evento·de dobramento (F1). mal preservado, pode ser ob
servado através de remanescentes de uma xistosidade (S1) de plano axial, 
orientada segundo noroeste e com mergulho para sudoeste. Embora os da
dos obtidos sejam ainda insuficientes para caracterizar o estilo de dobra
mento, este parece ter sido marcado pelo desenvolvimento de dobras aber
tas, o que é sugerido pela interseção da superfície 50 com S1. O segundo 
episódio deformacional (F2) foi responsável pelo desenvolvimento de uma 
pronunciada xistosidade (S2 ) nestas rochas. Na maioria dos casos, a xis
tosidade 52 encontra-se paralela ao acamamento original S0, sugerindo 
que este episódio deformacional poderia ter sido dominantemente isocli
nal, com superffcie axial de direção variável entre nordeste e leste-oeste. 
A dificuldade do reconhecimento dos dobramentos F2 deve-se, principal
mente, à interferência dos padrões F 1 e F2 acrescidos da forte deformação 
qUe tomou lugar durante a fase de cavalgamento F3. 

Segundo Jost (1981), durante o cavalgamento do Complexo Cerro da 
Arvore por sobre o Grupo Cerro dos Madeiras, o evento F3 redobrou as do
bras F2 e a xistosidade S2, o que é corroborado pela mudança de geome
tria das dobras F2 à medida que diminui a distância destas ao plano princi
pal de cavalgamento, juntamente com a estreita relação espacial entre S3 
e a foliação milonítica da faixa de nappe. 

O episódio F3, de um modo geral, caracteriza-se por dobras simétricas 
planas, não cilíndricas e com eixos suavemente curvos e mergulhantes. Este 
padrão muda gradativamente parà inclinado não cilíndrico, assimétrico, sua
vemente curvo e mergulhante próximo à zona principal de cavalgamento. 
O acréscimo de espessura das camadas em direção à charneira das dobras 
F3 indica generalizados dobramentos de fluxo durante a fase de cavalga
mento, incluindo crenulação com superfície axial suavemente mergulhante 
e eixo suborizontal próximo à zona principal de cavalgamento. 

O evento de dobramento F 4 é responsável por duas dimensões de do
bras: pequenas dobras, comumente de deslizamento flexural, e dobras maio
res, do tipo de fluxo flexural, representadas pela Antiforme Serra dos Pe
drosos. O dobramento maior é assimétrico, não cilíndrico, plano, com seu 
eixo mergulhando 45° para norte. 

A porção sul da estrutura antiformal tem seu eixo orientado segundo 
nordeste, enquanto que, na parte norte, este desenvolve direção variando 
de nordeste para norte. O eixo do dobramento maior é localmente curvo, 
grosso modo paralelo à curvatura da zona de Falha do Passo do Marinheiro. 

Na área do Cerro do Facão, envolvendo as rochas do Supergrupo Po
rongos Indiviso, F 4 destruiu os efeitos de F3, desenvolvendo, na parte cen
tral da área, dobras isoclinais inclinadas com orientação noroeste dando 
lugar, ao sul e norte da área, a dobras isoclinais suavemente mergulha.ntes 
com direções variando de nordeste a norte-sul. A superfície S4 apre)enta 
a mesma atitude encontrada na Antiforme Serra dos Pedrosas. ··, 

Embora a evolução tectônica das rochas pertencentes ao Complexo Cer
ro da Arvore seja bastante complexa, as relações temporais entre os do
bramentos F3, induzidos pelo cavalgamento, e aquelas dobras F 4 oriundas 
do deslocamento de falhas transcorrentes, são indicativas do dobramen
to das zonas miloníticas de nappe junto à zona de Falha do Passo do Mari
nheiro. Deste modo, a Antiforme Serra dos Pedrosas teria sua história li
gada ao deslocamento de falhas transcorrentes, representando uma gran
de dobra de arrasto. 

C) Antiforme Capané 

A Antiforme Capané ( Fig. 1.152), localizada junto às cabeceiras do arroio 
Capané, a norte da Antiforme de Santana, está sustentada p·or metamor
fitos pertencentes ao Grupo Cerro dos Madeiras. Est~ estrutura apresenta 
aspectos similares àqueles encontrados na Antiforme de Santana, com seu 
eixo orientado segundo a direção nordeste e superfície de plano axiál com 
atitude N28°E e suave mergulho da charneira para sudoeste, de aproxima
damente 5°. 

Dois episódios deformacionais e o acamamento original puderam ser 
reconhecidos. O evento F1, evidenciado, em lâminas delgadas, por relíquias 
da xistosidade S1, desenvolvida paralelamente a 50, encontra-se, à luz dos 
trabalhos executados, ainda não bem definido, mas, através das observa
ções de campo e análise microestrutural, efetuada por formandos de 1977 
da UNISINOS, parece ter desenvolvido dobras isoclinais. 

O segundo episódio, F2, redobrou novamente o conjunto rochoso com 
a evolução de grandes antiformes de direção nordeste separadas por sin
formes estreitas, exibindo dobramentos acilíndricos, assimétricos, inclina
dos, com caimento e do tipo de fluxo flexural. O terceiro evento deforma
cional, relacionado possivelmente ao deslocamento de falhas transcorren
tes, resultou em arqueamento, com o desenvolvimento de crenulação. 

D) Falhas de empurrão 

Nos domínios da Faixa de Dobramentos Tijucas, falhas de empurrão estão 
representadas em rochas do Complexo Cerro da Arvore que, como já co
mentado, constitui um complexo de nappe conforme o advogado por Jost 
& Bitencourt (1980) e Jost (1981). 

A zona principal de thrust localiza-se na porção central da área de ocor
rência do Supergrupo Porongos ( Fig. 1.56), servindo de limite entre o Com
plexo Cerro da Arvore e o Grupo Cerro dos Madeiras com uma extensão 
de aproximadamente 60 km, sendo inferida. na sua porção sul, na área a 
sul do rio Camaquã. 

A vergência destas estruturas, mantos de carreação e falhamentos in
versos, é marcadamente oeste, evidenciada pelo mergulho médio de 35° 
para sudeste vislúmbrado, principalmente nas superfícies de mílonitização, 
bem como pelas atitudes dos planos de falhamentos inversos e as superfí
cies axiais das dobras deitadas e reviradas junto a estes. 

A zona de thrust principal constitui uma superfície de deslizamento por 
sobre a qual camadas suborizontais sofreram pronunciado encurtamento, 
enquanto que aquelas encontradas abaixo desta superfície apresentam en
curtamento apenas a nível do Gr!JpO Cerro dos Madeiras, mostrando-se for
temente dobradas e comprimidas de encontro aos gnaisses Cambaí no flan
co leste da Antiforme de Santana. Deste modo, a Antiforme de Santana, 
segundo Jost (1981), atuou como um anteparo ao avanço, de leste para oes
te, das rochas do Complexo Cerro da Arvore carreadas pelo nappe. 

E) Falha Torrinhas 

Localizada a leste da localidade de Torrinhas, na Folha SH.22-Y-C, estafa
lha, com direção N20°-30°E, coloca em contato rochas sedimentares do 
Grupo Maricá com os epimetamorfitos do Grupo Porongos. Este falhamen
to, juntamente com a Falha Açotéia, a leste e com direção N20°-30°E, li
mita uma fossa tectônica na qual encontram-se os sedimentos do Grupo 
Maricá. Embora normalmente estas fossas tenham se formado por falhas 
tensionais, observam-se evidências, no terreno, de que a Falha Torrinhas, 
em alguns locais, comporta-se como do tipo inverso. Aspecto semelhante 
pode ser observado a leste da região de Santana da Boa Vista, junto às Fa
lhas Vargas e Pederneiras, que limitam uma fossa ao longo do arroio dos 
Nobres com o desenvolvimento de milonitos nos sedimentos da Forma
ção Arroio dos Nobres e propiciando o imbricamento tectônico destes se
dimentitos com os Metamorfitos Porongos. 

F) Falha Açotéia 

Importante lineamento estrutural, a Falha Açotéia (Fig. 1.153), localizada 
no extremo sudoeste da Folha SH .22-Y-C, coloca em contato, em sua por
ção sul, litologias da Bacia do Paraná com rochas do Complexo Canguçu, 
seu último movimento, portanto, correspondendo ao de uma falha normal 
com bloco alto a leste. Com uma extensão de cerca de 120 km em território 
brasileiro e adentrando a República Oriental do Uruguai, esta falha, em parte, 
delimita a Faixa de Dobramentos Tijucas com o Maciço Pelotas e, a julgar 
pela estruturação dos Metamorfitos Porongos em suas vizinhanças, deve 
ter também se portado como falhas transcorrente durante sua história 
evolutiva. 
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Fig. 1.152 - RegiDo das cabeceiras do Arroio Capané- Antiforme Capané com eixo orientado oogundo a direçlo nordeste e sustentado por epimetamorfitos do Grupo Cerro dos Madeiras do Supergrupo 
Porongos. Folha SH.22·Y·A. 

1.3.2.3 - Maciço Pelotas 

Nos dominios do Maciço Pelotas, ocorrem litologias referíveis ao Comple
xo Canguçu, ao Complexo Granítico Encruzilhada do Sul, ao Quartzo Mon· 
zonito Campinas, ao Anortosito Capivarita, ao Sienito Piquiri e às Suítes 
Intrusivas Valsungana, Tabuleiro e Arroio dos Ladrões. 

Estruturas dobradas, nesta região, são observáveis nas litologias do Com
plexo Canguçu, principalmente nas áreas dominadas por rochas gnâissi
cas e migmáticas, como nas regiões entre Pelotas e Canguçu e a noroeste 
de Piratlnl. Caracterizam-se por dobras isoclinais apertadas orientadas se
gundo N40°-50° E e com planos axiais mergulhantes acentuadamente pa
ra noroeste. 

No conjunto, as rochas do Complexo Canguçu, no Escudo Sul-Rio-Gran
dense, aparentam mostrar uma estruturação em um meganticlinório que, 
mergulhante em direção a sudoeste, apresenta em sua porção a picai, a norte 
do rio Camaquã, predominância de litologias de cunho mais mobilizado, 
diatexitos e granitóides anatécticos, enquanto que, a sul daquele rio, pare
cem dominar, regionalmente, gnaisses e migmatitos heterogêneos. Nos mig
matitos heterogêneos existem indícios de pelo menos duas fases de defor
mação e migmatização, os granitóides sincinemátlcos geralmente 
posicionando-se junto às chameiras de antiformes isoclinais. 

No contexto deste dominio identificaram-se grandes lineamentos es· 
truturais de direção N40°-50°E, representando zonas de intenso fratura· 
mento desenvolvido por falhamentos transcorrentes, o conjunto constituin
do o Sistema de Falhas Dorsal de Canguçu, de Picada (1971), marcado pe
la formação de grandes faixas de milonitos, blastomilonitos, cataclasitos, 
dobras de arrasto e forte foliação cataclástica. 

Vinculadas principalmente à Reativação Wealdeniana (Almeida, 1967). 
falhas normais, além de alçarem o Maciço Pelotas em relação à Faixa de 
Dobramentos Tijucas, recortam generalizadamente a área nas direções 
N20°-30°E e N50°·60"0, seus planos de fratura constituindo sítios prefe
renciais para a localiza~ão de dique.s de diabâsio. 
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1.3.2.3.1 - Principais estruturas 

Al Falha Passo do Marinheiro 

No âmbito da Folha SH.22-Y-A, um dos mais importantes lineamentos trans
correntes, já conhecidos, com direção aproximadamente N-S, refere-se à 
Falha Passo do Marinheiro, que const itui a falha principal do Sistema de 
Falhas Passo do Marinheiro, de Picada (1971). Conforme trabalhos recen
tes de Jost & Bitencourt (1980) e Jost (1981), esta falha, que limita, em parte, 
o Maciço Pelotas da Faixa de Dobramentos Tijucas, é do tipo transcorren· 
te dextrogira, estabelecendo contato entre os epimetamorfitos do Super
grupo Porongos e as rochas relacionadas com o Complexo Granitico En
cruzilhada do Sul. Podendo ser seguido por mais de uma centena de qui· 
lõmetros, este lineamento desenvolve larga faixa de rochas cataclâsticas, 
formando grandes dobras de arrasto nos metamorfitos do Supergrupo Po
rongos. 

Bl Falha Vigia-Roque 

Com direção predominante N40° -50° E e localizada nos domínios da Folha 
SH.22·Y·B, constitui um dos principais falhamentos do Sistema de Falhas 
Dorsal de Canguçu (Picada, 1971). Trata-se de um falhamento transcorrente 
de natureza levogira desenvolvendo largas faixas de cataclasitos e miloni· 
tos em rochas do Complexo Canguçu. A lojando, em zonas de alívio de ten
sões, granitóides cata elásticos com forte alteração pneumatolítico-hidro
termal (Granitóide Cordilheira). tal estrutura separa os Blocos Dom Feliciano 
e Encruzilhada do Maciço Pelotas, promovendo, também, em sua exten
são para sudoeste, o contato deste com a Faixa de Dobramentos Tijucas. 

Cl Falha Cerro da Árvore- Medina 

Localizada no âmbito da Folha SH.22·Y·C, a Falha Cerro da Árvore-Medina, 
com aproximadamente 90 km de extensão, caracteriza-se por apresentar 



Fig. 1.153 - Contato entre os sedimentos da Bacia do Paraná e litologias do Complexo Canguçu atrovés da Falha Açotéia. Folha SH.22·Y·C. 

direção aproximadamente N-S, situando-se a leste da zona de Falha do Passo 
do Marinheiro. Apresenta um componente de movimento horizontal, le· 
vogiro, desenvolvendo larga faixa de rochas cataclásticas nas litologias do 
Complexo Canguçu. 

D) Falha do Graciano 

A Falha do Graciano, localizada a norte da cidade de Piratini, na Folha 
SH .22-Y-C, constitui uma falha de direção variando entre N40° -70°E que 
coloca em contato granitóides relacionados ao Complexo Canguçu com 
os granitos intrusivos da Sul te Intrusiva Arroio dos Ladrões. Este falhamento 
desenvolve larga faixa de cataclasitos e milonitos junto aos Granitóides Cor
dilheira, caracterizando uma falha com deslocamento horizontal de natu
reza levogira, à semelhança da Falha Cerro da Arvore- Medina. A época 
da intrusão das rochas da Suíte Intrusiva Arroio dos Ladrões deve ter se 
portado como falha de tensão, em resposta a um generalizado arqueamento 
do Escudo Sul-Rio-Grandense. 

E) Falha do Delfino 

Apresentando direção N30°-40° E e localizada nos domínios da Folha 
SH .22-Y-B, a Falha do Delfino coloca em contato granitóides relacionados 
ao Complexo Canguçu com a Suíte Intrusiva Arroio dos Ladrões, desen
volvendo, junto à zona de falha, larga faixa de cataclasitos e milonitos. De· 
ve ter tido comportamento semelhante às estruturas acima descritas. pas
sando de falha transcorrente levogira para falha normal, de tensão. 

1.3.3 - Província Paraná 

Durante a individualização da Bacia do Paraná, esta apresentou dois pe
ríodos evolutivos bem definidos. O primeiro, entre o Paleozóico e o Meso· 
zóico, é marcado pela formação intracratônica de uma bacia sedimentar 
do tipo sinéclise, com lenta subsidência e sempre influenciada por feições 
do embasamento, compondo grandes estruturas como arqueamentos, f le
xuras e lineamentos. A partir do Mesozóico, os processos relativos áRea-
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tivação Wealdeniana (Almeida, 1967), relacionados à abertura do oceano 
Atlântico, modificaram pronunciadamente as caracteristicas da bacia, trans
formando-a numa anficlise, onde os processos magmáticos superaram os 
sedimentares, a efusão dos vulcanitos da Formação Serra Geral tendo si
do precedida e seguida por intensa tectônica rúptil que desmembrou em 
horsts e grabens a seqüência sedimentar, o jogo de movimentos gerando 
"arcos" e "sinclinais" que, de certa forma, influenciaram a deposição dos 
sedimentos Pós-Serra Geral. Nesta época, além do surgimento de novas 
estruturas falhadas, foram reativadas, em caráter predominantemente nor
mal, as falhas jâ desc'ritas no âmbito da Provlncia Mantiqueira, muitas de
las, em especial as de direções N20• -30• E e N60°0 tendo alcançado o manto 
e servido de duto à ascensão de rochas basálticas e alcalinas. 

1.3.3.1 - Principais estruturas 

A) Arco do Rio Grande 

O Arco do Rio Grande (Sanford & l.ange, 1960apud Almeida, 1981) consti
tui uma área positiva, que, segundo Almeida lop. crt ) deve ter se estabele
cido como conseqüência da reestruturação da Plataforma Sul-Americana 
ocorrida entre o final do Devoniano e o inicio do Carbonifero Superior. Es
te arqueamento é mais evidente na porção centro-ocidental do Estado do 
Rio Grande do Sul, na Folha SH.21 Uruguaiana, nos domínios da região 
geomorfológica da Depressão Central Gaúcha, acompanhando, grosso mo
do, a depressão do rio lbicuf. Esta estrutura, com eixo de direção noroeste, 
influenciou a sedimentação durante toda a evolução da bacia, seu catáter 
eminentemente positivo podendo ser observado através de mapas de isó
pacas e de contorno estrutural do embasamento. 

Demonstrando o caráter positivo do Escudo Sul-Rio-Grandense, os se
dimentos das formações basais da seqüência sedimentar da Bacia do Pa
raná sobre ele depositaram-se de forma descontínua ou se encontram or
lando, com pequenas espessuras, os seus bordos. No Mesozóico, devido 
à Reativação Wealdeniana, o Arco do Rio Grande sofreu novo soerguimento 
o qual encontra-se especialmente registrado por inúmeros lineamentos de 
direção noroeste que, afetando inclusive basaltos da Formação Serra Ge· 
ral, encaixam diques de olivina-diabásio e, junto a interseções com antigos 
lineamentos nordeste, alojam rochas alcalinas (Ribeiro, 19801. 

Como ressaltou A lmeida (1981). o Arco do Rio Grande parece ter ex
tensão para noroeste, por sob a Bacia do Paraná, em direção ao Arco de 
Assunção, entre ambos. no interior da bacia, situando-se uma feição fra
camente positiva denominada, pelo autor em questão, Soleira das Missões. 

B) Sinclinal de Torres 

A Sinclinal de Torres constitui um baixo estrutural com seu eixo mostran
do orientação noroeste localizado na Folha SH.22 Porto Alegre, no extre
mo nordeste do Estado do Rio Grande do Sul. Este arqueamento tem seu 
eixo mergulhante para noroeste e teve seu caráter negativo marcado a partir 
do final do Permiano, tendo se estabeiecido em uma área até então não muito 
subsidente. A estrutura fixou grande espessura da Formação Rio do Ras
to, tendo, no entanto, apresentado sua maior subsidência durante a Reati· 
vação Wealdeniana, acumulando, pelo menos. uma espessura de 1.000 m 
de vulcanitos da Formação Serra Geral, naquela área. As relações existen
tes entre a Sinclinal de Torres e o Arco de Assunção são ainda indefinidas. 
Aparentemente a Sinclinal de Torres constitui uma área deprimida relacio
nada à evolução dos Arcos de Ponta Grossa e Rio Grande. Esta última es
trutura apresenta, em seu flanco nordeste, uma aparente terminação fle
xural intensamente afetada por falhamentos pré-silurianos reativados tal
vez durante o desenvolvimento da Sinclinal de Torres, no Mesozóico. 

CI Anticlinal de Colônia Nova 

Durante os trabalhos executados pelo Projeto RADAMBRASIL, nos do· 
miniosda Folha SH.21-Z-D, a sul da cidade de Bagéea norte da localidade 
de Aceguá, delineou-se importante arqueamento, aqui denominado de An· 
ticlinal de Colônia Nova, vislumbrável na Figura 1.154. Originada pelo bas
culamento de blocos de fa lhas, esta estrutura tem eixo de direção este
nordeste, com extensão entre 15 e 20 km e mergulho para oeste. Assimé· 
trica, sua aba norte apresenta mergulhos mais fortes do que seu flanco sul, 
o qual, descaindo suavemente em direção a Aceguâ é aí bruscamente trun· 
cado por falhamentos que colocam rochas migmáticas do Complexo Cambai 
lado a lado com arenitos verticalizados da Formação Rosário do SuL Odes
ventramento da anticlinal expôs, em seu núcleo, rochas da Formação lrati 
enquanto que em posições mais externas afloram litologias do Subgrupo 
Estrada Nova. 
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Fig 1 154 - Anticltnal de Colônia Nova e contato tectOnico da sadimentaçao gonduAnica com li· 
161ipos do Complexo Cambal Folho SH.21·Z· D. 

DI Falha do Leão 

Localizada na Folha SH .22-Y-D, esta estrutura, de direção próxima a N40°E, 
cor responde a uma extensão para norte das falhas antigas da Dorsal de Can 
guçu, marcando a reativação destas em tempos provavelmente mesozói· 
c os. Com bloco elevado a leste, coloca lado a lado rochas sedimentares do 
Grupo Guatá e litologias referiveis ao Complexo Canguçu. Na área das mi
nas de carvão Leão- Butiá, Ferreira, Süffert e Santos (1978) observaram 
um abatimento da ordem de 70 m do bloco oeste em relação ao bloco leste 
da falha. 

E) Falhas Mãe Luzia e de Criciúma 

No âmbito da Folha SH .22-X-A , no Estado de Santa Catarina, na região 
carbonifera deste estado, destacam-se duas zonas rúpteis marcadas pe
los Falhamentos Mãe Luzia e Criciúma. 

A Falha Mãe Luzia, descrita por Putzer (1952). apresenta plano verti· 
cal, com direção aproximadamente N-S, e rejeito máximo em torno de 120 
m, com seu lado alçado a leste. Este falhamento colocou lado a lado, em 



sua parte norte, sedimentitos das Formações Rio Bonito e Ira ti. Para Put
zer lop Ctl l esta estrutura teria idade anterior aos derrames basálticos. 

A Falha de Criciúma, localizada na região da cidade homônima, apre
senta direção nordeste, com rejeito de aproximadamente 50 me bloco alto 
para o norte, colocando lado a lado sedimentos das Formações Palermo 
e Rio Bonito. 

Fl Domo do Jarau 

A estrutura em destaque (Fig. 1.155) localiza-se na Folha SH.21-Z-A, na parte 
sudoeste do Estado do Rio Grande do Sul, a aproximadamente 20 km a norte 
da cidade de Ouaral e da fronteira com a República Oriental do Uruguai. 
C_onstituindo o cerro do Jarau, foi estudada por Grehs (1969), que a defi
niu como um domo de idade anterior aos derrames basálticos da Forma
ção Serra Geral, tendo sua origem ligada a fenômenos metamórficos. 

Durante o levantamento radargramétrico da área do cerro do Jarau,le
vada a termo pelo Projeto RADAMBRASIL, a anomalia mais evidente ob
servada constitui-se de um conjunto de cristas que se salientam na topo
grafia plana da região, configurando uma feição marcadamente circular. com 
aproximadamente 6 km de diâmetro, que, segundo Moreira, Freitas e Nu
nes (1980) constitu iria um domo estrutural com colapso da porção central. 
~drenagem externa desta feição mostra um padrão radial centrifugo e, a 
mterna, converge para o centro á exceção da borda sul, onde, por proces
sos erosivos, as cristas foram rompidas. 

Na porção central da estrutura e junto à borda, afloram sedimentos de 
origem fluvial pertencentes á Formação Rosário do Sul. As cristas estão 
constituldas por arenitos fraturados e silicificados, melhor desenvolvidos 
a nordeste e ausentes na porÇão sul, de origem eólica e relacionados à For
mação Botucatu. Derrames basálticos da Formação Serra Geral apresentam
se circundando a estrutura constituindo suas bordas e aflorando, localmente, 
no interior da mesma. Diques de diabásio localizam-se próximo à zona de 
borda, encontrando-se encaixados em sedimentos fluviais e eólicos. 

O Domo do Jarau encontra-se encaixado ao longo de uma zona rúptil 
noroeste oriunda de reativação de antigas zonas de fraqueza do embasa
mento, o conjunto, para Moreira, Freitas e Nunes (1980), tendo propiciado 
a intrusão de um corpo ígneo que não rompeu seu teto. Vulcanitos bási
cos da Formação Serra Geral soerguidos junto à estrutura e á presença de 
diques básicos encaixados em sua borda, aliados à configuração circular 
da estrutura, com fraturamentos radiais e anelares, indicam idade pós-der
rames basálticos para a intrusão. Dados aeromagnetométricos relatados 
por Jackson etaln (1973), advindos do cerro do Jarau, indicariam uma área 
de intensidade magnética baixa, de forma aproximadamente circular, jun
to á estrutura, interpretando-a como devida á presença de rochas ígneas 
ácidas. De qualquer forma, tal interpretação encontra-se prejudicada pela 
interferência das rochas basálticas circundantes e pelo grande espaçamento 
entre as linhas de vôo do levantamento aerogeoflsico. incompatível com 
as dimensões da estrutura em questão. 

Mais provavelmente, esta estrutura, bem como a do Domo do Vargeão, 
na vizinha Folha SG.22 Curitiba. poderia ter sido ocasionada por intrusões 
de rochas alcalinas, á semelhança daquelas de Lages e Anitápolis (Folha 
SG.22 Curitiba) que ocorrem junto aos bordos atuais da Bacia do Paraná. 
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1.3.4 - Provlncia Costeira 

Nos domínios da Província Costeira, os sedimentos do Grupo Patos e do 
Recente mascaram totalmente os efeitos de um tectonismo do Terciário 
que afetou rocha~ da Bacia de Pelotas, que acabara de se estabelecer, pro
vavelmente em VIrtude da busca de um reequillbrio isostátíco plataforma 
continental- continente que, em áreas mais setentrionais, deu origem á 
serra do Mar. 

1.4 - HISTÓRIA GEOLÓGICA 

Os dados isotópicos disponíveis indicam a presença de rochas referlveis ao 
Evento Geodinâmico Transamazônico no Bloco São Gabriel, notadamen
te na área ao redor de Dom Pedrito e, localmente, na região de Mata Gran
de, no município de São Sepé. Rochas referíveis a este mesmo evento, e 
provavelmente mais antigas, constituem o núcleo da Antiforme da serra 
das Encantadas compondo, ai, o embasamento dos metamorfitos do Su
pergrupo Porongos, no âmbito da Faixa de Dobramentos Tijucas. 

Em grande parte rejuvenescidas por uma forte lineagênese e extensa 
granitogênese desenvolvidas no Proterozóico Superior, as rochas do Blo
co São Gabriel seguramente constituem uma extensão para norte do Cra 
ton do Rio de La Plata (Almeida era/ti, 1973) definido na Argentina e na Re
pública Oriental do Uruguai, onde rochas migmáticas e granitóides referi
vais ao Evento Geodinâmico Transamazõnico encontram-se bem represen
tadas. 

Na área em foco, a porção norte-oriental do referidocraton, aqui deno
minada Bloco São Gabriel, é constitulda por granulitos, gnaisses da fácies 
anfibolito e migmatitos, do Complexo Cambai, que alojam corpos máfico-ul
tramáficos, alguns de características estratiformes, e rochas vulcânicas e 
sedimentares do Complexo Vacacaí, conforme já discutido, interpretado 
como uma seqüência do tipo greenstone belt de acordo com o descrito por 
Anhaeusserer a/11 (1969). Anhaeusser (1971a) e Glykson (1976). dentre ou
tros. Em face da carência de maiores dados estruturais, petrográficos,lito
quimicos e geocronológicos. além do posterior desmembramento da jus
taposição original destes complexos por um tectonismo rúptil mais recen
te, as reais relações temporais e genéticas entre estas duas grandes unida
des não são ainda bem conhecidas, utilizando-se assim, para caracterizar 
a evolução destes tratos rochosos, modelos desenvolvidos alhures por outros 
autores. 

Desta forma, assentes sobre um embasamento desconhecido, em gran
des extensões da área do Bloco São Gabriel depositaram-se seqüências su
pracrustais, compostas por lavas máfico-ultramáficas, de quimismo koma
tiítico e portadoras de texturas spmtfex, vulcanitos básicos, rochas vulca
noclásticas e sedimentos elásticos de diversos graus de maturidade que, 
acompanhados por uma sedimentação química ferrossilitica ou carboná
tica, foram, em diversos níveis, intrometidos por corpos básico-ultra básicos 
de características estratiformes. Adotando-se o modelo proposto por 
Glykson (1976), com o progresso do empilhamento e subsidência deste con
junto de rochas, foram elas afetadas por metamorfismo. quer estático, de 
soterramento, quer dinâmico, com o desenvolvimento de foliações pene
trativas, o qual, alcançando a fácies anfibolito e ainda graus mais elevados, 
propiciou a formação de fundidos anatéticos ricos em sódio, que ascen
deram a níveis mais elevados deixando resfduos granuliticos nas porções 
mais inferiores da crosta. 

A esta etapa teórica de evolução da área, provavelmente devem cor
responder, aos fundidos granlticos associados á evolução do greenstone 
belt Vacacai, o Metagranito Lajeado e parte do Granito Lagoa da Meia Lua, 
ambos caracterizados por Chemale Junior (19821 na região da Vila da Pal
ma, enquanto que as rochas granuliticas do Complexo Cambaí, melhor pre
servadas e mais abundantes na porÇão sudoeste do Bloco São Gabriel, por 
suas características petrográficas e litoqulmicas devem ser de natureza re
sidual, sendo aqui consideradas, de acordo com o modelo adotado, como 
coevas com o metamorfismo do Complexo Vacacaf e constituindo as raí
zes dos terrenos granito-greenstones atualmente postas no mesmo nlvel 
de afloramento das supracrustais devido à posterior atuação de grandes 
falhamentos como, dentre outros, a grande Falha Suspiro- Linhares. 

Vista a concordância estrutural, e muitas vezes também metamórfica 
observada entre as rochas do Complexo Vacacai e os gnaisses que as en: 
caixam, é provável que estes sejam, em grande parte, contemporaneos ou 
ligeiramente anteriores à época do metamorfismo da fâcies granulito, con
forme ressaltaram Jost & Hartmann (com. escrita, 1981) em relação às ro
chas da fácies anfibolito da região do cerro Mantiqueiras, que encaixam um 
corpo ultrabásico seguramente injetado antes do metamorfismo e afeta
do por este. 
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Conforme o discutido na petrografia e caracterização litoquímica das 
rochas granulíticas do Complexo Cambaí, estas litologias, predominante
mente ortometamórficas e de composição básica, com ultramafitos, anor
tositos e rochas metassedimentares subordinadas, juntamente com gnaisses 
da fácies anfibolito, apresentam quimismo ora calcoalcalino, ora toleítico, 
muitas vezes comparável àquele observado em gnaisses associados a 
greenstone belts canadenses, australianos e africanos. Como já se referiu, 
os granulítos exibem, em sua maioria, indícios de retrometamorfismo pos
terior à fácies anfibolito ao qual se sobrepõem, ainda, reações retrometa
mórficas da fácies xistos verdes, atribuídas por Formoso, Hartmann e Na r
di (19801, dentre outros, a efeitos térmicos e metassomáticos oriundos da 
intrusão de granitóides do Proterozóico Superior nestas rochas. Tais fenô
menos retrometamórficos e a avaliação dos seus significados restringem 
grandemente a interpretação dos dados radiométricos atinentes às rochas 
do Complexo Cambaí, alguns autores, como Formoso, Hartmann e Nardi 
(op cit.), admitindo que, devido à introdução de rubidio no sistema duran
te a intrusão dos granitóides, os granulitos da região sofreram reajuste iso
tópico acusando idades Rb-Sr aparentes de cerca de 2.000 MA quando, 
na realidade, suas épocas de formação seriam referíveis ao Evento Jequié 
( ± 2.700 MA). 

Neste sentido, embora as baixas razões isotópicas iniciais encontradas 
nos diagramas isocrônicos referentes ao Complexo Cambaí, em especial 
o diagrama referente aos Gnaisses Encantadas e os dados obtidos por So
liani Junior (1979), indiquem para estas litologias uma origem a partir de 
significativa contribuição de material juvenil durante o Transamazônico, com 
apoio na possibilidade de ocorrência de rochas mais antigas, vislumbrável 
no diagrama isocrônico relativo aos Gnaisses Encantadas, sugere-se para 
boa parte dos Complexos Cambaí e Vacacaí, as associações básico~ ultra
básicas, os granulitos e pelo menos parte dos gnaisses anfibolíticos, uma 
individualização em tempos mais remotos, no Arqueano. 

Assim, porquanto se admita que as alterações das relações K-Rb refe
ridas por Formoso, Hartmann e Nardi (1980) possam, localmente, ser atri
buídas à influência de granitos mais jovens, sugere-se que, no âmbito re
gional, tais relações e o reequilíbrio isotópico das litologias em pauta te
nha se dado durante o Transamazônico. Este evento tectonotermal teria re
trometamorfizado os granulitos à fácies anfibolito, o grau máximo de me
tamorfismo atingido à época, tendo talvez, inclusive, gerado novas rochas, 
gnaisses e migmatitos de injeção, à semelhança do que ocorre na vizinha 
República do Uruguai (Ferrando & Fernandez, 1971; Umpierre & Halpern, 
1971; Fragoso-César, 1980), na área do Escudo Catarinense, a norte da re
gião cartografada ( Kaul, 1980) e em terrenos africanos gerados durante o 
Evento Eburneano (Ciifford, 1970; Silva, 1978) e situados em posição pré
drift aproximadamente equivalente à da área em discussão. 

A Formação Arroio das Ilhas, pelas suas características litológicas e pelo 
estilo de metamorfismo que a afeta, fraco e de soterramento, é aqui consi
derada como representando uma fração da porção superior, sedimentar, 
da seqüência greenstone Vaca caí, observando-se uma notável semelhan
ça entre esses litótipos e aqueles que compõem o Grupo Fig Tree, do Su
pergrupo ou Seqüência Swaziland, da região de Barberton (Anhaeusser 
et alii, 1969; Anhaeusser, 1971a; Condie, 1981). 

Como atestam algumas datações pelo método K-Ar, após o Evento Tran
samazônico o Bloco São Gabriel passou a portar-se de uma forma estável, 
cratônica, enquanto no Proterozóico Superior evoluíam os tratos rocho· 
sos situados a leste, que constituem o Maciço Pelotas, a Faixa de Dobra
mentos Tijucas e, também, as Coberturas Paraplataformais do· Sudeste. 

Conformeváriosautores(Windley, 1977; Goodwin, 1981; Krõner, 1977, 
1979 e 1981), enquanto no Arqueano e Proterozóico Inferior a evolução da 
crosta teria se dado, quer por rupturas e choques microcontinentais, quer 
pelo desenvolvimento de cinturões móveis ensiálicos, intraplacas, no Pro
terozóico Superior, a partirdecercade 1.300 MA (Goodwin, op. cit.) ou 1.000 
MA ( Krõner, 1981), a evolução das faixas móveis mostraria já uma tendên
cia em direção à tectônica de placas, com abertura oceânica, aparecimen
to de zonas de subducção e choques continentais, à semelhança dos tem
pos fanerozóicos. 

Em relação à área em foco, à busca de um "modelo tectônico" que me
lhor se adaptasse aos dados disponíveis e refletindo o caráter controverso 
de interpretação dos cinturões móveis do Pré-Cambriano Superior a nível 
internacional, alguns autores têm interpretado o Cinturão Dobrado Ribei
ra (Almeida et a/ii, 1973), e especificamente o aqui denominado Cinturão 
Móvel Dom Feliciano, como de evolução ensiálica ( Hasui; Carneiro; Coim
bra, 1975; Wernick & Penalva, 1978; Hasui; Almeida; Brito Neves, 1978; 
Wernick, 1979), enquanto que outros têm aplicado já a nova tectônica global 
para explicar a evolução dessa região (Ribeiro & Fantinel, 1978; Ribeiro & 
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Lichtenberg, 1978; Jost & Bitencourt, 1980; Jost, 1981; lssler, 1982; 
Fragoso-César; Wernick; Soliani Júnior, 1982b). 

Deixando, por ora, de lado a disc.ussão de um ou outro modelo, no Pro
terozóico Superior e no bordo leste do Bloco São Gabriel, em um mar de 
assoalho em grande parte siálico, como atestam os Gnaisses Encantadas 
e talvez o Anortosito Capivarita, depositou-se espessa seqüência de sedi
mentos com características mioclinais (Jost & Bitencourt, 1980; Jost, 1981) 
conformando um prisma sedimentar voltado para leste, cuja base, elástica 
imatura, em direção ao topo passa progressivamente a espessos bancos 
de quartzitos, metarcóseos e metapelitos seguidos de níveis de carbona
tos e metassedimentos argilosos. Depositada em ambiente de rift, com ou 
sem surgimento de assoalho oceânico a leste, esta seqüência, que consti
tui o Grupo Cerro dos Madeiras do Supergrupo Porongos, apresenta inter
calações locais de rochas básicas e ultra básicas que possivelmente ascen
deram e se alojaram na seqüência mioclinal através de falhamentos profun
dos que atingiram o manto. 

Com o progresso do regime tectônico distensional, da acumulação e 
subsidência do pacote sedimentar com a formação global, quer de um prato
oceano Atlântico franco, com assoalho oceânico (Porada, 1979; Jost, 1981; 
Fragoso-César; Wernick; Soliani Junior, 1982b), quer restrito, com menor 
deslocamento das massas continentais e com assoalho siálico (Martin & 
Porada, 1977a e b; Krõner, 1981), tal oceano sofreu fechamento através da 
atuação de esforços compressivos tangenciais acompanhando a aparição 
de uma zona de subducção de crosta oceânica ou, no segundo caso, atra
vés mesmo da subducção de material siálico (subducção do tipo-A, de Krõ
ner, 1981 ), daí resultando encurtamento crustal acompanhado de metamor
fismo e magmatismo semelhantes àqueles atualmente observados em re
giões de convergência de placas do tipo andino e em áreas de choques con
tinentais. 

De modo generalizado, com base em Jost (1981), Fragoso-César, Wer
nick e Soliani Junior (1982b) e Jost & Hartmann (com. escrita, 1981) du
rante a fase orogênica, após aquecimento crustal e metamorfismo, de bai
xas a moderadas condições de P/T, da seqüência sedimentar mioclinal e 
de seu embasamento siálico, concomitantemente com o início da indivi
dualização e soerguimento de um núcleo móvel ou arco magmático, cujas 
raízes corresponderiam ao Maciço Pelotas, na região entre este arco e a cu
nha mioclinal instalou-se uma bacia marginal (Fragoso-César; Wernick; So
liani Junior, 1982a e b) cujas rochas, sedimentos de caráter "flyschóide" 
e vulcanitos intermediários a ácidos, constituintes do Complexo Cerro da 
Arvore do Supergrupo Porongos, foram transportadas em nappes super
ficiais em direção ao Bloco São Gabriel, num estilo e numa vergência se
melhante àqueles indicados por Dewey & Bird (1970) em áreas back-arc cor
dilheira nas e por Dickinson (1972) para o seu thrust belt. 

A julgar pelos dados geocronológicos disponíveis, imediatamente após 
a carreação do Complexo Cerro da Arvore por sobre o Grupo Cerro dos Ma
deiras, enquanto a área do Maciço Pelotas sofria metamorfismo na fácies 
anfibolito e anatexia localizada, numa manifestação magmática precoce, 
alóctona, introduziu-se no Supergrupo Porongos o Ouartzo-Monzonito 
Campinas, com idade em torno de 770 MA, seguindo-se, com a culminân
cia da estruturação do núcleo móvel, nova fase deformacional, a intensa 
migmatização e a granitogênese "sincinemática" compressiva, calcoalca
lina, do Maciço Pelotas, com ápice ao redor de 650 MA. 

Do exposto, a evolução das rochas situadas nos domínios da Faixa de 
Dobramentos Tijucas e do Maciço Pelotas, durante o Proterozóico Supe
rior, pode ser referível, em grande parte, ao Evento Geodinâmico Brasilia
no, sugerindo-se, à luz dos dados disponíveis, a seguinte seqüência de es
tágios evolutivos para este episódio: 

- abertura de um oceano de fundo siálico, talvez simático, por volta de 
1.000 MA ou, ainda, em épocas anteriores; 

- estabelecimento, na borda leste do Bloco São Gabriel, de uma sedimen
tação de margem continental do tipo atlântica intercalando rochas bási
cas e ultrabásicas, oriundas do manto através de falhamentos profundos; 
- transição para um regime tectônico compressivo, com o estabelecimento 
de uma zona de subducção do tipo-A ou S (Krõner, 1981); 

- primeira fase de metamorfismo e deformação das rochas do Supergru
po Porongos e individualização danappe do Complexo Cerro da Arvore, 
provavelmente anteriores a 770 MA, se válida a cifra etária obtida para o 
Quartzo Monzonito Campinas. Nos domínios do Complexo Canguçu, no 
Maciço Pelotas, a julgar pelos dados isocrônicos disponíveis, à época da 
intromissão do quartzo-monzonito nas rochas xistosas teria havido impor
tante fase de deformação, metamorfismo e migmatização coevos com o 
posicionamento daquela rocha; e 



_ por volta de 670-650 MA, ascensão do núcleo orogênico representado 
pelas rochas do Complexo Canguçu acompanhado de nova fase de defor
mação e metamorfismo com a individualização das imensas massas de gra
nitóides calcoalcalinos que compõem esta unidade litoestratigráfica. 

Na região estudada, a ocorrência de um embasamento siálico na área 
de afloramentos do Supergrupo Porongos (Gnaisses Encantadas) e a lo
calização, dentro do cinturão móvel, de rochas como o Anortosito Capiva
rita, de idade até aqui não bem definida, núcleos esparsos de granulitos, 
retrometamorfizados e imersos em gnaisses e migmatitos à moda de resti
tos, além de gnaisses provavelmente mais antigos, sugerem um caráter, além 
de polifásico, também policíclico para as rochas do Complexo Canguçu, 
todo o conjunto tendo talvez sofrido, durante o Evento Geodinâmico Bra
siliano, uma evolução eminentemente ensiálica. 

Por outro lado, buscando-se, como Parada (1979), Jost (1981), Fragoso
César, Wernick e Soliani Junior (1982b), uma visão mais ampla do com
portamento das rochas do Maciço Pelotas, através da análise das litologias 
a ele relatadas no Uruguai, juntamente com o estudo das associações ocor
rentes em sua contraparte africana, observa-se, como ressaltaram estes au
tores, a ocorrência, no Cinturão Gariep, no sudoeste africano, de uma es
pessa seqüência de lavas máficas e intermediárias, de efusão submarina 
e intensamente cisalhadas, às quais se associam rochas piroclásticas, grau
vacas e núcleos de rochas ultramáficas. Tais rochas, apresentando evidências 
de metamorfismo de alta pressão (Porada, 1979), intensamente dobradas 
e carreadas por falhas de empurrão para leste, em direção ao Craton do Ka
lahari, constituiriam uma mélange ofiolítica marcando a sutura da colisão 
daquele craton com o Craton do Rio de La Plata, com a vergência das las
cas ofiolíticas sugerindo a existência de uma pretérita zona de subducção 
mergulhante para oeste. 

Sob este ângulo, o Anortosito Capivarita, os granulitos e os gnaisses 
provavelmente mais antigos do Complexo Canguçu constituiriam elementos 
retrabalhados da borda do Craton do Rio de La P!ata, o qual, em direção 
a oeste, no Bloco São Gabriel, teria reagido aos esforços compressivos 
atuantes durante o Pré-Cambriano Superior de forma rígida, sofrendo gran
des falhamentos que, além de desmembrarem e rejuvenescerem as asso
ciações de rocha ali aflorantes, propiciaram o surgimento de zonas de alí
vio de tensões por onde ascenderam as rochas graníticas da Suíte Intrusi
va Caçapava do Sul, as quais, por sua razão inicial sra1 /Sr86 e caracterís
ticas químicas, poderiam, até, estar relacionadas à postulada zona de sub
ducção mergulhante, de leste, sob o craton. 

Concluída a história tectônica de natureza compressiva da área em fo
co, aqui referida ao Evento Geodinâmico Brasiliano e praticamente encer
rada por volta dos 670 MA, lembrando o recente trabalho de Silva & Dias 
(1981), onde estes autores sugeriram uma origem pré-brasiliana para os xistos 
da Faixa de Dobramentos Tijucas (Grupo Brusque) aflorantes na Folha SG.22 
Curitiba, pode-se ainda estabelecer, de forma especulativa e com exercí
cio de raciocínio, uma evolução diversa daquela até aqui referida para as 
rochas do Supergrupo Porongos e do Complexo Canguçu. 

Assim, considerando a ausência de determinações geocronológicas de 
rochas do Supergrupo Porongos, o caráter brasiliano "precoce" do Quartzo
Monzonito Campinas, a localização, no Complexo Canguçu e próximo a 
Pinheiro Machado, de rochas ígneas ácidas de idade não bem definida po
rém relacionáveis, no mínimo, a 750-650 MA, juntamente com a ocorrên
cia, na região de Torrinhas, de blastomilonitos dentro do Supergrupo Po
rongos com idades prováveis de 1.000 MA, visto a, até o momento, pouco 
definida idade do Anortosito Capivarita, poder-se-ia, hipoteticamente, con
ceber a evolução das rochas em questão em épocas pré-brasilianas. Con
siderando a dominância mundial de anortositos do tipo maciço, semelhantes 
ao Anortosito Capivarita, num intervalo etário entre 1.700e 1.100 MA, com 
pico por volta de 1.300 MA (Herz, 1969; Goodwin, 1981), esta rocha, o Su
pergrupo Porongos e grande parte das rochas "antigas" do Complexo Can
guçu poderiam ter se individualizado nessa época, em um aulacógeno in
traplaca, o Evento Geodinâmico Brasiliano ficando, então, reduzido a uma 
reativação tectonomagmática, com intensa lineagênese e generalizada 
granitização. 

Carentes de maior suporte, tais especulações, entre outras restrições, 
esbarraram em recentes datações brasilianas obtidas por cientistas do 
CPGeo/USP em rochas xistosas do Grupo Brusque e na própria indefini
ção da idade do Anortosito Capivarita, que poderia, ainda, ter se formado 
tanto no Proterozóico Inferior ou Arqueano, quanto durante o Brasiliano, 
após o provável choque continental (Mitchell & Garson, 1976). ' 

Voltando à evolução do Evento Geodinâmico Brasiliano, após o a Iça
mento do núcleo orogênico do Maciço Pelotas, com o quase total declínio 
dos esforços compressivos e imediatamente após a individualização tardi-

tectônica do Sienito Piquiri, teve início a deposição das aqui denominadas 
Coberturas Paraplataformais do Sudeste, seus sedimentos alojando-se em 
calhas sinclinais e em fossas tectônicas individualizadas tanto no interior 
do Cinturão Móvel Dom Feliciano (intrafossa) como na junção deste com 
o Bloco São Gabriel, constituindo, aí, em área bem mais rígida que a pri
meira, uma clássica antefossa ou foredeep. 

No primeiro caso, rochas da Formação Arroio dos Nobres, do Grupo 
Maricá, depositaram-se no interior de uma calha sinclinal (Jost & Biten
court, 1980; Jost, 1981; Fragoso-César; Wernick; Soliani Junior, 1982a e 
b)formada por rochas do Supergrupo Porongosaqual, hoje restrita a uma 
estreita faixa de direção nordeste, talvez se estendesse ainda mais para oeste, 
por sobre a serra das Encantadas. Nesta calha, em um mar interno ou em 
um grande corpo lacustre, depositaram-se sedimentos inicialmente areno
pelíticos, ritmicamente intercalados, turbidíticos de caráter distai e proxi
mal, que, lateral e verticalmente, gradam e são recobertos por conglome
rados petromíticos de matriz arcoseana, fanglomeráticos, aos quais se as
sociam arenitos conglomeráticos com acamamento gradacional 
granodecrescente. 

Junto ao Bloco São Gabriel, na antefossa entre este e o Cinturão Mó
vel Dom Feliciano, transgredindo os limites do primeiro para oeste e com
pondo hoje uma série de bacias isoladas, estabeleceu-se, em bacias limi
tadas por grandes falhas, uma sedimentação semelhante àquela da For
mação Arroio dos Nobres, caracterizada por espessos pacotes de ritmitos 
turbidíticos palito-arenosos, com sinais de intermitente exposição subaé
rea (mud cracks e pingos de chuva), os quais interdigitam-se e são reco
bertos por espessos pacotes de brechas de tálus e conglomerados petro
míticos compondo leques aluviais transgressivos sobre a seqüência elásti
ca fina inferior. Feições de escorregamento e recorrência de fácies, com in
terdigitamento de frações conglomeráticas com seqüências areno-pelíticas, 
sugerem uma lenta e gradual subsidência da bacia de acumulação acom
panhada de uma intermitente reativação dos falhamentos que a limitam, 
tais falhas tendo rejuvenescido o relevo das áreas vizinhas e possibilitado, 
assim, o aumento da competência das drenagens voltadas para o interior 
da bacia e oriundas tanto de leste como de oeste (Teixeira et alii, 1978a; San
tos & Chaban, 1978). 

Como é comum nas antefossas, concomitantemente com esta sedimen
tação elástica imatura que se alojou no bordo do Bloco São Gabriel avan
çando para o interior do craton, através de grandes falhamentos de dire
ção nordeste ascenderam à superfície magmas andesíticos que, na forma 
de derrames, brechas, rochas piroclásticas e intrusivas hipabissais consti
tuem a Formação Hilário, do Grupo Maricá, a qual, intercalada e interdigi
tada com as rochas sedimentares, influenciou fortemente a composição 
destas que, assim, foram consignadas à Formação Mangueirão distinguindo
se as da Formação Arroio dos Nobres, onde eventos vulcânicos coevos 
encontram-se virtualmente ausentes. 

Depositadas em ambiente epicontinental a continental, em grande parte 
oxidante e em condições climáticas semi-áridas, as rochas das Formações 
Arroio dos Nobres, Mangueirão e Hilário marcam o paulatino abrandamento 
da atuação de esforços compressivos na área, os quais, atuando já sobre 
blocos rochosos mais rígidos, teriam promovido a reativação de antigos fa
lhamentos transcorrentes que, juntamente com falhas inversas e normais 
associadas, causaram o basculamento e a deformação destas rochas, 
imbricando-as em litologias mais antigas. 

Cessada totalmente a compressão relativa ao Evento Geodinâmico Bra
siliano, no final do Pré-Cambriano Superior toda a Província Mantiqueira 
foi palco de um evento distensional (o Evento Campo Alegre, de Kaul, Coi
tinho e lssler. 1982) que, arqueando a crosta e reativando antigos falhamentos 
da região, promoveu o surgimento de estruturas do tipq'horste graben orien
tadas preferencialmente na direção nordeste. Como~ típico em rifts intra
continentais dessa natureza, provavelmente já marcaram as fases iniciais 
de sua implantação parte das litologias acima referidas às Formações Man
gueirão e Hilário, o seu d!'lsenvolvimento sendo, entretanto, melhor carac
terizado pelo espetac;..(ár magmatismo ácido anorogênico que por toda a 
província se manifestou, e pelo acúmulo do espesso pacote de sedimen
tos constituintes do Grupo Camaquã. 

Assim, controladas por grandes falhamentos de direção nordeste e re
cortando rochas do Bloco São Gabriel, do Maciço Pelotas e as seqüências 
inferiores das Coberturas Paraplataformais do Sudeste, individualizaram
se as rochas graníticas anorogênicas das Suítes Intrusivas Tabuleiro, Ar
roio dos Ladrões e Ramada, as quais, de posicionamento epizonal e com 
forte contribuição de material juvenil oriundo do manto, foram seguidas 
pelas efusões e intrusões hipabissais de rochas vulcânicas ácidas da For
mação Acampamento Velho, do Grupo Maricá. 
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Parcialmente coevas e cogenéticas com as intrusões graníticas, as ro
chas vulcânicas ácidas dispõem-se quer formando enxames de diques de 
riolitos junto às intrusões, quer constituindo, com estas, complexos plu
tonovulcanossedimentares como aqueles ocorrentes, no Bloco São Ga
briel, nas regiões do Planalto da Ramada, do arroio Taquarembó e junto a 
Lavras do Sul, áreas em que estas litologias capeiam, de modo discordan
te, as demais seqüências do Grupo Maricá. Constituídas principalmente 
por ignimbritos, corridas de lava e piroclásticas, as rochas efusivas, conti
nentais e subaéreas, apresentam, juntamente com as intrusivas graníticas, 
uma aparente variação de idade sugerida pelos dados geocronológicos como 
decrescente de norte para sul e de leste para oeste. Neste sentido, a Suíte 
Intrusiva Tabuleiro tem idade ao redor de 570 MA, a Suíte Intrusiva Arroio 
dos ladrões tem idade em torno de 550 MA, é a Suíte Intrusiva Ramada 
individualizou-se por volta de 535 MA, variação semelhante sendo obser
vável nas rochas da Formação Acampamento Velho aflorantes próximo a 
estas suítes intrusivas. Desta forma, observa-se uma provável migração do 
magmatismo ácido anorogênico das áreas de consolidação mais recente 
para aquelas mais antigas, do Bloco São Gabriel, onde, como já se discu
tiu quando da abordagem da Formação Acampamento Velho, na estrati
grafia, existem inclusive indícios de pulsos vulcânicos ainda mais recentes. 

No interior do Bloco São Gabriel e junto à borda leste deste, imediata
mente'após o ápice da atividade ígnea plutonovulcânica, com a continui
dade dos esforços distensivos e do arqueamento da região, novamente so
freram reàt~vação os falhamentos normais anteriormente estabelecidos, daí 
·resultando o soerguimento de blocos de falha como aquele a oeste da Fa
lha Cerro dos Cabritos, o Bloco Caçapava do Sul, limitado pelas Falhas Cerro 
Alegre e Enforcados- Lixiguana- Lopes, e a região a leste das Falhas Tor
rinhas e Aberta dos Carros, entre estes segmentos definindo-se grabens 
em grande parte já implantados durante a evolução do Grupo Maricá. 

Nestes grabens, em decorrência do arrasamento de suas porções mar
ginais elevadas, depositaram-se, sob clima semi-árido a árido, os sedimentos 
vermelhos e fluviais constituintes da Formação Santa Bárbara, do Grupo 
Camaquã, representados por brechas de tálus, fanglomerados e arenitos 
conglomeráticos que localmente intercalam níveis de arenitos eólicos en
cerrando, também, derrames restritos de andesitos vesiculares talvez rela
cionáveis a uma recorrência do vulcanismo Hilário. 

Basculados através da intermitente movimentação das falhas limítro
fes e internas da bacia de sedimentação, com a lenta paralisação dos pul
sos tectônicos, estes sedimentos foram gradual e lentamente recobertos 
pelos sedimentos suborizontais a horizontais, fluviais torrenciais, lacustres 
em áreas subsidiárias, da Formação Guaritas que, no Cambroordoviciano, 
assorearam a "fossa" do Grupo Camaquã e aparentemente foram ainda afe
tados por pulsos tardios do vulcanismo Acampamento Velho. 

A partir do Cambroordoviciano, após um longo período de tempo ca
racterizado pela atuação de processos erosivos, quando a região sul cons
tituía fonte de suprimento para os depósitos da Bacia do Paraná em regiões 
mais setentrionais, teria ocorrido uma inclinação regional da bacia para sul 
depositando-se, progressivamente em direção ao Escudo Sul-Rio
Grandense, sedimentos cada vez mais jovens do Grupo Itararé, represen
tados, na área em estudo, pelos litótipos da Formação Rio do Sul. Essa se
dimentação marca o início do registro gonduânico na área em questão, tendo 
ocorrido no Kunguriano, sob influência marinha e glacial, em áreas locali
zadas devido às condições de relevo extremamente irregulares, 
caracterizando-se como uma faixa contínua de exposições somente na parte 
nordeste da área, na região a norte de Grão-Pará. 

Conforme o estudo efetuado na região de Candiota (RS), tendo em 
vista a evolução ambiental da sedimentação gonduânica nessa área ( Fon
tes & Cava, 1980), os depósitos basais do Grupo Itararé aí teriam sido ori
ginados em áreas periglaciais, sendo fontes de suprimento principais as ele
vações do embasamento a norte e leste. Tais condições de sedimentação 
teriam cessado por uma ingressão marinha de abrangência regional, se
guida de uma posterior instalação de processos regressivos, motivando a 
passagem gradual para sedimentos litorâneos da Formação Rio Bonito. 

A Formação Rio Bonito recobre concordantemente os sedimentos d..i 
Grupo Itararé, tendo se depositado, em quase toda a área, diretamente so
bre o embasamento. Esta sedimentação conformaria um modelo deltaico 
envolvendo litologias da Formação Rio do Sul, Rio Bonito e Palermo. Nas 
áreas de !ruí, Leão e Morungava (Ferreira; Süffert; Santos, 1978) e na re
gião de Candiota (Fontes & Cava, 1980), condições deposicionais especí
ficas propiciaram a formação de camadas de carvão, tendo sido registrada 
a ocorrência de atividade tectônica simultânea à sedimentação gerando 
áreas com uma maior taxa de subsidência, nas quais localizaram-se cama
das de carvão mais espessas, mais numerosas e de melhor qualidade. 
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Segundo Northfleet, Medeiros e Mühlmann {1969) no início do Permiano 
Médio, teria havido uma tendência de soerguimetno da região ao norte do 
paralelo 22", ocasionando uma regressão do mar, com a deposição, então, 
dos arenitos regressivos da base da Formação Rio Bonito. Como conse
qüência de uma transgressão marinha, ocorrida no fim do Permiano Mé
dio, depositaram-se os arenitos transgressivos da parte superior dessa uni
dade e os siltitos da base da Formação Palermo. 

A deposição das Formações Rio Bonito e Pai ermo teria ocorrido, no Rio 
Grande do Sul, sob a mesma polaridade deposicional, não sendo possí
vel, assim, uma perfeita diferenciação desse pacote, como se observa no 
Paraná e em Santa Catarina. 

De acordo com estudo desenvolvido por Ramos (1970), durante o Per
miano Superior e Médio, a Bacia do Paraná teria experimentado grande nú
mero de oscilações epirogenéticas evidenciadas pelas variações presentes 
nos mapas de isópacas dos Grupos Itararé e Guatá, realçadas quando com
paradas com linhas de tempo obtidas por análises paleontológicas e 
palinológicas. 

No interior do Escudo Sul-Rio-Grandense, restos isolados da borda da 
Bacia do Paraná, conformando pequenas bacias residuais preenchidas por 
sedimentos das Formações Rio do Sul e Rio Bonito, estudadas por D'EI
boux & Paiva {1980), indicariam que a disposição paleogeográfica marinha 
teria sido aproximadamente semelhante àquela atualmente definida pela 
borda do Escudo Sul-Rio-Grandense, com uma profunda penetração do 
mar na fossa do Grupo Camaquã. 

No Permiano Superior, teria tido início a individualização da depressão 
sinclinal de Torres, atingindo a bacia uma fase de estabilização evidencia
da pela uniformidade faciológica da Formação lrati, depositada sob con
dições dominantemente euxínicas. A evolução ambiental originou, então, 
uma sucessão deposicional cada vez mais rasa, que culminou com depó
sitos continentais, ocasionando a deposição dos sedimentos do Subgru
po Estrada Nova e da Formação Rio do Rasto em resposta ao levantamen
to.dos bordos oeste e sul da bacia. 

A observação dos mapas de isópacas das Formações Palermo, lrati e 
Serra Alta, de acordo com Northfleet, Medeiros e Mühlmann (1969), indi
caria uma tendência de basculamento da bacia para leste no início do Per
miano Superior. 

A sedimentação da Formação Teresina, assim como as litologias ba
sais da Formação Rio do Rasto, representa a evolução ambiental de depó
sitos marinhos de águas rasas (tida/ flats) para um ambiente continental flu
vial. O ambiente de extensa plataforma estável, que teria predominado a 
partir da deposição da Formação Palermo até a porção inferior da Forma
ção Rio do Rasto, de acordo com Guazelli & Feijó (1970), apresentaria um 
declive muito suave para norte no tempo Teresina, ocasionando o acunha
mento dessa unidade a partir de Lauro Müller em direção a sul. 

Após o Permiano Superior, a Bacia do Paraná deixou de comportar-se 
como unidade autônoma de sedimentação e a deposição do Triássico
Jurássico transgrediu os limites da bacia, estendendo-se, pelas áreas mar
ginais, sobre as rochas pré-cambrianas e eopaleozóicas ( Northfleet; Me
deiros; Mühlmann, 1969), tendo ocorrido, na área em estudo, o recobrimento 
dos depósitos da Formação Rio Bonito e de litologias da Província Manti
queira pela sedimentação Rosário do Sul. Este recobrimento deu-se ao longo 
de antigas faixas tectonizadas de direção nordeste, deprimidas e possivel
mente reativadas, conforme já se discutiu na estratigrafia, sendo dele re
flexo os testemunhos encontrados sobre o Escudo Sul-Rio-Grandense, nas 
regiões de Cerro Partido, Tabuleiro e Santana da Boa Vista. 

Tommasi {1972) considerou que o "Alto de Porto Alegre", com desen
volvimento de plataformas rasas a leste e oeste, manteve-se ativo até o Triás
sico, quando então a região a oeste teria começado a individualizar-se co
mo uma sub-bacia, propiciando a deposição da Formação Rosário do Sul, 
enquanto que, na porção leste dessa feição estrutural, teria SP Jcentuado 
individualização da Sinclinal de Torres. 

A deposição da sedimentação triássica indica uma mudança no eixo 
deposicional da bacia, originada provavelmente em uma fase "pré-rift'', com 
desenvolvimento de maiores espessuras, dessa sedimentação, na área de 
Santa Cruz do Sul, exibindo condicionamento nordeste. Na porção leste 
do "Alto de Porto Alegre", a Formação Rio do Rasto teria estado sob a atua
ção de processos erosivos, tendo sido posteriormente recoberta pelos se
dimentos eólicos da Formação Botucatu. 

A Formação Rosário do Sul, depositada em ambiente fluvial e lacus
tre, teria evoluído progressivamente para condições francamente desérti
cas, condicionamento ambiental que estaria, provavelmente, relacionado 
com a elevação do gradiente geotérmico em face do desenvolvimento, em 
áreas vizinhas, do grande domo térmico que precedeu a ruptura continen-



tal e a fase principal do vulcanismo basáltico (Asmus, 1978), nas fases pre
coces da Reativação Wealdeniana, de Almeida, (1967), 

A ocorrência de arenitos eólicos intercalados com derrames basálticos 
assim como a exposição de lavas basálticas intercaladas com sedimentos 
fluviais e a presença de conglomerados com seixos de basalto sotopostos 
aos arenitos eólicos indicam que a sedimentação eólica, de avanço progres
sivo, teria inicialmente se desenvolvido em zonas marginais à região de 
Candelária-Venãncio Aires, local em que a sedimentação fluvial da For
mação Rosário do Sul foi recoberta diretamente pelos derrames da Formação 
Serra Geral. 

Com relação à bacia de deposição da Formação Rosário do Sul, Fúlfa
ro, Gama Junior e Soares (1980) consideraram que a presença de um soer
guimento dômico na região do Arco de Ponta Grossa e no Alto de Porto 
União, restringiu a ocorrência desses sedimentos à porção meridional da 
bacia, separando-os dos sedimentos da cronocorrelata e litologicamente 
semelhante Formação Pirambóia, ocorrente a norte dessas feições 
estruturais. 

Segundo Northfleet, Medeiros e Mühlmann (1969), o eixo da deposi
ção continental do Triássico-Jurássico teria se deslocado para oeste devi
do a uma movimentação positiva na área do Maciço Atlântico, a leste, ten
dência que teria persistido até o Recente. 
• Através de datações Rb-Sr em rochas sedimentares argilosas da Bacia 

do Paraná, Thomaz Filho, Cordani e Kawashita (1976) concluíram pela pre
sença de dois eventos termais nessa bacia durante o Mesozóico. O primei
ro, com 170-180 MA, muito provavelmente estaria relacionado aos primór
dios da abertura do oceano Atlântico, condicionando desertificação e a de
posição da Formação Botucatu, e o segundo, ocorrido a 130 MA, prova
velmente estaria relacionado ao intenso vulcanismo basáltico da Forma
ção Serra Geral. 

Todas estas feições, o controle da sedimentação Rosário do Sul, a mi
gração do depocentro do Triássico-Jurássico para oeste e a mais antiga ho
mogeneização isotópica observada por Thomaz Filho, Cordani e Kawashi
ta (1976) marcam estágios iniciais, "pré-rift", da abertura do Atlântico Sul, 
precedida, segundo Asmus (1977e1978), da implantação de um domo ter
mal a leste da costa atual, com eixo maior orientado segundo a direção nor
deste e eixo menor coincidente com o Arco de Ponta Grossa, na vizinha 
Folha SH.22 Curitiba. Na área em foco, além das feições descritas, neste 
estágio deve ter se acentuado a subsidência da área da Sinclinal de Torres 
acompanhada de relativa ascensão do Arco do Rio Grande, ao contrário 
do Arco de Ponta Grossa, quase que isento do magmatismo básico que 
marca o início do estágio rift vai! e v do processo de fragmentação do conti
nente Gonduana. 

Em fases precoces desse estágio, talvez como reflexo de atividade íg
nea relacionada a um foco termal situado em áreas mais meridionais, na 
área em pauta deu-se a efusão de basaltos e vulcanitos ácidos que, entre
meados em sedimentos da Formação Rosário do Sul ou assentes sobre o 
cristalino, foram acompanhados de generalizada reativação, em caráter nor
mal, de antigas estruturas rúpteis, daí resultando um rendilhado de horsts 
e grabens progressivamente mais abatido no sentido de leste para oeste. 
Acompanhando estes falhamentos e precedendo a formação do rift vallev 
precursor da separação continental, deu-se o ápice do vulcanismo da For
mação Serra Geral (120-130 MA) que, recobrindo grande parte da área car
tografada, no Rio Grande do Sul deve ter avançado até próximo à borda 
do Escudo' Sul-Rio-Grandense, com grandes acumulações de basaltos 
situando-se nas porções norte e nordeste da área cartografada em virtude 
da continuada subsidência dessas regiões. 

Com o abatimento da porção central do arqueamento dômico (Asmus, 
1977 e 1978), formando o rift vai/e v intercontinental América do Sul-África 
o alívio de tensões exacerbou ainda mais o tectonismo germanótipo esta: 
belecido sobre a área, soerguendo sobremaneira o Macico Pelotas e bas-
culando toda a região para oeste. · 

Nesta época, nos estágios "preto-oceânico" e "oceânico" de abertu
ra do Atlântico Sul, durante o Cretáceo e o início do Terciário, imediatamente 
após o início da deriva continental e o início da individualização da Bacia 
de Pelotas, o Arco do Rio Grande voltou a sofrer soerguimento, acompa
nhado da reativação de antigas falhas de direção nordeste junto com are
mobilização e surgimento de novos lineamentos orientados no quadrante 
noroeste, os quais, truncando inclusive os basaltos, na Província Mantiqueira 
encaixam diques de olivina-diabásios e, em seu entrecruzamento comes
truturas nordeste, alojam rochas alcalinas, todas estas litologias tendo si
do aqui referidas à Suíte Alcalina Passo da Capela. 

No Terciário, como reflexo do soerguimento do Arco do Rio Grande, a 
partir desta área elevada, em direção a norte, depositaram-se sobre as ro-

chas da Formação Serra Geral os sedimentos continentais da Formação 
Tupanciretã e, a sul do ápice do arco, em áreas deprimidas, alojaram-se os 
sedimentos da Formação Santa Tecla. 

Imediatamente após a abertura do oceano Atlântico teve início a sedi
mentaçãÓ na Bacia de Pelotas, cujos sedimentos mais antigos, datando do 
Cretáceo, encontram-se nas áreas mais externas, orientais, dessa bacia, 
enquanto que, nos domínios da Planície Costeira, encontram-se apenas, 
em subsuperfície, sedimentos terciários dessa entidade totalmente enco
bertos pelos depósitos do Grupo Patos e do Recente. 

Junto à costa, a Bacia de Pelotas é relativamente rasa e os sedimentos 
apresentam mergulhos de baixo valor dirigidos para o oceano; variações 
rápidas da espessura de tais depósitos são atribuídos a um paleorrelevo aci
dentado. Com uma linha divisória no eixo Pelotas- Rio Grande, é possível 
dividir essa bacia em duas porções: na parte sul ocorrem as menores es
pessuras (300m), com mergulho regional em torno de 0,5", enquanto que, 
na porção norte, encontram-se maiores espessuras (1.500 m) e o mergu
lho dos sedimentos aproxima-se de 1,5°. 

Em seu bordo oeste, junto ao Escudo Sul-Rio-Grandense, a sedimen
tação da Bacia de Pelotas é caracterizada por depósitos marinhos miocê
nicos depositados sobre o embasamento cristalino e mesmo sobre depó
sitos continentais miocênicos de base, apresentando espessuras que os
cilam entre 40 m na sondagem (PETROBRÁS) de ponta do Juncal e 1.153 m 
na sondagem de Mostardas, ocorrendo um aumento d~ espessura dos flan
cos para o centro da bacia, mantendo-se o topo do Mioceno marinho a uma 
profundidade relativamente constante (Jost, 1971). Sobre a sedimentação 
miocênica marinha a deposição passou a ter uma natureza dominantemente 
continental, interrompida por rápidas transgressões marinhas, sendo re
presentada pela Formação Graxaim, que se faz presente na área desde o 
topo do Mioceno, em profundidade, até a superfície. Essa sedimentação, 
oriunda do avanço, para leste, de leques aluviais construídos no bordo do 
Escudo Sul-Rio-Grandense, intercala níveis de sedimentos marinhos liga
dos a pequenas ingressões do mar, o pacote todo representando um over
lap dos sedimentos continentais sobre os sedimentos miocênicos marinhos, 
regressivos (vide 2- Geomorfologia). 

A Formação Chuí representa depósitos relacionados a uma seqüência 
marinha transgressivo-regressiva, a fácies arenosa aflorante representan
do as "areias de emersão" depositadas pelo recuo gradativo da linha de praia 
para leste. 

Após um período regressivo, segundo estudo desenvolvido por Jost & 
Soliani Junior (1976) provavelmente relacionável ao evento glacial Nebras
kan, do hemisfério norte (275 mil anos), teria ocorrido uma elevação do ní
vel dos oceanos, responsável pela deposição da primeira seqüência mari
nha transgressiva aflorante na Planície Costeira, o Membro Taim da For
mação Chuí. De acordo com os autores acima referidos, nessa primeira trans
gressão do Pleistoceno, o Atlântico Sul teria alcançado as proximidades 
de Santo Antônio da Patrulha, tendo recoberto toda a área deprimida do 
atual Banhado Grande. 

Nessa época, alongada na direção nordeste, desde as proximidades de 
Osório para sul, houve a individualização de um extenso cordão arenoso 
que, em conseqüência do início de um novo período glacial, sofreu emer
são e, sendo retrabalhado pelo vento, deu origem aos primeiros cordões 
de dunas da Formação ltapoã (coxilha das Lombas). 

Nova fase transgressiva, caracterizando um período interglacial ( Kan
san, 180 mil anos), afetou a região, não atingindo, porém, cotas tão eleva
das como na transgressão precedente. Nessa época, pequenas oscilações 
do nível do mar foram freqüentes, com emersão periódica de faixas de ter
ra, sobre as quais desenvolveram-se depósitos eólicos estabelecendo-se, 
então, o segundo cordão de dunas da Formação ltapoã, com os depósitos 
dessa unidade, sobre a coxilha das Lombas, atingindo o seu maior desen
volvimento (Jost & Soliani Junior, 1976). Uma segunda barreira arenosa, 
fixada também ao norte, na escarpa basáltica de Osó •• 6 e nos inliers de Tor
res, teria então se formado e atingido até São José do Norte, determinando, 
assim, a configuração da protolagoa dos Patos, que se prolongava, então, 
para norte, até a atual lagoa dos Barros, banhando a face oriental da coxi
lha das Lombas. 

Após o término da época glacial seguinte (lllinoisian, 125 mil anos) o 
Atlântico tornou a crescer, configurando a última e menor transgressão ocor
rida no Pleistoceno, constituindo uma submergência não tão expressiva 
quanto as anteriores. Registros dessa nova fase estariam configurados por 
falésias presentes no bordo oeste da lagoa do Peixe. 

Seguiu-se a maior regressão ocorrida no Pleistoceno (Wisconsin, 60 
mil anos), quando a superfície dos oceanos teria descido à cota de 100 m 
negativos, referidos ao nível atual. Durante o recuo do oceano a erosão te-
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ria sido significativa, processando-se a colmatação das lagunas existen
tes, as quais foram entulhadas por sedimentos, evoluindo, já no final do 
Pleistoceno, para zonas paludais. O descenso das águas da lagoa dos Pa
tos provocou uma acumulação expressiva de sedimentos lagunares, de mo
do mais intenso na parte ocidental da restinga e na porção nordeste, onde 
as lagoas dos Barros e do Casamento seriam testemunhos da configura
cão inicial desse corpo liquido. Tais depósitos, estritamente lagunares, ca
;acterizam o Membro Santa Vitória, da Formação Chui. 

Após a transgressão flandriana, iniciada há cerca de 16 mil anos, atin
gindo cota máxima há 6 mil anos, a curva das variações eustáticas do Re
cente tornou-se quase horizontal, as pequenas oscilações exibindo ampli
tudes cada vez menores em direção aos das atuais. 

A medida que as águas ascendiam, os sedimentos superficiais foram 
retrabalhados, constituindo a base de uma nova seqüência deposicional 
marinha, a fácies marinha da Formação Quinta, de Godolphim (1976). O 
nível das águas atingiu até valores próximos a 5 m (Oider Peron submer
gence) e, neste período, surgiram, nas margens da lagoa dos Patos e siste
ma laguna r associado, superfícies deposicionais, limitadas por uma pequena 
falésia, constituindo a fácies laguna r da Formação Quinta, cartografada co
mo Quaternário lagunar. No bordo oceânico, a atuação de processos ero
sivos determinou o aparecimento de pequenas escarpas, feições que, atual
mente, com exceção de raros locais, encontram-se recobertas pelos depó
sitos eólicos modernos. O material retrabalhado foi depositado em áreas 
pouco mais profundas, configurando uma nova barra arenosa submersa 
á frente de toda a porção norte do litoral. Quando as águas começaram a 
baixar, surgiram os sistemas de feixes de restingas que ocorrem nas regiões 
de São José do Norte, das lagoas do Peixe, dos Quadros e ltapeva. 

As transgressões que se seguiram (Younger Peron e Abrolhos) de pe
quena amplitude encontram-se registradas especialmente na face lagunar 
da lagoa dos Patos e delimitadas por falésias de pequena altura. Atualmente, 
após a submergência Rottnest (1.000 anos) desenvolvem-se na Planície Cos
teira extensas acumulações eólicas e praiais enquanto que, devido ao re
baixamento do nível-base de erosão, os principais cursos de água da área 
encontram-se escavando seus depósitos aluviais subatuais. 

1.5- GEOLOGIA ECONÜMICA 

1.5.1 - Generalidades 

Abstraindo a expressiva parcela relativa à produção de bens minerais de em
prego imediato na construção civil, uma simples vista nos dados relativos 
à produção mineral da área em foco, contida no Anuário Mineral Brasilei
ro, 1981. ressalta a importância, no panorama mineiro nacional, dos recur
sos em carvão mineral e fluorita existentes nos domínios ora cartografados. 

Estes dois importantes recursos são responsáveis por grande parte do
valor da produção mineral catarinense, da ordem de 7,3 bilhões de cruzei
ros em 1980, cifra geradora de uma arrecadação, no mesmo período, de um 
Imposto Unico sobre Minerais- IUM de cerca de 820 milhões de cruzei
ros, apenas ultrapassado pelos Estados de Minas Gerais e São Paulo. Ao car
vão e à fluorita somam-se, em valor da produção, minerais empregados como 
insumos nas indústrias cimenteira, do papel, química, cerâmica e de uso 
na agricultura, como corretivos de solos. Dentre estes minerais destacam
se calcários e mármores calcíticos e dolomitos, argilas, feldspatos, caulim, 
conchas calcárias, diatomita e talco. 

Águas minerais, muitas delas termais, utilizadas em institutos balneo
terápicos e também comercializadas engarrafadas, são francamente explo
radas no Rio Grande do Sul e no sudeste catarinense, sua exploração, em 
1980, tendo gerado divisas de ordem de 285 milhões de cruzeiros. 

No setor de produção de minerais metálicos, embora dentro da área car
tografada se encontrem as minas de cobre do Camaquã, tradicionais pro
dutoras deste bem mineral, em virtude da paralisação das atividades de mi
neração nestas jazidas, por volta de 1975, a produção de bens minerais deste 
tipo, no ano de 1980, resumiu-se apenas à obtenção de cerca de 17,5 t de 
cassiterita, oriundas de jazidas situadas no município de Encruzilhada do 
Sul, Rio Grande do Sul. 

Tal quadro, entretanto, deverá, em futuro próximo, ser alterado em fa
ce do recente reinício das atividades de mineração das minas do Camaquã 
e, também, devido à entrada em produção das minas de ouro de Bossoro
ca (São Sepé) e Volta Grande, em Lavras do Sul. 

Às já, há longa data, conhecidas ocorrências de cobre, ouro, tungstê' 
nio e estanho do Escudo Sul-Rio-Grandense, cujo conhecimento e condi
cionamento geológicos têm motivado um sem número de estudos acerca 
da geologia da região, somam-se, ainda, no universo das ocorrências de 
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minerais metálicos da região cartografada, inúmeros indícios de chumbo 
zinco, molibdênio, ferro, cromo, nióbio, tântalo, berílio e prata, constituin: 
do ocorrências isoladas ou associadas às demais. 

No que se segue, em virtude da abundância de ocorrências minerais na 
área e ern face da volumosa bibliografia específica sobre estes bens mine
rais, procurar-se-á, de modo sintético, apresentar as !)rincipais caracterís
ticas de cada recurso, indicando-se, ao leitor sequioso de maiores dados 
sempre que possível, fontes adicionais de informação bibliográfica. ' 

1.5.2 - Ocorrências minerais 

1.5.2.1 - Combustíveis fósseis 

1.5.2.1.1 -Carvão mineral 

Considerando os dados oficiais de reservas nacionais de carvão, expres
sos para o ano de 1980 e listados no Anuário Mineral Brasileiro, 1981, o car
vão contido em áreas de concessões e manifestos de lavra e, também, em 
relatórios de pesquisa aprovados pelo DNPM, soma um total de cerca de 
2.760,2 milhões de toneladas, representando mais de 98% das reservas na
cionais deste recurso energético. 

Destas reservas oficiais, grandemente sobrepujadas pelas reservas geo
lógicas deste bem mineral, adiante discutidas, aproximadamente 1.198,1 
milhões de toneladas de carvão encontram-se distribuídas em diversas ja
zidas em território sul-rio-grandense, enquanto que cerca de 1.562,1 milhões 
de toneladas concentram-se no assim chamado Distrito Carbonífero de San
ta Catarina, em sua quase totalidade engastado no extremo nordeste da 
área mapeada (Folha SH.22-X-B). 

Como únicos carvões nacionais dotados de significativa fração com ca
racterísticas coqueificantes, portanto de suma importância para a indús
tria siderúrgica, os jazimentos de carvão destes dois estados, em face tam
bém da sua importância energética, têni sido objeto de inúmeros progra
mas de prospecção e detalhamento geológico de jazidas levados a termo 
pelo DNPM, através da CPRM, desde o inicio da década de 1970. Destes 
programas, além da ampliação das reservas conhecidas de carvão e da de
finição de diversas unidades mineiras, isto é, áreas com reservas contínuas 
e lavráveis, próprias para a implantação de minas com produção anual de 
carvão pré-lavado da ordem de 480 a 600 mil t, resultou, ainda, uma consi
derável ampliação do conhecimento dos condicionamentos paleogeográ
ficos e dos·fatores geológicos ligados à acumulação e evolução do rank dos 
carvões estudados, todos eles situados em rochas da Formacão Rio Boni-
to, de idade permiana, da Bacia do Paraná. · 

Enquanto que no Distrito Carbonífero de Santa Catarina são razoavel
mente constantes o posicionamento estratigráfico e a distribuicão em área 
dos níveis de carvão, já no Rio Grande do Sul, como se ~bserva na 
Figura .1.156, as jazidas de carvão encontram-se orlando os bordos sudoeste, 
norte e nordeste do Escudo Sul-Rio-Grandense, parecendo situar-se den
tro de embaiamentos deste na época Rio Bonito, sem existir, aqui, tão franca 
correlação entre camadas e níveis estratigráficos como é observado em San
ta Catarina. Tais aspectos, juntamente com a diversidade de característi
cas físico-químicas dos carvões destas regiões, obrigam à discussão em 
separado dos jazimentos deste bem mineral, descrevendo-se, a seguir, as 
características do Distrito Carbonífero de Santa Catarina no todo, e, em se
qüência, os principais aspectos relacionados a cada uma das jazidas defi
nidas no Rio Grande do Sul. 

1.5.2.1.1.1 - Distrito Carbonífero de Santa Catarina 

Situa-se nos domínios da Folha SH .22-X-B, sendo grosseiramente delimi
tado pelo meridiano de Nova Veneza, a oeste, e, a leste, pela faixa de aflo
ramentos da Formação Rio Bonito. A norte, o distrito estende-se até logo 
além das cabeceiras do rio Hipólito e, a sul, em subsuperfície, as camadas 
de carvão já foram traçadas até junto à borda do oceano Atlântico, 
estendendo-se, em profundidades maiores, até a região de Araranguá
Torres. 

A bacia carbonífera tem, assim, uma extensão da ordem de 100 km e 
uma largura média ao redor de 20 km. Dentre as cidades da região, desponta 
Criciúma como maior centro populacional, possuindo ótimas condições 
de infra-estrutura de serviços e abrigando a sede da maioria das minerado
ras que operam na região. 

Considerando a subdivisão proposta por Mühlmann et ali1 (1974) e 
Schneider et ali1 (1974) para a Formação Rio Bonito, observa-se que as ca
madas de carvão do distrito encontram-se todas dentro dos terços médio 
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Fig. 1.156- Localização das principais jazidas e ocorrências de carvão na área da Folha SH.22 Porto Alegre e parte das Folhas SH.21 Uruguaia na e 51.22 lagoa Mirim. 

e superior desta unidade, os Membros Paraguaçu e Siderópolis. A partir 
dos trabalhos de Putzer (1952) e, mais recentemente, de Fabricio (1973), entre 
outros, intercalados nas rochas destes membros podem-se distinguir dez 
níveis de carvão (Fig.U57), do topo para a base denominados Camadas 
Treviso, Barro Branco, lrapuá, "A", "B", Ponte Alta, Bonito, Pré-Bonito, "C" 
e "D". Destas camadas, pela constância lateral, maior espessura, melhor 
recuperação de carvão metalúrgico e lavabilidade, destacam-se os níveis 
Barro Branco, lrapuá, Ponte Alta e Bonito que, juntos, apresentam uma re
serva total, in si tu, da ordem 2.239 milhões de toneladas de carvão (Schnei
der, 1982). 

A Camada Barro Branco, explorada desde os primórdios da mineração 
de carvão em Santa Catarina, conforme os dados de Fabricio (1973), con
siderando espessuras maiores do que a definida pelá isópaca de 0,5 m, apre
senta ampla distribuição em toda a bacia, sendo conhecida em uma su
perfície de quase 2.000 km2. Suas reservas totais, computadas por Schnei
der (1982) a partir de diversas fontes, são da ordem de 847 milhões de to
neladas, das quais 239 milhões são da categoria medida, 387 milhões de 
toneladas são indicadas e, finalmente, 221 milhões pertencem à categoria 
das reservas inferidas. 

A camada é constituída por níveis de carvão intercalados com siltitos 
e folhelhos em proporções grosso modo equivalentes. O seu perfil típico, 
conforme apresentado por Fabricio (1973), está ilustrado na Figura 1.158, 
onde se encontram anotadas as denominações tradicionalmente empre-
gadas para seus diversos leitos, a saber, do topo para a base: · 
- Forro: nível de carvão preto, com finas lâminas ou leitos de vitrênio, al
go piritoso e com espessura média de 0,35 m. Eventualmente ocorrem lentes 
de siltitos e folhelhos, localmente denominados "bexiga"; 
- Ouadração: pacote de siltitos e folhelhos com espessura em torno de 
0,60 m. Apresenta delgadas intercalações de carvão; 

-Coringa: fino leito de carvão brilhante (vitrênio), pouco piritoso e com 
espessura média de 0,06 m; 
- Siltito Barro Branco: nível de siltito argiloso com espessura média de 0,28 
m; e 
- Banco: pacote de carvão com leitos de folhelhos e siltitos intercalados. 
Tem espessura média de O, 70 m com 0,20 m de estéril. O carvão é muito 
brilhante e piritoso. 

Do que se verifica, pela sua estruturação, a Camada Barro Branco não 
comporta a utilização de métodos seletivos de lavra, desmontando-se atual
mente a camada total e obtendo-se, do run-of-mine, recuperações de car
vão pré-lavado da ordem de 50%. Com elevados teores de cinzas e enxo
fre, o carvão da Camada Barro Branco é do tipo betuminoso alto volátil. 
Após pré-lavagem nas áreas de mineração, é transportado ao Lavador de 
Capivari, em Tubarão, para beneficiamento, daí resultando uma fração de 
carvão metalúrgico, coqueificável, com cerca de 18,5% de cinza e uma fra
ção de carvão vapor, com teqr de cinzas ao redor de 40%, 

No que tange ao rendimento da Camada Barro Branco em carvão meta
lúrgico com 18,5% de cinzas, este é extremamente variável, situando-se, 
em média, ao redor de 15% do run-of-mine, Para este carvão metalúrgico, 
observam-se índices de inchamento livre (F SI) entre 1,5e 5,5, sendo a sua 
recuperação, na lavra, estimada entre 300 e 700 kg/m2 de área da jazida. 

A Camada lrapuá situa-se, em média, a 9 m estratigraficamente abaixo 
da Camada Barro Branco, sendo constituída por níveis de carvão intetes
tratificados com folhelhos e siltitos. A razão carvão: estéril é estremamen
te variável. Esta camada apresenta espessuras economicamente explorá
veis (maiores que 0,5 m) em áreas restritas, configurando, aí, depósitos alon
gados ou em forma de ferradura, sugestivos de deposição em paleocanais. 
Os trabalhos de Fabricio (1973) delimitaram pequenas áreas de ocorrência 
econômica desta camada, as quais encontram-se situadas próximo à lo-
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calidade de Forquilha, ao norte de Treviso, em Siderópolis, ao norte de Rio 
Maina e, ainda, a sul e a oeste de Criciúma. Em Rio Maina e Forquilha, a 
camada atinge cerca de 1,90 m de espessura total, com 1,30 m de carvão 
contido. A reserva total ( Schneider, 1982) da Camada Ira pu á é estimada em 
10 milhões de toneladas, seus carvões apresentando características leve
mente inferiores aos da Camada Barro Branco no que tange à recuperação 
de carvão metalúrgico. É lavrada em maior escala na região de Siderópo
lis, em áreas da Carbonífera Próspera S/A (CSN). 

A Camada Ponte Alta foi assim denominada por White (1908), referindo
se a um nível de carvão aflorante junto ao rio Ponte Alta, tendo Putzer (1955) 
descrito, entre as Camadas lrapuá e Bonito, a existência de dois leitos de 
carvão ou folhelhos carbonosos, com o nível inferior de carvão situado en
tre 12 e 15 m acima da Camada Bonito, sendo o mais consistente. 

Caye et ali i (s.d.) observaram a ocorrência de três níveis de carvão entre 
as Camadas lrapuá e Bonito, considerando como Camada Ponte Alta aquela 
mais constante, situada, geralmente, de três a oito metros acima da Camada 
Bonito. Normalmente, a camada de carvão encontra-se capeando um ní
vel de siltitos escuros. 

As isópacas construídas por Caye et alii (op. cit.), a partir de dados de 
sondagens, mostraram que a Camada Ponte Alta tem três áreas principais 
de ocorrência. Duas destas áreas, situada, uma delas, a sudoeste de Lau
ro Müller (na região de Barro Branco) e a outra, pequena, localizada a su
deste de Forquilhinha, entre os rios Sangão e Mãe Luzia, apresentam es
pessuras mínimas de carvão, que raramente sobrepujam uma dezena de 
centímetros. A última área de ocorrência da camada encontra-se a sudes
te de Içara, próximo ao litoral e junto à praia de Rincão, tendo Caye et ali i 
(op. cit.) detectado, aí, espessuras maiores do que as observadas nas ou
tras áreas, variáveis de 0,20 e 1,10 m, com grandes áreas com espessuras 
superiores a 0,50 m. 

Pelos dados apresentados, baseados em apenas uma análise, a Cama
da Ponte Alta apresentaria pequena proporção de refugos, contendo ape
nas 46,5% de cinzas na camada total. Caye et ali i (op. cit.) estimaram uma 
recuperação, de camada total, de cerca de 230 kg/m2 de carvão metalúr
gico (18,5% cinzas), com baixo teor de enxofre, e 1.080 kgfm2 de carvão 
vapor com cerca de48% de cinzas, admitindo a possibilidade de lavra eco
nômica desta camada em conjunto com as Camadas Barro Branco e Bo
nito. Schneider ( 1982), em discussão acerca da importância e das perspec
tivas do setor carvoeiro, atribuiu a esta camada uma reserva inferida da or
dem de 119 milhões de toneladas. 

A Camada Bonito é, segundo Caye et ali i (s.d.), aquela que apresenta 
as maiores percentagens de carvão contido na camada total. É represen
tada, normalmente, por dois leitos de carvão, de espessuras variáveis e se
parados por um nível estéril, composto por arenitos finos e, subordinada
mente, siltitos e folhelhos. 

A camada superior, o Forro, tem espessura média de 0,40 m, podendo 
ser constituída por um único leito de carvão ou ser intercalada por delga
das camadas de siltitos e folhelhos. 

Separando o Forro do nível inferior, o Banco, a camada de estéril apre
senta espessuras variáveis entre O, 70 e 4,00 m, com média em torno de 1,00 
m. 

O Banco é formado por carvão com finas intercalações de siltitos e fo
lhelhos, apresentando uma és!Jessura média de cerca de 2,00 m. Como a Ca
mada Barro Branco, a Camada Bonito tem grande distribuição na área da 
bacia, apresentando-se, entretanto, mais espessa em três áreas distintas 
(Caye et alii, op. cit.): 

- área a sul de Criciúma: é a maior délas, estendendo-se desde Criciúma 
até o oceano Atlântico, com a camada apresentando espessuras que atin
gem até 2,48 m; 
- área de Rio América: é a menor delas, compreendendo uma estreita fai
xa, de direção nordeste, que se estende desde logo a norte de Siderópolis 
até a borda da faixa de afloramentos da Formação Rio Bonito, passando 
por Rio América. A camada de carvão tem, aí, espessura máxima de 1,30 
m;e 
-área de Treviso- Lauro Müller: também de direção geral nordeste, esta 
área estende-se desde logo a oeste de Treviso até próximo à cidade de Lauro 
Müller. Nesta área, ao sul da cidade de Lauro Müller, encontram-se as maio
res espessuras da camada, da ordem de 3,30 m. 

Conforme os dados coligidos por Schneider (1982), as reservas totais 
da Camada Bonito somam 1.263 milhões de toneladas de carvão, das quais 
642 milhões classificam-se como inferidas, e as reservas medidas atingem 
132 milhões de toneladas. 

O carvão proveniente da Camada Bonito, conforme salientado por Fa
bricio (1973) e Caye et ali i (s.d.), apresenta características bastante inferio
res àquelas das Camadas Barro Branco e lrapuá no que diz respeito à recu
peração de carvão metalúrgico quando britado às dimensões25,4 X O mm, 
normalmente utilizadas. Entretanto, em algumas áreas, utilizando britagens 
e granulometrias menores, o carvão Bonito poderia igualar e mesmo so
brepujar o redimento em carvão metalúrgico da Camada Barro Branco, como 
se observa na Tabela 1. LV, simplificada de Fabricio (1973), que mostra re:
-sultados médios de análises de carvões destas duas camadas e da Cama
da lrapuá. 

Finalmente, no que tange às demais camadas de carvão ocorrentes no 
Distrito Carbonífero de Santa Catarina, estas, até o momento, por sua menor 
possança e rápido acunhamento lateral, têm sido consideradas de pouco 
interesse econômico. 

1.5.2.1.1.2- Jazidas de carvão no Estado do Rio Grande do Sul 

No Rio Grande do Sul, ao contrário do que ocorre em Santa Catarina, as 
áreas que apresentam reservas economicamente lavráveis de carvão 
distribuem-se em jazidas geograficamente separadas entre si, com condi
cionamentos paleoambientais e estratigráficos peculiares. 

Referidas, em trabalhos pioneiros, dentre outros, por Oliveira (1913), Oli
viera (1918), Guimarães & Moraes Rêgo (1924) e Oliveira (1929). mercê de 
sua importância, no que se refere as suas características e condicionamento 
geológico, as jazídas de carvão do estado sulino foram objeto de inúmeras 
pesquisas, das quais, pela sua importância no aspecto regional, destacam-se 
aquelas elaboradas por Machado (1961, 1966 e 1967), enquanto que, no que 
tange ao detalhamento de jazidas e pesquisa de ocorrências, merecem des
taque, entre outras, as obras de Machado & Castanho (1956 e 1957). refe
rentes à jazida de I ruí, e Passos, Gavronski e Roland (1961), relativas às ocor
rências de carvão na área de São Sepé. 

Na metade da década de 70, objetivando melhor conhecer e ampliar 
as reservas de carvão do Estado do Rio Grande do Sul, através da CPRM, 
o DNPM encetou um grande programa de avaliação deste bem mineral na 
região, daí resultando, numa primeira fase, uma análise detalhada dos co
nhecimentos até então existentes, elaborada por Albuquerque et alii (1975) 
que, ao mesmo tempo, traçaram um plano visando à integração e à am
pliação das reservas até então conhecidas. 

TABELA 1.LV 
Valores analíticos médios de carvões das Camadas Barro Branco, lrapuá e Bonito (modificado de Fabrício, 1973) 

Peso específico Granulometria 13,175 mm x 0,074 mml Granulometria (0,074 x OI 

Afundado em 1,50 1. Flutuado em 1 ,50 Flutuado em 1 ,85 
Camada N? de Flutuado Camada 

análises 1,85 total Matéria 
Peso Cinza Enxofre 

Peso Cinza Enxofre volátil FSI Peso Cinza Enxofre % % % 

% % % % % % % 

Barro 
24 1,36 2,03 12,87 29,3 4,5 14,05 36,7 1,32 11,64 60,8 

Branco 15,2 1,17 3,17 

lrapuá 1 1,32 2,07 5.41 14,0 1,27 32,8 5,5 12,99 43,5 1,24 7,46 67,6 2,88 

Bonito 11 1,55 1,84 12,12 17,7 1,0 27,9 5,4 36,47 41,5 0,91 10,43 52,7 2,33 
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Em seqüência a este diagnóstico, foi conduzido pelo DNPM, através 
da CPRM, um extenso programa de geologia de superfície e de sondagens 
cujos resultados, constituindo o relatório final "Projeto Carvão no Rio Grande 
do Sul", elaborado por Ferreira, Süffert e Santos (1978), lograram melhor 
definir e ampliar as reservas carboníferas deste estado, inclusive tendo, aí, 
localizado jazidas de carvão coqueificável, até então restritas à região car
bonífera de Santa Catarina. 

Com base neste último trabalho, restrito às pesquisas realizadas entre 
São Sepé e Santo Antônio, juntamente com o apoio obtido em outros, 
adiante referidos, no que se segue procurar-se-á, de modo sucinto, abor
dar as características das principais jazidas e ocorrências de carvão sul-rio
grandenses, cuja situação encontra-se ilustrada na Figura 1.156. 

A) Áreas de Candiota, sul de Candiota, Hulha Negra e Seiva! 

Estas jazidas, que constituem áreas de reservas de carvão quase contínuas, 
situam-se a leste da sede do município de Bagé, nos distritos de Candiota 
e Hulha Negra, suas reservas, somadas, superiores a oito bilhões detone
ladas de carvão jacente, definindo-as como as de maiores dimensões do País. 

Na região são conhecidas mais de 11 camadas de carvão, das quais a 
mais importante é a Camada Candiota que, com grande extensão lateral, 
é formada por dois bancos de carvão os quais, com espessura média indi
vidual de cerca de 2,0 m, encontram-se separados por 0,90 m de estéril, 
constituído por um lamito argiloso de cor cinza. 

Em lavra a céu aberto pela Companhia Riograndense de Mineração-CRM 
os carvões da jazida de Candiota têm elevados teores de cinzas, geralmen
te superiores a 45%, sendo utilizados exciÚsivamente para o abastecimento 
da Usina Termoelétrica Presidente Médici, contígua à área de mineração. 

Com umidade total de cerca de 15,2% e voláteis, carbono fixo e enxo
fre médios (Schneider, 1978), respectivamente da ordem de 22,3%, 27,6% 
e 1,9%, os carvões de Candiota, não coqueificáveis, apresentam poder ca
lorífico superior de cerca de 3.200 cal/g. 

Na área de Seiva!, trabalhos através de sondagens, efetuados pela CPRM 
a partir do estudo de diversas áreas antigas de mineração, relatados por Go
mes, Favilha e Daleiro (1980) indicaram, nesta região imediatamente a norte 
da jazida de Candiota, reservas totais, geológicas, da ordem de 447 milhões 
de toneladas de carvão, das quais cerca de 168 milhões de toneladas cor
respondem à Camada Candiota. Os trabalhos efetuados definiram a exis
tência, nesta região, de 11 camadas de carvão além da Candiota, das quais, 
estratigraficamente, quatro situam-se abaixo desta e sete colocam-se aci
ma deste nivel-guia local, os autores tendo discutido, ainda, a possibilida
de de lavras, a céu aberto, das três camadas principais superiores, de Ca
mada Candiota e das três principais camadas inferiores. 

Já na área de Hulha Negra, a oeste de Seiva i, os trabalhos de pequisa 
efetuados pela CPRM, conforme Gomes et alii (1982), definiram aí um to
tal de até 13 camadas de carvão, contando-se, entre elas, a Camada Can
diota. As reservas totais, nesta área, foram definidas como de 744,09 mi
lhões de toneladas de carvão, das quais 184,01 milhões seriam lavráveis a 
céu aberto e 560,08 milhões seriam recuperáveis através de lavra subterrânea. 

Na área a sul de Candiota, também alvo de trabalhos de pesquisa pró
pria da CPRM, a disposição e as características das camadas de carvão aí 
ocorrentes é semelhante àquelas das demais áreas aqui descritas, não se 
dispondo, entretanto, de dados acerca das reservas dessa região. 

B) Área de São Sepé e Durasnal 

A área de São Sepé, definida por alguns afloramentos de carvão aSSE da 
cidade de São Sepé (SH.22-Y-A) foi explorada de modo rudimentar no pas
sado, tendo sido objeto de trabalhos de pesquisa efetuados por Passos, Ga
vronski e Roland (1961). 

Ferreira, Süffert e Santos (1978), de cujo trabalho os principais dados 
se encontram aqui sintetizados, reavaliaram os dados acerca desta área e, 
com sondagens adicionais, definiram, nesta região, três regiões de interesse: 
- região da jazida do Cerrito do Ouro- Baixo Grande: cor responde àque
la genericamente coberta pelos trabalhos de Passos, Gavronski e Roland 
(Í961) que, aí, delimitaram duas áreas economicamente exploráveis. Uma 
destas áreas, mais meridional, apresenta apenas uma camada de carvão 
de 0,36 m de espessura, considerada lavrável por estes autores, com uma 
reserva da ordem de 199 mil t de carvão. Considerando a possibilidade de 
lavra a céu aberto desta camada, os autores apresentaram o resultado de 
análise imediata, enxofre e poder calorífico, na base seca, de uma amostra 
de cachimbo da camada, sendo encontrado: material volátil - 32,3%; car
bono fixo- 44,8%; cinzas- 22,9%; enxofre- 1,4% e poder calorífero 
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- 5.671 cal/g. A segunda área, mais setentrional, apresenta três camadas 
de carvão, das quais apenas a superior foi considerada lavrável, com es
pessura total igual a 1,46 me com 1,09 m de carvão contido na camada. 
As reservas desta área foram definidas como da ordem de 3,3 milhões de 
toneladas, com dados de análises tendo indicado valores ao redor de 40 
a 42% de cinzas, poder calorífico por volta de 4.000 cal/g e teores eleva
dos de enxofre, superiores a 3,5%; 
-área de furos pioneiros: definida por dez furos pioneiros eqüidistantes 
desde 4,5 até 20 km. Como fruto destes trabalhos foram encontradas até 
duas camadas, a mais espessa contendo até 0,63 m de carvão, em cama
da total de O, 74 m. Conforme consideraram Ferreira, Süffert e Santos (1978), 
tais resultados são pouco animadores, não indicando a probabilidade de 
presença, aí, de uma jazida economicamente aproveitável. Análises de tes
temunhos de sondagem permitiram classificar os carvões desta área do ti
po alto volátil C, todos com teores de cinzas superiores a 40%; e 
-área de afloramentos de Durasnal: congrega vários afloramentos, situa
dos nas cercanias de Durasnal, junto à rodovia BR-290, os quais foram ob
jeto, no passado, de garimpagem intermitente. Ferreira, Süffert e Santos 
(op. cit.) assinalaram, aí, junto ao contato da Formação Rio Bonito com o 
embasamento, até três camadas ou leitos de carvão, das quais a inferior 
é a mais importante, apresentando, em afloramento, 1,10 m de camada to
tal com 1,00 m de carvão contido. Não tendo sido executados quer furos 
de sonda, quer análises dos carvões, a área foi considerada, pelos autores 
em questão, interessante sob o ponto de vista de sua lavrabilidade a céu 
aberto. 

Dados recentes, obtidos junto à Superintendência Regional de Porto 
Alegre (SUREG- PA) da CPRM, dão conta de uma reserva total de car
vão in situ,na área de São Sepé, da ordem de 13,24 milhões de toneladas. 

C) Jazida do I ruí 

Pesquisada, na década de 1950, por Machado & Castanho (1956 e 1957), 
as reservas e características gerais dos carvões desta jazida foram consi
deravelmente ampliadas e melhor conhecidas através dos trabalhos efetua
dos pelo "Projeto Carvão no Rio Grande do Sul" o qual, juntamente com 
trabalhos de pesquisas próprias da CPRM, permitiu a extensão para norte 
das áreas conhecidas do jazimento. 

Á luz dos trabalhos de Ferreira, Süffert e Santos (1978), os limites des
ta jazida, anteriormente restritos a áreas imediatamente a sul da rodovia 
BR-290, entre o arroio I ruí e o acesso a Cachoeira do Sul, foram estendi
dos para norte e nordeste, com os níveis de carvão economicamente ex
ploráveis estendendo-se até logo a norte do rio Jacuí, com a possibilidade 
de alcançarem as vizinhanças da cidade de Rio Pardo. 

Ferreira, Süffert e Santos (op. cit.) reconheceram na área desta jazida 
a existência de até quatro camadas de carvão, sendo, entretanto, as mais 
importantes e contínuas as camadas já anteriormente denominadas por Ma
chado e Castanho (op. cit.) como I ruí Superior e Inferior. A Camada I ruí Su
perior tem distribuição em toda a área da jazida enquanto que a Inferior 
apresenta-se de modo mais contínuo apenas na porção sul desta, na área 
anteriormente pesquisada por Machado e Castanho (op. cit.). 

Na porção oeste da área pesquisada por estes autores, junto à rodovia 
BR-290, a camada inferior foi considerada aquela de significado econômi
co, enquanto, que, já na porção leste da área, a camada superior seria a mais 
importante. Segundo os dados coligidos por Ferreira, Süffert e Santos (op. 
cit.) na área de oeste, de Machado e Castanho (op. cit.), a camada inferior 
apresenta espessuras ao redor de 1,20 m, atingindo, excepcionalmente, pou
co mais de 1,80 m. Geralmente bipartida em dois níveis, dos quais o infe
rior é o mais importante, esta camada, que ocorre ainda de modo subeco
nômico logo ao norte da rodovia BR-290, também foi localizada compon
do uma calha de direção nordeste cortada, em sua porção média, pela ro
dovia Cachoeira do Sul- BR-290. 

Posicionada no terço médio da Formação Rio bonito, entre a capa da 
Camada I ruí Inferior e a lapa da Camada I ruí Superior existe um espaça
mento, na área a norte da rodovia BR-290, da ordem de 8,5 ± 4,44 m, en
quanto que, na área pesquisada por Machado e Castanho (op. cit.), esta 
distância seria, em média, de 5,60 me 4, 7 m, respectivamente observadas 
nas áreas oeste e leste definidas por estes autores. 

Situada na porção superior da Formação Rio Bonito e com espessura 
julgada economicamente lavrável ( > 0,80 m) em quase toda a sua área de 
distribuição, a Camada I ruí Superior apresenta áreas de maior espessamento, 
além daquela já definida por Machado e Castanho (op. cit.), em uma calha 
de direção nordeste que, da rodovia BR-290, estende-se em direção a Rio 
Pardo, observando-se, aí, espessuras de até pouco mais de 2,5 m. 



No que se refere às caracteristicas dos carvões da jazida, Ferreira, Süf
fert e Santos (1978), com base nas determinações do poder calorlfico em 
base úmida, livre de matéria mineral, classificaram-nos como sub
betuminosos A e betuminosos de alto volátil C, ambos os tipos não apre
sentando propriedades aglomerantes. Em virtude desta ausência de pro
priedades aglomerantes, os autores em questão previram o beneficiamen
to dos carvões da jazida através de separação de minério beneficiado e es
téril. Tendo considerado, no beneficiamento, a obtenção de carvões com 
40% de cinzas, estimaram, da Camada I ruí Superior, uma recuperação deste 
produto, em peso, da camada total, como sendo da ordem de 52,7 ± 7,4% 
e, da Camada frullnferior, uma recuperação da ordem de 36,16 ± 16,7%. 
O poder calorífico, para este conteúdo de cinzas (40%), foi estimado co
mo de 3. 740 cal/g. Schneider (1978) apresentou uma análise imediata e de
terminação do poder calorífico para uma amostra de carvão em bruto da 
jazida I rui, a qual apresentou os seguintes resultados: umidade total - 9,5%; 
matérias voláteis- 28,6%; carbono fixo- 22,7%; cinzas- 48,7%; en
xofre total - 0,3%; poder calorifico superior- 3.620 cal/g. 

No que se refere às reservas de jazida, Ferreira, Süffert e Santos (1978), 
considerando um limite inferior de espessura de carvão na camada igual 
a 0,80 m, para as duas camadas, obtiveram os seguintes valores de reser
vas geológicas, in situ: reserva medida - 100,8 milhões de toneladas; re
serva indicada - 416,3 milhões de toneladas; reserva inferida - 634,8 mi
lhões de toneladas e reserva total igual a 1.161,9 milhões de toneladas. 

Schneider (1982) apresentou também dados acerca das reservas desta 
jazida. Canforme este autor, as reservas totais de I ruí seriam da ordem de 
2.075 milhões de toneladas, observando-se, em relação às reservas tabu
ladas por Ferreira, Süffert e Santos (op. cit.), uma diferença da ordem de 
970 milhões de toneladas na categoria das reservas inferidas. 

D) Jazida de Leão- Butiá 

Esta jazida carbonífera foi descrita por Ferreira, Süffert e Santos (1978) co
mo apresentando, em planta, a forma de um "V", com o extremo noroeste 
a sul de Rio Pardo, o vértice entre Leão e Butiá, junto à rodovia BR-290, e 
o extremo nordeste a sul de São Jerônimo. Junto ao vértice, a Falha do Leão 
afetou as camad.as da Formação Rio Bonito soerguendo-as, no bloco su
deste, em cerca de 70 m. Neste bloco alto situa-se a jazida de Butiá, quase 
que totalmente exaurida. 

Na área desta jazida, que teve seus limites originais grandemente ex
pandidos pelos trabalhos do "Projeto Carvão no Rio Grande do Sul", além 
das Camadas 51, 52 e I, já conhecidas, Ferreira, Süffert e Santos (1978) 
identificaram, ainda, da base para o topo da Formação Rio Bonito, as ca
madas 15, 14,13, (1), 53, (52) e (51). Além destas, em áreas localizadas, nos 
assim denominados Blocos Rio Pardo e Pântano Grande, identificaram ainda 
camadas locais, que denominaram R P1 e R P2, em Rio Pardo, e PG1 e PG2, 
em Pântano Grande. Além da Camada I, já tradicionalmente lavrada na área 
da mina do Leão, consideraram, ainda como exploráveis, as Camadas 13, 
53 e 52. 

A Camada 13, ocorrente tanto na área entre a mina do Leão e o arroio 
Francisquinho como nas cercanias de Rio Pardo, ambas áreas definidas co
mo de maior concentração de carvão por Ferreira, Süffert e Santos (op. cit.), 
é composta por 3 a 61eitos de carvão fosco, detrital, com muita cinza e de 
qualidade ligeiramente inferior à dos demais carvões da jazida. Com espes
suras de até 3,53 m de camada total, apresenta uma recuperação de car
vão da camada, em volume, da ordem de 63,0 ± 11,7%. Utilizando como 
espessura mínima lavrável a isópaca de 1,0 me considerando a recupera
ção de carvões com 53% de cinzas (d=1.85 t/m3), os autores em questão 
bloquearam uma reserva total, para esta camada, da ordem de 181,07 mi
lhões de toneladas de carvão contido. 

A Camada I é a mais importante da área da jazida, sendo constituída 
por dois a seis leitos de carvão e mostrando, geralmente, em sua metade 
inferior, espesso banco de carvão praticamente isento de estéreis. Dados 
antigos da área da mina do Leão atribuem-lhe espessura máxima de 2,60 
m, tendo Ferreira, Süffert e Santos (1978) referido espessuras máximas, para 
essa mesma camada, igual a 1,83 m na área de minas do Leão-arroio Fran
cisquinho, e 3,45 m, na região de Rio Pardo. Considerando uma espessura 
mínima lavrável de 0,80 me a obtenção de carvões com 34% de cinzas e 
densidade igual a 1,6 tfm3, os autores em questão, somadas as reservas 
da mina do Leão (CRM- Companhia Riograndense de Mineração), blo
quearam, nessa camada, uma reserva total de 478,04 milhões de toneladas. 

Estratigraficamente pouco acima da Camada I, em quase toda a área 
da jazida ocorre a Camada 53, que apresenta espessuras lavráveis apenas 
em áreas restritas. Na área de minas do Leão-arroio Francisquinho, Fer-

reira, Süffert e Santos (1978) reportaram espessura máxima da ordem de 
0,85 me, na área de Rio Pardo, observaram espessuras de até 2,58 m para 
este nivel. Em volume, a recuperação de carvão contido na camada total 
foi determinada como sendo da ordem de 49,4 ± 7,6%. Sua reserva total 
cubada é de 78,55 milhões de toneladas de carvão contido. 

A Camada 52, situada logo em direção ao topo da seqüência e a cerca 
de 4,5 m acima da Camada I, é composta por 2 e 5 leitos de carvão com 
uma espessura total da camada, máxima, variando desde 1,46 m, na área 
minas do Leão-arroio Francisquinho, até 3,11 m, no Bloco Rio Pardo. A 
recuperação de carvão, em volume, da camada total foi definida como sendo, 
em.média, de 69,8 ± 12,4%. Considerando uma espessura lavrável míni
ma igual a 0,80 me a recuperação de carvões com 34% de cinzas, Ferreira, 
Süffert e Santos (op. cit.) bloquearam, nesta camada, uma reserva total de 
145,49 milhões de toneladas de carvão. 

No que tange à qualidade dos carvões da área de Leão- Butiá, Ferrei
ra, Süffert e Santos (op. cit.) apresentaram dados relativos a uma amostra 
de canal obtida da Camada I, a qual apresentou 56,0% de carbono fixo, 
em base seca e livre de matéria mineral, e um poder calorffico de 12.800 
BTU/Ib em base úmida, também livre de matéria mineral, tais dados, alia
dos às características não coqueificantes dos carvões da jazida, permitiram
lhes classificá-los como betuminosos de alto volátil C. Schneider (1978) apre
sentou resultados de análises imediata, em base seca, e poder calorífico 
do run-of-mine de Leão, citando valores de 10% de umidade total, 22,4% 
de matérias voláteis, 30,5% de carbono fixo, 47,1% de cinzas, 1, 7% de en
xofre total e poder calorífico superior igual a 3.740 cal/g. 

E) Jazidas de Charqueadas, Guaiba e Santa Rita 

Situada no curso inferior do rio Jacuí, em subsuperficie, entre as cidades 
de São Jerônimo e Canoas, esta jazida é a maior dentre aquelas situadas 
na bacia hidrográfica do rio em questão, tendo a forma de uma "calha" alon
gada no sentido leste-oeste com dimensão longitudinal da ordem de 4 km. 
Em lavra, pela COPELMI- Companhia de Pesquisas e Lavras Minerais, atra
vés de poço de acesso e galerias situadas em profundidades em torno de 
270m, os carvões desta jazida alcançam profundidade máxima de 400 m
na área central da "calha". Somente em sua borda sudeste, na "área de Guaí
ba" os carvões apresentam coberturas mais reduzidas sendo, ai, lavráveis 
a céu aberto. 

Dentre as diversas camadas de carvão que compõem esta jazida, Fer
reira, Süffert e Santos (1978) definiram, como de maior constância e es
pessura, as camadas denominadas SB,I1F e 12B e, compondo ocorrências 
restritas porém ainda de significado econômico, relacionaram, ainda, as Ca
madas MB, 11FA e 13F. Todo este conjunto de camadas agrupa-se em um 
"intervalo econômico" da Formação Rio Bonito da ordem de 15m de es
pessura e situado próximo ao topo dessa unidade litoestratigráfica, sendo 
as distâncias médias, entre a lapa da Camada S B e a capa da Camada 11 F 
e entre a lapa dessa camada e a capa da Camada 12B, respectivamente, de 
5,76 ±2,41 me 3,15 ± 1,34 m. 

Ferreira, Süffert e Santos (op. cit.) caracterizaram a Camada 12F, como 
possuindo, em média, 44% de cinzas e poder calorifico superior, em base 
seca, próximo a 4.150 cal/g. Já os leitos de carvão das Camadas SB e 12B 
teriam qualidades um pouco melhor do que a 12F, isto é, cerca de 3% a me
nos de cinzas e 200 cal/g a mais de poder calorffico, ambos valores sendo, 
entretanto, contrabalançados por uma maior intercalação de estéreis nes
tas camadas. 

Caracterizado como "betuminoso de alto volátil C, não aglomerante", 
o carvão de Charqueadas é, em sua quase totalidade, utilizado para alimentar 
usinas termoelétricas, tendo Ferreira, Süffert e Santos (op. cit.), conside
rando espessuras limites de lavra iguais a 0,80 m para as Camadas SB, M B 
e 12B e iguais a 1,00 m para as Camadas 11F e 13F, computado, por cama
da, as seguintes reservas totajs, em milhões de toneladas: SB - 122,21; 
MB-1,76; 11F- 696,78; 12B- 489,68; e 13F- 8,11. As reservas totais da 
jazida somam, assim, 1.318,54 milhões de toneladas de carvão contido di
vididas em 24% de reserva medida, 52% de reservas indicadas e 24% de 
reservas inferidas. 

Constituindo, respectivamente, as extensões para nordeste e sudeste 
da jazida de Charqueadas, as recém-descobertas jazidas de Santa Rita e 
Guaíba permitiram a ampliação das reservas dessa região. 

F) Jazidas de Morungava, Gravataí Leste e Gravatai Oeste 

Situada a nordeste de Porto Alegre e logo a oeste de Gravataí, na região 
da vila de Morungava, a jazida de Morungava foi a primeira área de carvão 
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metalúrgico descoberta no Rio Grande do Sul, pelo conven1o 
DNPM/CPRM, graças à análise acerca das condições de aumento do rank 
dos carvões sulinos executada pelos técnicos ligados a esse convênio. Dessa 
análise, considerada a pequena espessura das porções sedimentar e vul
cânica da seqüência da Bacia do Paraná sobre jacente aos carvões, resul
tou a necessidade de um outro fator para justificar a evolução do grau de 
carbonização destes, tendo-se admitido, então, a influência térmica do vul
canismo Serra Geral, com a qualidade dos carvões melhorando à medida 
que estes se situassem mais próximos à Linha Tectônica Torres- Posadas, 
consideradas por L.einz (1949) uma das geóclases por onde teria havido a 
ascensão dos magmas basálticos. 

A leste-sudeste e a oeste de Gravataí situam-se duas pequenas jazidas 
de carvão, Gravataí Leste e Gravataí Oeste, que, já estudadas pelo DNPM 
na década de 1950, devem ser encaradas separadamente sob o ponto de 
vista mineiro, apesar de mostrarem alguma semelhança com a jazida de 
Morungava. 

Ocorrendo em profundidades variáveis entre 200m, a sul, e 600 m, a 
norte na jazida de Morungava foram descritas sete camadas de carvão das 
quais apenas três, esparçadas de poucos metros, são de maior interesse 
econômico. Assim, numeradas de 1 a 7, do topo para a base do pacote, 
são de importância as Camadas 2, 4 e 6 e, excepcionalmente, as Camadas 
1 ( Gravataí Leste) e 5. 

Com maior desenvolvimento no bloco sul da jazida de Morungava, a 
Camada 1 tem espessura média de O, 73 ± 0,03 m para a camada total e de 
0,48 ±0,06 m para o carvão contido na camada. A fração com densidade 
menor que 1,50 g/cm3 tem índice de inchamento livre (F SI) entre 1,5 e 2,0. 
A Camada2, separada da Camada 1 por uma intercalação de estéril de 1,0 
a 3,0 m de espessura, tem ampla ocorrência na área da jazida de Morunga
va e em Gravataí Leste, apresentando espessuras totais médias variáveis 
entre 0,95 ±0,33 me 1,05 ± 0,18 m, com espessuras de carvão na cama
da entre0,82 ±0,17 me 0,86 ±0,21 m, respectivamente. Apresenta gran
de concentração de lâminas de vitrênio, o que justifica suas condições de 
qualidade elevadas e que permitem a obtenção, dela, de uma recuperação 
de 33% de carvão metalúrgico com 15% de cinzas e 28,6% de carvão va
por com 45% de cinzas, o FSI do flutuado em líquido de densidade igual 
a 1,5 g/cm3 sendo variável entre 1,5 e 2,0. 

À exceção da área de Gravataí Leste, a Camada 4 tem distribuição em 
todas as demais áreas do jazimento, sua espessura média total sendo de 
1,67 ±0,64 ma 0,83 ±0,26 m, com relação carvão na camada/camada to
tal variando de 1 até 0,66 ±0,13. O carvão desta camada não apresenta 
uma concentração tão grande de vitrênio como o observado na Camada 
2, sendo, predominantemente, detrital fosco, com finas lentes de fusênio 
ocorrendo no terço inferior da camada. A recuperação de carvão metalúr
gico dessa camada, com 15% de cinzas, seria da ordem de 16,5% e a recu
peração de carvão vapor, c.om cinzas em torno de 45%, seria de cerca de 
44,3%, tendo Ferreira, Süffert e Santos (1978) observado que estas recu
perações de carvão metalúrgico seriam mais elevadas do que aquelas ob
tidas na Camada Barro Branco, em Santa Catarina. A fração de densidade 
inferior a 1,5 g/cm3 tem FSI variando de 2,0 a 2,5. 

A Camada 5 ocorre significativamente apenas na fração norte da jazi
da de Morungava, tendo Ferreira, Süffert e Santos ( op. cit.) observado in
dícios de sua erosão em algumas áreas. Tem, em média, 1,22 ±0,45 m de 
espessura total, com 1,08 ±0,45 m de carvão contido na camada. Apre
senta baixa concentração de vitrênio, predominando carvão detrítico fos
co com muita cinza. O FSI da fração de densidade inferior a 1,5 g/cm3 é 
variável de O a 1,0. A Camada 6 é de mais ampla e constante distribuicão 
na área. A camada total tem, em média, espessuras de 2,55 ±O, 73 m: no 
bloco norte da jazida, e 2,32 ±0,25 m, na porção sul desta, a relação car
vão na camada/camada total sendo, para estes mesmos locais, da ordem 
de 0,71 ± 11 e de 0,64 ±0,05. É uma camada pobre em vitrênio, sendo de
la possível a recuperação de cerca de 12% de carvão metalúrgico (18,5% 
de cinzas) e 27,8% de carvão vapor, com 48% de cinzas. 

Computando as áreas Morungava norte e sul, Gravata i Leste e Grava
taí Oeste, as reservas totais dessas jazidas, referentes às Camadas 1, 2, 4, 
5 e 6, são da ordem de 657,58 milhões de toneladas de carvão contido. 

G) Jazida de Chico Lomã 

Situada a sul e sudeste da cidade de Santo Antônio, esta jazida de carvão 
coqueificante, descoberta pela CPRM em 1978, tem continuidade física com 
a jazida de Morungava. É composta por cinco ou mais camadas de carvão 
das quais duas, por sua espessura e constância, são consideradas as prin: 
cipais. As camadas encontram-se a profundidades variáveis desde algumas 
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dezenas de metros, a sul, até cerca de 600 m perto de Santo Antônio. So
mando reservas de carvão jacente da ordem de 824 milhões de toneladas, 
as camadas apresentam uma recuperação de carvão coqueificável, seme
lhante ao de Santa Catarina, de cerca de 40%. 

H) Jazida de Santa Terezinha 

Situa-se entre a cidade de Osório e o oceano Atlântico, certamente pro
longando-se pela plataforma continental. Os carvões encontram-se a pro
fundidades que variam entre 500 e 800 m, considerando-se, ai, uma cober
tura atual a subatual de areias e argilas in consolidadas da ordem de 300m 
de espessura. Das camadas de carvão que constituem a jazida, em núme
ro de sete, quatro são consideradas as mais importantes, somando reser
vas de cerca de 1.038 milhões de toneladas. As proporções de carvão me
talúrgico da jazida são maiores do que aquelas de Morungava e Chico Lo
mã, destacando-se os carvões da Camada ST 4 que, chegando a apresen
tar 1,86 m de camada total, contém fração metalúrgica de cerca de 77% 
deste valor. 

I) Sul de Torres 

Situada junto ao litoral, desde a região de Torres até a porção média da La
goa de ltapeva, apresenta carvões de boa quali(lade, coqueificáveis, situados 
em profundidades variáveis desde 400-500 até 1.000 m. Encontra-se, atual
mente, em fase de avaliação através do programa de pesquisas próprias da 
CPRM. 

1.5.2.1.1.3- Reservas de carvão 

Na Tabela 1. LVI encontram-se dispostas, de modo consolidado, as reser
vas atuais de carvão dos Estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul 
conforme dados fornecidos pela Superintendência Regional de Porto Ale
gre da CPRM. 

1.5.2.1.2 - Folhelhos pirobetuminosos 

Áreas de interesse econômico para a exploração dos folhelhos pirobetu
minosos da Formação lrati, segundo estudo desenvolvido pela Superin
tendência da Industrialização do Xisto - SIX, da PETRO B RÀS, localizam-se 
nos municípios de São Gabriel e Dom Pedrito, no âmbito da Folha SH .21 
Uruguaiana. 

Na região de São Gabriel a pesquisa desenvolvida pela PETROBRÁS 
determinou uma área de 90 km2, localizada nas vizinhanças do rio Vaca
caí e distante cerca de 15 km de São Gabriel (região de Tiaraju), de topo
grafia ondulada e caindo suavemente no sentido do mergulho, que em ge
ral está em torno de 16m por km. A primeira camada de folhelhos pirobe
tuminosos apresenta, aí, espessura média de aproximadamente 8,21 m, com 
teor de óleo sempre abaixo de 3%, e a segunda camada, a inferior, que se 
apresenta economicamente explorável, tem espessura média de 4,47 m, 
com teor de óleo de 6,55%, em média, e umidade nunca acima de 3%. Entre 
as duas camadas ocorre um pacote de sedimentos estéreis com aproxima
damente 12m de espessura. Foi inferida, para essa área, uma reserva de 
150 milhões de barris de óleo. 

Na região de Dom Pedrito, a pesquisa revelou, como em São Gabriel, 
a presença de duas camadas de folhelhos pirobetuminosos separados por 
folhelhos estéreis e calcários. A camada superior, nessa região, apresenta 
teor de óleo inferior a 2% enquanto que a inferior contém aproximadamente 
7% de óleo. Na área selecionada para pesquisa em detalhe (215 km2 situa
dos entre as Falhas do Umbu e dos Duartese Silva), a camada superior de 
folheiho pirobetuminoso apresenta espessura média de 5,75 m, o pacote 
intermediário tem possança média de 12,88 me a camada inferior exibe es
pessura média de 3,43 m, com teor médio de 7,41% de óleo, com uma re
serva inferida de 350 milhões de barris. 

Os folhelhos pirobetuminosos da Formação lrati poderiam gerar, além 
de óleo, enxofre, gás liquefeito de petróleo (GLP) e gás combustível leve. 
Embora a reserva total dos folhelhos pirobetuminosos seja grande, sua ex
ploração, necessariamente a céu aberto, depende da espessura de mate
rial estéril capeando os folhelhos, do teor em óleo destes e, como seria de 
se esperar, da relação entre os custos elevados de lavra e processamento 
destas rochas, sempre elevados, e o preço e disponibilidade de petróleo pro
duzido no País e no exterior. 

1.5.2.1.3- Turfas 

Na Planlcie Costeira, geralmente associadas a sedimentos da Formação 
Chuí, ocorrem diversas turfeiras até o momento pouco estudadas, dentre 



TABELA 1 .LVI 
Reservas de carvão na Folha SH.22 Porto Alegre e parte das Folhas SH.21 Uruguaiana e 81.22 Lagoa Mirim I conforme CPRM-Sureg- Porto Alegrei 

Estado Jazida Camada 
Medida 

Candiota, 
Candiota Candiota Superiores 352.500 

e Inferiores 

São Sepé São Sepé 10.266 

I ruí I ruí Superior 
110.840 

e Inferior 

Butiá-Leão s2;s3/1112i 
139.510 

13114 

Rio Charqueadas SB/MB/11F/ 313.960 
Grande 12B!13F 

do 
Sul Santa Rita Idem -

Guaíba Idem -

Morungava M1/M2/M4/ 46.050 
M5/Ms 

Chico Lomã CL2iCL3/CL4i 
141.300 

cL6rcL6.1r 

Santa Terezinha 
ST 41ST 5iST6; 

114.200 ST7 

Subtotal - 1.228.626 

Barro Branco 239.200 

Sul lrapuá -

Santa 
Catarinense 

Catarina Ponte Alta -

Bonito 132.400 

Subtotal - 371.600 

Total - - 1.600.226 

as quais destacam-se aquela da localidade de Junção, próximo a Rio Grande 
(Willig et alii, 1974), e a de Águas Claras, situada próximo à cidade de Via
mão, recentemente estudada em detalhe por Villwock et ali i (1980). Além 
destes, depósitos de turfa foram citados, por Figueiredo Filho & Salgado 
(1971), junto ao Farol da Conceição, no município de São José do Norte, 
e Loss et ali i (1979) referiram-se a diversas e espessas turfeiras localizadas 
na Folha Passo do Vigário, dentre elas encontrando-se a já referida ocor
rência de Águas Claras. 

Nesta turfeira, com idades de 4.500 ± 100 a 2.200 ± 100 anos A. P., Vill
wock et alii lop. cit.) cubaram reservas de 42.459.560 t de turfa in si tu com 
umidade natural média de 347,33%. Segundo estes autores, em termos 
de qualidade, a jazida comportaria 41,1% de turfa de qualidade superior 
(2.500 a 5.000 cal/g em base seca), 20,5% de qualidade inferior (1.800 a 
2.500 cal/g) e 38,2% de sedimentos turfáceos. A espessura média do de
pósito seria da ordem de 1,30 m. 

1.5.2.2 - Minerais metálicos 

1.5.2.2.1 -Ouro 

Restritas quase que somente ao Bloco São Gabriel, as ocorrências de ou
ro do Escudo Sul-Rio-Grandense são conhecidas desde os primórdios do 
século XIX, tendo Carvalho (1932) feito uma análise histórica da garimpa
gem e lavra do ouro em Santo Antônio das lavras, a atual Lavra do Sul. 
Dentre os vários autores que, de forma genérica ou específica, dedicaram-se 
a este bem mineral, citam-se Teixeira & Leinz (1942), Ribeiro et ali i (1966), 
Tessarí & Picada (1966), Kaul (1974), Kaul & Rheínheimer (1974), Kaul & Zír 
Filho (1974), Szubert et alii (1977), Kirchner & Andriotti (1981), Azevedo 
(1980), Reischl (1980) e Reischl, Kolling e Feldmann (1982). 

Em Lavras do Sul, as inúmeras ocorrências auríferas aí conhecidas en
contram-se encaixadas quer em seqüências vulcanossedimentares da For-

Reservas (em r:nil toneladas) última 
atualização 

Indicada lnferida Total de dados 

911.500 6.736.000 8.000.000 1978 

2.978 - 13.244 1981 

416.300 634.840 1.161.980 1978 

237.270 506.370 883.150 1978 

662.630 321.950 1.318.540 1978 

- - 100.000 1980 

- - 200.000 1980 

210.960 400.570 675.580 1978 

148.060 534.790 824.150 1980 

249.120 674.580 1.036.000 1980 

2.858.818 9.089.200 14.196.644 -

367.000 221.200 847.400 1975 

- 10.000 10.000 1973 

- 119.000 119.000 1979 

488.900 842.100 1.263.400 1979 

875.900 992.300 2.239.800 -

3.734.710 10.801.500 16.436.444 -

mação Hilário, quer em rochas graníticas atribuíveis tanto à Suíte Intrusi
va Caçapava do Sul, no núcleo do "Granito de lavras", quanto às rochas 
de bordo do "granito", aqui englobadas na Suíte Intrusiva Ramada. Tanto 
na Formação Hilário, quanto nas rochas graníticas, prevalecem ocorrên
cias do tipo filoniano, com extensão de dezenas a uma centena de metros, 
de forte condicionamento estrutural N80~90°0, e com espessuras que ra
ramente ultrapassam a escala métrica. Quando encaixados nas rochas gra
níticas, tais filões, preferencialmente ligados à Suíte Intrusiva Ramada, têm 
mineralogia à base de pirita aurífera predominante, com percentagens se
cundárias de magnetita, hematita, ouro nativo, galena, blenda, calcopiri
ta e pirrotita. Quando encaixados em rochas andesíticas e sedimentares 
da Formação Hilário, tais filões, aí constituindo mais zonas cisalhadas com 
forte impregnação de minério, apresentam mineralogia i::uprífera dominante, 
expressa por calcopirita, covelita, calcosina, bornita, pirita e malaquita, às 
quais se associam galena, blenda, goetita, hematita e ouro nativo. Nas ro
chas graníticas, a ganga é composta por quartzo leitoso acompanhado, em 
pequena proporção, por anfibólios e calcita. Já nas rochas da Formação 
Hilário, além do quartzo, é mais comum a ocorrência de barita e calcita as
sociadas na ganga. 

Das inúmeras ocorrências desse tipo, merecem destaque as vizinhas 
mina Aurora e a jazida de Volta Grande, ambas encaixadas em falhas de di
reção próxima a este-oeste, a primeira situada em rochas da Suíte Intrusi
va Ramada e a segunda encravada em andesitos e sedimentos da Forma
ção Hilário. Pode-se, aí, em uma mesma estrutura mineralizada, acompa
nhar, a partir do granito e em direção a leste, a variação da mineralogia dos 
filões que, quartzo-auríferes neste, tornam-se mais cupríferos e depois mais 
ricos em chumbo à medida que a estrutura mineralizada se afasta do con
tato do granito, sugerindo, assim, uma zonalidade mineral induzida pela in
tromissão desta rocha nos andesitos. Extremamente variáveis, os teores 
médios encontrados por Kaul & Rheinheimer (1974) nos filões associados 
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às rochas granfticas variam de 0,30 a 8,81 g/t Au enquanto que, nos filões 
ligados às rochas andesíticas, estes autores obtiveram dosagens variáveis 
desde 0,20 a 17,98 g/t Au. Especificamente em relação à jazida de Volta 
Grande, Azevedo (1981) determinou, af, teores médios de 5,96 g/t Au em 
filões primários e variáveis entre 2, 71 e 10,56 g/t Au em corpos oxidados, 
a reserva da jazida primária perfazendo um total de 6.525 kg de ouro aos 
quais se associam cerca de 47.000 t de cobre metálico. 

Nos domínios das rochas granfticas da periferia do "Granito Lavras", 
quer associadas às ocorrências filonianas, quer isoladas, existem ocorrên
cias de minérios disseminados de ouro, das quais a mais importante é a do 
Bloco do Butiá, já estudada por Teixeira & L.einz (1942) e descrita mais re
centemente por Reischl (1980). Situada a sudoeste de Lavras do Sul, no 
GranitoJaguari- Lavras do Sul (Suíte Intrusiva Ramada L junto ao conta
to dessa rocha com gnaisses do Complexo Cambaí, esta ocorrência seca
racteriza por apresentar, juntamente com filões a pirita, hematita, galena, 
molibdenita, arsenopirita e ouro, uma intensa e extensa alteração hidrotermal 
do granito leucocrático encaixante, com sericitização e caulinização sime
tricamente dispostas em relação às mineralizações filonianas e com largu
ras extremas de, respectivamente, 10 a 20m, compondo corpos minerali
zados de dimensões de até 100 x 50 m. Nas zonas alteradas, notadamente 
nas áreas a sericita, é grande a disseminação de sulfetos, dentre os quais 
predomina (3-4%) a pirita, com molibdenita subsidiária. Reischl (op. cit.) 
referiu a esta zona teores em ouro iguais a 2,5 g/t, tendo Kaul & Reinhei
mer observado variações de 0,18 a 2,88 g/t Au, com um máximo de 10,25 
g/t em uma amostra excepcionalmente piritosa. Tal tipo de mineralização 
disseminada a pirita e molibdenita, co~ galena, arsenopirita, calcopirita 
e blenda subordinadas, pode também ser encontrada em algumas ocor
rências localizadas dentro do núcleo granodiorítico a monzogranítico do 
"Granito" de Lavras (Suíte Intrusiva Caçapava do Sul). como se observa 
nas ocorrências thamadas Cerrito do Pires, Santo Expedito e Pitangueira, 
a noroeste de Lavras do Sul. Embora aí predomine o tipo filoniano, Azeve
do (1981) referiu-se à localização de minérios do tipo disseminado na fazenda 
Chácara, também a noroeste da cidade de Lavras do Sul e encravada na 
porção central (Suíte Caçapava do Sul) do "Granito de Lavras", acreditando
se, entretanto, que mineralização relacione-se a uma extensão do "granito 
periférico" ou que tenha por ele sido induzida. 

Jazimentos disseminados e filonianos semelhantes aos ora discutidos, 
porém não tão marcadamente cupríferos, podem ser encontrados também 
na região de São Sepé, estando aí relacionados quer à fácies equigranular 
de borda do granito de São Sepé, quer encaixados, na forma de filões, em 
rochas de origem metafgnea básica, aqui atribuídas ao Complexo Vacacaí. 
Dentre estas últimas ocorrências, destaca-se a mina Bossoroca que, cons
tituída por um filão de quartzo aurífero encaixado em xistos magnesianos 
e clorita xistos do Complexo Vacacaí, encontra-se atualmente em lavra, ten
do Kaul & Rheinheimer (1974) aí referido teores médios da ordem de 93,11 
g/t Au. 

Além destas duas regiões auríferas, merecem ainda destaque as ocor
rências situadas na Vila da Palma e em Estação Vauthier, ambas localida
des situadas na Folha SH.21-Z-B. 

Na Vila da Palma, associadas à assembléia de rochas metaultrabásicas, 
metabásico-intermediárias e metassedimentares do Complexo Vacacaí, que 
aí afloram e se estendem para a região do Cerro do Ouro, são conhecidas 
inúmeras ocorrências primárias (geralmente quartzo-aurfferas) e aluviais 
(Kirchner & Andriotti, 1981) de ou roque vêm sendo, desde longa data, in
termitente e rudimentarmente exploradas. Dentre estas ocorrências, me
rece destaque a ocorrência de Cerro Verde, estudada em detalhe por Vill
wock & Jost (1967). Tal ocorrência, segundo estes autores, é constituída 
por uma série de filões de quartzo encaixados em rochas xistosas e cata
elásticas, atribuíveis ao Complexo Vacacaí. Nos veios, e ocasionalmente 
constituindo um sistema cerrado de pequenos e finos filões (stockworks), 
recortando as encaixantes, o minério encontra-se principalmente sob a for
ma de bolsões esparsos, evidenciando descontinuidade da mineralização. 
O minério primário é constituído por magnetita, molibdenita, calcopirita, 
bornita, pirita, neodigenita e ouro nativo, a ganga sendo composta por quart-
7 /, fluorita, calcita e epídoto. Com teores mais baixos do que aqueles das 
mineralizações filonianas, o minério ocorre também disseminado nas en
caixantes, quer próximo aos filões, quer em áreas cisalhadas, onde substi
tui parcialmente a rocha-caixa, nesta observando-se o desenvolvimento de 
turmalina, granada, epídoto, albita, clorita, damourita, quartzo e cálcita. 
Os autores em questão classificaram esta ocorrência como do tipo filonia
no periplutônico, admitindo vinculação da sua gênese ao Granito Jaguari
Lavras do Sul. 
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Na localidade de Estação Vauthier, no município de Dom Pedrito; em área 
topograficamente deprimida e de espesso solo, podem ser encontrados re
jeitos de uma antiga jazida de ouro explorada durante o início do século. 
Enquanto que a rocha regional, encaixante da mineralização, é um micro
diorito a da cito, subvulcânico, com abundante disseminação de pirita, aqui 
considerado como uma fácies do Granito Santo Afonso e referido por Hart
mann & Nardi (com. escrita, 1982) como pertencentes à "Suíte Subvul
cânica Vauthier", na área da ocorrência, devido à espessura da capa de so
los, somente num antigo monte de rejeitos podem-se observar fragmen
tos dessa rocha e de outra mais ácida, ambas com forte alteração hidroter
mal (caulim, sericita, epídoto, clorita e carbonatos) e exibindo dissemina
ção de pirita. Em brechas cimentadas por quartzo leitoso distinguem-se pi
rita, galena, raras calcopirita e blenda e, ocasionalmente, ouro nativo. 

Além das ocorrências acima mencionadas, ocorrências menores de ouro 
podem ainda ser referidas a rochas do Complexo Granítico Encruzilhada 
do Sul e do Grupo Maricá. No primeiro caso o ouro encontra-se subordi
nadamente associado à mineralização polimetálica a tungstênio e estanho 
e, no segundo caso, este elemento associa-se, de modo subsidiário, ao cobre 
em jazimentos como Seival e às minas do Camaquã. 

Ocorrências secundárias de ouro, colúvio-aluvionares, são conhecidas 
junto a todas as áreas de ocorrências primárias deste metal, sendo, entre
tanto, por seu volume reduzido, destituídas de maior interesse à exceção 
dos depósitos aluvionares do arroio Camaquã das Lavras, junto à jazida de 
Volta Grande, onde Azevedo (1980) bloqueou uma reserva medida de 
534.563,55 m3 de aluviões que, com teor médio de 0,33 gfm3 de ouro, en
cerrariam cerca de 176 kg deste metal, o mesmo autor (Azevedo, 1981), ad
mitindo ainda uma reserva inferida igual a outros 170 kg deste elemento. 

A ocorrência de inúmeros indícios de ouro relacionados a rochas máfico
ultramáficas do Complexo Vacacaí nas regiões de Vila da Palma e Mata Gran
de (São Sepé) e a vinculação preferencial deste elemento ao Bloco São Ga
briel, junto a áreas de ocorrência destas rochas do referido complexo, su
gerem que as ocorrências de São Sepé, Lavras do Sul e Palma, na maioria 
filonianas, estejam relacionadas, em grande parte, à remobilização do ou
ro da seqüência greenstone Vacacaí através de atividade hidrotermalliga
da à intromissão, nesta seqüência, dos plutonitos da Suíte Intrusiva Ra
mada, ou, alternativamente, ligada às efusivas e subvulcânicas Acampa
mento Velho. Tal possibilidade de vinculação genética primária do ouro à 
seqüência greenstone, já aventada por autores como Szubert et alii (1977) 
e clássica nestes terrenos, amplia as perspectivas de localização de novas 
ocorrências deste bem mineral, o que encontra apoio na recente localiza
ção, logo a leste de Caçapava do Sul, por Reischl, Kolling e Feldmann (1982), 
de formações ferríferas a hematita e chert que, referíveis ao Complexo Va
cacaí, dosaram até 34,5 ppm de ouro. 

1.5.2.2.2- Cobre 

Dentre os bens minerais contidos na área cartografada, sem dúvida o co
bre tem, desde o início do século, atraído a atenção de entidades e pesqui
sadores vários, tal interesse tendo gerado, entre outros frutos, considerá
vel progresso no conhecimento geológico do Escudo Sul-Rio-Grandense. 
Metal de extrema importância para a economia nacional, que via, até pou
co, nas minas do Camaquã a única jazida nacional em franca operação no 
País, a prospecção e avaliação das reservas e características dos jazimen
tos deste elemento têm, há décadas, sido alvo das atividades de órgãos go
vernamentais, como o DNPM, de empresas privadas e de empresas de eco
nomia mista como a CBC- Companhia Brasileira de Cobre, vinculada à FI
BASE, a DOCEGEO- Rio Doce Geologia e Mineração Ltda., o braço de 
prospecção mineral da CVRD, e a CRM - Companhia Riograndense de 
Mineração, empresa controlada pelo Governo do Estado do Rio Grande do 
Sul. 

Dos trabalhos dos inúmeros técnicos que se dedicaram a este tema re
sultou um sem-número de relatórios, quer inéditos, quer publicados, cuja 
menção em ordem cronológica seria aqui seguramente falha, remetendo
se o leitor interessado em informações de cunho histórico e de detalhe aos 
trabalhos de Gravonski (1965). que relatou as atividades do DNPM no se
tor até à época, e de Ribeiro et ali i (1966), que, tendo cunhado o termo "Po
lígono Cuprífero Riograndense", apresentaram as principais características 
das ocorrências de cobre contidas na quadrícula de Caçapava do Sul e dis
cutiram as idéias então correntes em relação à gênese e controle estrutu
ral destes depósitos. A partir dessa época, inúmeros outros autores têm 
se dedicado, quer específica, quer genericamente, às mineralizações cu
príferas do Rio Grande do Sul, destacando-se, entre outros, os trabalhos 
de Tessari & Picada (1966), Villwock & Jost (1967), Ribeiro (1970a), Jack-



son et alii (1973) e, mais recentemente, as obras de Ribeiro (1978a), Badi 
& Kolling (1978) Teixeira et alii (1978a e b), Chaban et alii (1978), Ribeiro 
(1978b), Santos & Chaban (1978), Szubert et a/ii(1978), Reischl (1978). 

Uma análise do posicionamento estratigráfico das ocorrências cuprí
feras do Escudo Sul-Rio-Grandense dá conta de que estas se encontram 
encaixadas, de modo primário, singenético, ou remobilizadas porfalhamen
tos, em rochas atribuíveis ao Complexo Vacacaí, à Formação Arroio das 
Ilhas, ao Complexo Cerro da Arvore do Supergrupo Porongos, ao Complexo 
Granítico Encruzilhada do Sul, ao Sienito Piquiri, ao Grupo Maricá, à Suí
te Intrusiva Ramada, ao Grupo Camaquã e à Formação Serra Geral. 

Nos domínios do Complexo Vacacaí e da Formação Arroio das Ilhas, 
associados a metabasitos e suas derivadas metamórficas, são conhecidos 
indícios de cobre, na maioria das vezes o minério primário send~ constituí
do por calcopirita com abundante pirita, estes minerais ocorrendo, quer de 
forma disseminada, quer constituindo lentículas paralelas à xistosidade das 
rochas ou preenchendo fraturas, ocorrências desse tipo sendo conspícuas 
junto às rochas metabásicas da Vila da Palma, da área de Mata Grande e, 
ao sul de Caçapava do Sul, vinculadas aos metabasaltos e metapiroclásti
cas da Formação Arroio das Ilhas. Ainda na Vila da Palma, junto às jazidas 
de mármore calcítico e de deposição motivada por metamorfismo de con
tato sobre os mármores, gerado pela intrusão de um dique gabróide (Ri
beiro, 1978a), ocorrem vênulas e pequenas "amas" de pirita, calcopirita, 
pirrotita-pentlandita, arsenopirita, blenda, magnetita e ouro, os dois pri
meiros sulfetos sendo os mais importantes. Nos calcários encaixantes 
desenvolveu-se uma associação mineral à base de diopsídio, tremolita, gros
sularia, esfeno e epídoto. Ainda na região da Vila da Palma, encaixada em 
rochas do Complexo Vaca caí e relacionada por Villwock & Jost (1967) a uma 
atividade hidrotermal periplutônica oriunda do Granito Jaguari- Lavras do 
Sul, a ocorrência Cerro Verde, já referida no que tange ao ouro, tem para
gênese a Cu-Mo-Au. O minério, de distribuição irregular, ocorre quer for
mando bolsões imersos em veios de quartzo, quer impregnando as rochas 
xistosas encaixantes junto aos filões, quer formando, nestas, redes finas 
e cerradas de filonetes, no estilo de stockworks. A mineralogia do minério 
é expressa por magnetita, molibdenita, calcopirita, bornita, pirita,neodi
genita e ouro, no minério primário, com calcosina, covelita, cuprita, mala
quita, azurita e c;obre nativo como minerais secundários. A ganga é cons
tituída por quartzo, fluorita, calcita e epídoto, tendo Villwock & Jost (op. 
cit.) descrito, nas encaixantes minerais de alteração hidrotermal de altas até 
baixas temperaturas, representados por turmalina, granada, epídoto, albi
ta, clorita, damourita, quartzo e calcita. 

Na faixa de rochas do Complexo Vacacaí que envolve o granitóide de 
Caçapava do Sul, são conhecidas várias ocorrências de cobre, a maioria 
delas encaixadas em brechas de zonas de falha e constituídas por oxida
dos, localmente encontrando-se minérios primários à base de pirita e cal
copirita, com galena ocasional. Junto ao bordo leste do granitóide, a ocor
rência Elinor Spode, encaixada em mármores, é composta por massas de 
calcopirita alojadas em veios e fraturas e acompanhadas por oxidados, clo
rita, antigorita e crisotilo, sua gênese tendo sido atribuída, por Ribeiro 
(1970a), a eventos metamórficos de contato induzidos pelo granitóide. 

Das ocorrências que margeiam o granitóide de Caçapava do Sul, são 
de maior importância, até o momento, as "minas" Primaveras e Andradas, 
situadas, respectivamente, a sudoeste e a oeste de Caçapava do Sul. En
caixada em metavulcânicas básicas do Complexo Vacacaí e situada (Ribeiro 
1978a) na interseção da Falha dos Andradas, de direção N-S e grosseira
mente paralela à Falha do Segredo, com a Falha Primavera, de direção no
roeste, num controle estrutural condizente com aquele descrito por Ribei
ro et alii (1966) para as ocorrências cupríferas do "Polígono Cuprífero Rio
grandense", a "mina" Primavera, segundo Ribeiro (1978a), tem minério for
mado por calcosina, crisocola e malaquita disseminadas nos xistos e preen
chendo fraturas nestes, o autor em questão a ela tendo referido uma reser
va de 120 mil toneladas de minério com teores entre 0,7 e 1,3% de cobre. 
Situada no cerro dos Andradas, logo a oeste de Caçapava do Sul, a "mi
na" dos Andradas foi recentemente estudada por Furtado (1980), que ca
racterizou as encaixantes da mineralização como metapelitos e rochas me
tavulcânicas oriundas de um magma andesítico extravasado em ambiente 
submarino, as quais, ocasionalmente preservando suas texturas e estru
turas originais, foram metamorfizadas na fácies xistos verdes, zonas da clo
rita. O minério encontra-se localizado principalmente em filões e fraturas 
e, secundariamente, ocorrem sulfetos (calcosina) disseminados na rocha
caixa. A para gênese do minério é essencialmente a Cu e Fe, sendo os prin
cipais minerais presentes a calcosina, bornita, pirita, calcopirita, digenita, 
covelita e cobre nativo, com calcita e quartzo como ganga dos filões. Fo
ram dosados teores de prata variáveis de O a 15 ppm, com média de 1,76 

ppm. Constituindo três corpos aparentemente sem continuidade, o miné
rio associa-se preferencialmente a rochas a clorita e fengita, tendo Furta
do (op. cit.) observado que este mostra indícios de metamorfismo expres
sos pelo estiramento de cristais de pirita paralelamente à xistosidade das 
encaixantes, e a presença, nos cristais de calcosina disseminados nos xis
tos, de macias deformacionais em forma de lança. Restritos a profundida
des menores que 30m, os oxidados, segundo ainda este autor, chegariam 
a perfazer, no máximo, 35% de mineralização, sendo representados prin
cipalmente por malaquita e brochantita. Ribeiro (1978a), referindo-se a uma 
avílliação procedida pela CRM -Companhia Riograndense de Mineração, 
citou, para esta ocorrência, uma reserva da ordem de 3,5 milhões detone
ladas de minério com um teor médio de 0,45% de cobre. 

Situada a noroeste do cerro dos Martins e a cerca de 33 km a sul-sudeste 
da cidade de Caçapava do Sul, a ocorrência de cerro das Ovelhas caracteriza
se por apresentar uma série de indícios de cobre encaixados quer no Gru
po Maricá, quer no Complexo Vacacaí. A par de pequenos filões minerali
zados a calcosina, bornita, calcopirita e pirita, com oxidados de cobre e gan
ga composta por carbonatos e quartzo, além de mineralizações sedimen
tares estratiformes, a calcosina, de pequena expressão, ambas localizadas 
em rochas do Grupo Maricá, Badi & Kolling (1978) citaram, no Complexo 
Vaca caí, pirita, calcopirita e galena em vê nulas e disseminadas em um elo
ri ta xisto. Em metamargas dolomíticas, observaram a ocorrência de disse
minações de pirita e calcopirita e, em um metadiorito, descreveram a pre
sença de pirita, calco pirita e galena, relatando, ainda, que nos metamorfi
tos é comum a existência de filões de quartzo e carbonatos com calcopiri
ta e malaquita. 

A ocorrência Vitor Teixeira, descrita por Bocchi (1970), encontra-se a 
oeste de Caçapava do Sul, junto às cabeceiras do arroio São Rafael e à beira 
da estrada municipal que liga Lavras do Sul ao cerrito do Ouro, junto à ro
dovia BR-290. Bocchi (1970) descreveu, aí, "xistos verdes da Formação Va
ca caí que apresentam manchas descontínuas de oxidados de cobre". 

Na Faixa de Dobramentos Tijucas, nos domínios do Complexo Cerro 
da Arvore, do Supergrupo Porongos, Jost (1981) descreveu ocorrências vul
cânicas e vulcanossedimentares de sulfetos de ferro, arsênio, cobre e chum
bo ligados aos centros metavulcânicos e rochas vulcanoclásticas associa
das dessa unidade. 

Nesta seqüência, distinguiu cinco tipos de ocorrências de sulfetos, ca
racterizando, como do tipo distai, stratabound, inúmerospods maciços, com
postos por proporções iguais de pirita e arsenopirita, de granulação gros
seira, com até 3% de Pb e menos que 200 ppm de prata, imersos em lentes 
grafitosas, e, ainda, disseminações de pirita em quartzo-mica xistos, oca
sionalmente grafitosos, interacamados com metatufos a cloritóide. Como 
depósitos mais proximais aos centros vulcânicos, observou a ocorrência 
de pirita e calcopirita, com franco predomínio da primeira, em formação 
ferrífera da fácies carbonato (ankerita), a existência de pirita, com calcopi
rita subsidiária, disseminadas em lavas subaquosas, e pirita e calco pirita 
alojadas em veios de quartzo e brechas quartzosas, encaixadas na pilha vul
cânica e com características sinvulcânicas. Embora, nesta faixa, os traba
lhos de Jost (1981) e as atividades de prospecção aí levadas a termo pela 
Mineração Rio Xingu S/A (Shell) não tenham logrado a identificação de 
jazimentos de maior significado econômico, as características litológicas 
do Complexo Cerro da Arvore, aliadas às ocorrências nele localizadas, per
mitem que seja ressaltado o aspecto promissor destes tratos rochosos pa
ra a localização de jazimentos de metais-base vulcanogênicos ou exalativo
sedimentares. 

Em rochas do Complexo Granítico Encruzilhada do Sul são conhecidas 
ocorrências de cobre quer associadas a veios de quartzo com galena, blenda 
e calcopirita (subsidiária), quer associadas a tungstênio e estanho, com
pondo paragêneses a W-Sn-(Cu)-(Mo)-F, filonianas e de alta temperatu
ra, onde aparece calcopirita de forma subordinada. 

No Sienito Piquiri, em área topograficamente deprimida e onde a ro
cha apresenta sinais de forte cataclase, são conhecidos diversos trabalhos 
mineiros antigos que recebem a denominação genérica de Coxilha Gran
de (Ribeiro, 1978a). Estes antigos trabalhos mineiros foram abertos em per
seguição a filões de quartzo a calcopirita e pirita, com malaquita como oxi
dado principal. No sienito é comum a localização de raros cristais dissemi
nados de pirita, molibdenita, magnetita e malaquita , também situados em 
pequenas fraturas erráticas dentro da rocha. A partir de interessantes ano
malias aeromagnéticas e de potássio radiogênico detectadas, sobre o sieni
to, por Jackson et ali i (1973), o DN PM executou aí detalhamento por geo
física terrestre, os dados tendo conduzido à interpretação da existência de 
um corpo anômalo, alongado e profundo, com topo situado a cerca de 660 
m de profundidade. Uma sondagem a diamante sobre esta zona anômala, 
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efetuada pelo convênio DNPM/CPRM e conduzida por Eckert (1976), atingiu 
802,60 m de profundidade, tendo cortado, além do sienito, finos níveis de 
um biotita piroxenito (Ribeiro, 1978a) e várias seções compostas por um 
quartzo sienito hidrotermalmente alterado, com brechas recortadas por vê
nulas de calcita contendo calcopirita, pirita e magnetita. Disseminações 
de pirita e rara calcopirita foram descritas ao longo de toda a coluna perfu
rada. Saliente-se, em relação as Sienito Piquiri, que Jackson et ali i (op. cit.). 
com base nas ocorrências superficiais conhecidas e nas anomalias mag
néticas e de potássio, sugeriram a semelhança desta ocorrência com jazi
mantos do tipo porphvrv copper. As rochas envolvidas, a alteração hidro
termal, a abundância de sulfetos disseminados e a presença de magnetita 
sugerem ainda, em termos especulativos, uma semelhança com o "mo
delo diorito" destes jazimentos, conforme o descrito por Hollister (1975). 

Como foi salientado por Ribeiro (1978a), as rochas neste relatório en
globadas no Grupo Maricá encerram a maioria e as mais importantes ocor
rências cupríferasdo Escudo Sul-Rio-Grandense, dentre elas encontrando-se 
as minas do Camaquã, um jazimento de porte médio que, conhecido des
de o início do século e recentemente reavaliado, acaba de entrar novamente 
em lavra pela CBC - Companhia Brasileirada Cobre. 

Dentre as litologias do Grupo Maricá que maior número de ocorrências 
de cobre alojam, destacam-se as aqui denominadas Formações Manguei
rão e Hilário, ambas hospedando mineralizações cupríferas filonianas em 
grande parte oriundas de concentrações sedimentogênicas ligadas à pri
meira unidade litoestratigráfica. Extremamente abundantes nos arredores 
de Caçapava e La.vras do Sul, nas regiões de Bom Jardim, Mangueirão, Pes
segueiro, cerro dos Martins, ~erro da Angélica e Seiva I, entre outras, as mi
neralizações filonianas foram alvo de inúmeras pesquisas por parte do DN PM 
e por empresas de mineração, encontrando-se detalhes e informações acerca 
de cada ocorrência nos trabalhos de Gavronski (1965), Ribeiro et ali i (1966), 
Passos & Ribeiro (1966), Bocchi (1970), Ribeiro (1970a) e Ribeiro (1978a), 
dentre outros. 

Caracteristicamente, as ocorrências apresentam forte condicionamento 
estrutural, encontrando-se sempre encaixadas em falhas e fraturas aber
tas de direção NO, do Sistema de Falhas Cerro da Vigia, de Ribeiro et alii 
(op. cit. ), junto ao entrecruzamento destas falhas com grandes falhamen
tos de direção NNE, pertencentes ao Sistema de Falhas lrapuã, dos auto
res em questão. Recortando rochas pertencentes à Formação Mangueirão, 
vulcanitosda Formação Hilário e também, ocasionalmente, vulcanitosáci
dos da Formação Acampamento Velho, estas ocorrências filonianas foram 
agrupadas, por Ribeiro (1970a). em dois tipos: o "tipo mesotermal", com 
paragênese à base de pirita, calcopirita e galena, com razoável alteração 
hidrotermal das encaixantes; e o "tipo teletermal", essencialmente com
posto por calcopirita e calcosinas, com alteração hidrotermal das encaixan
tes extremamente variável, às vezes quase ausente, cuja gênese foi proposta, 
pelo autor em questão, como oriunda da solubilização e remobilização do 
cobre, das encaixantes, por soluções aquosas de temperaturas moderada
mente elevadas que, posteriormente, reprecipitaram este elemento nas áreas 
fraturadas, a migração dos "fluidos mineralizantes" sendo, assim, mais la
teral do que vertical e ascendente. 

Salientando o já citado controle estrutural dessas ocorrências, Ribeiro 
(1978b), em síntese sobre as ocorrências cupríferas do Escudo Sul-Rio
Grandense, caracterizou os indícios em questão como expressos, em su
perfície, por filões de quartzo e barita, com calcita subordinada, conten
do, de modo esparso, malaquita, crisocola subsidiária e, mais raramente, 
cal cosi na e outros sulfetos de cobre. Distinguiu duas paragênesE:Js básicas 
para estes jazimentos filonianos: uma paragênese Cu-Ag, representada mi
neralogicamente por covelina, calcosina, bornita, enargita e prata nativa, 
com pirita, e uma paragênese Cu-Fe, tida como mais comum e expressa 
por sulfetos de cobre e ferro como calcosina, calcopirita, bornita, e pirita, 
subordinada, porém mais abundante do que na paragênese anterior. Lo
calmente com galena associada, a primeira paragênese encontra-se bem 
representada na área das "minas" do Seiva I, logo a norte de Lavras do Sul, 
onde uma seqüência de turfos e lavas andesíticas, flow breccias diques, rio
litos, grauvacas, conglomerados e siltitos encaixa uma série de filões a cal
copirita, bornita, pirita, calcosina, covalina, malaquita, crisocola e azuri
ta, com galena subordinada, imersos numa ganga a barita, quartzo, calei
ta e calcedônia. Segundo Reischl (1978), em Seiva I ocorre ainda prata na
tiva como inclusão na calcosina, este autor tendo identificado também a 
ocorrência de finas disseminações de calcosina em tufos e brechas ande
síticas de coloração escura. Conforme dados de Ribeiro (1978a), em 1951 
as reservas da jazida de Seiva I foram calculadas em 380 mil toneladas de 
minério com 2 a 3% de cobre e3,5 g/t de ouro. Segundo Leinz (1948)apud 
Ribeiro (1978a), o teor de prata do minério seria da ordem de 60-70 g/t. 
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De distribuição mais ampla entre as ocorrências filonianas associadas 
ao Grupo Maricá, a paragênese Cu-Fede Ribeiro (1978b) seria representa
da, entre outras, pela ocorrência de Cerro dos Martins e pelas minas doCa
maquã. Conhecidas desde a última metade do século passado, as minas 
do Camaquã situam-se na porção centro-sul da Folha SH .22-Y-A ocupan
do uma "janela" erosiva dentro da fossa tectônica preenchida pelos sedi
mentos do Grupo Camaquã. Néstajanela encontram-se expostas (Fig. 1.159) 
rochas sedimentares, conglomerados, arenitos e pelitos, aqui relacionados 
à Formação Mangueirão, do Grupo Maricá, os quais, localmente, exibem 
intercalações de andesitos da Formação Hilário, desse mesmo grupo. Con
soante com o modelo tectônico proposto por Ribeiro et ali i (1966), na área 
tem-se um grupo de grandes falhamentos de direção N20°-30°E (Falhas 
do Espinilho e Tapera- Emiliano) recortadas por falhamentos de direção 
próxima a N60°0, das quais as mais importantes são as Falhas Santa Ma
ria e do Cemitério, esta última com características normais e blocos altos 
a sudoeste. Imediatamente a norte da Falha do Cemitério, em falhas me
nores a ela grosseiramente paralelas, situam-se os dois conjuntos de filões 
mineralizados que constituem as minas do Camaquã e que, separados en
tre si por uma distância de cerca de 800 m, são denominados, a sul, mina 
Uruguai e, a norte, mina São Luiz. 

Na área das minas, as rochas da Formação Mangueirão compõem uma 
estrutura homoclinal de direção nordeste que, a norte, inflete-se para leste 
configurando uma ampla anticlinal de eixo mergulhante para nordeste, trun
cado pelas grandes falhas nordeste e recoberto pelo Grupo Camaquã. A 
norte da Falha do Cemitério, as rochas da Formação Mangueirão encontram
se representadas, da base para o topo ( Gonzalez & Teixeira, 1980), por um 
pacote de arenitos, geralmente grauvacas com arcóseos subordinados, que, 
ritmicamente, encontram-se intercalados com siltitos, folhelhos sílticos e 
arenitos finos, o conjunto constituindo o Membro Mangueirão de Ribeiro 
et alii (1966) e representando, conforme Teixeira et alii (1978a), sedimentos, 
de pró-delta, depositados em um mar interior ou em um corpo lacustre de 
grandes dimensões. Estes sedimentos encontram-se recobertos, gradati
vamente, por conglomerados de grã fina a grosseira, petromíticos, com sei
xos de granito, gnaisse, quartzito, quartzo, riolito, arenito, siltito e fe!dspa
to, com intercalações de arenitos arcoseanos, o conjunto representando 
o Membro Vargas de Ribeiro et alii ( op. cit.), com intercalações locais de 
lavas andesíticas da Formação Hilário. 

Interpretados, por Teixeira et ali i (1978a) e Gonzalez & Teixeira (1980) co
mo um sistema de leques aluviais que, construídos por redes de drenagem 
oriundas de leste, depositaram-se pró-gradacionalmente sobre os sedimen
tos basais do pacote evidenciando um ambiente sedimentar de caracte
rísticas regressivas, com as áreas-fonte intermitentemente sendo rejuve
nescidas pela tectônica rúptil, estes sedimentos, depositados por enxur
radas com movimentos de massa, num clima semi-árido a árido, foram sub
divididos ( Gonzalez & Teixeira, op. cit.), na área das minas, nos seguintes 
pacotes, da base para o topo: 
-arenito inferior: são arenitos arcoseanos finos gradando, em direção ao 
topo, para arenitos médios; 
- conglomerado inferior: conglomerados finos a médios intercalados com 
arenitos médios e conglomeráticos, com estratos cruzados determinan
do um sentido médio de transporte ao redor de N20°0. A seqüência tem 
cerca de 120m de espessura; 
- arenito intermediário: arenitos finos a conglomeráticos, de grande per
sistência lateral, constituindo ótima camada-guia e com espessura em torno 
de 25m; 
- conglomerado superior: conglomerados grosseiros a médios com inter
calações de arenitos médios e conglomeráticos. Estratos cruzados indicam 
um sentido médio de transporte de cerca de N20°0 e o pacote tem espes
sura em torno de 200 m; e 
- arenito superior: arenitos médios passando a finos no topo, com níveis 
de vulcânicas andesíticas intercaladas. Estratos cruzados indicam um sen
tido N para o transporte. 

Imediatamente a norte da Falha do Cemitério, desenvolve-se um con
junto de filões mineralizados que constituem a mina Uruguai. Tais filões são 
controlados por falhas diversas, dentre as quais destaca-se a "falha de gra
vidade principal", de direção ao redor de N50°-70°0 e forte mergulho para 
nordeste, e uma série de falhas menores que mergulham acentuadamen
te, quer para nordeste, quer para sudoeste, promovendo, na porção cen
tral da jazida, a formação de uma larga zona mineralizada composta por inú
meros filonetes e intensa disseminação de calcopirita e bornita. 

Na mina São Luiz, o minério, filoniano, é constituído por quartzo e cal
copirita, calcosina e bornita aparecendo em menores quantidades e mais 
abundantes junto ao extremo noroeste da jazida. Os filões são controla-
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dos por falhas e fraturas de tensão com direção em torno de N20° -45°0 
e mergulho variável de 60° a 80° para nordeste. 

Além de apresentar forte condicionamento tectônico, os filões mine
ralizados das minas do Camaquã exibem também um certo controle litoló
gico: na mina São Luiz o maior volume da mineralização encontra-se loca
lizado acima do arenito intermediário, no conglomerado superior, o mes
mo acontecendo na mina Uruguai, aí, entretanto, a mineralização alcan
çando ainda o conglomerado e o arenito inferiores, a extensão dos filões 
em maior profundidade não sendo ainda bem conhecida. 

Conforme Ribeiro (1978a) o minério das minas é composto por calco
pirita, bornita, calcosina e pirita, em ordem decrescente de abundância e 
imersos em uma ganga à base de hematita, barita, quartzo e calcita. Se
gundo o autor em questão, a quantidade de pirita aumenta em profundi
dade em relação à calcosina, enquanto que a calcopirita tem distribuição 
mais uniforme dentro do corpo de minério. Contendo ainda quantidades 
menores de ouro e prata, o minério, quando oxidado, é composto por cal
cosina, malaquita e crisocola, com proporções subsidiárias de covelina, an
tlerita, blochantita, azurita, cuprita e cobre nativo. No que se refere às re
servas das minas do Camaquã, considerando ainda a ocorrência de mine
ralização na Falha do Cemitério e na zona intermediária às minas Uruguai 
e São Luiz, Teixeira et alii (1978b) reportaram-lhes um total de 36.010.000 
tde minério a 0,93% Cu, das quais 18.565.100 ta 0,97% Cu pertenceriam 
às categorias medida e indicada e 17.444.900 t !0,89% Cu) seriam reser
vas inferidas. 

Situada a cerca de 20 km a sul-sudeste de Caçapava do Sul e junto à 
rodovia BR-153, a ocorrência de cerro dos Martins apresenta um condicio-

namento tectônico semelhante ao das minas do Camaquã, ocorrendo, aí, 
uma grande falha de direção nordeste (Falha dos Lopes) intersectada por 
falhas menores de direção ao redor de N60°0 que, recortando siltitos, are
nitos e conglomerados de Formação Mangueirão, andesitos da Formação 
Hilário e riolitos da Formação Acampamento Velho, mostram suas zonas 
brechadas impregnadas e recortadas por vários filonetes à base de calco
sina, barita, quartzo, malaquita e, subordinada mente, crisocola e azurita. 
Mapeamento geológico de detalhe e sondagens, levados a termos pelo 
DNPM sobre esta ocorrência na década de 1970, definiram aí duas estru
turas mineralizadas: o filão A. uma brecha mineralizada com calcosina que 
atinge 400 m de extensão e possança de 10m, encaixada em falha inversa 
N40°0; 60°SO !Eckert & Fabrício, 1970 apud Ribeiro, 1978a). e o filão B, 
encaixado em andesitos da Formação Hilário, com direção N60°0 e mer
gulho de 65~75° para nordeste. As reservas destes filões foram calculadas 
por Eckert & Fabrício (1970 apud Ribeiro, 1978a) como sendo da ordem de 
449.500tcomteoresentre0,80% e 1,33% Cu e283.660tcomteoresentre 
0.41% e 0,76% Cu. 

Retomados na metade da década de 1970, os trabalhos de reavaliação 
desta ocorrência e arredores, levados a termo pela CBC e pela DOCEGEO, 
além da localização de galena associada ao minério, por técnicos da pri
meira empresa (Ribeiro, 1978a), conduziram à descoberta de mineralizações 
a cobre sedimentar em siltitos cinzentos da Formação Mangueirão aflorarites 
na área, tal achado, já suspeitado por Susczinski (1975) e Ribeiro (1978a). 
devendo ser atribuído ao Geólogo Edú Lucas dos Santos, do Projeto Espe
cífico Caçapava do Sui-PE-14, da DOCEGEO (Ribeiro, 1978a). Descrita por 
Chaban et ali i (1978) e relacionada por Santos & Chaban (1978) às minera-
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lizações em red beds do Distrito Cuprífero do lago Superior, no Canadá, 
em especial à jazida de White Pine, no "Folhelho Nonesuch", a ocorrência 
sedimentar de cerro dos Martins é composta por níveis de siltitos e areni
tos de cor cinza-escuro e espessuras variáveis de 1 em até 3,5 m, intercala
dos em sedimentos avermelhados de ambiente oxidante, arenitos, conglo
merados e siltitos da Formação Mangueirão, os quais exibem fina e abun
dante disseminação de calcosina, a qual, com dimensões de 2 a 100 mi
cra, concentra-se ao longo dos planos de acamamento. Ao microscópio 
(Santos & Chaban, op. cit.; Chaban et ali i, op. cit.) a rocha hospedeira da 
mineralização, com cimento carbonático, exibe acamamento bem desen
volvido, sendo composta pela alternância de lâminas sílticas com lâminas 
síltico-arenosas, exibindo estruturas primárias como estratificação cruza
da de pequeno porte e acamamento gradacional. A mineralização, disse
minada, ocupa espaços interclásticos juntamente com argila-minerais e car
bonatos, sendo principalmente representada por calcosina xenomórfica, 
às vezes transformada em neodigenita e localmente substituindo cristais 
de bornita, com pirita secundária e posterior. São comuns glóbulos de sul
fetos englobando material elástico e a substituição de pirita framboidal por 
calcosina, evidenciando uma mineralização pós-deposicional (Chaban et 
a/ii, 1978). 

A partir da descoberta deste tipo de mineralização em cerro dos Mar
tins, rochas com características e mineralização semelhantes foram encon
tradas em outras áreas de afloramento da Formação Mangueirão, inclusi
ve nos pacotes basais da seqüência aflorante na área das minas do Cama
quã (Ribeiro, 1978 a e b; Teixeira et ali i, 1978 a e b) e, apesar das restrições 
quanto às possibilidades de localização de grandes jazimentos desse tipo 
formuladas por Santos & Chaban (1978), a prospecção de cobre nas ro
chas do Grupo Maricá sofreu redirecionamento, agora para longe de áreas 
tectonizadas e à busca de ambientes tranqüilos e restritos de sedimenta
ção, propícios ao acúmulo de sedimentos com as características dos ora 
descritos. Ainda no que tange aos jazimentos filonianos encaixados no Gru
po Maricá, cuja gênese foi ora atribuída a intrusões graníticas, ora ao vul
canismo andesítico (Ribeiro et ali i, 1966), considerados os aspectos restri
tivos em relação a estas fontes apontados por Ribeiro (1978 a e b), como 
ressaltou, dentre outros, este autor, tais ocorrências, conforme já obser
vara Ribeiro (1970a) em relação aos seus "depósitos teletermais", seriam 
produto da remobilização do cobre de ocorrências sedimentogênicas, em 
arenitos e conglomerados, para zonas de fraturas, devendo-se buscar a ori
gem primária do cobre contido nos sedimentos tanto em litologias do Com
plexo Vacacaí como do Supergrupo Porongos. 

Em posições peri ou intraplutônicas junto a rochas graníticas das suí
tes intrusivas anorogênicas, em especial naquelas da Suíte Intrusiva Ra
mada, são conhecidas inúmeras ocorrências de cobre, este elemento apa
recendo tanto em filões, associado ao ouro e ao chumbo (Volta Grande, 
Lavras do Sul) ou compondo paragêneses a Cu-Mo-Au (fazenda Cerro 
Verde-Vila da Palma), como disseminado, constituindo discretas propor
ções de calcopirita disseminada, juntamente com pirita, molibdenita e ga
lena, em zonas de intensa alteração hidrotermallocalizadas no interior dos 
granitos em questão (São Sepé, Bloco de Butiá, Fazenda Saibro). Consi
derando o caráter geralmente anidro dos magmas formadores destas ro
chas, embora o cobre possa provir, de modo primário, do manto, juntamente 
com boa parcela dos fundidos graníticos, acredita-se que, pela proximida
de das intrusões com rochas cupríferas do Complexo Vacacaí e do Grupo 
Maricá, este eÍemento, à semelhança do que se sugeriu para o ouro, possa 
ter sido remobilizado destas litologias pelas intrusões graníticas epizonais 
que, em contato com águas subterrâneas, tiveram rebaixados os seus li
quidus e propiciaram o surgimento de células de convecção que lixiviaram 
as rochas encaixantes e carrearam para as fases ainda líquidas, finais de cris
talização, elementos como o cobre, o ouro, o molibdênio e o chumbo (Martin 
& Bonin, 1976; Strong, 1980). 

Ao contrário do que ocorre em relação ao Grupo Maricá, no Grupo Ca
maquã são extremamente raras as ocorrências cupríferas, nesta unidade 
litoestratigráfica destacando-se a ocorrência cuprífera do Salsinho, situada 
cerca de 17 km a leste de Caçapava do Sul e recentemente descrita por Bec
kel et alii (1978). Neste local, em conglomerados petromíticos da Forma
ção Santa Bárbara que intimamente se associam ao bloco abatido (E) da 
Falha dos Lopes, encontram-se, em superfície, vê nulas de malaquita que, 
também e de forma dominante, ocorre associada à cuprita cimentando elas
tos da matriz e seixos do conglomerado, numa faixa comprovadamente mi
neralizada da ordem de 800 m de extensão. Em subsuperfície, através de 
sondagens, foi detectada a presença de cobre nativo no conglomerado, ocor
rendo de forma intersticial, junto à cal cita cimentante, e aparecendo tam
bém impregnando fragmentos de rocha, preenchendo microfraturas e mes-
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mo clivagens e planos de macias de feldspatos. Além do cobre nativo, nos 
níveis mais inferiores do horizonte mineralizado, sempre em conglomera
do e que atingiu 60 m de espessura, Beckel et alii (1978) encontraram raros 
cristais de calcosína sendo substituídos por cobre nativo. O teor médio de 
cobre obtido em 8 sondagens que atravessaram a faixa mineralizada foi da 
ordem de0,3%, com um máximo de2,2% Cu em um pequeno intervalo, 
tendo a mineralização, sedimentar-estratiforme, sido atribuída quer a uma 
origem detrítica quanto química, através da redução do cobre, originalmente 
em cristais detritais de calcocita, para cobre nativo através da ação de águas 
carregadas em complexos S04 e na presença de ferro. 

Finalmente, conforme Gavronski et alii (1969), em rochas efusivas da 
Formação Serra Geral, ocorrem indícios de cobre nativo em várias locali
dades, como em Santo Angelo, tais indícios, conforme Ribeiro (1978a), sen
do representados por palhetas de cobre nativo atapetando fraturas da zo
na de disjunção vertical dos derrames e cobre nativo, cuprita e rara tenori
ta em vesículas do topo dos derrames. 

1.5.2.2.3- Chumbo e zinco 

Desde há muito têm sido citadas, no âmbito do Escudo Sul-Rio-Grandense, 
ocorrências isoladas de minerais de chumbo e zinco, sem, no entanto, des
pertarem maior interesse em virtude de sua pequena expressão. Seguindo 
uma ordem cronológica, podem ser referidas as citações de Tessari & Pi
cada (1966), quanto aos hidrotermalitos mineralizados a chumbo, zinco e 
ouro na região de Coxilha e proximidades de Pinheiro, constituindo pequenos 
filões que preenchem fraturas do Complexo Granítico Encruzilhada. 

Gavronski et alii (1969) publicaram uma relação de ocorrências de chum
bo conhecidas no Rio Grande do Sul até aquela época: Volta Grande, no 
município de Lavras do Sul, onde numerosos filões com sulfetos de cobre 
acham-se associados, por vezes, com galena, não raro maciça porém em 
pequena quantidade; Bom Jardim, município de Caçapava do Sul, onde 
a galena, na forma de pequenas vê nulas, acha-se associada à pirita e à cal
copirita em filões de quartzo; e cristais de galena, de até 1 em de aresta, 
associados com calcopirita em fragmentos de filões de quartzo, foram des
critos nas proximidades do arroio da Divisa, em Caçapava do Sul, seme
lhantemente ao que ocorre às margens do arroio da Sepultura, no municí
pio de Bagé, onde os filões de quartzo acham-se encaixados em mármores. 

Nas rochas do Complexo Vacacaí, no envoltório do granitóide de Ca
çapava do Sul, ocorrem disseminações e vênulas de galena, com pirita e 
calcopirita associadas, dentre as várias ocorrências deste tipo destacando-se 
as de Faxina!, a norte de Caçapava do Sul, e cerro das Ovelhas, situada a 
sul dessa cidade. Associados aos jazimentos de fluorita do sudeste catari
nense, na mina São Tomás, a noroeste de laguna, bolsões de galena e es
falerita, com dimensões decimétricas, encontram-se caoticamente dispersos 
na massa essencialmente a calcedônia e fluorita que constitui esse jazimento 
filoniano. 

A partir de 1978, a CBC - Companhia Brasileira do Cobre levou a efei
to um intenso programa de prospecção na região próxima às minas doCa
maquã, daí resultando a descoberta de importantes jazimentos de chum
bo e zinco na fazenda Santa Maria, distante cerca de 5 km a SO da mina 
acima referida. Neste local, o detalhamento de anomalias geoquímicas atra
vés de mapeamento geológico e sondagens delineou depósitos estratifor
mes de blenda e galena em rochas sedimentares da porção superior da For
mação Mangue irão, do Grupo Maricá. O minério, segundo Ribeiro et alii 
(1980), encontra-se principalmente ligado a arenitos e, secundariamente, 
a conglomerados com, ainda, pequena quantidade associada a rochas vul
cânicas. Conforme os autores ( Badi & Gonzalez, 1980; Ribeiro et alii, 1980) 
a mineralização ocorre na forma disseminada ou como minério remobili
zado (filoniano). No primeiro caso, o minério constitui usualmente um "dis
seminado fino", em que os sulfetos (blenda, galena e pirita) ocorrem na forma 
de pequenos grãos alinhados segundo a estratificação da rocha; forma-se, 
desse modo, uma alternância de bandas compostas por minerais escuros 
(com sulfetos) e claros, mais ou menos contínua através de 20 ou 40 m, tanto 
lateral como verticalmente. De forma subordinada, a blenda e a galena for
mam agregados semicirculares (0,5 a 1 em de diâmetro) dispostos irregu
larmente, denominados pelos autores como "textura em nuvens". Um ~ubs
tancial enriquecimento em sulfetos do "disseminado fino", com teores que 
alcançam até 15% de Pb + Zn, onde os níveis escuros (sulfetados) predo
minam sobre os claros, constitui o "disseminado rico" ou "disseminado gros
seiro". Por sua vez, o minério remobilizado foi êaracterizado em função das 
dimensões da estrutura mineralizada: filonetes (centimétricos) e filões (mé
tricos), os últimos de extrema variedade. Característico do minério remo
bilizado é o seu aspecto maciço, praticamente sem ganga, onde, excep-



cionalmente, os filões alcançam 2 a 3m de possança, com teores que atin
gem até 50% de Pb, 10% de Zn e 1,5% de Cu. Segundo Badi & Gonzalez 
(19BO) e Licht (19BO), as reservas cuba das, até então, alcançariam cerca de 
23 a 27 milhões de toneladas de minério, com teores variáveis entre 2 e 4% 
de Pb+Zn. 

1.5.2.2.4 - Estanho e tungstênio 

A descoberta de minérios de estanho e tungstênio, no Rio Grande do Sul, 
data do fim do século passado, as principais ocorrências de cassiterita e 
wolframita encontrando-se situadas, na Folha SH.22 Porto Alegre, em áreas 
restritas aos municípios de Encruzilhada do Sul e Piratini, achando-se con
centradas ao longo de uma faixa de direção nordeste-sudoeste que se es
tende desde as proximidades do povoado de Pinheiro até pouco a sul do 
rio Camaquã, numa extensão de aproximadamente 60 km. 

Desde os trabalhos pioneiros, notadamente Franco (1944) e L.einz & Pi
nagel (1945), a área mineralizada foi dividida em duas porções distintas, ca
racterizadas por Leinz & Pinagel (op. cit.), como "Província de Campinas
Cerro Branco e vizinhanças do rio Camaquã" e "Província do Cerro da 
Arvore- Sanga Negra", a primeira mineralizada exclusivamente a cassite
rita, enquanto a segunda seria enriquecida em wolframita, tendo cassite
rita como subproduto. 

A "Província do Cerro da Arvore-Sanga Negra", denominada como 
"Província do Norte" porTessari & Picada (1966), relacionada ao Comple
xo Granítico Encruzilhada do Sul, seria caracterizada por filões mineraliza
dos constituídos por wolframita em cristais de 1 em, podendo atingir até 
10 em de aresta, tendo por ganga quartzo leitoso, e orientados segundo 
as direções N10°-30°E, predominantes, e N30°-40°0 e EO subordinadas. 
A wolframita ocorreria em Goncentrações pesando até alguns quilogramas 
superando nitidamente a cassiterita, tendo calcopirita, pirita e molibdeni
ta como minerais subordinados e fluorita, turmalina, berilo, topázio e mo
nazita como acessórios. 

A "Província de Campinas-Cerro Branco e vizinhanças do rio Cama
quã", como definida por Leinz Et Pinagel (1945), seria caracterizada por dois 
tipos de mineralizações, dependentes da natureza da rocha encaixante, re
presentada por rochas graníticas ou xistosas, tendo os filões como dire
ção preferencial, N30°E, e subordinadamente, N30°0 e EO. 

Nas rochas graníticas a minerafização se manifestaria na forma de peg
matitos ricos em quartzo e no próprio granito, greisenizado em intensida
de variável. A cassiterita teria sua sede principal próxima à rocha encaixante, 
em posição a picai, na forma de grãos milimétricos, raras vezes atingindo 
tamanho de 2 em, associada, em pequena escala, a turmalina, berilo, to
pázio e biotita. Os pegmatitos mineralizados teriam, segundo L.einz & Pi
nagel (1945), espessuras variáveis entre '10 em e 1 m, com comprimento ra
ramente ultrapassando 300m. Por suave.?., os greisens conteriam cassite
rita disseminada, em quantidades variáveis. 

A mineralização nas rochas xistosas se daria exclusivamente através de 
veios de quartzo com comprimento considerável, atingindo, excepcional
mente, 5 km, com espessuras variando entrt~ 0,30 e 1,20 m. A cassiterita 
ocorreria em bolsões de alguns quilogramas ou em cristais isolados inclu
sos em quartzo, o constituinte da ganga; cassiterita fina e disseminada ocor
reria em porções laterais de veio, associada com muscovita. Um bom guia 
de prospecção, segundo L.einz & Pinagel (op. cit.), seria o forte enriqueci
mento em turmalina dos xistos atravessados pelos veios de quartzo 
mineralizados. 

Recentemente, Jost (1981) considerou o distrito tungstênio-estanífero 
do Estado do Rio Grande do Sul como constituído por 6 minas em ativida
de ou paralisadas, além de várias ocorrências. Citou, de sul para norte, 4 
mineralizações a estanho (Cerro do Inferno, Paredão, Cerro dos Pereiras e 
Campinas) e duas minas túngstênio-estaníferas (Sanga Negra e Cerro da 
Arvore), estando em operação, segundo o autor, somente as minas Cam
pinas, Sanga Negra e Cerro da Árvore, nas quais atuariam cerca de 200 
garimpeiros. 

Segundo Jost {op. cit.), as mineralizações seriam regidas por dois con
troles principais: um controle estrutural, claramente reconhecido através 
do posicionamento das várias ocorrências ao longo ou próximas às falhas 
que compõem o Sistema de Falhas Passo do Marinheiro (de âmbito regio
nal) e às fraturas locais a ele associadas; e um controle ígneo, evidenciado 
por relações de campo, feições estruturais e trends petrológicos, os quais 
indicariam, segundo o autor, dentre as várias rochas graníticas da área, o 
Quartzo Monzonito Campinas como a mais provável fonte das soluções mi
neralizantes. Como já o havia definido Jost (op. cit.) e como já se discutiu 
quando da abordagem da Estratigrafia, esta rocha apresenta característi-

cas dos granitóides da "série a ilmenita", de lshihara et alii (1979), o que, 
significando magmas com fugacidade de oxigênio compatível com a ma
nutenção de íons diva lentes de Sn, permitiria a concentração tardia desse 
elemento nas porções apicais da intrusão. 

Por outro lado, desde há muito foram reconhecidas, na região, minera
lizações secundárias, constituindo depósitos oriundos de concentrações 
aluviais, na forma de pequenos pláceres, e enriquecimentos residuais, ori
ginados pela alteração das mineralizações primárias e concentração dos 
minerais úteis nos colúvios que as bordejam. 

Dados coligidos por Jost (1981) dão conta de reservas medidas e esti
madas em torno de 3.000.000 m3 de minério de cassiterita com um teor mé
dio de 0,6 kgfm3, para os depósitos de origem aluvial, coluvial e eluvial, 
com uma produção média, à época, de 2 a 3 t mensais de cassiterita en
quanto que a wolframita, como subproduto, contribuiria com apenas O, 1 
t/ano. Por outro lado, Schuh et alii (1980) estimaram, para a mina Campi
nas, uma reserva de 11.241.920 t de granito caulinizado e mineralizado que, 
com um teor médio igual a 350 g Sn/t, corresponde uma reserva de 3.935 
t de estanho metálico. 

Voltando às duas para gêneses das mineralizações aqui discutidas, uma 
essencialmente a Sn e a outra a Sn-W (Cu)-(Mo)-F, embora alguns auto
res, como lssler (1982), as vinculem a um único episódio mineralizante, li
gado a rochas do tipo Quartzo Monzonito Campinas, geradas e posiciona
das em ambiente compressivo, sugere-se que, aceita tal origem e posicio
namento tectônico para as mineralizações essencialmente estaníferas as
sociadas àquela rocha, as mineralizações tungstênio-estaníferas sulfeta
das sejam mais recentes, ligadas a granitos anorogênicos, distensionais e 
de quimismo alcalino do Complexo Granítico Encruzilhada do Sul ( Bilibin, 
1968; Shcheglov, 1979; Taylor, 1979). 

Finalmente, dados coletados pelo Projeto RADAMBRASIL mostraram 
indícios de greisenização, com cristalização de topázio e cassiterita, em al
gumas amostras pertencentes à Suite Intrusiva Tabuleiro. Além disso, es
tas rochas mostraram-se excepcionalmente enriquecidas em estanho, com 
dosagens entre 5 e 136 ppm, tendo sido algumas amostras analisadas fran
camente caracterizadas por Horbach & Marimon (1982), como da "série 
a ilmenita", conforme o diagrama de lshihara et alii (1979). 

1.5.2.2.5- Molibdênio 

Ocorrências de molibdênio, na forma de molibdenita, são conhecidas, na 
área cartografada, em veios a Cu-Mo-Au na região do Cerro Verde, próxi
mo à Vila da Palma (Folha SH.21-Z-B), e em associação com pirita, rara cal
copirita e ouro nas rochas da Suíte Intrusiva Ramada, em Lavras do Sul, 
em São Sepé e no Granito Saibro, dessa mesma suíte granítica, onde, jun
to à Estação Saibro, em granito com forte alteração hidrotermal (clorita, 
epídoto, sericita e carbonatos) a molibdenita ocorre quer de forma discre
ta, disseminada na rocha, quer compondo rosetas de maiores dimensões, 
atapetando fraturas e parcialmente alterada a ferrimolibdita. Acompanha
das por disseminação de pirita, com raros sulfetos de cobre e, ocasional
mente, com fluorita violácea, ocorrências semelhantes a esta são conhe
cidas também em Santa Catarina, em rochas da Suíte Intrusiva Tabuleiro 
aflorantes a norte de Estação Cocal e a norte de Jaguaruna (Folha SH .22-X-
8), o mesmo se dando em rochas da Suíte Intrusiva Arroio dos Ladrões ocor
rentes nas vizinhanças de Porto Alegre e Viamão. 

Ainda, ocorrências de molibdênio podem ser referidas a áreas fratura
das do núcleo (Suíte Intrusiva Caçapava do Sul) do granitóide de Lavras 
do Sul, onde a molibdenita ocorre, quer depositada em fraturas, quer em 
filões de quartzo aurífero, com pirita e raros sulfetos de cobre e ferro, ou
tras ocorrências de molibdenita encontrando-se associadas às ocorrências 
de estanho e tungstênio relacionadas com o Quartzo Monzonito Campi
nas e com as rochas do Complexo Granítico Encruzilhada do Sul. 

No que se refere às ocorrências de molibdenita disseminada nas rochas 
graníticas anorogênicas das Suítes Intrusivas Tabuleiro, Arroio dos Ladrões 
e Ramada, onde este mineral encontra-se a maioria das vezes dissemina
do, cabe observar que estes indícios, pelo quimismo dos granitos que os 
encaixam, de composição próxima à do eutético, álcali-cálcicos e alcali
nos, com Si02 maior que 75%, altos teores de K20 ( > 5%) e enriqueci
mento em F, Sn, Rb, Y e W, pela alteração hidrotermal que acompanha as 
mineralizações, às quais, ocasionalmente, se associam greisens a cassite
rita, filões de wolframita, sulfetos de metais-base, em menor proporção, 
e fluorita, podem ser relacionados aos tipos climax e "alcalinos" de depó
sitos de molibdênio em stockworks, descritos por Westra & Keith (1981), 
ou aos "sistemas de molibdenita em granitos", de Mutschler et ali i (1981), 
que englobam mineralizações ligadas a corpos graníticos stricto sensu e epi-
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zonais, ambos trabalhos ressaltando o posicionamento dessas intrusões 
em ambiente tectônico extensional e a importância desse tipo de depósi
to, responsável por mais de 50% da produção mundial de molibdênio. 

1.5.2.2.6- Cromo 

Os trabalhos de mapeamento geológico sistemático levados a efeito no Es
cudo Sul-Rio-Grandense constataram pequenas ocorrências de eremita em 
alguns corpos ultramáficos, tanto do Complexo Vacacaí, principalmente, 
como do Grupo Cerro dos Madeiras, do Supergrupo Porongos. 

No maciço ultramáfico do cerro Mantiqueira, a sudoeste de Lavras do 
Sul, a mineralização pode ser observada mais nitidamente nos dunitos ser
pentinizados. Em certas zonas, a eremita constitui até 30% da massa to
tal. De forma geral, no entanto, esta proporção oscila entre 3 e 7%, na for
ma de cristais bem formados, disseminados na rocha matriz. 

No corpo ultramáfico de cerro do Capão Grande é conhecida desde há 
muito a existência de pequenos fragmentos rolados de eremita, os quais 
acusaram teores ao redor de 38% de Cr20 3 em uma amostra analisada (Ga
vronski et a/ii, 19691. 

Freitas & Gonçalves (19771 constataram a presença de eremita asso
ciada a serpentinitos ocorrentes no cerro da Caieira, no município de Ca
choeira do Sul, em domínios do Grupo Cerro dos Madeiras. Segundo os 
autores, a mineralização ocorreria na forma de bolsões irregulares, consti
tuindo provavelmente jazimentos do tipo alpino e, por isso, de difícil pros
pecção. Nesta área foram levados a efeito trabalhos de pesquisa visando 
à caracterização da ocorrência em nome do Sr. Antonio J. Grigoleto, cu
jos resultados, por ora, não são ainda conhecidos. 

Embora o grande número de corpos ultramáficos existentes no Escu
do Sul-Rio-Grandense, nenhum jazimento econômico deste bem mineral 
é conhecido até o presente. 

1.5.2.2.7- Titânio 

Concentrações de areias negras encontram-se ao longo do litoral da área 
em estudo, constituindo pláceres praiais e eólicos, ocorrendo também em 
sedimentos aluviais, notadamente ao longo do rio Camaquã. 

As areias recentes do litoral apresentam, em algumas localidades, con
centrações de minerais pesados, com elevados teores em ilmenita e mag
netita, registrando-se, na Folha Sl.22 Lagoa Mirim, as ocorrências de Al
bardão, em Santa Vitória do Palmar, e Branqueada do Salto, em Rio Grande. 

Villwock et alii (19781, em estudo sobre as areias negras da costa do Rio 
Grande do Sul, mencionaram que há um predomínio, entre os minerais pe
sados, dos opacos (ilmenita e magnetital sobre os transparentes, cujos cons
tituintes mais abundantes são a estaurolita, epídoto, rutilo, zircão, turma
lina, hornblenda, cianita, augita, granada, sillimanita, hiperstênio e anda
luzita. Segundo estes autores, os depósitos praiais estariam relacionados 
com a ação das ondas, principalmente as de tempestades, as quais remo
bilizariam grandes volumes de material, concentrando os minerais pesa
dos no pós-praia mediante a retirada dos grãos mais finos e leves durante 
o refluxo da água. A ação do vento retirando os materiais mais leves do pós
praia contribuiria com outro processo de concentração das areias negras 
nos sedimentos praiais e, ao mesmo tempo, originaria acumulações de mi
nerais pesados nos depósitos eólicos. As maiores concentrações de pesa
dos, nos sedimentos eólicos, seriam visíveis sobre a face de barlavénto das 
dunas e nas superfícies de truncamento horizontal dos planos de estratifi
cação cruzada. As acumulações praiais e eólicas apresentam-se transicío
nais, uma vez que o material depositado ao longo de pós-praia é imediata
mente retirado pelo vento originando os campos de dunas. 

Ainda segundo Villwock et alii (19781, as areias negras do litoral do Rio 
Grande do Sul, entre a barra de Rio Grande e Tramandaí, apresentariam, 
em determinadas áreas, concentrações qu~ justificariam estudos mais de
talhados, visando ao seu aproveitamento econômico. 

1.5.2.2.8- Ferro 

Dados publicados pelo DNPM (Gavronski et alii, 19691 referem-se a ocor
rências de "minério" de ferro em vários municípios do Rio Grande do Sul, 
tais como Tapera, Sarandi e Palmeiras das Missões, utilizados, segundo 
consta, pelos jesuítas para estabelecer a primeira fundição de ferro no Brasil, 
por volta de 1710. Correspondem a concentrações de óxidos e hidróxidos 
de ferro em massas lateríticas, resultantes do intemperismo sobre rochas 
basálticas, sem maior interesse econômico. 
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Por outro lado, na forma de pirita, este elemento encontra-se associa
do à maioria das ocorrências de cobre, chumbo, zinco, estanho e tungstê
nio conhecidas na área cartografada, encontrando-se pirita, na forma dis
seminada, em rochas dos Complexos Cambaí e Vacacaí, do Grupo Maricá 
e em algumas das suites graníticas anorogênicas já caracterizadas. 

Szubert et ali i (19771 referiram-se a ocorrências esparsas de magnetita 
associada aos metamorfitos do Complexo Vaca caí na região da Vila da Pal
ma, enquanto Jost (1981) citou a existência de ferro e ferro manganês ocor
rentes no Grupo Cerro dos Madeiras, do Supergrupo Porongos, represen
tada principalmente por hematita com teores que alcançariam 46 e 35% 
de Fe20 3, constituindo formações ferríferas da fácies óxido, enquanto que 
no Complexo Cerro da Árvore, do mesmo supergrupo, caracterizou forma
ções ferríferas da fácies carbonato, à base de anakerita e quartzo. Recen
temente, Reischl, Kolling e Feldmann (19821 descreveram formações ferrí
feras a hematita e chert em rochas do Complexo Vacacaí na região a leste 
de Caçapava do Sul. Em zonas de falha é comum a ocorrência de massas 
de hematita (especularital. 

Nos domínios da Bacia do Paraná, a Formação Rio Bonito apresenta 
grandes quantidades de concreções de pirita, a qual ocorre também asso
ciada aos níveis de carvão encaixados nessa unidade litoestratigráfica. Em 
Santa Catarina, o rejeito piritoso da lavagem de carvfíes no Lavador de Ca
pivari (Tubarão) é utilizado como matéria-prima para a obtenção de ácido 
sulfúrico. 

1.5.2.3- Minerais não-metálicos 

1.5.2.3.1 - Fluorita 

Localizado na porção nordeste da área cartografada, na Folha SH.22-X-B, 
o "Distrito de Fluorita de Santa Catarina", apesar das recentes descober
tas de importantes jazimentos deste bem mineral no Rio de Janeiro e no 
Paraná, é ainda o responsável pelo maior volume da produção deste recur
so no País, das jazidas catarinenses, tendo sido extraídas, em 1980, con
forme o Anuário Mineral Brasileiro, 1981, 81.959 t de minério que represen
tam, em termos de minério beneficiado (graus metalúrgico e ácido), 52.945 
t com um valor equivalente, à época, a cerca de 415 milhões de cruzeiros. 

Descobertos na década de 1950, os jazimentos de fluorita do distrito, 
filonianos, foram já, em diversos de seus aspectos, descritos por Teixeira 
(1968), Teixeira & Piatnicki (19681, Ferreira (19691, Willig (19731, Bevilacqua 
(1973). Savi & Dardenne (19801 e Horbach & Marimon (1980 e 19821. Do 
trabalho destes autores, resulta a caracterização do Distrito de Fluorita de 
Santa Catarina como constituído por inúmeras ocorrências e jazidas de pe
queno a médio porte que, filonianas subverticais, de aspecto lenticular e 
sofrendo adelgaçamento em profundidade, são compostas essencialmente 
por fluorita e calcedônia, em proporções variáveis compondo cerca de 95% 
da massa dos jazimentos, às quais se associam, de modo subordinado, ba
rita, calcita, quartzo, pirita, goethita, tridimita e hidalgoíta, tendo-se notí
cia que, na pequena mina São Tomás, a noroeste de laguna, ocorrem, ainda, 
massas de dimensões de alguns decímetros, erraticamente dispersas nos 
filões e compostas por galena e blenda "cor de mel". 

Recortando rochas do Complexo Canguçu, da Suíte Intrusiva Tabulei
ro, das seqüências sedimentares basais da Bacia do Paraná e diques de dia
básio referíveis à Formação Serra Geral, os filões de fluorita do distrito apre
sentam marcado controle estrutural NNE, encontrando-se encaixados em 
fraturas e falhas relacionadas à abertura do Atlântico Sul e posteriormente 
reativadas (Savi & Dardenne, 1980; Horbach & Marimon, 1980). Ainda no 
que tange ao controle estrutural de posicionamento dos filões de fluorita, 
reforçando o observado por Teixeira (1968). Horbach & Marimon (1980 e 
19821 ressaltaram a localização das principais ocorrências de fluorita em es
truturas com a direc;ão supra mencionada, as quais, sempre recortando an
tigas falhas de direção ENE, encontram-se próximas a grandes lineamen
tos de direção noroeste, por estes autores encarados como de importân
cia no posicionamento dos complexos alcalinos de Lages e Anitápolis, da 
vizinha Folha SG.22 Curitiba. 

De idade cretácea a terciária ( Horbach & Marimon, 19821, compostos 
por uma mineralogia de baixa temperatura e com alteração hidrotermal das 
encaixantes quer ausente, quer também de temperaturas do domínio "epi
termal", os filões de fluorita, localizados, às vezes, próximos a fontes ter
mais de igual controle estrutural, têm tido sua gênese explicada como a partir 
de fluidos de origem meteórica que, em subsuperfície, devido ao grau geo
térmico, tornaram-se aquecidos e remobilizaram o flúor contido em rochas 
graníticas (Suíte Intrusiva Tabuleiro) depositando-o em áreas fraturadas mais 
superficiais (Savi & Dardenne, 19801. ou, alternativamente, através da mé-



lange destes fluidos meteóricos com fluidos "juvenis", relacionados à ati
vidade magmática alcalina e originalmente enriquecidos em flúor (Ferrei
ra, 1969; Willig, 1973; Horbach & Marimon, 1980 e 1982). 

Em virtude do pequeno grau de conhecimento geológico, em detalhe, 
das ocorrências e jazidas do distrito e em face do conhecimento de indí
cios e estruturas favoráveis em toda a área, até o momento não avaliada 
por programas de prospecção mais sofisticados, Horbach & Marimon (1982) 
consideraram viáveis as possibilidades de expansão das reservas de fluori
ta da região, considerando fatores que inibiriam tais possibilidades a ocor
rência de sedimentos gonduânicos a oeste e sul da área e um tectonismo 
pós-mineralização, relacionado à individualização da serra do Mar, o qual, 
mais proeminente a norte, poderia ter já, aí, promovido a erosão dos depó
sitos em questão. 

1.5.2.3.2- Mármores e calcários 

Rochas calcárias e seus equivalentes metamórficos, na área mapeada, 
encontram-se relacionadas a diversas unidades litoestratigráficas, 
destacando-se as ocorrências contidas no Complexo Vacacaí, no Super
grupo Porongos, no Complexo Canguçu e em sedimentos gonduânicos, 
da Formação lrati. 

Em função de suas características químicas, estas rochas encontram 
utilização como corretivos da acidez de solos, na indústria do cimento, na 
obtenção de cal e para fins ornamentais. 

A) Ocorrências no Complexo Cambaí 

No Complexo Cambaí são conhecidas ocorrências de mármores nos mu
nicípios de Bagé e São Sepé. 

No município de Bagé, as ocorrências de mármores encontram-se lo
calizadas em duas áreas principais: arredores da cidade de Bagé e no dis
trito de Palma. Na primeira, localizam-se as ocorrências de Pedras Bran
cas, Cerro de Bagé e Vila Santa Tereza. Estes calcários, segundo Szubert 
& Pr~sotto (1974), apresentam-se com coloração branco-leitosa, granula
ção média, localmente grosseira, evidenciando um bandamento pouco ní
tido, definido pela alternância de bandas centimétricas de cores esverdea
das e acastanhadas. Em todas estas ocorrências os mármores encontram
se encaixados em gnaisses do Complexo Cambaí. 

A "jazida de Pedras Brancas situa-se a aproximadamente 3 km a leste 
da cidade de Bagé, junto à vila Pedras Brancas e nas proximidades de vila 
Mercedes e do autódromo de Bagé. Nesta localidade, os mármores, dolo
míticos, dispõem-se sob a forma de camadas irregulares, descontínuas, as 
quais são, atualmente, lavradas para a obtenção de matéria-prima para a 
fabricação de cal e para fins corretivos. Nas ocorrências do Cerro de Bagé 
e Vila Santa Tereza, os mármores apresentam-se sob a forma de pequenas 
lentes de ~eduzida expressão econômica. As reservas dessas regiões, se
gundo Szubert & Presotto (op. cit.), oscilam em torno de 2.100.000 t, das 
quais cerca de 1.800.000 t referem-se à ocorrência de Pedras Brancas. 

Por sua vez, no distrito de Palmas, entre as localidades de Pedra Gran
de e Apertados, situadas a oeste do arroio Velhaco, encontram-se as maiores 
concentrações de mármores dolomíticos do Estado do Rio Grande do Sul, 
com úma reserva inferida, segundo Szubert & Presotto (op. cit.), de apro
ximadamente 180 milhões de toneladas. Os mármores deste distrito ocor
rem compondo lentes e camadas, cujas dimensões chegam a atingir lar
guras superiores a 500 me comprimentos entre 2 e 3 km. Os autores acima 
mencionados agruparam estes mármores em duas regiões: Pedras Gran
des e Apertados. A primeira situa-se entre o rio Camaquã e o arroio Velha
co, constituindo um conjunto de afloramentos de mármores, de coloração 
branco-leitosa e granulação grosseira, que se encontram engastados em 
gnaisses do Complexo Cambaí. Na região de Apertados, situada a sul do 
arroio Velhaco, ocorre um conjunto de massas individuais, das quais 
destacam_-se aquelas localizadas em cerro do Ouro, cerro Sujo, cerro da Tu na, 
cerro da Arvore e cerro dos Silveiras. Estas ocorrências, segundo Szubert 
& Presotto (op. cit.), constituem uma única e descontínua camada de már
mores, alinhada ao longo de falhas regionais de direção geral nordeste e 
encaixadas em gnaisses do Complexo Cambaí. Os mármores dessa região 
têm aspecto maciço, são bastante silicosos e têm coloração branco-rosada. 

No município de São Sepé, na localidade de Vila Nova, ocorrem peque
nos corpos de mármores, os quais vêm sendo utilizados como matéria-prima 
para a fabricação de cal, na siderurgia, para a correção de solos e para o 
fabrico de cimento. Apresentam-se com granulação grosseira, cores branca 
a cinza-claro, foliação pouco nítida, ocorrendo na forma de pequenas len
tes encaixadas em gnaisses do Complexo Cambaí. Segundo o Anuário Mi-

neral Brasileiro, 1981, este município apresenta reservas iguais a 101.174 t 
de minério medido, 560.000 t de reserva indicada e 2.500.000 t de reserva 
inferida. 

B) Ocorrências no Complexo Vacacaí 

No Complexo Vacacaí, são registradas ocorrências de mármores nos mu
nicípios de São Gabriel, Caçapava do Sul e Bagé. 

No município de São Gabriel, são conhecidas 21 exposições de calcá
rios-marmorizados, das quais 12 encontram-se na localidade de Batovi e 
9 na Vila da Palma. Nesta região, os mármores dispõem-se sob a forma de 
lentes ou camadas descontínuas encaixadas em metamorfitos do Complexo 
Vaca caí. No cerro Batovi, Szubert & Presotto (1974) admitiram que os már
mores ocorrem em quatro horizontes estratigráficos diferentes, de direção 
noroeste e encaixados em sericita-clorita xistos, filitose, localmente, quart
zitos micáceos do Complexo Vaca caí. Nesta área existem as pedreiras Waick, 
da Cia. de Cimento Portland Gaúcho, as quais, atualmente, encontram-se 
paralisadas. Por sua vez, a empresa Calcários Batovi Ltda. vem exploran
do o mármore localizado no Cerro Batovi para a utilização como corretivos 
de solos. Os mármores desta região possuem coloração cinza-escuro e cinza
claro, tendo aspecto porcelânico, granulação fina e estrutura maciça. As 
reservas da região de Batovi, segundo Szubert & Presoto (op. cit.), são de 
14.525.000 t. 

Na Vila da Palma localiza-se a mina de Palma, de onde são extraídos már
mores calcíticos pela Cia. de Cimento Portland Gaúcho, destacando-se as 
pedreiras do Zeca, do Augusto, do Elias e Lavrinhas, as quais constituem 
as principais frentes de trabalho desta localidade. São comuns, nesta área, 
alternâncias de camadas de dois a três metros de mármores separados por 
um ou dois metros de clorita xistos, o conjunto constituindo, praticamen
te, um horizonte único de minério. O mármore caracteriza-se por possuir 
cor branco-leitosa, granulação média, textura sacaróide e aspecto grossei
ramente bandado. 

Um pouco afastados da Vila da Palma, ocorrem outros corpos de már
mores sob a forma de pequenas lentes encaixadas em xistos e, localmen
te, em rochas metabásicas do Complexo Vacacaí. Encontram-se, aí, as pe
dreiras do Neco, do Salomon, do Nivo Lopes e Pantaleão. 

Segundo os dados de reserva, referidos por Szubert & Presotto (1974). 
na Vila da Palma ocorreriam cerca de 8.531.750 t de mármores. 

No município de Caçapava do Sul, notáveis ocorrências de mármores 
são conhecidas nas regiões de Picada da Graça, Passo dos Burros e Man
gueirão, distantes de 6 a 10 km a leste e sudeste da sede desse município. 
Estes mármores, essencialmente dolomiticos, possuem uma coloração que 
varia de branco-leitoso até um cinza-claro-azulado, granulação média a ban
damento nítido, de direção predominante N10°E, encontrando-se encai
xados em muscovita-clorita xistos e quartzitos a muscovita do Complexo 
Vacacaí. Szubert & Presotto (op. cit.) efetuaram uma avaliação global des
tas regiões, estimando, aí, reservas da ordem de 120.750.000 t de mármo
re. Ao sul destas jazidas, aparecem outras ocorrências de mármores sob 
forma de lentes encaixadas em xistos do Complexo Vacacaí que, segundo 
Szubert & Presotto (op. cit.), apresentariam uma reserva da ordem de 
13.877.500 t. Nesta área são conhecidas as ocorrências do arroio do Sal
so, Pinheiros, Passo Feio, Chácara Queimada e Passo do Tigre. 

No município de Bagé, nas proximidades da estrada municipal Lavras 
do Sul- Passo dos Enforcados, a aproximadamente30 km a sudeste de La
vras do Sul, ocorre a jazida do cerro da Pedreira. Trata-se de um extenso 
corpo de formato irregular, encaixàdo em xistos e quartzitos micáceos do 
Complexo Vacacaí, os mármores apresentando uma cor creme
esbranquiçada, localmente rosada, granulação média, sendo muito silicosos 
e fraturados. Segundo Szubert & Presotto (op. cit.) esta jazida apresenta
ria uma reserva inferida de 36 milhões de toneladas. 

C) Ocorrências no Supergrupo Porongos 

Em relação ao Supergrupo Porongos, as ocorrências de mármores 
encontram-se restritas aos municípios de Cachoeira do Sul, Santana da Boa 
Vista, Rio Pardo e Pinheiro Machado. 

No município de Cachoeira do Sul tem-se conhecimento da existência 
de 43 ocorrências de mármores situadas nas localidades de Piquiri, Cordi
lheiras e Serrilhada. 

Na região de Piquiri, os mármores apresentam-se em camadas lenticu
lares cuja extensão, segundo Szubert & Presotto (1974), em sua maioria, 
é superior a 1.000 m, com uma possança média entre 50 e 60 m, 
encontrando-se encaixados em quartzo-sericita xistos e quartzitos sericí-

GEOLOGIA/275 



ticos do Grupo Cerro dos Madeiras, do Supergrupo Porongos. Levemente 
foliados, possuem cores predominantemente acinzentadas e granulação 
fina a média. N~sta região destacam-se as ocorrências de Piquiri, Pelzer, 
cerro da Caieira, Soberano, Valêncio, Cu osso, Abreu e cerro do Umbu. Con
forme Szubert & Presotto (op. cit.), esta região apresenta uma reserva in
ferida de aproximadamente 45 milhões de toneladas, das quais 34 milhões 
referem-se às.·9corrências de Piquiri e Pelzer. 

Na região de Cordilheiras, destacam-se duas áreas de ocorrências de 
mármores: lrapuazinho e Rincão Bravo. Na primeira localidade, os mármores 
compõem corpos de forma lenticular e dimensões médias, variáveis entre 
400 a 800 m de comprimento e possanças entre 20 a 30m, encontrando-se 
encaixados em,muscovita-clorita xistos e quartzitos micáceos. Possuem 
uma coloração cinza-azulado-claro, localmente creme e esbranquiçada, gra
nulação média e incipiente bandamento. Na segunda localidade, os már
mores ocorrem em horizontes flanqueados por quartzitos e xistos, em to
da a região tendo sido inferidas, por Szubert & Presotto (op. cit.), reservas 
em torno de 18 milhões de toneladas. 

Na região de Serrilhada, situada a 35 km a nordeste de Santana da Boa 
Vista, ocorre um horizonte de mármore, encaixado em metamorfitos do Su
pergrupo Porongos, o qual apresenta uma reserva inferida, segundo Szu
bert & Presotto (op. cit.), igual a cerca de 1.462.000 t. 

Dentro dos limites do município de Santana da Boa Vista, nas locali
dades de serra dos Vargas e cerro do Espinhaço, Szubert & Preso'tto (1974) 
registraram a ocorrência de 8 exposições de calcários marmorizados, en
caixados em metamorfitos do Supergrupo Porongos. Na serra dos Vargas, 
localizada cerca de 25 km a nordeste de Santana da Boa Vista, ocorrem dois 
horizontes de mármores encaixados em quartzo-muscovita xistos que, ban
dados, têm coloração cinza-escuro e granulação fina, tendo sido avaliados 
pelo grupo Matarazzo visando a sua utilização na indústria de cimento. Nas 
proximidades do cerro do Espinhaço e de Santana da Boa Vista, ocorrem 
duas pequenas lentes de mármores, provavelmente relacionadas a um mes
mo horizonte, encaixadas em quartzitos e muscovita xistos do Supergru
po Porongos. Apresentam cor branca a cinza-azulado, granulação média 
e grosseira foliação. Segundo Szubert & Presotto (op. cit.), as reservas deste 
município atingem cifras de 15 milhões de toneladas, das quais aproxima
damente 14 milhões de toneladas referem-se à ocorrência da serra dos 
Vargas. 

No município de Pinheiro Machado, segundo Szubert & Presotto (op. 
cit.), as ocorrências de mármores concentram-se em duas áreas distintas. 
A primeira, incluindo mármores utilizados como corretivos de solos, situa
se desde a localidade de Jaíba, ao sul, passando por Torrinhas, Aroeira, 
serra do lnhame, cerro Partido, serra do Godinho, em direção a norte, até 
a fazenda Duas Figueiras, localizada nas proximidades do rio Camaquã. Nes
ta área os mármores dispõem-se sob a forma de lentes encaixadas em seri
cita xistos e quartzitos a muscovita do Supergrupo Porongos. A segunda 
área, incluindo uma das maiores reservas de calcário para cimento do Es
tado do Rio Grande do Sul, localiza-se em Candiota e Passo da Conceição, 
situadas a oeste de Pinheiro Machado. 

Os calcários presentes na localidade de Jaíba dispõem-se em horizon
tes descontínuos de direção N10°-70°E e mergulhos variáveis para o qua
drante sudeste, destacando-se as ocorrências Assis Oliveira, Raimundo 
Cunha e Leci Fagundes. Trata-se de mármores brancos, com textura saca
róide, granulação média e foliação incipiente. Esta área, segundo Szubert 
& Presotto (op. cit. ), apresentaria uma reserva da ordem de 13 milhões de 
toneladas, das quais cerca de 11 milhões seriam representadas pelas ocor
rências de Raimundo Cunha e Leci Fagundes. 

Na região de Torrinhas, os mármores ocorrem em três horizontes es
tratigráficos diferentes, representados pelas ocorrências Marcílio Teixeira, 
Assis Vaze Silvino Madruga. As reservas desta região, segundo ainda Szu
bert & Presotto (1974), atingiriam cifras da ordem de 5.387.000t, das quais 
três milhões referem-se apenas à ocorrência de Marcílio Teixeira. 

A nordeste de Torrinhas situam-se os mármores da Aroeira, que se apre
sentam com cores variadas, cinza-chumbo nas bordas e, na porção cen
tral do corpo, cinza-claro a branco. Têm granulação fina a média e são bas
tante foliados. Nesta área são conhecidas duas pedreiras em processo de 
lavra, o que, juntamente com diversos afloramentos de grandes dimensões, 
levou Szubert & Presotto (1974) a inferirem, para a região, reservas da or
dem de 1.800.000 t. 

As ocorrências de serra do lnhame, cerro Partido, serra do Godinho e 
fazenda Duas Figueiras, localizadas a norte de Torrinhas, representam ho
rizontes descontínuos de mármores, encaixados em metamorfitos do Su
pergrupo Porongos. Estas ocorrências apresentariam uma reserva inferi
da, segundo Szubert & Presotto (op. cit.), de cerca de7.878.750t, das quais 
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4,5 milhões de toneladas concentrar-se-iam nas regiões de serra do lnha-
me e fazenda Duas Figueiras. · 

A jazida de Candiota, situada a oeste de Pinheiro Machado e nas proxi
midades da Usina Termoelétrica Presidente Médici, apresenta 4 horizon
tes de mármores que constituem extensos corpos intercalados em sericita 

· xistos, quartzitos micáceos e outros metamorfitos de baixo grau do Super
grupo Porongos, orientados segundo uma direção N50°-70°E, com mer
gulhos variáveis para NO e SE. O calcário apresenta-se com uma colora
ção cinza-chumbo, localmente esverdeada, granulação fina e bandamen
to fino e irregular. Szubert & Presotto (op. cit.) inferiram uma reserva, para 
esta jazida, da ordem de 17 milhões de toneladas. 

A jazida de Passo da Conceição situa-se aproximadamente a 10 km a 
oeste de Pinheiro Machado, nas proximidades da rodovia BR-293. Consti
tui um extenso nível de mármore, orientado segundo a direção N30°-40°E 
e mergulh.ante de 50 a 67° para sudeste, encaixado em quartzitos micáceos, 
sericita-clorita xistos e filitos do Supergrupo Porongos. A reserva desta ja
zida, conforme Szubert & Presotto (op. cit. ), seria de aproximadamente 458 
milhões de toneladas. 

Dl Ocorrências no Complexo Canguçu 

No Complexo Canguçu, são conhecidas inúmeras ocorrências de mármo
res calcíticos e dolomíticos, as quais se concentram nos municípios de Rio 
Pardo, Encruzilhada, Dom Feliciano, Pedro Osório e Arroio Grande. 

No mur.icípio de Rio Pardo, no distrito de Capivarita, Szubert & Pre
sotto (1974) registraram mais de cinqüenta pedreiras de calcários marmo
rizados, a maioria delas em atividade, de onde estão sendo extraídos ma
teriais para a obtenção de cal e corretivos de solos. Estes mármores, con
centrados nas localidades de Aroeira e Várzea do Capivarita, apresentam
se geralmente lenticulares e concordantemente encaixados em gnaisses 
finos e migmatitos do Complexo Canguçu, apresentando granulação gros
seira a fina e cores variáveis desde o branco até o cinza-azulado. Segundo 
os autores em questão, as reservas inferidas para os jazimentos dessas lo
calidades seriam de, respectivamente, 50.200.000 te 37.275.000 t. 

A leste das áreas de Aroeira e Várzea do Capivarita, situam-se, ainda, 
algumas pequenas pedreiras paralisadas e afloramentos de pequena expres
são econômica, denominados por Szubert & Presotto (1974) como ocor
rências do Cerro do Barro. Nesta área os calcários encontram-se também 
encaixados em gnaisses e migmatitos do Complexo Canguçu, os autores 
em pauta tendo estimado, aí, reservas da ordem de 1.900.000 t. 

No município de Encruzilhada do Sul, segundo os mesmos autores, são 
conhecidas 28 exposições de calcários marmorizados, constituindo dimi
nutas lentes encaixadas em migmatitos do Complexo Canguçu. As maio
res ocorrências localizar-se-iam em Boa Vista, a norte de Encruzilhada do 
Sul, constituindo 3 a 4 faixas paralelas e descontínuas. Estes mármores pos
suem coloração esbranquiçada até cinza-claro, têm granulação grosseira 
e encontram-se fortemente recristalizados. As reservas desta região, segun
do os autores em questão, são de 2,2 milhões de toneladas. 

No município de Dom Feliciano foram registradas, por Szubert & Pre
sotto (op. cit.), 40 ocorrências de mármores, destacando-se aquelas rela
cionadas às regiões de Passo Novo, Picadinha, Figueirinha e Gaspar Simões, 
compond~ pequenos corpos lenticulares encaixados em rochas gnáissi
cas do Complexo Canguçu. Os mármores são, em sua maioria, esbranqui
çados, com granulação grosseira e com intensa recristalização. As reser
vas destas áreas de concentração, neste município, oscilariam entre 100.000 
e 750.000 t atingindo, excepcionalmente, nas regiões de Figueirinha e Pas
so Novo, valores da ordem de 360.000 te 1.125.000 t, respectivamente. 

Nos municípios de Pedro Osório e Arroio Grande ocorre uma grande ja
zida de calcários marmorizados, a jazida de Palmas, de grande importân
cia em virtude do seu baixo teor em MgC03 (inferior a 1,5%) e alto con
teúdo de CaC03, tornando estes mármores ideais para a produção de ci
mento. A área de jazimentos estende-se, desde a vila Santa Isabel do Sul, 
no município de Pedro Osório, onde está localizada a mina Conde Francis
co Matarazzo, por cerca de 7 km, até a localidade de Pedreiras (município 
de Arroio Grande), onde está situada a mina da Companhia de Cimento 
Portland Gaúcho. A jazida é caracterizada por bolsões irregulares de már
mores, encaixados em migmatitos do Complexo Canguçu. Os calcários são 
brancos com textura sacaróide, granulação fina a média e fortemente re
cristalizados. Apresentam pontuações de diopsídio e, raramente, de grafi
ta e sulfetos. 

Na mina Conde Matarazzo, os mármores éxpostos em uma faixa de apro
ximadamente 300m de extensão são lavrados a céu aberto em bancadas 
de 4 a 6 m de altura. Informações verbais, colhidas pelo Projeto RADAM-



BRASIL nesta mina, dão conta de que os teores médios do minério osci
lam em torno de 70 a 80% de CaC03, 1.5% de MgC03, 12% de Si02 e 5% 
de óxidos de ferro e de alumínio. Segundo estas mesmas informações, as 
reservas da jazida, reavaliada em 1979, atingiriam cifras de 13 milhões de 
toneladas de reserva medida, 4 milhões de toneladas de reserva indicada 
e reservas inferidas da ordem de 4 milhões de toneladas. 

A mina da Companhia Cimento Portland Gaúcho é muito semelhante 
à anterior, sendo explorada a céu aberto, conformando um anfiteatro com 
100 a 150m de diâmetro por 12m de altura, Szubert & Presotto {1974) ten
do avaliado a reserva desta jazida como sendo da ordem de 8 milhões de 
toneladas. Os mesmos autores referiram-se a outra jazida pertencente ao 
mesmo grupo empresarial, a qual, situada na propriedade de André Lopes, 
teria uma reserva de cerca de 1,8 milhão de toneladas. 

E) Ocorrências na Formação lrati 

Em toda sua área de afloramento, a Formação lrati encerra lentes e cama
das de calcários ricos em matéria orgânica, os quais, próximo à localidade 
de Estação Biboca, mostram-se particularmente mais desenvolvidos, atin
gindo espessuras de até 2m. São calcários dolomíticos, de coloração cinza
claro a escuro, granulação fina, sendo constituídos por carbonatos, com 
quartzo e feldspatos detritais, incluindo também níveis de calcedônia e restos 
de matéria orgânica que a estas rochas conferem odor característico quando 
recém-fraturadas. 

1.5.2.3.3- Pegmatitos 

Os principais corpos pegmatíticos ocorrentes na área em foco concentram
se, nas Folhas SH.22-X-B, SH.22-Y-A e SH.22-Y-B, em rochas pertencen
tes ao Complexo Canguçu, ao Complexo Granítico Encruzilhada do Sul e 
ao Complexo Cambaí. 

Na Folha SH .22-X-B, as rochas relacionadas ao Complexo Canguçu são 
cortadas por inúmeros pegmatitos quartzo-feldspáticos, a maioria ainda 
pouco estudados. Trata-se de pegmatitos graníticos, que ocorrem na for
ma de lentes ou bolsões, constituídos essencialmente por quartzo e felds
pato e tendo, como acessórios, biotita, muscovita, schorlita e raras pirita, 
fluorita e molibdenita. O feldspato e o quartzo são extraídos destes peg
matitos para o abastecimento das indústrias cerâmicas, destacando-se as 
ocorrências localizadas nos municípios de Pedras Grandes, Orleans, Treze 
de Maio e Morro da Fumaça, bem como, também, aquelas encontradas 
em Tubarão, Laguna, Armazém e Rio Fortuna. Segundo o Anuário Mine
ral Brasileiro, 1981, a produção de feldspato industrial desta área atingiu ci
fras de 337.000 t. 

Nas Folhas SH.22-Y-A e SH.22-Y-B, ocorrências de pegmatitos são co
nhecidas em diversas áreas dos municípios de Rio Pardo, Encruzilhada do 
Sul e Piratini, em litologias referíveis ao Complexo Canguçu, ao Supergru
po Porongos e ao Complexo Granítico Encruzilhada do Sul. 

Na região de Rio Pardo, próximo à localidade denominada Monte Cas
telo, encontram-se pegmatitos encaixados no Complexo Canguçu e no 
Complexo Granítico Encruzilhada do Sul. Estes corpos pegmatíticos, na 
sua maioria pequenos, não ultrapassam 20m de comprimento, atingindo, 
excepcionalmente, 80 a 100m de extensão e largura da ordem de 20 m. São 
pegmatitos graníticos, constituídos principalmente por feldspato alcalino 
(microclínio) e quartzo, com plagioclásio subordinado e apatita e rara tita
nita como acessórios, os quais, em pequena escala e de modo rudimen
tar, são explorados para a obtenção de feldspatos utilizados como fundente 
na indústria do vidro e cerâmica. 

Na região de Encruzilhada do Sul, na área situada a norte de Pinheiro, 
encontram-se pegmatitos encaixados no Complexo Granítico Encruzilha
da do Sul, os quais são, em sua maioria, essencialmente quartzo
feldspáticos, podendo apresentar, como minerais acessórios, pistacita, tur
malina e, raramente, granada. 

Estudados por Picada (1966a), os pegmatitos localizados a leste de En
cruzilhada do Sul, na região conhecida por Vigia, encontram-se recortan
do cataclasitos, blastomilonitos e filonitos do Complexo Canguçu, parcial
mente greisenizados e associados ao granitóide Cordilheira desse complexo. 
Com dimensões máximas de 500 m de comprimento e largura igual a 30 
m, esses pegmatitos dispõem-se transversalmente aos grandes falhamentos 
da Dorsal de Canguçu, sendo formados por cristais de grande porte de felds
pato alcalino e quartzo, como minerais essenciais, e encerrando, como aces
sórios, muscovita, berilo, turmalina e, esporadicamente, columbita. Con
forme Picada (op. cit.), o berilo aparece em prismas hexagonais, podendo 
alcançar 15 em de diâmetro. Os cristais são turvos, translúcidos, de cor azul 

pálida, podendo apresentar tonalidades esverdeadas, não tendo sido en
contradas variedades com características de gema. Ainda segundo o au
tor em questão, nesses pegmatitos podem ser encontrados cristais de 
columbita. 

Na região localizada a sudoeste de Encruzilhada do Sul, nas proximi
dades do rio Camaquã, ocorrem inúmeros corpos de pegmatitos quartzo
sos, de espessuras variáveis entre 10 em e 1 m, e comprimentos raras ve
zes superiores a 300m, encaixados em rochas do Quartzo Monzonito Cam
pinas e do Supergrupo Porongos. Em alguns desses pegmatitosé possível 
a observação de um zoneamento, o núcleo apresentando-se composto es
sencialmente por quartzo, a zona intermediária com predominância de felds
patos e, a zona mais externa, com desenvolvimento de muscovita e cassi
terita. Turmalina, berilo, topázio e biotita ocorrem em percentagens muito 
pequenas. 

Em alguns pegmatitos essencialmente quartzo-feldspáticos, a ação do 
intemperismo pode dar origem a depósitos de càulim de boa qualidade e 
razoáveis dimensões, como aqueles ocorrentes no bordo norte do Com
plexo Granítico Encruzilhada do Sul. 

Finalmente, pegmatitos de pequenas dimensões, compostos quase que 
exclusivamente por quartzo, feldspatos e muscovita em proporções variá
veis, encontram-se esparsamente distribuídos na região de Pinheiro Ma
chado e a norte de Bagé, revelando-se, até o presente, inexpressivos em 
termos de aproveitamento econômico. 

1.5.2.3.4- Argilas e caulins 
Inúmeras ocorrências de argilas e-caulins são conhecidas no âmbito da área 
cartografada, destacando-se as das regiões de Candiota (Folha SH.22-Y
C), Capivarita, Mariana Pimentel, Gravataí, Viamão, Canoas, Butiá (Folha 
SH.22-Y-B). Urussanga, Tubarão, Treze de Maio, Pedras Grandes, Morro 
da Fumaça, Gravata i, Jaguaruna, Lauro Mülrer, Orleans, Sombrio e Turvo 
(Folha SH.22-X-B). 

Segundo o Anuário Mineral Brasileiro, 1981, os depósitos de caulins eco
nomicamente mais importantes situam-se na região de Capivarita, com
preendida no município de Rio Pardo. Trata-se de caulins residuais, oriun
dos de alteração in si tu do Anortosito Capivarita e utilizáveis nas indústrias 
de borracha e cerâmica branca. 

Enquanto que são exploradas algumas massas cauliníticas oriundas da 
alteração de pegmatitos ligados ao Complexo Canguçu e ao Complexo Gra
nítico Encruzilhada do Sul, na região sudeste de Santa Catarina (Folha 
SH .22-X-B), como fonte de matéria-prima para as inúmeras indústrias ce
râmicas nesta região estabelecidas, são empregadas argilas extraídas de 
depósitos fluviais recentes e de níveis argilosos das Formações Rio Bonito 
e Rio do Sul. 

Salientam-se, ainda, ocorrências de argilas montmoriloníticas associa
das a folhelhos cinza-escuro da Formação lrati situadas próximo a Aceguá, 
Vila Tiaraju (S. Gabriel) e Estação Biboca (P. Machado). 

1.5.2.3.5 - Talco 

Sempre associadas a rochas metaultrabásicas do Complexo Vacacaí e do 
Supergrupo Porongos, diversas ocorrências de talco são conhecidas no âm
bito das Folhas SH .21-Z-B, SH .22-Y-A e SH .22-Y-C, dentre as quais desta
cam-se aquelas situadas nos municípios de São Gabriel e Cachoeira do Sul. 

A 20 km de São Gabriel e aproximadamente a 10 km da estrada de ferro 
Cacequi- Rio Grande, nas cabeceiras do rio Vacacaí, na região da Vila da 
Palma e do Cerro do Ouro, conhecem-se ocorrências de talco em xistos mag
nesianos e, secundariamente, em serpentinitos pertencentes ao Comple
xo Vacacaí. Segundo Knijnik & Pozza {1971), estas ocorrências não apre
sentam camadas contínuas, nem horizontes definidos de minério, mas, sim, 
zonas de mais intensa talcificação caoticamente distribuídas. O minério apre
senta-se com coloração cinza-esverdeado, folia do e intemperizado super
ficialmente, resultados de três análises químicas, fornecidas por Knijnik & 
Pozza (op. cit.) tendo indicado teores médios de 55,4% de Si02, 7,1% de 
R20 3, 0,1% de CaO e 27,9% de MgO com perda ao fogo de 5,8%. Estes 
valores, quando comparados com a composição de talco comercial comum, 
revelam um elevado teor de R20 3, no qual o óxido de ferro encontra-se em 
maior proporção, constituindo uma impureza prejudicial ao seu aproveita
mento mais nobre. 

Outra ocorrência bastante significativa de talco encontra-se disposta 
ao longo de uma faixa, com espessura da ordem de 50 m, em xistos mag
nesianos associados a um corpo alongado de serpentinito do Grupo Cerro 
dos Madeiras, do Supergrupo Porongos, aflorante na fazenda Alvorada, 
localizada às margens do arroio Capané, no município de Cachoeira do Sul. 
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1.5.2.3.6 - Barita 

As ocorrências de barita do Rio Grande do Sul, sem valor econômico até 
o momento, constituem, via de regra, juntamente com quartzo, a ganga 
de depósitos cupríferos filonianos, tal mineral ocorrendo, notadamente, junto 
às mineralizações a noroeste de Porteiras, no município de Bagé, no Setor 
Barita da mina Seiva I, bem como na mina Volta Grande. A sul e a leste de 
Lavras do Sul conhecem-se alguns filões de barita maciça, de poucos de
címetros de espessura, cortando, como nos casos anteriores, tanto sedi
mentos da Formação Mangueirão, como andesitos a ela subordinados ou 
vulcânicas intermediárias da Formação Hilário propriamente dita. 

Na região sudeste do Estado de Santa Catarina, onde a barita ocorre 
associada, de modo subordinado, às ocorrências de fluorita ai conhecidas, 
cumpre ressaltar que Castro & Castro (1969) descreveram um filão de bari
ta encaixado em rochas do Complexo Canguçu na localidade de Figueira 
Santa, no município de Laguna. 

1.5.2.3.7 - Asbestos 

Nos municípios de São Sepé e Lavras do Sul são conhecidas várias ocor
rências de asbestos associados às rochas básicas e ultrabásicas relaciona
das do Complexo Vacacaí. Algumas delas foram, há longa data, objeto de 
prospecção e ensaios preliminares por iniciativa de empresas particulares, 
os resultados destes trabalhos não tendo sido publicados. Segundo Ribeiro 
et alii (1966), existem dois tipos de asbestos na área, os de fibra curta (cri
sotilo) e os de fibra longa (actinolita). 

1.5.2.3.8 - Concheiros naturais 

Distribuídas ao longo do litoral de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, tais 
concentrações de conchas calcárias, segundo estudo desenvolvido porCas
tro & Ferreira (1971), apresentam maior importância no litoral catarinense, 
destacando-se, dentre outras, aquelas localizadas na borda leste da lagoa 
Mirim (município de Laguna e lmbituba- Folha SH.22-X-B) desenvolvendo
se, desde a localidade de Mirim até a Ponta do Perrexil, e ao sul de Laguna 
e nordeste de Jaguaruna, os principais concheiros, aí, sendo conhecidos 
nas localidades de Mirim, Porto da Vila, Guaiúba, Ponta Rasa, Perrexil, Car
niça e Jaboticabeira. No Rio Grande do Sul, os concheiros naturais, de acor
do com Castro & Ferreira (op. cit.), seriam de pequeno porte, constituindo-se 
os maiores depósitos, em acumulações superficiais, na borda das lagoas 
dos Patos e Mirim (Capão das Cariocas e Ponta Alegre), outras ocorrên
cias tendo sido mencionadas na região de Mostardas-Tavares, Lagoa do 
Estreito e a ocorrência da Colônia de Pesca Z-3, no município de Pelotas. 

A reserva apresentada por Castro & Ferreira (op. cit.) para os jazimen
tos mais importantes de conchas calcárias é de: Porto da Vila - 422.500 
t; Guaiúba - 100.000 t; Ponta Rasa - 614.250 t; Perrexil - 887 .250t; Car
niça - 292.500 te Jaboticabeira ~ 200.200 t, o conjunto totalizando 
2.516.700 t de conchas calcárias. 

1.5.2.3.9 - Diatomitos 

Ocorrências de diatomitos são conhecidas em Jaguaruna, nas proximida
des da lagoa do Arroio Corrente, e em lmbituba, na lagoa do Arroio (Folha 
SH.22-X-B). Segundo Castro et alii (1969) apud Willig et alii (1974), o de
pósito da lagoa do Arroio apresentaria espessura média inferida de 2,5 m 
com reserva mínima estimada da ordem de 430x103 t. No Rio Grande do 
Sul ocorrências de diatomitos localizam-se nos municípios de Arroio Grande 
e Santa Vitória do Palmar, na Folha Sl.22 Lagoa Mirim, e no município de 
Viamão, na Folha SH.22 Porto Alegre. 

1.5.2.4 - Pedras semipreciosas 

Utilizadas como pedras semipreciosas e ornamentais, ametistas, ágatas e 
variedades de calcedônia encontram-se atapetando geodos ou constituindo 
massas esferoidais em grandes áreas dos vulcanitos da Formação Serra Ge
ral. Conforme os dados de Willig et alii (1974) e Knijnik (1974), os municí
pios que se destacam pela ocorrência e produção de ágatas e ametistas, 
na área cartografada, são, dentre outros, Lajeado, Soledade, Encantado, 
Espumoso e Gramado. 

Poucos têm sido os trabalhos realizados, até o momento, para estabe
lecer critérios capazes de viabilizar uma prospecção regional através de mé
todos geológicos sistemáticos e elucidarem, de forma insofismável, a gê
nese desses minerais. Dentre estes, embora realizados fora da área mapeada, 
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merecem destaque os trabalhos de Bossi & Caggiano (1974), Szubert, Or
landi Filho e Shintaku (1978) e Szubert, Grazia e Shintaku (1979). 

Para Bossi & Caggiano (op. cit.), como resultado de trabalhos realiza
dos na República Oriental do Uruguai, as ame~istas estariam intimamente 
relacionadas a certos derrames preferenciais sob certas condições locais, 
quais sejam, grandes espessuras aliadas à presença de potente nível de bre
cha ígnea, na qual, sistematicamente, se desenvolveriam filões irregulares 
de arenito. As observações feitas levaram a considerar a areia incluída na 
lava fundida como a fonte de sílica dos geodos. 

Szubert, Orlandi Filho e Shintaku (1978), estudando as ametistas do 
Alto Uruguai, notadamente as ocorrências dos municípios de lraí, Frede
rico Westphalen, Planalto, Alpestre e Rodeio Bonito (Folha SG.22 Curiti
ba), concluíram que todos os jazimentos de ametista localizar-se-iam em 
um único derrame, com cotas entre 400 e 440 m, o qual situar-se-ia estrati
graficamente logo abaixo do penúltimo e último derrames existentes na área 
estudada, sendo o derrame mineralizado separado daquele sobrejacente 
por um nível de brecha vulcânica constituída por blocos irregulares de are
nito fino e basalto amigdalóide. Os jazimentos de ametista estariam conti
dos na zona maciça dos derrames, entre a zona amigdalóide de topo e a 
zona intermediária, de disjunção vertical. Na porção superior da zona mi
neralizada apareceria um delgado horizonte de basalto intensamente fra
turado. Na zona mineralizada ocorreriam geodos parcialmente preenchi
dos por ametista, quartzo incolor e calcedônia bandada, os quais, com for
mas grosseiramente esferoidais e elipsoidais, com diâmetro maior varian
do entre 15 e 150 em, apareceriam agrupados, formando bolsões minerali
zados que se alternariam com zonas totalmente estéreis, dando um cará
ter errático à mineralização. 

Entretanto, Szubert, Grazia e Shintaku (1979) verificaram que, na área 
do Projeto Cobre ltapiranga (DNPM/CPRM), no noroeste do Estado do Rio 
Grande do Sul e extremo oeste catarinense (Folha SG.22 Curitiba), as mi
neralizações não se restringiriam a apenas um derrame, como salientado 
por Szubert, Orlandi Filho e Shintaku (op. cit.) mas a vários derrames in
distintamente, e que a presença de arenitos no topo dos derrames, como 
sugerido por Bossi & Caggiano (1974), não seria comum a todos os derra
mes mineralizados; por outro lado, muitos derrames com arenito no topo 
não conteriam depósitos de ametista e quartzo incolor sob a forma de geo
dos. A única característica comum a todos os derrames mineralizados se
ria a presença de uma zona de basalto microvesicular intensamente fratu
rado - "cascalho" - situada entre a zona vesículo-amigdaloidal e a zona 
de fraturamento horizontal, tal zona tendo sido considerada, pelos auto
res, como um bom guia de prospecção. Salientaram, outrossim, que grande 
parte dos jazimentos de ágata e ametista relacionados à Folha SH .22 Por
to Alegre estariam associados a derrames riodacíticos e ocorrentes princi
palmente nos municípios de Fontoura Xavier, Barros Cassai, Soledade, Ar
vorezinha e llópolis, como pode ser observado no mapa referente a este re
latório, sob condições geológicas semelhantes àquelas dos depósitos em 
basaltos do Alto Uruguai, porém as gemas sendo de qualidade inferior. Es
tudando as ocorrências de Gramado e São Pedro (município de Fontoura 
Xavier), os autores concluíram que entre o riodacito mineralizado e o der
rame ácido superior, representado por um rio li to, é constante a presença 
de um nível de argila verde, com até 1m de espessura, ao qual os garimpei
ros chamam de "mancha verde", que seria o mais importante guia de pros
pecção de ametista associada à seqüência ácida. Guias secundários de pros
pecção seriam representados por capas de alteração da zona amigdalóide 
dos derrames mineralizados e por linhas de fontes de águas subterrâneas, 
detectáveis entre a capa de alteração e a base do derrame superior. 

Conclui-se, a partir dos dados expostos, que, a priori, não existem até 
o presente guias de prospecção de cunho regional, mas que as mineraliza
ções de gemas obedecem a certos critérios específicos a cada área mine
ralizada, salientando-se, no mapa anexo, conforme já o fizeram Szubert, 
Grazia e Shintaku (1979), a vinculação da grande maioria das ocorrências 
conhecidas à seqüência ácida da Formação Serra Geral. 

1.5.2.5 - Águas minerais 

Nos Estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, inúmeras fontes de 
águas minerais têm sido aproveitadas através do seu engarrafamento e dis
tribuição ao consumo público ou mesmo utilizadas em estâncias hidromi
nerais. 

No Rio Grande do Sul, no âmbito da área abrangida pelo presente rela
tório, existem águas minerais nos municípios de Alegrete (fonte Pampa), 
Caxias do Sul, Pelotas (fontes Zona das Cascatas, O. Luíza e Santa), Porto 
Alegre (fontes Serra das Queimadas, Vila Nova e Olímpia), Santa Maria (fon-



te Cirila), São Leopoldo, Vacaria e Viamão, dentre as quais devem serdes
tacadas, devido às suas características químicas, as águas fluoretadas da 
serra das Queimadas. 

Em Santa Catarina, em sua porção relacionada à Folha SH.22-X-B, co
nhecem-se águas termais nos municípios de Armazém, Gravata!, lmaruí, 
Pedras Grandes (Morro da Fumaça), Tubarão e São João do Sul, as quais 
são caracterizadas por possuírem temperaturas em torno de 33°C, por se
rem radioativas e por apresentarem-se condicionadas por falhamentos de 
direção NNE, situando-se, muitas vezes, junto a depósitos de fluorita. 

1.5.3 - Possibilidades metalogenéticas 

Como se pode observar do anteriormente discutido, dispõe-se de um ra
zoável a bom conhecimento do posicionamento litológico, estrutural e li
toestratigráfico da maioria das ocorrências minerais conhecidas na área car
tografada. Tal conhecimento permite que, adiante e por unidade litoestra
tigráfica, sejam citadas as possibilidades metalogenéticas reais e potenciais 
de cada um destes agrupamentos de rochas, tais comentários encontran
do apoio nos indícios descritos, nas características litológicas e químicas 
de cada unidade e, também, levando em conta o provável ambiente geo
lógico e geotectônico a que os vários litótipos encontrar-se-iam vinculados. 

A) Complexo Cambaí 

- Lentes de mármores magnesianos. 
- Pegmatitos quartzo-feldspáticos. 
- Cobre, níquel e titânio associados a intrusões diferenciadas gabro-norito-
anortosíticas. 
- Chumbo e zinco em seqüências parametamórficas de alto grau. 

B I Complexo Vacacaí 

- Mineralizações de ouro do tipo "I ode" e disseminadas associadas às vul
cânicas básico-ultra básicas metamorfizadas e em formações ferríferas das 
fácies carbonato e óxido. 
- Cromita, cobre, níquel e platinóides associados às intrusivas básico
ultrabásicas estratiformes. 
- Sulfetos de cobre e níquel em áreas de contato de intrusivas básicas com 
rochas carbonatadas (Vila da Palma?). 
- Ferro em lentes de formações ferríferas banda das (magnetita-quartzo), 
de pequenas dimensões. 
- Depósitos de sulfetos "maciços" ou disseminados, exalativo
sedimentares a Cu-Fe-(Pbl-(Znl-Au-(Ag), vinculados à seqüência vulcânica 
e rochas sedimentares associadas. Embora sejam conhecidas inúmeras ocor
rências possivelmente relacionáveis a este tipo na área de Caçapava do Sul, 
a expectativa de localização de maiores jazimentos dessa natureza parece 
ser restringida pelas características químicas da seqüência e pela quase au
sência, no greenstone de uma marcada diferenciação para termos mais áci
dos, constituindo as séries bimodais máfico-félsicas, em cujos topos mui
tas dessas mineralizações se alojam. 
- Antimônio em talco-carbonato xistos associados à seqüência básico
ultrabásica. 
- Talco e asbestos junto aos corpos ultrabásicos serpentinizados. 
- Lentes de mármores calcíticos e dolomíticos associados à seqüência 
sedimentar. 
- Filões "hidrotermais" a pirita, calcopirita, e secundariamente galena, 
oriundos da remobilização de mineralizações singenéticas. 

C) Formação Arroio das Ilhas 

- Disseminações e pequenos "amas" de pirita aurífera, com rara calcopi
rita, em vulcanitos básicos e rochas vulcanossedimentares. 
- Ocorrências filonianas derivadas da remobilização desses elementos para 
zonas de fraturas. 
- Formações ferríferas bandadas (fácies óxido), provavelmente auríferas. 

Dl Anortosito Capivarita 

- Jazidas residuais de caulim oriundas da alteração in situ do anortosito. 
- Segregações de óxidos de ferro e titânio vanadíferos. 

El Complexo Canguçu 

- Lentes de mármores calcíticos e dolomíticos. 

- Pegmatitos quartzo-feldspáticos, podendo incluir minerais de Be, Li, Nb, 
Ta, Sn, W e terras-raras. 
- Disseminações de sulfetos de ferro e cobre em rochas metaigneas bási
cas e intermediárias. 

F) Supergrupo Porongos - Grupo Cerro dos Madeiras 

- Talco, asbestos e eremita podiforme associados às rochas ultramáficas 
metamorfizadas. 
- Fosfatos associados às seqüências pelitico-químicas metamorfizadas. 
- Ocorrências de cobre sedimentar em rochas areno-sílticas metamorfi-
zadas relacionadas a antigos ambientes deltaicos. 
- Disseminações de sulfetos de ferro, cobre e níquel em rochas metabási
cas. 
- Lentes de mármores calcíticos e dolomíticos. 

G) Supergrupo Porongos - Complexo Cerro da Arvore 

- Concentrações de grafita em grafita xistos. 
- Sulfetos de ferro e cobre disseminados em seqüências metavulcanos-
sedimentares. 
- Sulfetos "maciços" a chumbo, arsênio e cobre junto a centros vulcâni
cos andesíticos. 
- Formações ferríferas das fácies óxido e carbonato, de pequenas 
dimensões. 

H) Quartzo Monzonito Campinas 

- Cassiterita em greisens e pegmatitos quartzo-feldspáticos. 

I) Complexo Granítico Encruzilhada do Sul 

- Pegmatitos quartzo-feldspáticos associados aos granitóides sincinemá
ticos, podendo localmente apresentar minerais de Li, Be, Nb, Ta, Sn e W. 
- Hidrotermalitos a Pb-Zn e W-Sn-(Cui-Fe-(Moi-F relacionados aos gra
nitos anorogênicos. 

J) Suíte Intrusiva Valsungana 

- Pegmatitos quartzo-feldspáticos com muscovita e, eventualmente, com 
minerais de elementos granitófilos de grande raio iônico. 

L) Suíte Intrusiva Caçapava do Sul 

- Pegmatitos quartzo-feldspáticos. 

Ml Sienito Piquíri 

- Mineralizações hidrotermais filonianas com sulfetos de ferro, cobre, mo
libdênio, chumbo e zinco. 
- Disseminações de sulfetos de ferro, cobre e molibdênio em áreas de in
tensa alteração hidrotermal. 

Nl Grupo Maricá 

- Jazimentos sedimentares estratiformes sindiagenéticos de cobre, chum
bo e zinco em sedimentos finos, depositados em ambiente redutor, das For
mações Arroio dos Nobres e Mangueirão. 
- Mineralizações filonianas com paragêneses a Cu-Fe e Cu-Fe-Pb, com 
Ag e Au subsidiários, em ganga a quartzo, barita e carbonatos, provavel
mente oriundas da remobilização de concentrações sedimentares. 
- Sulfetos de cobre, chumbo, zinco e molibdênio, com ouro e prata asso
ciados, em rochas subvulcânicas ácidas da Formação Acampamento Velho. 
- Ocorrências de cassiterita lenhosa associadas às vulcânicas ácidas da 
Formação Acampamento Velho. 

0) Grupo Camaquã 

- Mineralizações a cobre nativo e calcosina em conglomerados 
petromíticos. 
- Ocorrências uranovanadíferas do tipo channel deposits em conglome
rados. 
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P) Bacia do Paraná - Seqüência Sedimentar 

- Carvões e pirita na Formação Rio Bonito. 
- Folhelhos pirobetuminosos na Formação lrati. 
- Argilas para cerâmica nas Formações Rio do Sul e Rio Bonito. 
- Argilas montmoriloníticas associadas à Formação lrati. 
- Urânio em bacias residuais das Formações Rio do Sul e Rio Bonito, as-
sentes sobre o cristalino. 
- Urânio em conglomerados das Formações Rio Bonito, Rio do Rasto e 
Rosário do Sul. 
- Nódulos fosfáticos em litologias da Formação Palermo e do Subgrupo 
Estrada Nova. 
- Cobre sedimentar associado às seqüências arenosas deltaicas da For
mação Rio Bonito e, secundariamente, aos red beds das Formações Rio 
do Rasto e Rosário do Sul. 
- Petróleo e gás natural em reservatórios arenosos ligados a trapps estru
turais secundários, do Mesozóico. 

Q) Bacia do Paraná - vulcanitos da Formação Serra Geral 

- Pedras semipreciosas (ametista, calcedônia e ágata) com possível vin
culação à seqüência ácida. 
- Cobre nativo em amígdalas e fraturas dos basaltos. 
- Disseminações e concentrações gravitacionais de sulfetos de cobre e 
níquel em sills e diques diferenciados, de grandes espessuras. 

R) Suíte Alcalina Passo da Capela 

- Provável ocorrência de minerais de nióbio e zircônio em mineralizações 
pneumatolítico-hidrotermais. 
- Provável ocorrência de pirocloro rico em urânio, apatita e minerais de 
terras-raras em derivativos carbonatíticos. 
- Possível localização de rochas quimberlíticas diamantíferas. 

S) Grupo Patos 

- Concentrações de "areias negras" enriquecidas em minerais de titânio 
e zircônio. 
- Níveis de diatomitos e concheiros naturais. 
- Turfeiras. 

T) Holoceno 

- Pláceres aluviais enriquecidos em cassiterita ou ouro em redes de dre
nagem de mineralizações primárias. 
-- Turfeiras e concheiros naturais. 
- Concentrações de "areias negra!!"· 
- Argilas em planícies de inundação dos principais cursos de água. 

1.6 - CONCLUSÕES 

A análise integrada dos dados obtidos pela interpretação estrutural e lito
lógica de imagens de radar, aliada às informações coletadas em trabalhos 
de campo, pesquisa bibliográfica e análises petrográficas, químicas e geo
cronológicas, conduzida por uma única equipe, em curto período de tem
po, permitiu a perfeita integração e avaliação dos aspectos geológicos da 
área, objeto deste relatório. 
- Individualizaram-se três grandes províncias geológicas: Mantiqueira, Pa
raná e Costeira. A primeira, envolvendo o denominado Escudo Sul-Rio
Grandense e parte do Escudo Catarinense, foi subdividida nas subprovín
cias denominadas Bloco São Gabriel, Faixa de Dobramentos Tijucas, Ma
ciço Pelotas e Coberturas Paraplataformais do Sudeste. Em virtude da evo
lução de cada um destes últimos domínios, foi proposta, em bases regio
nais, uma nova concepção estratigráfica para as rochas aflorantes nessas 
áreas, mantendo-se, sempre que possível, denominações estratigráficas 
prioritárias e já consagradas. 
- No Bloco São Gabriel, uma projeção para norte do Craton do Rio de La 
Plata, estabilizado após o Evento Geodinâmico Transamazônicó, foi indi
vidualizado um conjunto de rochas de alto a médio grau de metamorfismo 
que, consignadas ao Complexo Cambaí, encontram-se intimamente asso
ciadas e são em grande parte coevas com as rochas do Complexo Vacacaí, 
uma seqüência de rochas metabásico-ultrabásicas e metassedimentares 
que, pela sua estruturação, quimismo e aspectos texturais, foi referida às 
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seqüências do tipo greenstone belt. Desmembrada das antigas Formações 
Vacacaí e Maricá, a Formação Arroio das Ilhas, com rochas de metamor
fismo incipiente, encontra-se intimamente relacionada com o greenstone 
Vacacaf, parecendo constituir a porção superior deste. 
- No Proterozóico Superior, na borda oriental do Bloco São Gabriel 
desenvolveu-se uma faixa móvel, o aqui denominado Cinturão Móvel Dom 
Feliciano, cujas litologias constituintes encontram-se agrupadas, principal
mente, no Complexo Canguçu e no Supergrupo Porongos. 
- Conforme aqui definido, o Supergrupo Porongos tem ocorrência restri
ta à Faixa de Dobramentos Tijucas do Cinturão Móvel Dom Feliciano, sen
do constituído por uma seqüência de caráter mioclinal, metassedimentar, 
com pequenas intercalações básicas e ultrabásicas (Grupo Cerro dos Ma
deiras) e uma seqüência alóctona, o Complexo Cerro da Arvore que, en
globando metavulcânicas intermediárias a ácidas e metassedimentos, re
cobre o Grupo Cerro dos Madeiras através de falhas de empurrão com ver
gência noroeste, em direção ao Bloco São Gabriel. 
- Nos domínios do Maciço Pelotas, do Cinturão Móvel Dom Feliciano, aflo
ram rochas referidas ao ora proposto Complexo Canguçu o qual, à moda 
de um arco magmático, é composto por gnaisses, migmatitos e granitói
des calcoalcalinos de intrincado arranjo e que, com metamorfismo domi
nante na fácies anfibolito, englobam pequenos núcleos de rochas granulí
ticas retrometamorfizadas. 
- Referido ao Evento Geodinâmico Brasiliano, o Cinturão Móvel Dom Fe
liciano, em grande parte, aparenta ter se desenvolvido sobre um embasa
mento ensiálico, embora indícios conhecidos na República Oriental do Uru
guai e no sudoeste da África (Cinturão Gariep) apontem para uma evolu
cão referível ao Ciclo Wilson, do Fanerozóico, com abertura oceânica, es
tabelecimento de uma zona de subducção e convergência de placas acom
panhada de choque continental. 
- Durante as fases compressivas de evolução da faixa móvel, juntamente 
com granitóides do Complexo Canguçu, individualizaram-se os granitói
des porfiroblásticos do Complexo Granítico Encruzilhada do Sul e da Suí
te Intrusiva Valsungana. Antecedendo a individualização desses granitói
des e imediatamente após a deformação dos xistos do Supergrupo Poron
gos intrometeu-se nestes o Quartzo Monzonito Campinas, estanífero e de 
características compressivas. O Bloco São Gabriel reagiu à compressão de 
forma rígida, desenvolvendo-se grandes falhamentos, em cujas zonas de 
alívio intrometeram-se os granitóides da Suíte Intrusiva Caçapava do Sul, 
de posicionamento isócrono e refllexo em relação aos granitóides compres
sionais da faixa móvel. 
- Na base das Coberturas Paraplataformais do Sudeste, o Grupo Maricá 
marca a transição para regimes tectônicos distensionais. A denominação 
Formacão Arroio dos Nobres foi restrita à seqüência eminentemente sedi
menta; aflorante nos domínios da Faixa de Dobramentos Tijucas enquan
to que os sedimentos com contribuição vulcânica, aflorantes junto e so
bre o Bloco São Gabriel, foram consignados à Formação Mangueirão, que 
se interdigita com rochas andesíticas da Formação Hilário. 
- As Suítes Intrusivas Tabuleiro, Arroio dos Ladrões e Ramada têm carac
terísticas eminentemente distensionais, anorogênicas, seus granitos, de 
quimismo alcalino, tendo se intrometido, ao longo de falhas, em níveis epi
zonais durante a evolução de um ambiente tectônico do tipo rift intracon
tinental. Os vulcanitos ácidos, subaéreos, da Formação Acampamento Ve
lho (Grupo Maricá) são consangüíneos com as rochas graníticas, exibin
do, como estas, variações etárias decrescentes de norte para sul e de leste 
para oeste. 
- No que tange ao Grupo Camaquã, uma seqüência sedimentar continental 
depositada em fossas tectônicas, manteve-se a subdivisão dessa unidade 
nas Formações Santa Bárbara e Guaritas. Em trabalhos anteriores a referi
da discordância angular existente entre estas formações foi interpretada 
como de caráter local, regionalmente havendo uma passagem gradual de 
uma para outra unidade em face da gradual atenuação dos pulsos tectôni
cos que acompanharam a deposição da Formação Santa Bárbara e, con
seqüentemente, devido ao lento assoreamento da bacia de sedimentação. 
- A Província Paraná, recobrindo grande parte da área cartografada e cons
tituindo a Bacia do Paraná, tem seus sedimentos basais referíveis ao Per
miano, à Formação Rio do Sul, do Grupo Itararé. Esta unidade abrange uma 
série de exposições isoladas que somente no nordeste da área, em Santa 
Catarina, compõem uma faixa contínua de afloramentos. 
- O Grupo Guatá, depositado, na maior parte da área, diretamente sobre 
o embasamento, foi subdividido nas Formações Rio Bonito e Palermo ape
nas na porção nordeste da área estudada. No Rio Grande do Sul, os sedi
mentos da Formação Palermo apresentam espessura e faixa de afloramentos 
extremamente reduzidas sendo que muitas litologias anteriormente referi-



das a esta unidade, em especial aquelas a sul de São Gabriel e na região 
de Bagé, representam variações laterais da Formação Rio Bonito. 
- A designação lrati foi utilizada, como proposta em trabalhos anteriores, 
para nomear dois níveis de folhelhos pirobetuminosos com intercalações 
de argilitos e lentes de calcários jacentes sobre o Grupo Guatá. A leste de 
São Se pé e a norte de Porto Alegre, devido ao acunhamento generalizado 
das unidades do Grupo Passa-Dois nessas áreas, a individualização da For
mação lrati foi problemática, exagerando-se sua expressão em planta. 
- Os litótipos das Formações Serra Alta e Teresina foram agrupados no 
Subgrupo Estrada Nova uma vez que litologias tipicamente Teresina con
formam níveis pouco espessos e descontínuos, intercalados e no topo dos 
pelitos Serra Alta. Foi adotada a designação subgrupo uma vez que, em 
direção a norte, nos domínios da Folha SG.22 Curitiba, as duas unidades 
que o compõem são passíveis de individualização. 
- Englobando rochas em parte anteriormente referidas às Camadas Es
trada Nova, individualizou-se a Formação Rio do Rasto, a qual abrange se
dimentos de cores oxidantes e caracterizados pelo aparecimento gradual 
de corpos arenosos em uma sedimentação até então dominada por depó
sitos pelíticos marinhos de pouca profundidade. Representa uma transi
ção ambiental de marinho para continental, mostrando, de acordo com os 
dados de campo, uma passagem gradual, sem solução de continuidade de
posicional, para os sedimentos triássicos. 
- A Formação Rosário do Sul é constituída por sedimentos continentais 
fluviais do Triássico, exibindo grande variação faciológica, típica desse am
biente, inclusive englobando sedimentos de origem lacustre e com contri
buição eólica, formando fácies híbridas de pequena continuidade lateral 
e recorrentes, o que, em bases regionais, praticamente inviabiliza a divisão 
dessa formação em unidades menores. Em grande parte afetada pelos even
tos que antecederam a abertura do oceano Atlântico, em conseqüência do 
soerguimento da borda leste da bacia, a Formação Rosário do Sul encontra
se restrita ao Estado do Rio Grande do Sul, suas maiores espessuras 
apresentando-se condicionadas à reativação de estruturas tectônicas de 
direção nordeste do embasamento. Transgredindo os limites da bacia, a For
mação Rosário do Sul assentou-se diretamente sobre o embasamento, 
abrangendo as rochas anteriormente referíveis à Formação Caneleiras. 
- Arenitos eólicos da Formação Botucatu recobrem gradualmente os se
dimentos da Formação Rosário do Sul. Nas porções onde esta formação 
encontra-se ausente, os sedimentos Botucatu recobrem a Formação Rio 
do Rasto de forma abrupta, discordante. 
- As efusivas da Formação Serra Geral, do Juracretáceo, foram precedi
das de pulsos vulcânicos precoces, a partir do Triássico, como comprovam 
as lavas intercaladas na Formação Rosário do Sul e a datação de vulcani
tos ácidos relacionados a esta formação e ocorrentes nas cercanias de Ja
guarão. Na região entre Candelária e Bom Retiro do Sul, enquanto nas vi
zinhanças já se desenvolviam os desertos Botucatu, persistiram as condi
ções fluviais Rosário do Sul, os arenitos eólicos somente tendo alcançado 
esta área após os primeiros derrames da Formação Serra Geral. 
- A Formação Serra Geral foi dividida em uma seqüência básica, inferior, 
composta predominantemente por basaltos e uma seqüência ácida, supe
rior, composta por riolitos felsíticos, riodacitos felsíticos e rochas afins. O 
mecanismo principal de formação dos vulcanitos ácidos deve ter sido através 
da contaminação subcrustal dos magmas basálticos por fundidos da base 
da crosta, não se descartando, entretanto, a possível localização, na seqüên
cia básica, de termos intermediários a ácidos gerados por diferenciação direta 
dos magmas em questão. 
-As rochas alcalinas da Suíte Alcalina Passo da Capela, de caráter mias
cítico, tiveram seu posicionamento em grande parte controlado pelo soer
guimento do Arco de Rio Grande, no Cretáceo-Terciário, encontrando-se 
intrometidas ao longo de grandes falhas e lineamentos de direção noroes
te. Os dados geocronológicos disponíveis apontam para a possibilidade de 
algumas das rochas referidas a esta suíte pertencerem a evento magmáti
co alcalino mais antigo, provavelmente do Permiano. 
- As Formações Santa Tecla e Tupanciretã, provavelmente sincrônicas, 
são oriundas da denudação divergente de áreas altas geradas pelo soer
guimento do Arco de Rio Grande. 
- Na Planície Costeira, rochas sedimentares terciário-pleistocênicas 
encontram-se recobrindo totalmente os sedimentos terciários da Bacia de 
Pelotas, tendo os processos geológicos atuantes durante o Holoceno, em 
parte, retrabalhado estes sedimentos, recobrindo-os com depósitos alu-
vionares, coluvionares, lagunares, eólicos e mDrinhos atuais. · 
- No que tange às estruturas, nos domínios da Província Mantiqueira 
identificaram-se feições típicas de cada um dos subdomínios em que esta 
se encontra subdividida, algumas feições tendo, inclusive, influenciado a 

deposição dos sedimentos da Bacia do Paraná. Durante o Mesozóico, com 
o advento da Reativação Wealdeniana, o surgimento de novas áreas de fra
tura e a generalizada reativação de antigos falhamentos, em caráter pre
dominantemente normal, além de mascarar relações tectônicas originais, 
impôs a toda área uma estruturação em blocos falhados de dimensões vá
rias. Data dessa época o máximo desenvolvimento de feições como a Sin
clinal de Torres, o Arco de Rio Grande e o Domo do Jarau, interpretado co
mo gerador por uma intrusiva subaflorante. 
- As ocorrências de ouro conhecidas na área, restritas quase que apenas 
ao Bloco São Gabriel, encontram-se sempre junto à rocha do greenstone 
belt Vaca caí, o outro tendo sido provavelmente remobilizado destas rochas 
para zonas fraturadas e rochas graníticas da Suíte Intrusiva Ramada. 
- Embora a grande distribuição estratigráfica das ocorrências cupríferas 
da área, estas são mais numerosas e importantes em rochas do Grupo Ma
ricá, alojando-se aí, inclusive, a mina Camaquã, uma jazida de cobre filo
niana com reservas da ordem de 36 milhões de toneladas de minério com 
teor médio de 0,93% Cu. Esta jazida e as demais ocorrências cupriferas en
caixadas no Grupo Maricá devem ser, na sua maioria, fruto da remobiliza
ção de mineralizações sedimentares estratiformes para zonas fraturadas. 
- Além de grandes jazimentos de carvão e d.as ocorrências e jazidas de 
cobre e ouro já referidas, os recursos minerais da área mapeada abrangem 
ainda jazidas e ocorrências de estanho, tungstênio, chumbo, zinco, molib
dênio, cromo, titânio, fluorita, mármores, calcários, barita, feldspato, pe
dras semipreciosas, folhelhos pirobetuminosos, turfas, argilas e caulins. 
- Os dados levantados permitem estabelecer uma certa "vocação" me
talogenética para cada província e subprovíncia geológica. Assim, no âm
bito da Província Mantiqueira, as rochas que compõem o Bloco São Ga
briel seriam mineralizadas a ouro, cromo, platinóides, antimônio, sulfetos 
"maciços" de metais-base vulcanogênicos a cobre, chumbo e zinco, além 
de talco, asbestos e mármores. No Cinturão Móvel Dom Feliciano, as ro
chas do Complexo Canguçu, além de mármores e pegmatitos qúartzo
feldspáticos, podem encerrar mineralizações pegmatíticas e greisens de ele
mentos litófilos de grande raio iônico, com estanho, tungstênio e berílio, 
juntamente com terras-raras. No âmbito do Supergrupo Porongos são de
tectáveis jazimentos de metais-base vulcanossedimentares, fosfatos, co
bre sedimentar metamorfizado e pequenos corpos de eremita, asbestos e 
talco, além de mármores. As Coberturas Paraplataformais do Sudeste são 
prospectáveis para jazimentos sedimentares estratiformes de cobre, chum
bo, zinco e urânio, com seus remobilizados filonianos. As rochas graníti
cas anorogênicas têm vocação para incluírem jazimentos de estanho, tungs
tênio, molibdênio e columbita-tantalita, podendo incluir, na dependência 
de suas encaixantes, mineralizações a ouro e cobre. Na Província Paraná, 
além do carvão, argilas e pedras semipreciosas, são passíveis de localiza
ção jazimentos sedimentares de metais-base (cobre, chumbo e zinco), urânio 
e fosfatos. Os folhelhos pirobetuminosos constituem fonte alternativa de 
hidrocarbonetos. Diretamente vinculadas à Reativação Wealdeniana, as 
jazidas de fluorita do Sudeste Catarinense constituem reserva importante 
deste bem mineral. A esta reativação tectonomagmática autônoma ligam-se 
ainda rochas alcalinas potencialmente mineralizadas em nióbio, zircônio, 
terras-raras e, talvez, em diamantes. 

1.7 - RECOMENDAÇÕES 

- Mapeamento geológico de semidetalhe, com análise estrutural e data
ções geocronológicas, na área do Bloco São Gabriel visando a melhores
tabelecer as relações existentes entre os Complexos Cambaí, Vacacaí e a 
Formação Arroio das Ilhas, suas litologias e histórias evolutivas. 
- Mapeamento geológico de semidetalhe na porção meridional da Faixa 
de Dobramentos Tijucas procurando estabelecer a extensão, para esta área, 
das unidades litoestratigráficas definidas na área a leste de Santana da Boa 
Vista e objetivando definir a prospectabilidade desta região para jazimen
tos de metais-base. Avaliação da seqüência estratigráfica do Grupo Cerro 
dos Madeiras com vistas à localização de sucessões sedimentares favorá
veis à concentração de fosfatos e jazidas de metais-base. 
- Datação, por métodos mais sofisticados, das rochas do Anortosito Ca
pivarita, granulitos do Complexo Canguçu, Supergrupo Porongos, Quart
zo Monzonito Campinas e Sienito Piquiri visando a melhor definir suas po
sições estratigráficas e seus significados geotectônicos. 
- Análise estrutural das rochas do Complexo Canguçu para, com apoio 
em dados geocronológicos, estabelecer as diversas fases de deformação, 
metamorfismo e migmatização que afetaram esta unidade. 
- Análissestrutural da região de contato entre o Maciço Pelotas e a Faixa 
de Dobramentos Tijucas visando a estabelecer as relações entre as fases 
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de dobramento das rochas metamórficas e a evolução da tectônica rúptíl 
da "Dorsal de Canguçu". 
- Mapeamento litológíco/estrutural de detalhe das diversas áreas isola
das de afloramento das Coberturas Paraplataformaís do Sudeste objetivando 
estabelecer suas paleogeografía e evolução, procurando definir, também, 
áreas favoráveis à detecção de jazímentos estratíformes de cobre, chum
bo, zinco e urânio. 
- Execução de campanhas de prospecção sobre as lítologías do Comple
xo Vaca caí com o objetivo de localizar míneralízações a ouro, cobre, níquel 
e cromo. 
- Condução de campanhas de prospecção geoquímícas por sedimentos 
de corrente e concentrados de bateia, visando a localizar míneralízações 
a molibdênío, estanho, tungstênio, níóbío, tântalo, ouro e cobre nas rochas 
graníticas anorogênícas das Suítes Intrusivas Tabuleiro, Arroio dos Ladrões 
e Ramada. 
- Estratigrafia de detalhe e análise paleogeográfíca da distribuição dos lí
tótipos das Formações Itararé, Rio Bonito, Palerma e Estrada Nova com o 
objetivo de localizar microambientes favoráveis à concentração de metais
base, urânio e fosfatos. 
- Análise das relações existentes entre a sedimentação fluvial Rosário do 
Sul, os arenitos Botucatu e as rochas basálticas da Formacão Serra Geral 
nas áreas de Candelária- Bom Retiro do Sul e a sudeste de Santana da Boa 
Vista no intuito de melhor estabelecer as relações temporais entre estas 
unidades. 
- No âmbito da Formação Serra Geral, melhor definir as relações entre os 
vulcanitos ácidos da área de Jaguarão com a massa principal de afloramento 
desta unidade, procurando também detalhar os mecanismos de formação 
de vulcanitos ácidos por contaminação ou diferenciação e a implicância 
destas rochas na gênese dos jazimentos de pedras semipreciosas e outros 
minerais. 
- Estabelecer programas de prospecção visando a localizar novos jazimen
tos de fluorita encaixados em fraturas de direção nor-nordeste em Santa 
Catarina, tentando transportar, para o Escudo Sul-Rio-Grandense, o mo
delo tectogenético para esta área definido. 
- No Arco de Rio Grande, estabelecer campanhas de prospecção visan
do, em especial no Bloco São Gabriel e ao longo de lineamentos N50°0, 
à localização de rochas químberlítícas diamantíferas. 
- Avaliação, na Planície Costeira, do potencial econômico das turfeíras, 
depósitos de areias negras, níveis de díatomítos e concheíros naturais aí 
ocorrentes. 
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A - Complexo Cambal. Gnaisses do composlçlogl\!nodiorltica mostrando estruturas dobradas. Região de VIla Nova. Folha SH.22-Y-A. 

B - Complexo Cambai. Blastomi onitos da sena das Encantadas. Afloramento na rodovia 8R·392 pt6ximo a Santana da Soa Visra . Fo· 
lha SH.22-Y-A. 

ESTAMPA 1.1 
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ESTAMPA 1.11 

298/GEOLOGIA 

A - Complexo Vaca cal. Rocha ulttllmáfica (serpentinitol eatllcteritada pela pfllsença dotextufll sp.nilexno maciço ultlllmáficode Serri· 
nha. a sul da Vila Ruf.no, municlpio de São Gabriel. Folha SH.21·Z· B. 

B - Grupo Maricá. Formação Mangueirão. Conglomerado com fenoclastos de origem dlvensa ocorrente a 10 km a SOda ponte sobre 
o arroio lajeado 11, na BR·153. Folha SH.22·Y·A , 



A - Grupo Maricá. f<Jrmação Mangueirllo. Ritmitos de cor marrom mostrando alternância de estratos arenlticos e sllticos com espessu 
ra de 10-20 em. em que os últimos apres~ntam-se fraturados na forma de "lápis'". Rodovia BR·~2. a 10 ~ma SE de Caçapava do Sul. 

Folha ·SH.22·Y·A. 

B - Gr.upo Maricá . Formação Acampamento Velho. ln~G~llcamamento de ignimbrit.os_e tufos, parcialmente alterados, aflorantes na re· 
gião do arroio Taquarémb6, a nordeste de Dom Pedrito. Folha SH.21·Z·B. 

ESTAMPA Ull 
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ESTAMPA l.IV 

300/ GEOLOGIA 

A - Grupo CamaquS. Formaçilo Santa Bârbara. Ritmitos constituldos por finas intercalações dearenitos c sillitos no vale dos Lanceiros, 
a oeste de Caçapava do Sul. Folha SH.22·Y.A. 

B Grupo Camaquã. Formação Gvaritas. Arenitos arcoseanos de origem fluvial, mostrando estratificação cn.~zada de grande porte, ocor· 
ren tes ao longo da BR-392. a noroeste de Santana da Boa VIsta. Folha $H.22·Y·A. 



A - Grupo Guatã. Formaçfto Rio Bonito. Camada de arenito com estratificaçfto cruzada interacamado com siltitos. Regia() ontro SBo 
Gabriel c Suspiro. Folha SH.21·Z-8. 

8 - Formaçlo lrati. Folhelho pirobetuminoso com nlvel do material argilOso. AflOramento do Passo do Slo Borja, no rio Santa Maria. 
Folha SH.21·Z·B. 

ESTAMPA l .V 
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ESTAMPA l .VI 

302/ GEOLOGIA 

A - Subgfupo Estrada Nova. Argilitos e s~titos de cor cinza. Exposição localizada na BR·I53 1Bagé - Aceguél. Folha SH.21·Z·D. 

8 - Formaçlo Rio do Rasto. Siltitos e a(enilos fiuos com niveis e concreçõ.es caJc.iferas. exibindo penu~ctlo tectônica . Area a norte 
de Colónia Nova . Folha SH.21·Z·D. 



A - Formação Rosário do Sul . Tronco petrificado em sedimentos areno·argilosos. Cidade de Mata. Folha SH.21·X·D. 

8 - Formação Botucatu. Escarpa cons· 
titufda por arenitos, confa·rmando ressal· 
'to morfológico. Região de.Urubici. Folha 

SH.22·X·A. 

ESTAMPA I .VII 
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ESTAMPA lVIII 

A - Formaçlo Serra Geral. Contato com a Formaçio Botucatu. Praia da Guarita. Torres. Folha SH.22·X· C. 

8 - Formaçio Serra Geral. SoNde diabàsio. Pl!draira localizada junto t rodovia BR·290. trecho Porto Alegre - Osório. próximo ao Km n. 
Folha SH .22·X· C. 
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ESJAMPA UX 

A - Efusivas ácidas da Formaçao Serra Geral aflorantes na BR-453,. entre Santiago e Sao Borja. Folha SH.21-X-D. 

B - Formação Tupancuetã, conglomerado basal. All9ramento junto ao trevo de acesso none a Júlio de Castilhos. Folha SH.22-V-C. 
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ESTAMPA l .X 

306/GEOLOGIA 

A - Falha Açotéia, Clelineada ll'IIB presença de ~taçllo de maior pone. À cfveita, sedimentos gondutnlcos de O.cia do Para na. Em 
primeiJOplano, exposiçllesreduzidasdearenitosdoGrupoGuatâ, FormaçtoRio Bonito, sobre litologiasdo Complexo Canguçu, consti

tuindo o bloco elevado. Folha $H.22·Y·C. 

8 - Estrutura circular do Jerau. Cristas de arenito Botucatu sllk:lficado. Na porçDo intema. sedimentos da Formaçfo Rosârio do Sul e. 
circundando a estrutura. derrames basálticos da FormaçOo Serro Geral. Município de Ouaral. Folha SH.21·Z·A. 



A - Complexo-C<Imbal. Gtanulito. A$pecto da textura gnnobM$tica tlpica, com vários f)Otltos rrlplices, composta por andMine, hipers· 
tênio e dlol>sfdio. LP, lOX. Amosua 944/LK.501. Folha SH.21·Z ·8. 

8 - Complexo Cambaí. Anonosito. Aspecto da textura granoblástica. com pmança de pontos trfplices, composta exclusivamente por 
plagioclásio !andesina). LP. lOX. Amostra 934/GF.517.1. Folha SH.21·Z·O. 

ESTAMPA 1.XJ 
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ESTAMPA 1.XII 

308/GEOLOGIA 

A - Complexo Cambai. Metadiorito. Aspecto da textura granoblástica remanescente de rocha granulltica retrometamorfltada para a fá· 
cios anfibolito, contendo plagioclâsío !andesinal. hornblenda e diopsidio. LP. lOX. Amostra 9441LK.377. Folha SH.21·Z·B. 

B - Complexo Cambal. Gnaisses Encantadas. Blastomílonito gnaisse. Aspecto da textura blutomlronltica bandada. constitui da por ni· 
vels de biotita triturada e lentes quanzo.feldspâtlcas fragmentadas e recrlstall:adas. LP.lOX. Amostre 9451AG.220. Folha SH.22·Y·A. 



A - Complexo Vacacaí. Serpentinito. Aspecto da textura spinlfex radial triangular, formada por b/Qdes pseudom6rflcos de olivina trans
formados para serpentina (antigorita), com seu$ contornos salientados por minerais opacos. O espaço i{lrer-blad~s 6 preenchido por elo · 

rita. LN, IOX. A mostra 963/F'lB.278.A. Folha SH.21 -Z-B. 

B - Comple~o Canguçu. Granulito. Contrast e entra textura granoblástica mais fina, com pontos trfp6c:es, e textura remanescente sutx>
fi tica mais grosseira, composta por andesína. biotíta e ortopiroxênio. LP. IOX. Amostra 910/LK.169. Foll\a SH.22-Y.A. 

ESTAMPA !.XIII 
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ESTAMPA t.XIV 

310/ GEOLOGIA 

A - Supergrupo Porongos. CloritOido·clorita·seri<;ita·Quartzo xisto. Presença de microfenoblastos de cloritOide verde·azulado em uma 
matriz lepidoblésti<;e à base de miea e quartzo. LN. tOX . Amostlli933/ LK.261. Folha SH.22·Y·A . 
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RESUMO 

Este relatório e os mapas geomorfológico e de avaliação do relevo emane
xo referem-se à Folha SH .22 Porto Alegre e parte das Folhas SH .21 Uruguaia
na e 51.22 Lagoa Mirim. Abrange parte dos Estados do Rio Grande do Sul 
e de Santa Catarina, enquadrando uma superfície de 271.070 km2 dentre os 
quais 15.650 km2 referem-se à massa de água. Apresenta e analisa as solu
ções encontradas para o mapeamento geomorfológico sistemático na es
cala 1:1.000.000, com base em imagens de radar. Identifica e hierarquiza as 
feições geomorfológicas de acordo com uma taxonomia, definindo e ana
lisando os fatos geomorfológicos em 3 domínios morfoestruturais, 10 regiões 
geomorfológicas e 16 unidades geomorfológicas. Reconstitui a evolução pa
leogeográfica da área até o Holoceno, reconhecendo a atuação de forças tec
tônicas, flutuações climáticas e oscilações do nível do mar na elaboração do 
relevo. Identifica vestígios de quatro superfícies de a planamente -
Caçapava-Vacaria, Cerro da Cadeia, da Campanha e Pedi plano do Médio 
Rio Uruguai -,dois níveis de pedimentação e vários níveis de terraceamen
to. Relaciona esses fatos a alternâncias sistemáticas de degradação lateral 
e erosão linear ocorridas em ambientes de alta e baixa energia. Conclui que 
a ocorrência de gerações de linhas de pedra e colúvios comprova o reafeiçoa
mento contínuo das formas de relevo, em decorrência de sistemas morto
genéticos sucessivos, demonstrando o caráter poligenético do relevo. Es
tabelece que a evolução morfológica no litoral teve início no Cretáceo, com 
o surgimento do oceano Atlântico sul, admitindo que o nível do mar conheceu 
variações positivas de caráter generalizado e/ou localizado, que comanda
ram a morfogênese a partir do Terciário, ressaltando as variações glacioeus-

táticas no Quaternário. Estabelece uma tipologia para os deltas, segundo a 
gênese, classificando-os como altamente construtivos e destrutivos. Alia 
a origem das planícies costeirasàssucessivastransgressõese regressões do 
mar nos últimos 6.000anos. Discute a atuação dos ventos na remobilização 
das areias de antigas praias, originando imensos campos de dunas. Desta
ca a ocorrência de corpos líquidos de extensões variadas, estabelecendo uma 
classificação genética para os mesmos. Analisa a evolução da drenagem es
tabelecida no Terciário, identificando superimposição, estágios de encaixa
mente, direcionamentos e inflexões oriundos de interferências tectônicas 
e processos morfogenéticos e morfoclimáticos. Sugere a ocorrência de fa
ses de dissecação com encaixamento da drenagem alternando-se com fa
ses de degradação lateral, propiciando o aparecimento de patamares esca
lonados, superfícies aplanadas retocadas inumadas e exumadas. Salienta 
que a interpretação da imagem de radar permitiu na Região Geomorfológi
ca Depressão Central Gaúcha a identificação de três gerações de meandros, 
separados entre si por fases de retilinização dos rios, concluindo estarem re
lacionadas a oscilações do nível marinho. Enfocao relevo como uma variá
vel importante para o planejamento criterioso do espaço físico, estabelecendo 
14 categorias de avaliação. Apresenta os setores de maior ou menor fragili
dade geodinâmica, alertando para os problemas decorrentes da interferência 
antrópica. Trata de problemas específicos relacionados ao assoreamento de 
barragens, lagos e canais fluviais. Analisa os problemas morfodinâmicos nos 
sítios urbanos e nas áreas de recobrimento eólico e erosão acelerada. 
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ABSTRACT 

This report and the annexed geomorphological and relief's evaluation maps 
refer to the Sheet SH.22 Porto Alegre and part of the Sheets SH.21 
Uruguaiana and 51.22 Lagoa Mirim. The area totalizes 271,070 square 
kilometers (15,650 square kilometers reter to sheet water) and encampasses 
part of the States of Rio Grande do Sul and Santa Catarina. The report 
presents and analyzes the solutions that were found for the systematic 
geomorphological mapping at the 1:1,000,000 scale, based on radar imagery. 
lt identifies and hierarchizes the geomorphological features according to 
a taxonomy that made possible the definition of 3 morphostructural domains, 
10 geomorphological regions and 16 geomorphological units. The 
paleogeographical evolution of the area is rebuilt up to Holocene, recognizing 
imprints of tectonic forces, climatic fluctuations and sea levei oscillations 
in the sculpturation of the relief. Besides two leveis of pedimentation and 
severa I stages of fluvial terraces, it identifies relicts of four pediplained sur
faces - the Caçapava -Vacaria, the Cerro da Cadeia, the Campanha, and 
the Middle Uruguai River Pediplains (Pediplano do Médio Rio Uruguai). 
These facts are correlated to systematic changes of lateral degradation and 
linear erosion which took place in environments of high and low energy. 
lt is concluded that the occurrence of generations of stone lines and col
luvium indicates continuous reworking of the relief's forms, dueto successive 
morphogenetic systems, which demonstrate the polygenetic character of 
the relief. lt establishes that the morphological evolution of the littoral has 
begun in the Cretaceous period with the opening of the south Atlalltic ocean. 
The sea levei has suffered positive variations of generalized and/or localized 
nature which have commanded the morphogenesis since the Tertiary, point-
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ing out the glacio-eustatic variations in the Quaternary period. A tipology 
for deltas, according to their genesis, is defined, and they are classified as 
highly constructive and destructive. The origin of the coastal plains is related 
to the successive sea transgressions and regressions that h ave occurred in 
the last 6,000 years. lt is discussed the wind action in the reworking of sands 
of ancient beaches, resulting in great dune fields. The occurrence of liquid 

. bodies of varied extensions is pointed out and their genetic classifications 
are established. lt analyzes the drainage evolution settled down in the Ter
tiary period. lt is also identified superimposition, stages of incision, linea
tions and inflections derived from tectonic interferences, and morphogenetic 
and morphoclimatic processes. lt suggests the alternation of stages of 
dissection, with drainage incision, and stages of lateral degradation which 
have promoted superposed escarpments, and inhumed and exhumed 
retouched pediplained surfaces. In the Depressão Central Gaúcha Geomor
phological Region the interpretation of radar imag~ries has permited the 
identification of three generations of meanders. These meanders are 
separated by stages of occurrence of rectilinear sections in the fluvial courses, 
which indicate.relations to sea levei oscillations. The relief is focused as im
portant parameterfor the land planning, based on 14 categorias of evalua
tions. Sectors of major and minor geodynamic fragility are revealed, warn
ing about some problems due to the anthropic interference. lt treats of 
specific situations correlated to phenomena ofsilting up in dams,lakes and 
fluvial channels. Morphodynamic problems presented by major urban nuclei, 
dunas areas, as well as accelerated erosion are examined. 



2.1 - INTRODUÇÃO 

Este relatório e os mapas geomorfológico e de avaliação do relevo emane
xo dizem respeito a uma ãrea de 271.070 km2, sendo que 15.650 km2 refe
rem-se à massa de ãgua que abrange grande parte do Rio Grande do Sul 
e pequeno trecho do sul de Santa Catarina, estando limitada a norte pelo 
paralelo 28°S, a leste pelo oceano Atlântico e a sul e a oeste pelos limites 
internacionais com a República Oriental do Uruguai e República Argenti
na. Corresponde no encarte internacional às Folhas SH.22 Porto Alegre e 
parte das Folhas SH.21 Uruguaiana e Sl.22 Lagoa Mirim. 

A ocupação territorial dessa ãrea remonta ao século XVII, quando mis
sionãrios religiosos, através dos tributãrios do rio Uruguai, ocuparam o qua
drante noroeste do Rio Grande do Sul, criando o "Território dos Sete Po
vos das Missões". Os açoreanos, no século seguinte, se estabeleceram a 
leste no sopé da serra Geral, enquanto os espanhóis desbravaram o oeste. 
A partir do século XIX as imigrações, efetivamente, se acentuaram, iniciando 
um novo ciclo de povoamento no Brasil. Assim, os alemães ocuparam os 
vales dos rios dos Sinos e Jacuí e a borda da serra Geral, enquanto os ita
lianos se estabeleceram no vale do rio das Antas, onde as condições natu
rais favoreciam o cultivo da uva e do trigo. Dessa ocupação surgiram cida
des que guardam traços culturais dos imigrantes que as fundaram. Desse 
modo, têm-se Novo Hamburgo-RS, São L.eopoldo-RS, Caxias do Sui-RS, 
Bento Gonçalves-RS e Garibaldi-RS, de origens alemã e italiana. Porto Ale
gre, a capital gaúcha, é de origem açoreana, tal como Rio Grande-RS, Osó
rio-RS, Taquari-RS, Rio Pardo-RS e Laguna-S C. Outras cidades se desta
cam por constituírem centros regionais, como São Borja-RS, Uruguaia
na-RS, Bagé-RS, Santa Maria-RS, Vacaria-RS, Criciúma-SC, entre outras. 

A rede viãria da ãrea é composta por expressivos eixos rodoviãrios fe
derais, como a BR-101, BR-290, BR-293, BR-285, e estaduais e porferrovia 
- RFFSA -,que promovem a interligação de centros regionais e atraves
sam importante ãrea criatória, como a Campanha Gaúcha, permitindo tam
bém o escoamento da produção agrícola, principalmente arroz, soja e tri
go. A ampliação da rede viãria, nas últimas décadas, intensificou a circula
ção terrestre, refletindo-se também na movimentação de alguns portos. As
sim, os de Rio Grande-RS e Porto Alegre-RS, que jã se destacavam não 
só pelo escoamento de produtos tradicionais como a carne, mas também 
pela sua localização geogrãfica no Rio Grande do Sul, no extremo meridional 
do País, tiveram seus movimentos acentuados com a importação de pe
tróleo e adubos e a exportação de trigo e soja. 

A ãrea é servida por uma expressiva rede de aeroportos de categorias 
internacional, como os de Porto Alegre e Uruguaiana, e nacional, contan
do com pistas onde são capazes de operar aeronaves de grande porte. 

A rede de drenagem se distribui por duas principais bacias: a do rio Uru
guai, que verte para oeste, e a do Jacuí, que drena para o leste. Pequenas 
bacias independentes se organizaram próximas a estas ou no litoral. 

A complexidade morfoestrutural se reflete na abrangência de litologias 
do embasamento cristalino, da bacia do Paranã e dos sedimentos quater
nãrios do litoral, os quais permitiram que se identificassem 3 domínios mor
foestruturais, que comportam arranjos de relevos regionais, guardando re
lações causais com fatores climãticos ou paleoclimãticos e que foram en
quadrados em 10 regiões geomorfológicas. Estas comportam conjuntos de 
forma de relevo fisionomicamente semelhantes em seus modelados, resul
tantes de processos morfogenéticos diversos, englobados em 16 unidades 
geomorfológicas. 

Os tipos de vegetação representativos da ãrea são: Savana (Campo), 
Estepe e Savana Estépica (Campanha Gaúcha), Floresta Estacionai Deci
dual e Semidecidual, Floresta Ombrófila Mista, Formações Pioneiras, Áreas 
de Tensão Ecológicas e Áreas Antrópicas. Do ponto de vista pedológico, 
ocorrem Areias Ouartzosas, Planossolos Solódicos e Glei Pouco Húmico 
no litoral, Solos Litólicos, L..atossolos, Cambissolos nos planaltos e Podzó
licos e Brunizém nas depressões, principalmente. 

As informações detalhadas sobre Geologia, Pedologia e Vegetação estão 
contidas respectivamente nas seções 1, 3 e 4 do presente volume. O clima 
merece tratamento especial na seção 5, dedicada ao Uso Potencial da Ter
ra. Sempre que houver necessidade de recorrer a dados dos referidos te
mas, h ave rã citação através da numeração em algarismos arãbicos, segui
da do título do assunto solicitado, conforme o sumãrio deste volume. 
.Procurou-se manter a terminologia temãtica utilizada pelo Projeto RADAM
BRASIL. Os padrões de drenagem são descritos segundo a classificação 
proposta por Howard (1967). 

2.2 - METODOLOGIA 

2.2.1 - Introdução 

O mapa geomorfol6gico anexo é resultante de uma evolução metodológi
ca e cartogrãfica que fixa, claramente, diferentes etapas com graduais e 
constantes avanços fundamentados em dois pontos essenciais: o aumento 
do nível interpretativo pelo mais apurado controle das relações imagem
terreno e a reorganização das informações conseguidas através de uma ex
pressão grãfica que procura traduzir, no mapa, toda a visão global e a ri
queza de detalhes fornecidas pela imagem de radar e por informes conse
guidos na bibliografia e/ou no campo. 

As modificações introduzidas alcançaram um nível elevado do ponto 
de vista de concepções teóricas. A busca de soluções novas não cessou 
e o esforço para colocã-las sob impressão sempre significou um princípio 
de aperfeiçoamento constante. 

Os analistas de cartografia geomorfológica encontrarão, ao longo dos 
diferentes estãgios apesentados pelos mapas geomorfológicos, importantes 
etapas superadas e algumas conquistas permanentes, compatíveis com a 
escala 1:1.000.000 e com o instrumento principal, que é a imagem dera
dar. De modo amplo, pode-se afirmar que os primeiros mapas, publicados 
em 1973, continham jã os elementos essenciais do mapeamento, que fo
ram crescentemente aperfeiçoados. O aprimoramento da qualidade téc
nica se deu no âmbito de qualificação e quantificação dos processos geo
morfológicos e no aumento do poder de observação e controle de extra
polação das formas, materiais e processos morfogenéticos a serem repre
sentados. Por outro lado, mais que às concepções cartogrãficas em si mes
mas, o desenvolvimento conseguido esteve condicionado aos estudos ex
perimentais, desde que o Projeto RADAMBRASIL teve que desenvolver 
técnicas próprias em cartografia temãtica em função da escala adotada. 

2.2.2 - Material utilizado 

O material bãsico da pesquisa geomorfológica são os mosaicos semi-· 
controlados de imagens de radar, abrangendo 1 °00' de latitude e 1 °30' de 
longitude na escala 1:250.000, com ãrea de aproximadamente 18.000 km2. 

O mosaico, cpm boa qualidade fotogrãfica, é um elemento muito rico 
para o mapeamento; não apresenta cobertura de nuvens, ressalta o relevo 
e tem importantes gradações de tons e texturas. A granulação é adequada 
para a escala, o que permite distinções nítidas de tons e texturas, que são 
os elementos de interpretação. Como o levantamento aerorradargramétri
co é feito com imageamento lateral na direção leste-oeste em algumas ãreas 
e norte-sul em outras, os relevos que têm direção igual ao recobrimento po
dem gerar sombras. Estas sombras são muito úteis para definir alguns ti
pos de lineamentos estruturais, possibilitando, do ponto de vista geomor
fológico, uma definição da altitude relativa do relevo que as originou. 

O mosaico é utilizado com estereoscópio através de faixas de imagens 
de radar de 15' de longitude e 1 o de latitude. Cada faixa cobre aproximada
mente 37 km de largura e o recobrimento em estereoscopia alcança até 25%. 
A estereoscopia é um recurso a mais do levantamento radargramétrico, sen
do utilizada sistematicamente para que não sejam perdidos detalhes signi
ficativos. A vantagem preliminar é a visão de conjunto que se pode obter 
de uma ãrea muito extensa (18.000 km2) sobre uma Folha que mede apro
ximadamente 44 x 65 em. A esta visão de conjunto junta-se a distinção dos 
detalhes jã referidos. Os grandes conjuntos estruturais são nitidamente per
ceptíveis e formas de relevo de grande extensão são acompànhadas sem 
dificuldades. A drenagem pode ser acompanhada de modo preciso e seus 
padrões são claramente discerníveis. Linhas de ruptura podem ser traça
das, até mesmo aquelas que separam os tipos de leito de um rio. São estes 
elementos que permitem dividir, com nitidez, o relevo em partes conser
vadas, geralmente restos de superfícies de erosão antigas ou relevos es
truturais, e relevos dissecados. O contraste entre estes dois tipos é claro 
quando ambos estão presentes na mesma Folha. 

Todavia, é no âmbito dos relevos dissecados que a imagem de radar pode 
oferecer contribuições efetivas. Sob vegetação dispersa pode-se discernir 
a orientação de dunas ou restingas. A rede de drenagem e interflúvios po
dem configurar fãcies de dissecação onde interferências sobre a morfogê
nese são' tecnicamente controladas. Fãcies de dissecação iguais s~o dis
cerníveis em diferentes posições altimétricas. A homogeneidaae do ima
geamento permite a compartimentação do relevo com precisão comparã
vel àquela baseada em curvas de nível. Uma exploração adequeda dos tons, 
considerando as direções do imageamento, permite um aumento de cla
reza nas fãcies de dissecação ou nas ãreas de relevos conservados. 
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A imagem de radar como instrumento de interpretação geomorfológi
ca pode ter suas qualidades aumentadas com a utilização dos outros pro
dutos obtidos do levantamento radargramétrico. 

Alguns recursos complementares podem auxiliar a correlação imagem
terreno, dando referências significativas. Dentre estes recursos destacam
se as cartas topográficas. Elas são úteis essencialmente para medições, 
quantificação de estudos de compartimentação do relevo e definição das 
fácies de dissecação. Por outro lado ocorre a possibilidade de se acrescen: 
tar outros tipos de informes condicionados pela densidade db rede rodo
viária, pela integração com os dados fornecidos por fotografias obtidas por 
satélites, pelo acúmulo de pesquisas geomorfológicas publicadas e pelas 
variadas coberturas de aerolevantamentos convencionais em diferentes 
escalas. 

2.2.3 - Objetivos e princípios fundamentais do mapeamento 

Um dos objetivos básicos dos mapas e relatórios é fornecer um quadro ge
ral da Geomorfologia do Brasil, e está condicionado pelo próprio material 
utilizado e pela escala de sua publicação. Isto decorre da visão de conjun
to regional obtida pela imagem de radar, cuja capacidade de resolução per
mite definir fenômenos de, pelo menos, quatro ordens de grandeza. Esse 
amplo quadro de referências - ainda não conseguido por outros métodos 
- é considerado essencial para a inserção de estudos detalhados, dos quais 
o Brasil também carece. O mapa geomorfológico do Projeto RADAMBRA
SI L sempre que possível procura exercer a função de elemento de integra
ção de diferentes fontes de conhecimentos geomorfológicos. 

Fornecer informes técnicos interdisciplinares a um número crescente 
de usuários é outro dos objetivos do mapeamento. A ampliação e a dife
renciação dos usuários dos mapas do Projeto RADAMBRASIL represen
tam um problema para a linguagem, seja cartográfica seja descritiva. A ima
gem de radar permite distinguir e acompanhar relevos planos ou aplana
dos pela erosão e diferenciá-los dos relevos dissecados. Durante algum tem
po procurou-se caracterizar estes últimos pelas formas de relevo. Na me
dida em que se ampliava o domínio sobre a imagem, constatou-se que se 
torna importante fornecer, além da forma, o grau de declividade e o grau 
de aprofundamento da drenagem, conjugados com sua densidade. Assim, 
os estudos das fácies de dissecação foram aprimorados com o uso de quan
tificação, obtida através de mapas topográficos, fotografias aéreas e índi
ces estatísticos separados por classes quantificáveis. 

Um princípio fundamental do mapeamento está na definição do que 
deve ou não ser mapeado. O processo de redução da escala 1:250.000, na 
qual é feita a interpretação, para 1:1.000.000, em que é feita a publicação, 
por si mesmo delimita a expressão areal do fato a ser mapeado. Todavia, 
na medida em que se aumenta o domínio sobre a imagem, sempre há ore
curso de transformar um fato de pequena expressão "areal" em um sím
bolo. Isto permite um controle sobre a intensidade e o nível de detalhamento 
na coleta de informações em trabalhos de campo e sobrevôos a baixa altu
ra. Estes parâmetros marcam assim o nível de acuidade da pesquisa geo
morfológica compatível com a escala da publicação e com a velocidade de 
produção exigida do Projeto RADAMBRASIL. 

Outro princípio sobre o qual se apóia a metodologia é um compromis
so com o tempo. O processo de desenvolvimento brasileiro passou da fase 
de contemplar com pequenas soluções problemas locais para uma etapa 
de planejamento regional integrado. Os produtos finais do Projeto RADAM
BRASIL são realizados em curta duração para que medidas governamen
tais não sejam tomadas sem apoio de instrumentos de base, como o mapa 
geomorfológico e outros produtos do Projeto RADAMBRASIL. A veloci
dade de produção é, pois, um elemento fundamental, mas não pode ser 
traduzida pela diminuição da qualidade. A solicitação de um trabalho téc
nico de qualidade e as exigências referidas puderam ser solucionadas por 
metodologia eficaz. 

Desse modo, amparado por uma metodologia que fixa os princípios bá
sicos e o perfil do produto final, por um fluxograma operacional e por uma 
sistematização de mapeamento, todos suficientemente abertos, o mapa 
geomorfológico adquire a característica de reconhecimento adequado à 
escala, e apresenta uma linguagem cartográfica aberta para a qual conver
gem informes científicos e pragmáticos. 

2.2.4 - Etapas de trabalho 

A nova organização da informação e da metodologia não mudou essen
cialmente as principais etapas de trabalho utilizadas pelo Projeto RADAM
BRASIL. Elas continuam adaptadas aos princípios gerais firmados como 
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objetivos do mapeamento. A experiência adquirida durante o mapeamen
to já realizado indica que uma Folha a 1:1.000.000, integrada por um máxi
mo de 16 Folhas na escala 1:250.000, pode ser mapeada com homogenei
dade de qualidade e interpretada por uma pequena equipe técnica, na qual 
esteja assegurada uma permanente troca de informações e com consulto
ria técnica regional. Esta equipe se apóia também num referencial de pa
drões de imagem de radar e em um manual de serviço, ambos organizados 
sistematicamente e sempre enriquecidos pela experiência acumulada. 

Estabelecidos os princípios gerais da metodologié,l,as etapas de traba
lho são o modo decorrente para satisfazer àqueles princípios. Estas etapas 
de trabalho garantem um tratamento homogêneo das imagens de radar. 
A homogeneidade é necessária na medida em que o mapa geomorfológi
co é utilizado para a complementação de outros produtos do Projeto 
RADAMBRASIL. 

Na seqüência operacional a primeira fase consiste no levantamento do 
material bibliográfico e de toda a cartografia de apoio. Da bibliografia são 
selecionadas várias hipóteses de trabalho no plano interpretativo. Uma ex
ploração inicial sobre o mosaico a 1:1.000.000 permite obter uma visão global 
da área. Um reconhecimento, já em segundo nível, é feito com as Folhas 
a 1:250.000 através de uma análise mais detalhada. As correlações temáti
cas são sempre realizadas permitindo que as relações mais diretas sejam 
explicadas ou transformadas em hipóteses de trabalho. 

A segunda etapa de trabalho é a interpretação preliminar feita Folha a 
Folha na escala 1:250.000. Ela inclui o mapeamento da drenagem e dos ti
pos de modelado. A delimitação dos tipos de modelado é concluída com 
o fechamento de linhas e dentro de cada área fechada são colocadas as 
letras-símbolo, as quais, juntamente com os símbolos, serão os indicado
res que integrarão a legenda. Esta operação é realizada sobre o mosaico 
de imagem de radar, com estereoscopia. Simultaneamente à interpretação 
preliminar é organizada uma ficha com os pontos de dúvida, indefinições 
e legenda e todas as demais observações, sejam de ordem cartográfica, 
sejam de natureza geomorfológica. Este registro é fundamental para a mon
tagem de sobrevôos e trabalhos de campo. 

A fase de interpretação preliminar comporta uma seqüência de estu
dos que começa com a análise descritiva da drenagem, incluindo estudo 
individual dos cursos de água, das sub-bacias e bacias hidrográficas. Em 
seguida são delimitados os modelados de aplanamentos, de dissolução, 
de acumulação e de dissecação, bem como são assinalados os símbolos. 
Delimitados os tipos de modelados, todas as informações obtidas se orien
tam na direção de agrupar aqueles que tenham uma evolução geomorfo
lógica comum, traçando-se, desse modo, as linhas preliminares das uni
dades geomorfológi~:as. Estas são agrupadas em regiões geomorfológicas 
e domínios morfoestruturais, ainda com delimitações provisórias. 

Terminada a fase de interpretação preliminar e integradas todas as Fo
lhas, iniciam-se as operações de campo. Elas são feitas com sobrevôos a 
baixa altura e com percursos sobre o terreno. As rotas a serem percorridas 
são escolhidas segundo as fichas preenchidas durante a fase de interpre
tação preliminar. Essas operações destinam-se a sanar dúvidas havidas na 
interpretação preliminar. Porém, mais que isso, as operações de campo per
mitem o contrÓie imagem- terreno, a descrição do relevo, a coleta de amos
tras de material das formações superficiais, a tomada de fotografias e, prin
cipalmente, a busca de mais elementos para conferir as hipóteses de tra
balho anteriormente levantadas. As características das unidades geomor
fológicas e seu agrupamento em regiões e domínios são também conferi
dos nos trabalhos de campo, ainda que sua delimitação seja mais fiel com 
a visão de conjunto dada pela imagem de radar. É importante que as ope
rações de campo, principalmente os sobrevôos a baixa altura, sejam orga
nizadas de modo que todas as unidades geomorfológicas sejam observa
das em visão global, para que cada uma delas seja plenamente identifica
da nos mosaicos e no campo. Todos os informes colhidos nas operações 
de campo são incorporados ao mapeamento na etapa denominada 
reinterpretação. 

A fase seguinte tem o objetivo de preparar o mapeamento para impres
são. As Folhas reinterpretadas a 1:250.000 são sucessivamente reduzidas 
para as escalas 1:500.000 e 1:1.000.000. As reduções sucessivas têm co
mo objetivo revelar, por sua dimensão, as formas que podem aparecer no 
mapa final, as que podem ser eliminadas e as que podem ser agrupadas 
em símbolos. Após a montagem lançam-se as diferentes informações geo
morfológicas sobre a base cartográfica. 

O preparo final do relatório é a última etapa dos trabalhos executados 
sobre uma Folha a 1:1.000.000. Esta posição nas etapas de trabalho se jus
tifica na medida em que o relatório contém, em primeiro lugar, a descrição, 
a classificação e a explicação dos fatos mapeados. Além disto o relatório 



reúne um grande número de informações que não são mapeáveis e outras 
apenas representadas por símbolos. 

Os relatórios de Geomorfologia contêm, além.de partes acessórias con
vencionais, partes comuns a todas as Folhas, a saber: 
- Metodologia; 
- Características Geomorfológicas; 
- Geomorfogênese; e 
- Aplicações da Pesquisa Geomorfológica. 

O texto sobre Metodologia é transcrito em cada volume no sentido de 
se conseguir uma estrutura íntegra e porque a metodologia e a expressão 
gráfica podem ter modificações e aperfeiçoamentos. 

Eventualmente podem ser inseridas, em uma segunda parte, aprecia
ções sobre a natureza e a evolução dos conhecimentos anteriores ao esta
belecido pelo Projeto RADAMBRASIL. A introdução de uma seção espe
cial sobre a natureza dos trabalhos anteriores é função de sua quantidade 
e qualidade. Registros bibliográficos são, contudo, abundantes nas outras 
partes do relatório de modo que a bibliografia pode ser tomada como um 
referencial abrangente. 

A parte seguinte do relatório tem o título de Características Geomor
fológicas e corresponde à descrição das unidades em que foi dividido o 
mapeamento. O princípio de agrupamentos sucessivos de subconjuntos 
constituídos de tipos de modelados permite a identificação de unidades 
geomorfológicas e grupamentos dessas em regiões que, por sua vez, cons
tituem os domínios. Estes conjuntos se agrupam segundo uma taxono
mia baseada em ordens de grandeza espacial e temporal. Operacional
mente o mapeamento foi trabalhado com os subconjuntos de menor or
dem de grandeza, mas a forma de apresentação gráfica e a descrição e 
explicação no relatório são feitas a partir dos grandes domínios morfoes
truturais. As ordens de grandeza que foram adotadas na taxonomia são 
diferenciadas entre si de acordo com a prevalência da causalidade e pre
dominância de formas de relevo. Não guardam, contudo, diferenças em 
termos de áreas para resguardar as especialidades de cada Folha mapeada. 
Os domínios morfoestruturais constituem a maior divisão taxonômica ado
tada. Esse táxon organiza a causa de fatos geomorfológicos derivados 
de aspectos amplos da geologia com os elementos geotectônicos, os gran
des arranjos estruturais e eventualmente a predominância de uma litolo
gia conspícua. Esses fatores geram arranjos regionais de relevos com for
mas variadas, mas que guardam relações de causa entre si. Podem ser, 
por exemplo, restos de cadeias dobradas, grandes maciços de rochas cris
talinas, bacias sedimentares ou conjuntos de formas de acumulação re
cente. Esses grandes conjuntos de formas de relevo podem conter sub
divisões que representam o segundo táxon, designadas como regiões geo
morfológicas. Elas se caracterizam por uma compartimentação reconhe
cida regionalmente e apresentam não mais um controle causal relacio
nado às condições geológicas, mas, essencialmente, estão ligadas a fa
tores climáticos atuais ou passados. A tectônica que lhe é relacionada 
é a epirogênese em relação às áreas próximas e a tectônica regional re
cente (e não mais estruturas e litologias herdadas), as quais lhe dão ca
racterísticas comuns e aspecto geral semelhante. O clima é um fator in
terveniente ou integrante do conceito e daí alguns aspectos fitoecológi
cos e pedológicos serem também significativos, regionalmente. 

O terceiro táxon se refere às unidades geomorfológicas. Estas são de
finidas como um arranjo de formas de relevo fisionomicamente semelhan
tes em seus tipos de modelados; a similitude resulta de uma determina
da geomorfogênese, inserida em um processo sincrônico mais amplo. A 
geomorfogênese e a similitude de formas são explicadas por fatores pa
leoclimáticos e/ou por outros relacionados à natureza dos domínios. 

Cada unidade geomorfológica mostra tipos de modelados, processos 
originários e formações superficiais diferenciadas de outras. O compor
tamento da drenagem, seus padrões e anomalias são tomados como re
ferencial na medida em que revelam as relações entre os ambientes cli
máticos atuais ou passados e as condicionantes litológicas ou tectônicas. 

A convergência de muitos indicadores, coerentes entre si, é o instru
mento adequado para a separação das unidades geomorfológicas, des
de que apenas um único indicador, em geral, é insuficiente para definir 
uma evolução geomorfológica complexa. Estas unidades não têm dimen
são prefixada, mas procura-se evitar a microcompartimentação, já difi
cultada pelo próprio princípio taxonômico adotado desde que a divisão 
de uma unidade geomorfológica cairia sobre uma ordem de grandeza 
menor. 

Uma unidade geomorfológica pode ser tomada como base de uma 
divisão fisiográfica quando considerada a interação dos elementos cons
tituintes de sua paisagem como solo, clima e vegetação. 

Além de suas finalidades essencialmente científicas, as unidades geo
morfológicas assumem também uma conotação de compartimentação 
do relevo regional. Essa conotação não é incongruente com a definição 
adotada, pois apenas se atribui às unidades geomorfológicas uma nova 
função, já que a divisão do relevo brasileiro é ainda um problema aguar
dando soluções em diferentes níveis. O Projeto RADAMBRASIL ofere
ce, pela visão de conjunto dada pela imagem de radar e pela análise geo
morfogenética que faz, uma divisão do relevo baseada em um instrumento 
de interpretação e uma conceituação que vem evoluindo no sentido téc
nico em todos os mapeamentos. 

A denominação de qualquer tipo de relevo oferece sempre dificulda
des na medida em que, em princípio, é aconselhável uma ligação com 
a toponímia regional, nem sempre rica ou expressiva. O problema da de
nominação é sensível, independentemente do nível taxonômico de que 
trata a divisão do relevo. Em decorrência, procurou-se adotar uma ordem 
de precedência dos termos a serem utilizados na denominação das uni
dades geomorfológicas. Em geral, o termo inicial obedece à toponímia 
regional como planalto, planície, chapada, serra, entre outros. Quando 
essa toponímia não existe, a referência é feita pela cartografia ou pelos 
estudos regionais realizados pela Fundação Instituto Brasileiro de Geo
grafia e Estatística - IBGE ou outros de relevância. A qualificação deste 
termo inicial da toponímia procura ser a mais técnica possível, com co
notações preferentemente genéticas, tais como estrutural, aplanado, dis
secado, kárstico. O terceiro elemento da denominação se refere à topo
grafia de fatos morfológicos significantes, preferentemente relacionados 
aos interflúvios e secundariamente relacionados a rios, bacias hidrográ
ficas ou partes delas. Pode-se ainda usar referências a pontos cardeais 
ou colaterais, ou ainda posições relativas de uma unidade em relação a 
outras. 

A terceira parte do relatório é um estudo essencialmente geomorfo
lógico e mais detalhado, pois traté! da Geomorfogênese. O assunto pode 
ser abordado tanto do presente para o passado como ao contrário, de
pendendo dos resultados dos trabalhos de campo, das análises geomor
fológicas dos mosaicos e das informações bibliográficas. A Geomorfo
gênese inclui também um ordenamento racional das várias etapas da evo
lução do relevo, a natureza das formações superficiais, as constatações 
morfoclimáticas e suas conseqüências na organização do relevo. As uni
dades geomorfológicas podem ser tomadas na evolução como elemen
tos de referência. A linguagem é essencialmente técnica e os padrões são 
científicos. Nesta parte há uma distinção clara entre o que foi provado, 
o que é provável e o que é sugestão. Parte das conclusões da Geomorfo
gênese é resultado de informações colhidas das diferentes fontes utiliza
das, mas o principal está representado no mapeamento ou deriva da in
terpretação dos mosaicos. 

A exploração conjunta dos mapas geológico, geomorfológico, pede
lógico e da vegetação, do Projeto RADAMBRASIL, permite comparações 
que levam a conclusões paleoclímáticas. As formações superficiais são 
estudadas em perfis significativos das unidades geomorfológicas. O le
vantamento e amostragem são feitos de modo completo, assim como o 
processamento das análises. Na medida em que os estudos das forma
ções superficiais forem sendo desenvolvidos, dados relativos à cronolo
gia absoluta podem aumentar bastante o nível de conhecimento sobre 
o Quaternário brasileiro, incluindo informações sobre as variações dosam
bientes morfoclimáticos. 

A Geomorfogênese é a parte do relatório que serve não apenas aos 
geomorfólogos. Ela é utilizada também como embasamento científico da 
quarta parte essencial do relatório, intitulada Aplicações da Pesquisa Geo
morfológica. Esta parte estuda, com base científica, as diferentes apli
cações sugeridas pelas pesquisas realizadas. Procura-se indicar aos pla
nejadores e usuários quais os problemas existentes na área mapeada e 
os erros cometidos no uso do relevo, apontando soluções para seu ade
quado aproveitamento. A variedade de problemas que estão relaciona
dos à pesquisa geomorfológica é muito grande e, na medida do diagnós
tico feito, todos eles são referidos em linguagem técnica acessível a um 
público de especialistas de diferentes formações. A experiência tem de
monstrado que a metodologia exposta é adequada, com a imagem de 
radar e os trabalhos de campo funcionando como elementos adequados 
para os estudos que visam à apropriação e uso do relevo. BaseadÓ nessa 
metodologia elaborou-se um mapa de avaliação do relevo, cujos prii1CÍ
pios metodológicos e objetivos acham-se contidos em nota explicativa 
impressa à margem do referido mapa. Através desses estudos poderão 
decorrer pesquisas mais aprofundadas de áreas equiproblemáticas diri
gidas para medidas de controle geomorfológico. Esse controle se exer-
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ce, principalmente, em relação à definição de categorias de avaliação do 
relevo, inferindo-se, através de seu grau de estabilidade morfodinâmica, 
as perspectivas para sua utilização. Além disso, são analisados problemas 
específicos da área mapeada, tais como assoreamento de barragens, la
gos e canais fluviais; traçado, abertura e conservação de estradas; inter
ferência na mineração de aluvião e de jazidas de enriquecimento super
gênico; indicação de locais para instalação de hidrelétricas; mudanças e 
ampliação de sítios urbanos, entre outros. 

2.2.5 - Composição do mapa 

A evolução da metodologia, já descrita, foi acompanhada, paralelamen
te, por uma série de pesquisas e modificações na composição do mapa 
e na organização de sua legenda. 

Entre os objetivos dessas modificações incluem-se qualificar as infor
mações permitidas pela escala, possibilitar uma leitura do mapa mais di
retamente associada à legenda e refletir a sistemática da pesquisa geo
morfológica realizada. 

O problema principal a ser equacionado e solucionado é o da com
patibilidade entre a taxonomia dos fatos mapeados e os recursos gráfi
cos disponíveis. Para que esses objetivos fossem realizados em um ma
pa utilizaram-se combinações de cores, letras-símbolo e conjuntos alfa
numéricos, ornamentos cartográficos e símbolos. Esses recursos foram 
empregados segundo a ordem de grandeza e o grau de importância dos 
fatos mapeados na escala ao milionésimo. 

Na adoção desses objetivos, recursos e princípios, o Projeto RADAM
BRASIL criou uma cartografia geomorfológica própria, que foi sendo gra
dativamente aperfeiçoada por pesquisas e ensaios sucessivos e 
continuados. 

O emprego de cores é o recurso gráfico fundamental e de visualiza
ção imediata. As cores são utilizadas na representação dos fatos de 1 ~. 
2~ e 3~ ordens de grandeza, ou seja, os domínios morfoestruturais, as re
giões e as unidades geomorfológicas. Para cada domínio é utilizada uma 
cor básica, da qual podem ser derivadas outras cores da mesma "gama" 
para representar a decomposição em regiões e estas em unidades. O ob
jetivo dessa decomposição de cores é a visualização, no mapa, de uni
dades geomorfológicas incluídas na mesma região. Dentro da cor utili
zada para uma unidade geomorfológica os fatos de quarta ordem de gran
deza - os tipos de modelados - podem ser representados por tonali
dades da mesma cor, sendo que os de dissolução recebem uma retícula 
além desta cor. Os modelados de acumulação, quando não constituem 
uma unidade geomorfológica, são representados por uma cor diferenciada 
das cores básicas, recebendo convenções cartográficas segundo suas 
gêneses. 

O princípio de utilização de cores por decomposição de fatos mapeados 
segundo sua taxonomia, reduz a expressão "areal" das cores de modo 
gradual, a ponto de exigir, a partir da quarta ordem de grandeza, a utili
zação de novos recursos gráficos: retículas, convenções cartográficas, 
letras-símbolo e sua variação em conjuntos alfanuméricos. Estabelece
se, desse modo, uma relação cor e letras-símbolo para aumentar a façili
dade de leitura na representação dos tipos de modelados. A chave das 
letras-símbolo seguiu um princípio de utilização do menor número pos
sível de componentes para não dificultar sua memorização durante a lei
tura. O primeiro elemento é uma letra maiúscula referente aos tipos de 
modelado de aplanamento, de dissolução, de acumulação e de disseca
ção. Representando a quinta ordem de grandeza, são usadas letras mi
núsculas para qualificar as características· inerentes a esses modelados; 
para o modelado de dissecação guardou-se, por sua significação espe
cial, uma combinação por um conjunto alfanumérico. Isto justifica-se pelo 
valor pragmático e científico desse tipo de relevo na medida em que ele 
traduz a energia da erosão. O conjunto alfanumérico foi utilizado parare
presentar duas variáveis morfométricas desse tipo de modelado: a den
sidade e o aprofundamento da drenagem. As variáveis morfométricas são 
tratadas por amostragem de áreas mais representativas dentro de uma 
região, com expressão de continuidade em até mais de uma Folha. Os 
valores obtidos integram uma tabela que permite a identificação de cada 
combinação das variáveis em um conjunto de referências globais com
parativamente aos demais valores obtidos na Folha mapeada. 

A sexta ordem de grandeza, dentro do princípio básico de organiza
cão taxonômica decrescente, abrange fatos que só podem ter, por sua 
dimensão "areal", uma representação por símbolos lineares ou pontuais. 
As formacões superficiais, pela complexidade e dimensões em que são 
tratadas, figuram como símbolos de ocorrência. 
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A morfodinâmica é uma parte significativa do mapeamento tanto mais 
que alguns de seus mais importantes fenômenos significam desequilíbrios 
criados pela atuação do homem sobre o relevo. Alguns desses fatos ge
neralizados, como a erosão dos solos, solifluxão e ação de térmitas e ou
tros, são localizados, como os deslizamentos em rodovias. A representa
ção por variedades de símbolos é uma imposição tanto da escala como 
do próprio fato. Utilizando-se variações nos símbolos podem-se acrescen
tar outros tipos de informes: continuidade têmpora-espacial e ritmo de 
ocorrência. 

2.2.5.1 - Estrutura da legenda 

A estrutura da legenda no mapa geomorfológico foi organizada para que 
as informações mapeadas pudessem ser dinamizadas dentro da classifi
cação taxonômica expressa em ordem de grandeza. E esse princípio que 
organiza as unidades da estrutura da legenda. 

O primeiro comando é dado pelos títulos dos domínios morfoestru
turais organizados em chaves laterais. Há uma ordenação na citação destes 
domínios refletindo uma implicação cronológica, em que os fatos devem 
ser plotados na legenda dos mais recentes para os mais antigos. 

A subdivisão dos domínios é feita imediatamente aos seus títulos, pela 
titulação das regiões e das unidades geomorfológicas organizadas segundo 
seu grau de expressividade geomorfológica. Abaixo dessas titulações estão 
representados os modelados de aplanamento, de dissecação, de disso
lução e de acumulação por barras geométricas contendo a indicação da 
respectiva área mapeada. Essas barras contêm ainda as seguintes infor
mações: as cores das unidades geomorfológicas separadas em duas co
res derivadas para representar os tipos de modelados; as associações de 
letras-símbolo qualificando os tipos e as fácies dos modelados de apla
na menta, de dissecação, de dissolução e de acumulação. 

Os modelados de acumulação, dispersos no mapa em diferentes uni
dades geomorfológicas e que não constituem um domínio, têm sua área 
representada em barras, plotadas antes da definição das letras-símbolo. 
A definição dos tipos de modelados mapeados na Folha 1:1.000.000 vem 
em seguida ao conjunto de barras. Ela é feita a partir de uma definição 
padronizada das letras-símbolo. 

As fácies de dissecação encontradas nas unidades geomorfológicas 
obedecem, na legenda, a um comando único, localizado no final das des
cricões dos modelados. São qualificadas em homogênea (quando con
troÍadas apenas pela erosão) e diferencial (quando há um forte controle 
estrutural). Elas são definidas pela densidade de drenagem, qualificada 
em fina, média e grosseira (f, me g), e pelos números de 1 a 3, que qua
lificam o aprofundamento da drenagem. Após as definições dos dois com
ponentes da dissecação há um quadro em que todas as combinações pos
síveis destes componentes são agrupadas em um conjunto alfanuméri
co. O quadro permite ao leitor identificar as fácies de dissecação homo
gênea representadas no mapa. As fácies de dissecação diferencial são bus
cadas apenas pelo algarismo relacionado ao aprofundamento da 
drenagem. 

Os fatos mapeados na sexta ordem de grandeza são organizados na 
lista de símbolos, tendo também comando único, independentemente da 
unidade geomorfológica onde foram mapeados. 

De acordo com as características da metodologia, a .natureza siste
mática do mapeamento e a oportunidade de publicação em cores, o mapa 
geomorfológico, baseado em informação fornecida pela imagem de ra
dar e complementada pelas pesquisas de campo, amplia os conhecimentos 
geomorfológicos, possibilitando sua utilização por especialistas em ou
tras áreas afins de conhecimentos. Além disto, fornece dados sobre a com
posição do relevo por unidade de manejo ambiental, que constitui o em
basamento teórico-prático no qual se devem apoiar a análise e o plane
jamento regionais. 

2.3 - CARACTERÍSTICAS GEOMORFOLÓGICAS 

Com a pesquisa bibliográfica, constatou-se a existência de várias com
partimentações propostas por diversos autores, baseadas em diferentes 
critérios, tais como: climáticos, fisiográficos, naturais, geográficos, geo
morfológicos e estruturais. A maioria delas representa compartimenta
ções realizadas para o Estado do Rio Grande do Sul, havendo aquelas in
seridas na região Sul do Brasil e outras referentes a divisões da Bacia Se
dimentar do Paraná. Portanto, a elaboração de um quadro evolutivo de 
várias compartimentações da área trata de uma listagem de classificações 
pesquisadas, simplificadas e adaptadas à área mapeada no presente 
relatório. 



De modo geral, referem-se a classificações bastante generalizadas, que 
não comportam hierarquia taxonômica e muitas vezes se baseiam em cri
térios múltiplos dentro de uma mesma classificação. Como se observa 
na Figura 2.1, das 14 classificações listadas, 9 apresentam-se com um único 
nível de compartimentação. 

O presente mapeamento geomorfológico revelou grande variedade de 
aspectos geomorfológicos, decorrentes das condicionantes de naturezas 
litológica e estrutural diversas que interagiram nos processos erosivos que 
atuaram na área. O aprimoramento e a evolução dos estudos e mapea
mentos geomorfológicos permitiram uma ordenação e hierarquização ta
xonômica dos fatos geomorfológicos que se individualizam em diferen
tes escalas de mapeamento e um respectivo tratamento científico. 

De acordo com os princípios metodológicos adotados alcançou-se a 
hierarquização da compartimentação geomorfológica em três categorias 
que se apresentam distintas, tanto quanto aos critérios que a justificam 
como aos aspectos gerais do relevo em si. O primeiro grande táxon 
denominou-se domínio morfoestrutural, que comporta várias regiões geo
morfológicas (segundo táxon). que por sua vez admitem subdivisões que 
se referem às unidades geomorfológicas (terceiro táxon). 

O primeiro táxon é definido pelo agrupamento dos fatos geomorfo
lógicos provenientes de amplos aspectos geológicos. No presente ma
peamento foram identificados três domínios morfoestruturais que corres
pondem, de modo geral, às províncias geológicas. Assim têm-se: 

Domínios morfoestruturais 

Domínio dos Depósitos Sedimentares 
(refere-se ao conjunto de formas de acumulação recente) 

Domínio das Bacias e Coberturas Sedimentares 
(refere-se a bacias sedimentares) 

Domínio dos Embasamentos em Estilos Complexos 
(refere-se aos grandes maciços de rochas cristalinas) 

Províncias geológicas 

Província Costeira 

Província Paraná 

Província Mantiqueira 

Os domínios morfoestruturais ocupam amplas áreas que registram, 
por vezes, grandes diferenciações geomorfológicas (Fig. 2.2). Os fatores 
geológicos que geram arranjos regionais de relevo abrangem variadas for
mas de relevo que, embora guardem relações de causa entre si, 
apresentam-se especialmente ligadas a fatores climáticos atuais ou pas
sados. Portanto um domínio morfoestrutural pode ser decomposto em 
várias regiões geomorfológicas que se constituem no segundo táxon da 
classificação geomorfológica e que se caracterizam por uma comparti
mentação reconhecida regionalmente, sendo muitas vezes identificadas, 
correlacionadas com aspectos fitoecológicos e pedológicos bastante evi
dentes, como podemos ressaltar nas Regiões Geomorfológicas Planal
tos das Araucárias, das Missões e da Campanha, no presente mapeamento 
(Fig. 2.3). 

A região geomorfológica, por vezes, pode se apresentar com seme
lhantes condições de dissecação e relevo e portanto não comportar sub
divisões. Entretanto, embora a região geomorfológica resulte da conver
gência de muitos indicadores coerentes entre si, ela apresenta comparti
mentos bastante individualizados por grandes diferenciações quanto ao 
tipo de modelado, de formação superficial e de comportamento da dre
nagem, permitindo subdividi-la em várias unidades geomorfológicas -
terceiro táxon (Fig. 2.4). 

A classificação definida neste mapeamento aproxima-se daquelas pro
postas por Monteiro (1968) e Moreira & Lima (1977). que também se ba_: 
seiam em critérios morfoestruturais. A nível de primeiro táxon, corresponde 
às divisões de Moreira & Lima (op. cit.) como registra a Figura 2.1. Em
bora esta tenha três níveis de táxon, o nível inferior corresponderia ao das 
regiões geomorfológicas adotadas neste relatório, pois aqueles autores 
admitem um nível intermediário de compartimentação, individualizando 
as Zonas de Desnudação Periférica e da Cobertura Basalto-Arenítica per
tencentes ao táxon de 1 ~ ordem Bacia do Paraná e os Relevos Planálti
cos Monoclinais e Tabulares. Em relação à classificação de Monteiro (op. 
cit.) observa-se que a nível de primeiro táxon o Domínio Morfoestrutural 
dos Depósitos Sedimentares está inserido na Província Estrutural do Es
cudo Cristalino Atlântico. 

De modo geral, a maioria dos estudos anteriores, como registra a Fi
gura 2.1, apresenta classificações que são compatíveis com o segundo 
táxon da hierarquia adotada no presente relatório. Entretanto, essas clas
sificações não apresentam uma hierarquia taxonômica na ordenação dos 
fatos geomorfológicos. Deste modo, a definição do terceiro táxon - uni
dades geomorfológícas constitui um aperfeiçoamento conquistado em 

função dos critérios e estrutura adotados pelo mapeamento geomorfo
lógico do Projeto RADAMBRASIL. 

2.3.1 - Domínio Morfoestrutural dos Depósitos Sedimentares 

O Domínio Morfoestrutural dos Depósitos Sedimentares (Fig. 2.2) equi
vale a uma superfície de 29.373 km2, que representa 11,5% da área es
tudada. Abrange as Folhas SH.22 Porto Alegre e Sl.22 Lagoa Mirim, 
desenvolvendo-se de forma contínua ao longo de toda costa, desde a lo
calidade de Garopaba-SC, no extremo norte da superfície mapeada, até 
o Chuí-RS, no extremo sul do País. Constitui-se em amplas e extensas 
planícies costeiras, numa vasta superfície plana, alongada, na direção geral 
NE-SO, com variação N-S, alargando-se para sul, onde se registram as 
maiores áreas lagunares. Apresenta-se retilinizada na sua maior extensão 
e generalizadamente arenosa, onde ocorreu formação de restingas que 
isolaram do mar uma série de corpos líquidos referentes a lagunas e a la
gos genericamente. Corresponde a uma superfície baixa, com altimetrias 
que variam, de modo geral, entre 1 e 25 m, de acordo com a maior ou 
menor aproximação da linha de água. 

Os principais rios que drenam a área do domínio correspondem aos 
baixos cursos dos rios Tubarão e Jacuí, D'Una, Urussanga e Mampitu
ba, entre outros. Esses rios têm suas nascentes em áreas planálticas, a 
oeste do domínio, e deságuam ou nos lagos ou diretamente no oceano 
Atlântico. 

O Domínio Morfoestrutural dos Depósitos Sedimentares compreen
de especialmente litologias do Quaternário, recebendo contribuição de 
áreas-fonte mistas, isto é, continental e marinha, registrada pela presen
ça de depósitos aluvionares, material detrítico coluvial, mangorovitos e 
depósitos eólicos subatuais, dentre outros. Pertence à área considerada 
pelo mapeamento geológico como Província Costeira. 

O domínio comporta duas regiões geomorfológicas: Planície Costei
ra Externa e Planície Costeira Interna. 

2.3.1.1 Região Geomorfológica Planície Costeira Externa 

Correspondendo à faixa mais externa, a leste do Domínio Morfoestrutural 
dos Depósitos Sedimentares, a região em pauta apresenta a mesma confi
guração alongada, no sentido geral NE-SO, com variação para norte. Abran
ge 11.494 km2, ou seja, 4,5% do total mapeado. 

Esta região coincide predominantemente com os modelados origina
dos pelos depósitos marinhos e eólicos, onde se instalou uma vegetação 
de Formações Pioneiras; em algumas áreas, como no sul da Folha Sl.22 
Lagoa Mirim, têm-se Áreas Antrópicas, ligadas à pecuária; os solos são pre
dominantemente arenosos, correspondendo a dunas e Areias Quartzosas. 

Os processos de agradação que dominam na área definem-na como pla
nície, enquanto que o seu posicionamento na faixa de interferência da ter
ra e do mar dá a conotação de costeira; a qualificação de externa está rela
cionada à sua localização em relação ao domínio; desse modo, optou-se 
pela presente denominação. 

A drenagem diz respeito a partes finais de alguns pequenos rios que de
ságuam no oceano Atlântico. 

Levando-se em consideração a ocorrência na área de um grande número 
de lagos, formulou-se para os mesmos uma classificação do ponto de vis
ta genético, abordada na seção 2.4 Geomorfogênese e registrada na Fi
gura 2.40 do presente relatório. Desse modo, aqui a qualificação dos lagos 
obedecerá à classificação proposta, embora a base cartográfica registre a 
qualificação tradicional. 

A região engloba a Unidade Geomorfológica Planície Marinha. 

2.3.1.1.1 -Unidade Geomorfológica Planície Marinha 

Essa unidade estende-se por toda costa do Rio Grande do Sul e trecho de 
Santa Catarina, que se enquadra na Folha SH.22 Porto Alegre. Aí se en
contram as cidades de Garopaba, lmbituba e Laguna em Santa Catarina 
e Torres, Tramandaí, Bonfim e Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Abrange 
uma extensão de 11.494 km2, o que equivale a 4,5% da área mapeada, co
mo assinala a Figura 2.3. Como se trata de uma área onde as ações mari
nha e eólica são pronunciadas, optou-se pela presente denominação. Pre
dominam os terraços marinhos (Atm) e os modelados eólicos (Ae) incluindo 
dunas e planícies arenosas e secundaritlmente planícies lacustres (AI) às 
margens dos lagos maiores. 

Observa-se. que a costa na área mapeada apresenta generalizadamen
te dois direcionamentos principais: um N-S, que vai da cidade de Garopa-
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Area de estudo Autor Compartimentação 

Regiões climáticas 

Araújo -Campanha 

(1930) - Serra do Sudeste 
Estado do apud - Litoral 
Aio Grande Chebataroff - Depressão Central 
do Sul (1951/2) - Missões 

- Vale do Rio Uruguai 
- Planalto 
- Serra do Nordeste 

Zonas Regiões 

- Planura de São Francisco de Paula 
Estado do -Alta - Planura de Vacaria 
Rio Grande Caldas - Planura de Cruz Alta 
do Sul (1938) - Planura das Missões 

- Região do Maciço 
- Baixa - Região da Depressão Transversal 

- Região Litórea 

Regiões naturais 

Região Santos - Litoral 
Sul (19441 - O Segundo Planalto Sedimentar ou do 

Oeste 
- As Campinas Meridionais 

Regiões fisiográficas 

Estado do Nogueira - Litoral 
Rio Grande (1948) - Escudo Rio·Grandense 
do Sul - Sedimentos Gondufinicos 

- Planalto 

Regiões naturais Sub-regiões 

- Planalto Meridional do Brasil - Serra de Nordeste 
(Setor Rio·Grandense) - De Missões 

- Planície Sedimentar Gondufinica 
- Depressão Central do Rio Grande do Sul 

(Setores Rio·Grandense e Uruguaio) 

Estado do - Planície Cristalina Platina- Atlfintica - Serras de Sudeste (R SI 
Rio Grande Chebataroff 
do Sul (1951/2) 

- Planície Costeira 
(Setores Rio-Grandense e Uruguaio) 

- Cuesta Basáltica de Haedo 
(Setores Rio·Grandense e Uruguaio) 

- Vale do Rio Uruguai - Vale do Alto Uruguai 
(vários setores imprecisos do lado - Vale do Médio Uruguai 
argentino) 

Unidades geomorfológicas do planalto 

Planalto Basáltico 
da Bacia do Almeida - Planalto das Araucárias 

Paraná· (1956) - Zona das Missões 
- Cuesta de Haedo 

Regiões fisionômicas nat;urais 

Estado do - O Litoral Rio·Grandense 
Rio Grande Rambo - A Serra do Sudeste 
do Sul (19561 - A Campanha do Sudoeste 

- A Depressão Central 
-O Planalto 

Regiões fisiográficas 

- Terceiro Planalto 
Planalto Valverde - Encosta Oriental Catarinense 
Meridional (19571 - litoral do Extremo Sul 

- Depressão Transversal 

- Províncias morfológicas 

- Relevo Estrutural e Formas Combinadas 
- Derrame Basáltico fTrapp) 

Estado do - Escudo Cristalino 
Rio Grande CNG&IGRA 
do Sul (19661 

- Relevo Sedimentar e Formas Combinadas 
- Peneplanicie da Borda da Bacia do Paraná 
- Planície Costeira e Fluvial 

Fig. 2.1 - _Ouadro evolutivo simplificado de diversas compartimentações do relevo. 
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Area de estudo Autor Cpmpartimentação 

As grandes provindas estnl~urais Õuadros morfológicos 

- Serras Cristalinas Litorêneas de Santa 
- Escudo Cristalino Atlântico Catarina 

(mais anexos terciário·quaternários) - "Serras de Sudeste" do Rio Grande do Sul 

Região Monteiro - Baixada ou Planícies Litoriineas AsSociadas 

Sul 119681 
- Zona de Circundesnudação Periférica - Fragmentos do Planalto Paleozóico em 

(sedimentos paleozóicos) Santa Catarina 
- Depressão Central do Rio Grande do Sul 

- Planalto Ocidental Basalto·Arenito 
- Planalto das Araucárias 

(capeamento mesozóico) 
- Zona das Missões: 
- Cuesra de Haedo 

Províncias morfoestruturais 

- Planalto Basáltico 
- Ptanalto Sedimentar 
- Região Rio-Grandense da Encosta 

Dissecada 
Região Bernardes - Serra de Sudeste 
Sul 11969) - Serras Baixas do Sudoeste Rio-Grandense 

(Campanha Gaúcha) 
- Depressão Central Rio-Grandense 

(do Baixo Jacuí) 
- Baixada de Laguna 
- Litoral Laguna Rio-Grandense 

Regiões morfológicas ou unidades 
geomorfológicas 

Estado do 
Müller Filho - Escudo Rio Grande 

do Sul (1970) - Depressão Periférica 
- Planalto ~asáltico 
- Cuesta de Haedo 
- Planície Costeira 

Províncias geomorfológicas 

Estado do Carraro -Planalto 
Rio Grande et afii - Depressão Periférica 
do Sul 11974) - Escudo Sul-Rio-Grandense 

- Planície Costeira 

Grandes quadros morfoestruturais 
Unidades estruturais Subunidades estruturais 

do relevo da Região Sul 

- Borda Cristalina e os Relevos dos 
- Borda Cristalina Meridional 

Maciços e Escarpas 

Região Moreira & - Faixa de Desnudação Periférica em 
Sul Uma - Zona de Desnudação Periférica Santa Catarina 

r1sm - Bacia do Paraná e os Relevos Planálticos - Depressão Central do Rio Grande do Sul 

Monoclinais e Tabulares 
- Planalto das ArauCárias 

- Zona da Cobertura Basalto·Arenítica - Zona das Missões 
ou Terceiro Planalto 

- Cuesta de Haedo 

- Domínio Litorâneo da Região Sul 
- Trecho Norte 
-Trecho Sul 

Domínios morfoestruturais Regiões geomorfológicas Unidades geomorfológicas 

- Planície Costeira Externa - Planície Marinha 

- Depósitos Sedimentares 
- Planicie Lagunar 

- Planície Costeira Interna - Planície Alúvio-Coluvionar 

- Planalto dos Campos Gerais 

Folha SH.22 - Planalto das Araucárias 
- Planalto Dissecado Aio Iguaçu-Rio Uruguai 
- Serra Geral 

Porto Alegre - Patamares da Serra Geral 
e parte das 
Folhas SH.21 Divisão adotada - Planalto das Missões - Planalto de Santo Ãngelo 
Uruguaiana neste relatório 
eSJ.22 - Bacias e Coberturas Sedimentares - Planalto da Campanha - Planalto de Uruguaiana 
Lagoa Mirim 

- Planalto Centro·Oriental de Santa Catarina - Planalto de Lages 

- Depressão Central Gaúcha 
- Depressão Rio Jacu i 
- Depressão Rio lbicuí- Aio Negro 

- Depressão do Sudeste Catarinense - Depressão da Zona Carbonifera Catarinense 

- Planalto Sui·Rio-Grandense 
- Planaltos Residuais Canguçu- Caçapava do Sul 

- Embasamentos em Estilos Complexos 
- Planalto Rebaixado Marginal 

- Serras do Leste Catarinense - Serras do Tabuleiro -ltajal 

Fig. 2.1 - Conclusão. 
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DOMINIOS MORFOESTRUTURAIS 

2.3.1. Domínio Morfoestruturat dos 
Depósitos Sedimentares 

2.3.2. Domínio Morfoestruturol das 
Sacias e Coberturas Sedimentares 

2.3.3. Domínio Morfoestruturat dos 
Embasamentos em Estilos Complexos 
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25- Santana do Uvramento(RS) 
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2?- Canguçu (RS) 
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Limite de Estado 

fig. 2.2 - Compartímentação geomorfológica: domínios morfoestruturais. 

ba até as proximidades da laguna homônima, e o outro NE-SO, daí até o 
arreio Chuí, no extremo sul do País. 

A primeira seção !N-S) caracteriza-se por apresentar um litoral recor
tado, mostrando baías e enseadas normalmente guarnecidas por pontas 
( Fig. 2.5), que quase sempre correspondem a relevos residuais pronuncia
dos. Esses relevos são constituídos de rochas graníticas da Suíte Intrusiva 
Tabuleiro. As praias nesse trecho são estreitas e arenosas onde se encon
tram dunas. Entre as cidades de Garopaba-SC e lmbituba-SC ocorrem sam
baquis, que constituem acúmulos de moluscos marinhos, fluviais e lacus
tres, podendo conter ainda restos arqueológicos (ossos e vasilhames in
teiros ou quebrados). 

A segunda seção INE-SO), ao contrário da precedente, mostra costa 
retilínea, com largas reentrâncias e amplos avanços em direção ao mar. Nesse 
trecho em toda sua extensão o mapa geomorfológico registrou formações 
dunares. Essas dunas atuais encontram-se ativas em alguns locais { Est. 2.1 
A) e semi-estabilizadas pela vegetação em outros. Desse modo predomi
nam os modelados eólicos (Ae) e secundariamente os terraços marinhos, 
onde se encontram cordões de restingas localizadas nas proximidades de 
Torres-RS e abaixo da laguna dos Patos. Paleofalésias foram registradas pró
ximas às margens noroeste do lago do Sombrio, bem como grutas de abra
são marinha !Est. 2.1 B). Também no lago ltapeva encontra-se caverna ma
rinha, entalhada no Arenito Botucatu, evidenciando um nível de mar alto 
do último período interglacial !Delaney, 1965). 

Destaca-se na Planície Marinha o promontório de Torres, que constitui 
um dos pontos turísticos da área. Corresponde a três torres (Centro, Gua
rita e de Fora) constituídas de rochas efusivas da Formação Serra Geral, 
as quais correspondem à única ocorrência de afloramento de basalto na 
costa leste da América do Sul. segundo Delaney 11965). O basalto apre-
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senta juntas colunares e cai em falésia abrupta para o mar. Na torre do Centro 
encontra-se uma plataforma de abrasão, ocorrendo rias suas proximidades 
duas cavernas marinhas conhecidas como Diamantina e Furninhas, além 
de uma terceira, no extremo norte, denominada de Portão. A torre de Gua
rita é provavelmente a mais famosa "torre de pedra" do sul do País. Com
posta de Arenito Botucatu, mostra estratificação cruzada na base e basal
to com disjunção colunar próximo ao topo. O arenito apresenta entalhe 
oriundo de abrasão marinha. Na base da torre de Fora e nos demais penhas
cos basálticos da área ocorrem acúmulos de tálus, o que levou Pimienta 
apud Delaney (1965) a considerá-los como brechas de falha. São consti
tuídos na maioria de blocos de basalto e seixos de arenito silicíficado, qua
se sempre angulosos. Essa segunda seção é um trecho rico em pequenas 
lagunas, tal como ocorre entre Tramandaí-RS e Balneário do Quíntão-RS: 
lagunas Porteira do Peixoto, Capão Alto e Charqueada. Essas lagunas, na 
época das chuvas, se comunicam com o oceano através de um pequeno 
canal conhecido regionalmente como sangradouro. Geralmente os sangra
douros possuem aproximadamente 1 m de profundidade e algumas deze
nas de metros de largura, apresentando um padrão anastomosado. São for
mados porque o filete de rolamentos acumula-se nas áreas baixas dentro 
dos campos de dunas e ao atingir a praia sulca a areia, transportando-a pa
ra o mar, deixando conseqüentemente um pequeno canal. Os sangradou
ros durante os meses chuvosos çhegam a impedir o tráfego. 

Alguns rios deságuam diretamente no oceano como o Mampituba, o 
Araranguá e o Urussanga. O rio Tubarão desemboca, através de um delta 
de laguna, nas proximidades da cidade de Laguna-se. Já o Araranguá tem 
sua foz desviada para norte por uma restinga arenosa. Os demais mostram 
simples desembocaduras. A barra do rio Grande, no sul da Planície Mari
nha, apresenta um canal fundo !12 a 16 mJ que possibilita a entrada de na-



vias de grande calado. O canal é mantido aberto por dragagem, em fun
ção da contínua deposição de sedimentos, motivada pela variação de sali
nidade dentro do mesmo, fazendo com que os sedimentos argilosos trazi
dos pela água doce da laguna dos Patos floculem ao entrar em contato com 
a água salobre ou salgada (Delaney 1965). 

Encontram-se também na Unidade Geomorfológica Planície Marinha 
áreas pantanosas, de água doce, conhecidas como banhados, destacando
se pela extensão o do Taim. Localizam-se a norte da laguna Mangueira e 
correspondem à área identificada no presente mapeamento como planí
cie lacustre. Sabe-se que essa área está sendo drenada para posterior utili
zação agrícola. 

2.3.1.2- Região Geomorfológica Planície Costeira Interna 

A presente região constitui uma área baixa, posicionada entre a Unidade 
Planície Marinha a leste e os relevos planálticos a oeste, onde se alojam os 
lagos costeiros. Ocupa 17.879 km2, ou seja, 7,0% das Folhas em estudo. 

Nessa região dominam os modelados esculpidos em depósitos de ori
gem continental, ocorrendo em pequenos trechos, geralmente às margens 
da laguna dos Patos, os modelados derivados do remanejamento eólico, 
originando dunas atuais. Predomina vegetação Pioneira, já alterada pela 
ação antrópica, onde ocorrem dominantes Planossolos Solódicos, Glei Pou
co Húmico Solódico e Areias Quartzosas. 

A denominação da região foi dada em função da sua localização espa
cial no domínio. Abrange duas unidades geomorfológicas: Planície Lagu
nar e Planície Alúvio-Coluvionar. 

2.3.1.2.1 - Unidade Geomorfológica Planície Lagunar 

Posicionada aproximadamente entre as Unidades Geomorfológicas Planície 
Marinha, a leste, e Alúvío-Coluvionar, a oeste, a presente unidade estende-se 
por 9. 706 km2, ou seja, 3,8% da área mapeada, como ilustra a Figura 2.3. 
É nessa unidade que estão localizados os mais extensos lagos do País. As 
cidades mais importantes encontradas na Planície Laguna r são Osório-AS 
e Palmares do Sui-RS. A deposição laguna r e as formas ligadas a essa de
posição foram os fatores que levaram a que se denominasse a unidade de 
Planície Lagunar. 

Caracteriza-se por ser uma área plana, homogênea, sem dissecação, 
onde dominam os modelados de acumulação representados pelas planí
cies e terraços lacustres (AI, A tU. A planície fluvial (Af) do baixo curso do 
rio Jacuí, na área de desembocadura na laguna Guaíba, por se encontrar 
encaixada no terraço lacustre, relacionado também a Guaíba, foi incluída 
na presente unidade geomorfológica. Em alguns trechos às margens dos 
lagos maiores, o retrabalhamento eólico nas praias lagunares, cujo mate
rial arenoso já constitui retrabalhamento pelas ondas da laguna em anti
gas restingas, originou modelados eólicos lAel, onde ocorrem dunas, 
destacando-se também a presença de cordões lacustres localizados em al
guns trechos das planícies lacustres. 

Delaney (1960, 1965), estudando a área costeira do Rio Grande do Sul, 
formulou uma classificação para os lagos, da qual no presente relatório 
destacam-se quatro tipos: 
- 1? tipo: grandes lagoas ou lagunas representadas pelas dos Patos, Mi
rim e Mangueira; são extensas e apresentam forma alongada na direção 
geral NE-SO. As lagunas dos Patos e Mirim se interligam pelo canal de São 
Gonçalo e a comunicação entre a dos Patos com o mar é feita através da 
barra do rio Grande. As margens dessas lagunas são recurvadas e guarne
cidas por pontas. Estas constituem esporões arenosos em cúspide ao lon
go das praias das lagunas dos Patos e Mirim. São constituídas fora de li
nha de praia por correntes, geralmente bidirecionais, podendo ser tanto con
vergentes como de direções variadas. Destacam-se na laguna dos Patos 
as de Tapes, da Feitoria, da barra do Bojuru e o pontal das Desertas. Em 
algumas dessas pontas encontram-se faróis que orientam a navegação. Na 
laguna Mirim destacam-se as pontas do Juncal, Potaquari e dos Afoga
dos. Na Guaíba as praias são tipicamente arqueadas, constituídas de areias 
quartzosas e feldspáticas de granulação grossa e fina; 
- 2? tipo: são as lagoas em rosário, encontradas principalmente na Planí
cie Marinha; são alongadas acompanhando a direção da costa e encontram
se separadas do mar por uma faixa de dunas. Salientam-se as lagunas da 
Porteira do Peixoto, Capão Alto, Quintão, Charqueada, entre outras; 
- 3? tipo: correspondem às "grandes lagoas, topograficamente relacio
nadas com rochas mais antigas" ( Delaney, 1965). As principais são os la
gos dos Quadros, dos Barros e ltapeva. Na descrição do autor, o lago dos 
Quadros apresenta forma similar a uma grande frigideira, mais inclinada nas 

margens e achatada no fundo. A sul e noroeste afiara o Arenito Botucatu, 
encontrando-se basalto a norte. Os lagos dos Barros e ltapeva para Dela
ney (op. cit.) são "grandes lagos bordejados por basalto Serra Geral e are
nito Botucatu". O conjunto representado pela laguna do I ma ruí, que na sua 
porção norte é conhecida como lagoa do Mirim e em sua porção sul da la
guna Santo Antônio, pode ser enquadrado nesse 3? tipo, embora este
ja relacionado a rochas pré-cambrianas; e 
- 4? tipo: são as lagoas cordiformes, dada a semelhança com formato do 
coração, localizadas principalmente entre as cidades de Cidreira-AS e Torres
R S. Segundo Delaney (1960) existem na área aproximadamente 321agoas 
desse tipo. Algumas são bem delineadas, como é o caso do lago dos Bar
ros; outras formam um conjunto de dois corações, como por exemplo os 
lagos da Pinguela, do Palmital e das Malvas (Fig. 2.6) 

Constatou-se no presente mapeamento, através de documentação car
tográfica datada de 1959 e de imagens de radar de 1975, que o processo 
de colmatagem é bastante acentuado na área dos lagos da Pinguela, do 
Palmital e das Malvas. Assim, na Figura 2.6 a situação A registra que, em 
1959, os lagos das Malvas e do Passo eram interligados, enquanto que a 
situação B mostra que na época do imageamento radargramétrico (1975) 
os lagos já se encontravam isolados pela colmatagem, processo que pro
vocou também a diminuição dos demais lagos na área, como assinala a Fi
gura 2.7. 

O rio Jacuí passa a integrar a Planície Lagunar a partir da confluência 
com o rio Jaguari, nas proximidades de São Jerônimo-R S. Daí até desa
guar na Guaíba, o rio Jacuí apresenta traçado aproximadamente retilíneo 
0-E com inflexões NE-SO e NO-SE, onde ocorrem duas alongadas ilhas 
fluviais. Na sua foz o rio se bifurca em braços principais e outros secundá
rios, configurando um delta. Nessa área, a imagem de radar revela a ocor
rência de sedimentação intensa, que promove a colmatagem na desem
bocadura do rio. Nessa área também desembocam os rios Caí, dos Sinos 
e Gravataí. 

A Guaíba tem sido tratada por diversos autores como um rio; entretan
to Oliveira (1979) discutindo exaustivamente a origem da mesma, concluiu 
que a Guaíba enquadra-se na categoria de lago e não de estuário ou rio co
mo tem sido considerada. Admitindo-se, por outro lado, que se trata de um 
tipo de lago de barragem marinha, qualifica-se a Guaíba como laguna. 

2.3.1.2.2- Unidade Geomorfológica Planície Alúvio-Coluvionar 

Corresponde à superfície plana, rampeada suavemente para leste, em 
alguns trechos descontínuas, posicionada entre a Planície Lagunar a leste 
e os relevos das Regiões Geomorfológicas Planaltos das Araucárias e Sul
Rio-Grandense a oeste, abrangendo 8.173 km2, ou seja, 3,2% da área ma
peada (Fig. 2.3). Araranguá-SC, Tuba_rão-SC, S. Lourenço do Sui-RS e 
Pelotas-AS, na Folha SH.22 Porto Alegre, e Jaguarão-RS, na Folha Sl.22 
Lagoa Mirim, são as principais cidades que se localizam na Planície Alúvio
Coluvionar. O seu posicionamento espacial possibilita enquadrá-la, do ponto 
de vista de origem da deposição, como área de transição entre influências 
continental e marinha. 

Nas áreas de influência continental predominam os modelados planos 
ou embaciados (Acl, resultantes da convergência de leques coluviais de 
espraiamento, cones de dejeção ou concentração de depósitos de enxu r
radas nas partes terminais de rampas de pedimentos (Est. 2.11 A). Ocor
rem ainda formas de topo plano ou baixos tabuleiros. 

Encravada na Planície Lagunar, nas proximidades da laguna dos Patos, 
encontra-se uma área alongada no sentido SO-NE, que corresponde à co
xilha das Lombas. Corresponde a antigas dunas dissipadas, onde se pro
cessou uma dissecação do tipo homogênea com densidade de drenagem 
fina, e média, cujo aprofundamento de vale varia de20a 33m (Dfl e Dm1) 
e 35 a 45 m (Df2); trata-se de uma área de deposição eólica, cujo material 
encontra-se cimentado por óxidos, oriundos de processos pedogenéticos 
que se instalaram na área. A altitude da coxilha das Lombas varia de 40 a 
150m e seu limite leste é feito por ressaltas bem marcados, na direção SO
NE, que correspondem provavelmente a uma paleofalésia. 

Os principais rios que drenam a unidade, como o baixo curso do rio Ca
maquã, arroio Grande, arroio Pelotas, arroio Contrabandista e rio Piratini 
na Folha SH.22 Porto Alegre, deságuam na laguna dos Patos, enquanto 
que os arroios Parapó, Chasqueiro, Grande, Juncal e baixo curso do rio Ja
guarão na Folha Sl.22 deságuam na laguna Mirim. Todos esses cursos de 
água apresentam planícies fluviais (A f) ou correm encaixados em terraços 
fluviais (Atf). 

A Unidade Geomorfológica Planície Alúvio-Coluvionar em termos de 
características de formações superficiais apresenta duas situações: a pri-

GEOMORFOLOGIA/325 



8°00' 
' ~ ,[: 

~ PLANALTO 
DAS MISSÕES I 

~"~-..y' 
"'-" 

.~~LJ 
~~-

5ZOoo 

DEPRESSÃO 
DO 

SUDESTE 
CATARINENSE 

PLANALTO 
DAS 

ARAUCÁRIAS 
SERRAS 

DO 
LESTE 

480 oo' 
2B"oo' 

11- CATARINENSE 

PLANALTO 

~DA CAMPANHA , 

!J' DEPRESSÃO CENTRAL GAÚCHA 

-" 
~-Jf ' ' ~ PLANÍCIES COSTEIRAS 

~ INTERNA E EXTERNA 

~-
.,o 

PLANALTO '1.0 
\ 

~ •\ SUL RIO-GRANDENSE ... 

' bo 

' 
ú~ 

o 
,~ 

uGu4, o"' 
v o " 

'• -<-' 
·~~ 

-<-" 
\ ~ 

~ 
~-- 'Loguno o 

REGIÕES GEOMORFOLÓGICAS 
Alirlm 

} 
~ 

(r' 
, '?' 

41 
(J 

' o I 

o 120km 

3 4000' 34° oo' 
58°00' 4800o' 

DOMÍNIOS MORFOESTRUTURAIS REGIO"ES GEOMORFOLÓGICAS UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS 

Denominação 
km• ,o/o 

Denominoçdo 
km2 % 

Denomlnaçcfo 
km2 % 

Ara a T Arao T o Arao T o R 

2.3.1 2.3.1.1 2.3.1.1.1 
Planície Costeiro Externo 11.494 4,5 39,3 Planície Marinha 11.494 4,5 39,3 100,0 

I- DEPÓSITOS 29.373 11,5 2.3.1.2 2.3.1.2.1 
SEDIMENTARES Planície Laounor 9.706 3,8 33,1 6416 

Planície Costeiro Interno 17.879 7,0 60,7 
2.3.1.2.2 

Plan(cfe AIÚvio-Coluvionor 8.173 3,2 27,6 45,4 

2.3.2 2.3.2.1.1 
Planalto dos Campos Gerais 36.014 14,1 2.2.,7 58,4 

2.3.2.1 
2'3'2.l.~lanolto Dissecado 8.428 3,3 5,4 14,0 

Planalto dos Araucárias 61.300 2.4,0 38,8 Rio IQuQçu-Rio Uruouai 
2.3.2.1.3 

13.282 21,3 Serra Geral 5,2 8,3 

2.3.2.1.4 
Patamares do Serra Geral 3.576 1,4 2,4 6,3 

Ir -SACIAS E COBERTll- 158.360 62,0 2.3.2.2 2.3.2.2.1 
RAS SEDIMENTARES Planalto dos Micsó'es 30.140 11,8 19,0 Planalto de Santo Ânt;~elo 30.140 11,8 19,0 100,0 

2.3.2.3 2.3.2.3.1 
Planalto da Componho 30.395 11,9 19,1 Planalto de Uruguaiana 30.395 11,9 19,1 tOOP 

2.3.2.4 
Planalto Centro ·Oriental 
de Santa Catarina 

511 0,2 0,3 
2.3.2.4.1 

Plonal!o de Lages 511 0,2 0,3 100,0 

2.3.2.5 2
·
3

·
2

·
5

·bapressclo Rio Jacu! 14.814 9.6 44,6 5,8 
Depressd'o Central Gaúcha 33.971 13,3 21,5 

2.3. 2 .~'2oeprassõo Rio lbicui- 19.\!17 7,5 11 ,9 55,4 
Rio Negro 

2.3.2.6 
Depre.,ão do Sudeate 2.043 0,8 1,3 
Catarinense 

2'3·
2

.6.
1
Depressd'o da Zona 
Carbonífero Cotorinense 

2.043 0,8 I ,3 100,0 

2.3.3 2.3.3.1 2·3·
3

'
1
'
1
Ptanattos Residuais Canguçu- 32.0 

Planalto 15.070 5,9 30,0 
46.742 18,3 94,0 Cocooava do Sul m -EMBASAMENTOS EM 49.807 19,5 

Sui·Rio-Grandense 2.3.3.1.2 
ESTILOS COMPLEXOS > Planalto Rebaixado Marginal 31.672 12,4 64 o 68,0 

2.3.3.2. 2.3.3.2.1 
Serras do Liste Catarinense 3.065 1,2 6,0 Serras do Tabulolro-ttajaÍ 3.065 1,2 6,0 100,0 

SUBTOTAL 237.540 93,0 

MODELADOS _DE T' Percentual em reloçtlo à área total mapeada 
ACUMULAÇAO 

17.880 7,0 o' Percentual em rotoçlio à ôreo do Domínio Morfoestrutural o que pertence 
R= Percentual em reloçdo à área do Regid'o Geomorfotógico o que pertence 

TOTAL 255.420 100,0 (obs.: para os cálculos não se considerQu a mosao d'água) 

Fig. 2.3 - Companimentação geomorfológica da Folha SH.22 Porto Alegre e parte das Folhas SH.21 Uruguaiana e SI.22Lagoa Mirim. 
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Fig. 2.5 - Costa reconada da Planície Marinha e relevos dissecactos das Serras do Taboleiro 
ltajal !Folha SH.22·X·Bl . 
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me ira, encontrada entre a Unidade Geomorfológica Depressão da Zona Car
bonifera Catarinense (a norte I até as proximidades da cidade de Osório, apre
senta um material grosseiro, heterométrico, misturado com finos (Est. 2.11 
Bl. Esse material provém da área escarpada da serra Geral. A partir de Osório 
para sul, o material, embora grosseiro, é selecionado. 

2.3.2 - Domínio Morfoestrutural das Bacias e Coberturas Sedimentares 

O Domínio Morfoestrutural das Bacias e Coberturas Sedimentares abran
ge as Folhas SH.21 Uruguaiana e SH .22 Porto Alegre, perfazendo 62% da 
área estudada, que equivalem a 158.360 km2 (Figs. 2.2 e 2.3). Para leste, 
está em contato com o Domínio Morfoestrutural dos Depósitos Sedimen
tares através de um relevo escarpado, regionalmente conhecido como Apa
rados da Serra, de grande desnfvel altimétrico. Para nordeste, sul e sudoeste 
o tipo de contato com o Domínio Morfoestrutural dos Embasamentos em 
Estilos Complexos configura-se bastante diverso do anterior, apresentando
se com coalescência de superfícies, por se efetuar através das áreas mais 
rebaixadas do domlnio morfoestrutural em questão. 

No tocante ao embasamento geológico, corresponde à Provfncia Pa
raná definida pelo mapeamento do Projeto RADAMBRASIL, englobando 
rochas da Bacia do Paraná, onde as formas de relevo foram esculpidas tanto 
em litologias da fase de sedimentação paleozóica como mesozóica quan
to da fase predominantemente efusiva, juracretácíca, e posterior cobertu· 
ra terciária. 

A área, composta predominantemente por litologias juracretácicas, re
ferentes ao evento de intenso e extenso vulcanismo fissura!, ocupa uma 
superficie de 121 .835 km2 que representam 47,7% da área estudada. As ro
chas efusivas que compõem a Formação Serre Geral englobam basaltos 
e fenobasaltos, aos quais estão associados diques e corpos tabulares de 
diabásio, que nem sempre se refletem positivamente no relevo. Entre as la
vas basálticas ocorrem intercalações de arenitos interderrames de origem 
eólica e de granulação fina à média. Nessa formação foram incluldas bre
chas e ocorrências de rochas vulcânicas ácidas como riolitos, riodacitos 
e dacitos félsicos. Do ponto de vista geomorfológico, traduz-se por um vasto 
planalto do tipo monoclinal, cujas cotas altimétricas decaem para oeste, 
em direção ao rio Uruguai, de modo geral de 1.200 para 100m. Essa super
fície mostra feições geomorfológicas distintas, apresentando áreas inten
samente dissecadas, onde a rede de drenagem, obedecendo às condicio
nantes estruturais, promoveu uma dissecação do tipo diferencial, entre mea
das por superficies aplanadas desn.udadas ora retocadas ora degradadas 
na Folha SH.22 Porto Alegre. Para oeste, em direção ao rio Uruguai, 
encontra-se vasta superfície, fraca e mediana mente dissecada em forma 
de colinas de topos planos. Na porção sudoeste da Folha S H .21 Uruguaia
na observam-se de modo geral áreas aplanadas desnudadas, interpenetradas 
por uma superfície relativamente plana, topograficamente mais baixa, que 
se refere ao Pediplano do Médio Rio Uruguai. Os relevos planálticos, pre
dominantemente desenvolvidos sobre rochas efusivas, compreendem trils 
regiões geomorfológicas: Planalto das Araucárias, Planalto das Missões 
e Planalto da Campanha (Fig. 2.3). 

Nas áreas periféricas do Domlnio Morfoestrutural das Bacias e Cober
turas Sedimentares em contato com o Domínio Morfoestrutural dos Em
basamentos em Estilos Complexos, os sucessivos e intensos processos ero
sivos atuancio sobre o espesso pacote de rochas efusivas provocaram o con
tínuo recuo da linha de escarpa, exumando as litologias sedimentares me
sozóicas e em especial as paleozóicas que resultaram na existência de um 
vão deprimido, de posição interplanáltica, onde foram esculpidas, generi
camente, formas de relevo convexas, regionalmente conhecidas como co
xilhas, que se apresentam dispostas ao lado de superfícies planas, rampea
das, constituindo uma dissecação homogênea. Correspondem a uma su
perflcie de 36.525 km2 que equivalem a 14,3% da área mapeada e com
preendem três regiões geomorfológicas que se apresentam com descon
tinuidade espacial: Depressão Central Gaúcha, Depressão do Sudeste Ca
tarinense e Planalto Centro-Oriental de Santa Catarina IFig. 2.3), esta com 
características geomorfológicas bem distintas das outras duas. 

O contato entre a superfície planáltica, constituída por rochas efusivas 
em especial, com a interplanáltica composta de rochas sedimentares me
sozóicas e paleozóicas principalmente, faz-se de modo geral através de es
carpamento bem pronunciado, especialmente a nordeste, cuja área é re
gionalmente conhecida por Aparados da Serra. A sul, com direção geral 
E-0, o escarpamento é menos pronunciado, chegando a desaparecer na 
porção centro-oeste da Folha SH.21 Uruguaia na, nas proximidades dos ar
roios Jaguari e Lajeado Grande, ambos afluentes do rio lbicui, voltando a . 
ser marcante a sul do mesmo. 
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Situação B - Levantamento 
Fonte DSG- MG. 1979 
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Fig. 2.6 - Velocidade da colmatagem na Planície Lagunar. 

Os principais eixos de drenagem estão representados pelos rios que for
mam as bacias do Uruguai e Jacuí ( Fig. 2.2). O rio Uruguai tem como seus 
formadores os rios Pelotas e Canoas, localizados na Folha SH .22 Porto Ale
gre, na área referente aos relevos planálticos, nas proximidades dos Apa
rados da Serra; seus principais afluentes na área mapeada estão na Folha 
SH.21 Uruguaiana, representados pelos rios Piratini., lbicuí e Quaraí. O rio 
Jacuí também com suas nascentes nas áreas de planalto possui, a princí
pio, direção geral N-S, infletindo para SE na área interplanáltica e, ao rece
ber o rio Vaca caí, toma direção geral O-E, indo desaguar na laguna Guaí
ba. Seus principais afluentes são os rios Vacacaí, Santa Bárbara, Pardo e 
Taquari. 

2.3.2.1 - Região Geomorfológica Planalto das Araucárias 

A Região Geomorfológica Planalto das Araucárias corresponde à porção 
mais oriental do Domínio Morfoestrutural das Bacias e Coberturas Sedi
mentares abrangendo trechos do Estado do Rio Grande do Sul e a porção 
sul do Estado de Santa Catarina. Estende-se predominantemente pela Fo
lha SH.22 Porto Alegre, prolongando-se pela Folha SH .21 Uruguaiana e in
tegrando, a norte, com a Folha SG.22 Curitiba. Ocupa uma superfície de 
61.300 km2, que equivalem a 38,8% dq. Domínio Morfoestrutural das Ba
cias e Coberturas Sedimentares, representando sua maior região geomor
fológica. Refere-se a 24,0% de toda a área mapeada (Fig. 2.3). 

Limita-se com outras regiões geomorfológicas: a nordeste com a De
pressão do Sudeste Catarinense, a leste com a Planície Costeira ,Interna, 
a sul com a Depressão Central Gaúcha e a oeste com o Planalto das Mis
sões e o Planalto da Campanha. 

O contato com a Região Geomorfológica Depressão do Sudeste Cata
rinense, assim como com a Região Geomorfológica Planície Costeira In
terna, faz-se através de um escarpamento abrupto, por vezes com 1.000 
m de desnível. Esse paredão rochoso que apresenta vertentes de facetas 
triangulares é conhecido regionalmente como Aparados da Serra. Para sul, 
seu contato com a Depressão Central Gaúcha é também bastante nítido 

e marcante, processando-se através de um escarpamento, mais rebaixado 
e festonado, conhecido regionalmente por "Região Serrana". Com a Re:
gião Geomorfológica Planalto das Missões o contato faz-se de modo gra
dacional. O limite com o Planalto da Campanha dá-se geralmente através 
de rupturas de declive. 

As formas de relevo da Região Geomorfológica Planalto das Araucá
rias foram esculpidas especialmente em rochas efusivas ácidas da Forma
ção Serra G era I, que ocorrem normalmente capeando as rochas efusivas 
básicas que correspondem, geralmente, aos relevos mais conservados dessa 
região geomorfológica. Em áreas mais restritas, os modelados de disseca
ção do relevo se desenvolveram em rochas efusivas básicas, geralmente 
resultando em formas de relevo mais dissecadas. Outras vezes, posiciona
das nas partes basais das vertentes escarpadas que ocorrem nas bordas 
da Região Geomorfológica Planalto das Araucárias, as formas de relevo 
desenvolvem-se em arenitos da Formação Botucatu, siltitos, siltitos are
nosos com intercalações de arenitos finos, da Formação Rosário do Sul; 
além de lamitos, argilitos e arenitos finos da Formação Estrada Nova. 

Os principais rios que atravessam a Região Geomorfológica Planalto das 
Araucárias são: rio Pelotas- formador do rio Uruguai e limite político en
tre os Estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina; rio Taquari e seu for
mador - rio das Antas; rio Caí, rio dos Sinos, todos eles geralmente em 
seus alto e médio cursos. Afora o rio Pelotas, todos os outros referidos per
tencem à bacia de drenagem do rio Jacu i. 

Nas áreas de relevo do tipo conservado, geralmente associadas a Cam
bissolos Brunos, observa-se a predominância de cobertura vegetal de Sa
vana Gramíneo-Lenhosa com floresta-de-galeria e capões com presença 
de Araucaria angustifolia. Para oeste, à medida que se aproxima de seu con
tato com a Região Geomorfológica Planalto das Missões, onde prevalece 
o caráter transicional das condições geomorfológicas, a cobertura vegetal 
original refere-se à Floresta Ombrófila Mista, hoje substituída por culturas 
cíclicas. Nas áreas de maior dissecação do relevo e também condiciona
das a uma maior umidade atmosférica, como nas partes escarpadas dos 
Aparados da Serra, a leste, e nos profundos entalhamentos dos vales dos 
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F"og. 2 .7 - fe;çJo da co4motaQem na Planlcie Lagunar (folha SH.22·X.Cl. 

rios das Antas e Taquari, em especial, desenvolve-se a Floresta Estacionai 
Decidual, em parte substitui da por Vegetação Secundária, onde se encon
tram Solos Litólicos. 

Almeida (19561 denominou a área de Planalto das Araucárias, que apre
sentava seu limite mais para oeste. A denominação foi mantida no presen
te mapeamento, a nível de região geomorfológica, ocupando de modo ge
ral a parte nordeste da área mapeada, englobando relevos conservados e 
dissecados de planaltos e suas bordas escarpadas, onde a cobertura ve
getal florestal dominante apresenta a constante presença de Araucaris 
angusufolia. 

As caracteristicas geomorfológicas da Regi !lo Geomorfológica Planal
to das Araucárias sllo bastante heterogêneas, variando desde formas de 
relevo amplas e aplanadas até o nlvel mais profundo de entalhamento, re
gistrando 620 m de aprofundamento na área dos Aparados da Serra. Essa 
diversidade nas caracterlsticas geomorfológlcas é bastante visível na i ma· 
gem de radar, apresentando-se bem individualizada a nfvel de ur:tidade geo
morfológica, como ilustra a Figura 2.8. Nessa regiilo, foram identificadas 
quatro unidades geomorfológicas: Planalto dos Campos Gerais, Planalto 
Dissecado Rio Iguaçu-Rio Uruguai, Serra Geral e Patamares da Serra Geral. 

2.3.2.1.1 - Unidade Geomorfológica Planalto dos Campos Gerais 

Esta unidade geomorfológica apresenta sua maior área na Folha SH .22 Porto 
Alegre, avança pela Folha SH.21 Uruguaiana e prolonga-se para norte, pe· 
la Folha SG.22 Curitiba e SF.22 Paranapanema. Abrange uma superflcie 
de36.014 km2, que corresponde a 58,4% da Regíllo Geomorfológica Pia· 
nalto das Araucárias, 22,7% do Domínio Morfoestrutural das Sacias e Co
berturas Sedimentares e a 14,1% da área total estudada. Representa am
pla área elevada, onde se registram as maiores cotas altimétricas de todo 
o domlnio. Apresenta-se como uma superflcie inclinada, com caimento na
tural para oeste. As cotas mais elevadas, a leste, estão próxir:rlasao conta· 
to com a Unidade Geombrfológica Serra Geral, na ordem de 1.100 e 1.200 
m. Nas Folhas SH.22-X-A e X-B registram-se cotas superiores a 1.500 m 
de altitude, ocorrendo relevos residuais acima de 1.800 m, caso d6 Morro 
da Igreja, com 1.822 m de altitude, segundo carta topográfica na escàla 
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1:50.000, datada de 1976e publicada pelo IBGE. As menores cotas altimé
tricas estão a oeste, em torno de 500 m, próximas ao contato com a Unida
de Geomorfológica Planalto de Santo Angelo. 

A Unidade Geomorfológica Planalto dos Campos Gerais apresenta-se 
espacialmente descontlnua, separada por áreas de relevo mais dissecado, 
correspondentes às Unidades Geomorfológicas Planalto Dissecado Rio 
Iguaçu- Rio Uruguai e Serra Geral 1~-:ig . 2 .9). As formas de relevo 
desenvolveram-se especialmente em rochas efusivas de composição áci
da, que normalmente se apresentam tapeando as efusivas bàsicas, per
tencentes à Formaç!o Serra Geral. 

O Planalto dos Campos Gerais caracteriza-se a oeste por um relevo re
lativamente plano e conservado, representado por superflcies de aplana
manto desnudadas retocadas e degradadas. De modo geral, desenvolveram
se por extensas áreas nas posições interfluviais dos rios Cal e das Antas 
e deste com o rio Pelotas em seus altos cursos. Essas superflcies de apla
namento, elaboradas por processo de pediplanação em conseqOência de 
ataques erosivos sucessivos, indicam a predominância dos processos de 
erosllo areolar, truncando rochas sãs ou pouco alteradas. Na maioria das 
vezes elas se apresentam em estâgio de degradação, estando, geralmen
te, separadas por ressaltas topográficos ou escarpas, de outros tipos de mo
delados correspondentes a sistemas morfogenéticos subseqüentes. As for
mas de relevo demonstram a ocorrência de etapas evolutivas de disseca
ção, observando-se áreas bastante conservadas de morfologia planar ( Pl, 
outras onde a erosão conseguiu alargar vales, deixando muitas vezes rup
turas de declive de pequenos desnlveis, constituindo-se num plano reto
cado desnudado IPru) (Est. 2.111 AI. Em outras âreasa erosão conseguiu 
alargar extensos vales e deixou resíduos de antiga superfície de aplanarnento. 
O esfacelamento da antiga superflcie planar caracterizou o que se deno· 
mina de aplanamento degradado desnudado (Pgu). Conf~gura-se por áreas 
com sucessão de colinas isoladas entre si por amplos vales de fundo cha
to, que representam antigos nichos de erosão, atualmente com cobertura 
vegetal de campos, especialmente. Os topos das colinas, geralmente, s4o 
planos, observando-se rupturas de declive nas encostas. 

No Planalto dos Campos Gerais a ocorrência de linhas estruturais, que 
estão normalmente ocupadas pelos cursos de água da área é freqüente e 
generalizada, apresentando-se com diversas orientações. Na imagem de 
radar essa condiç!o é identificada por um padrão textural"uniforme-liso", 
recortado por sulcos lineares. Esse padrão "uniforme" é salientado pela co
benura vegetal de campos predominante na área. Disseminados ocorrem 
capões e florestas-de-galeria, compostas de araucárias, em especial. Se
gundo o mapeamento da Divisão de Vegetação, predomina Savana 
Gramíneo-Lenhosa (Campos) com presença de floresta-de-galeria. Atual
mente está ocorrendo um processo natural de expansão da Floresta qm
brófila Mista sobre a Regiao de Savana, devido às condições climatoeda
fológicas vigentes. Nos trabalhos de campo constatou-se que a floresta de 
araucárias em forma de capões e florestas-de-galeria vêm sendo desma
tadas especialmente através da aç!o de queimadas. 

O leste da Unidade Geomorfológica Planalto dos Campos Gerais ca
racteriza-se por formas de relevo de dissecação diferencial, traduzidas por 
profundos entalhamentos fluviais que se apresentam embutidos em linhas 
estruturais. Entre uma e outra drenagem deste tipo ocorrem inúmeros ar
roios incipientes, também seguindo orientações estruturais. A grande pro
ximidade desses canais fluviais confere à érea uma maior dissecaç!lo que 
se apresenta marcante na imagem de radar, como se pode observar nos 
arredores da cidade de Bento Gonçalves-AS, no lnterflúvio Taquari e Cal. 
A ârea de Caxias do Sul apresenta-se com formas de relevo mais conser
vadas, como remanescente da antiga superflcie de aplanarnento retocada 
pelos processos erosivos atuantes na área, em meio a relevos dissecados. 
A área de relevo dissecada pela drenagem do rio Tainhas apresenta sulcos 
estruturais com orientações ESE-ONO e SSE-NNO, entrando em contato 
com relevos conservados através de rupturas de declive. 

Na Unidade Geomorfológica Planalto dos Campos Gerais, a ocorrên
cia de linhas de pedra, que sao compostas predominantemente por geo
dos, é generalizada. De modo geral, as linhas de pedra assentam-se sobre 
a rocha sã ou alterada e estilo recobenas por camadas de colúvio de es
pessura variável, mas não profunda. 

Essas linhas de pedra observadas nos cortes de estrada estão associa
das a formas de relevos em colinas de topo plano por vezes, separadas uma 
das outras por áreas deprimidas, brejosas - dales , de conformação cir
cular, podendo registrar a presença de relevos residuais, com afloramen
tos rochosos. As caracterlsticas gerais do relevo permitem dividir o Planal
to dos Campos Gerais em dois setores: 



ng 2.8 - Compartmentac;io do Planalto d&s Anl~tll$ (folha SH.22·X·AI. 
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fíg. 2.9 - Planalto dos Campos Gerais com lnterpenettaçilo do Planalto Dissecado Rio Iguaçu
Rio Uruguai no vale do rio Pelotas I Folha SH.22·X·A1. 

AI Setor Vacaria 

Corresponde à área interfluvial do rio Pelotas (formador do rio Uruguai) e 
do rio das Antas (formador do rio Taquari) e abrange as Folhas SH.22-V-B 
e X-A. Nesse setor há maior diferenciação de modelados de dissecação do 
relevo, registrando-se grande érea com relevos de dissecação homogênea, 
constituldos por amplas colinas secionadas por vales fluviais com aprofun· 
damentos que variam de 32 a 50 m ( Dg11. Essas formas são mais constan
tes para oeste, à medida que vai se aproximando do contato com a Unida
de Geomorfol6gica Planalto de Santo Ãngero. Esses relevos dissecados em 
colinas de topo plano e pequena amplitude entre topo e vale (Dg1) 
aprese·ntam-se por vezes em dois niveis topogréficos distintos e separados 
através de rupturas de declive mapeadas corno ressaltos, que chegam a ai· 
cançar grande continuidade espacial, como se observa a oeste da cidade 
de Vacaria, especialmente relacionada à dissecação dosfiOS da Telha e ltuim. 

Em áreas mais restritas ocorrem colinas alongadas e por vezes de me
nores extensões, com aprofundamentos fluviais entre 57 e 75 m (0g2, Dm2J. 
As formas de relevo referentes é dissecação com controle estrutural e maior 
entalhamento da drenagem estão associadas aos altos cursos dos aftuen· 
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tes do rio das Antas. Os sulcos estruturais que se constituem numa das ca
racter1sticas dessa unidade geomorfol6gica apresentam-se com menor in· 
cidência porém são bastante nltidos na imagem de radar e estão associa
dos a relevos de aplanamento exumado, degradado em especial, poden
do ocorrer relacionados a relevos de dissecação homogênea. 

Na zona de transição entre as Unidades Geomorfológicas Planalto dos 
Campos Gerais e Planalto de Santo Ãngelo. a sul e sudoeste da cidade de 
Cirlaco-RS, observa-se uma concentração de morros residuais junto aos 
modelados de dissecação homogênea, retratados por amplas colinas nas 
áreas de influência dos rios Carreiro e Guaporé !Bacia do rio Taquari). 

A sudoeste da cidade de Soledade·RS, o Planalto dos Campos Gerais 
adquire uma configuração alongada. de direção geral E-0. bastante estrei
ta, comumente de 20 a 40 km de largura, registrando-se localmente 6 km 
e raramente atingindo 80 km de largura. Estende-se até às proximidades 
da cidade de Santiago-AS na Folha SH .21 Uruguaiana e, de modo geral, 
caracteriza-se por relevos colinosos e formas aplanadas mais restritamente. 

Bl Setor Catarinense 

Situado a norte do Setor Vacaria, apresenta-se separado deste através da 
profunda dissecação do rio Pelotas, que caracteriza a Unidade Geomorfo
lógica Planalto Dissecado Rio Iguaçu- Rio Uruguai. Prolonga-se pela Fo
lha SG.22 Curitiba. 

No Setor Catarinense, as formas dé relevo traduzem-se por superfícies 
aplanadas, áreas com colinas suaves de pequeno desnível entre topo e va
le (Ogl), com ocorrência de rupturas de declive e sulcos estruturais 
associados. 

O principal curso fluvial está representado pelo rio Pelotinhas, afluente 
da margem direita do rio Pelotas. O rio Lava-Tudo, afluente da margem di
reita do rio Pelotas, grosso modo representa o limite das Unidades Geomor
fol6gicas Planalto dos Campos Gerais e Planalto Dissecado Rio Iguaçu
Rio Uruguai. Em meio a essa unidade de relevos dissecados restam mali
chas de relevos mais conservados, resíduos da Unidade Geomorfológica 
Planalto dos campos Gerais, mantidos por suas posições interfluviais, por 
exemplo, onde se situa a cidade de São Joaquim-Se. 

Na Unidade Geomorfo16gica Planalto dos Campos Gerais, em especial 
na Folha S H .22 Porto Alegre, observou-se a ocorrência de linhas de pedra 
de espessuras variadas, de maneira generalizada. 

Apesar de representar uma área predominantemente utilizada para cria
ção de gado, os problemas erosivos apresentam-se em pequena escala. R a· 
ramente registraram-se sulcamentos provocados por pisoteio de gado e 
ocorrem associados às encostas pouco mais acentuadas da área. 

2.3.2.t .2 - Unidade Geomorfológica Planalto Dissecado Rio Iguaçu- Rio 
Uruguai 

Esta unidade geomorfológica ocorre nas Folhas SH.21 Uruguaiana e SH.22 
Porto Alegre, em descontinuidade espacial. representada por uma área no 
extremo nordeste e outra no extremo noroeste do Dominio Morfoestrutu
ral das Bacias e Coberturas Sedimentares. Abrange uma superficiede 8.428 
km2, que corresponde a 14% da Regiilo Geomorfológica Planalto das Arau
cárias, 5,4% do Domínio Morfoestrutural das Bacias e Coberturas Sedi
mentares e 3,3% de toda a área mapeada. Tem sua rnaior expressão "areal" 
na Folha SG.22 Curitiba, prolongando-se pelas Folhas SG.23 Asunción e 
SF.22 Paranapanema. 

A Unidade <Jeomorfológica Planalto Dissecado Rio Iguaçu-Rio Uru
guai desenvolveu-se especialmente em rochas efusivas básicas continen
tais toleiticas. comumente basaltos e fenobasaltos da Formação Serra Geral, 
pertencentes ao Grupo São Bento, de idade meso26ica. Apresenta-se em 
forma de manchas de maior energia do relevo, de dissecação mais inten
sa, que justifica a individualidade da unidade geomorfológica e a qualifi· 
cação de dissecado na sua denominação. A área a nordeste abrange a Fo
lha SH.22-X-A e está diret.amente associada à dissecação do rio Pelotas e 
seus formadores mais importantes. A área no extremo noroeste apresenta· se 
estreita e alongada, estando associada à dissecação do rio ljui, em espe
cial, e do rio Comandai. ambos afluentes do rio Uruguai. Atravessa toda 
a Folha SH .21-X-B, ocorrendo em pequenas manchas pela Folha SH.22·V-A. 

A presente unidade, em função das caracterlsticas de dissecação, foi 
d ividida em: 

A) Dissecação do rio Pelotas 

Localizado no extremo nordeste da Região Geomorfológica Planalto das 
Araucárias. este segmento da Unidade Geomorfol6gica Planalto Disseca-



do Rio Iguaçu-Rio Uruguai restringe-se à Folha SH.22-X-A. Apresenta· 
se como uma área de maior dissecação do relevo, incrustada em meio a for
mas mais conservadas referentes à Unidade Geomorfológica Planalto dos 
Campos Gerais. A maior energia do relevo desta área está associada ao rio 
Pelotas, formador do rio Uruguai, e seus afluentes do alto curso, em espe
cial, o rio Lava-Tudo. Devido a essa dissecação referir-se aos afluentes da 
margem direita do rio Pelotas, este segmento estende-se quase que exclu
sivamente ao Estado de Santa Catarina, uma vez que este rio constitui o 
limite polltico estadual. 

As formas dissecadas de relevo desta unidade estão associadas à pre
sença de Terras Brunas Estruturadas intermediárias para Terras Roxas Es
truturadas, resultantes da alteração das rochas vulcânicas básicas da For
mação Serra Geral e que se apresentam recobertas por vegetação de Sa
vana Parque com floresta-de-galeria, restando na parte leste, próxima à Uni
dade Geomorfológica Serra Geral, a ocorrência de Floresta Ombrófila Mista. 

No Planalto Dissecado Rio Iguaçu- Rio Uruguai, o controle estrutural 
é evidenciado na rede hidrográfica através do encaixamento do rio Pelotas 
e seus formadores, como os rios Capivaras e Lava-Tudo. Os cursos fluviais 
seguem as orientações das linhas estruturais que se apresentam preferen
cialmente com duas orientações principais e perpendiculares entre si: NE
SO e NO-SE. O profundo entalhamento do rio Pelotas, com ocorrência de 
freqüentes meandros encaixados, adaptados ao sistema de diaclasamen
to ortogonal da área, demonstra a perfeita concordância da drenagem com 
a estrutura, fato bastante visível na imagem de radar (Fig. 2.9). Como re
sultante, o relevo é representado por um modelado predominantemente de 
dissecação diferencial que se apresenta em forma de colinas alongadas, 
com desníveis acentuados para os vales dos rios, com aprofundamentos 
na ordem de 192 a 260 m ( D2). Por vezes, esses relevos apresentam-se de 
topos planos, com rupturas de declive e presença de lajedos, sendo freqüen
te a ocorrência de vales de grandes aprofundamentos. Eventualmente 
observou-se a presença de áreas deprimidas, brejosas - dates - nos in
terflúvios. O vale profundo do rio Pelotas apresenta vertentes de encostas 
íngremes com patamares estruturais. 

As maiores altitudes desta unidade estão a leste, onde alcançam 1.500 
m. O acentuado desnível altimétrico entre as áreas de nascentes e foz cons
titui um dos fatores responsáveis pela maior capacidade da erosão fluvial. 
A destruição da superfície de interflúvio, em grande extensão, demonstra 
expressiva dissecação de caráter areolar. 

Para nordeste, próximo ao contato com a Unidade Geomorfológica Pla
nalto de Lages, no estreito divisor de águas dos rios Lava-Tudo e Canoas, 
a Unidade Geomorfológica Planalto Dissecado Rio Iguaçu-Rio Uruguai 
apresenta uma escarpa de falha com direção geral NO-SE, orientação es
ta paralela ao traçado do rio Canoas. O reverso dessa escarpa de falha cor
responde a uma área com forte controle estrutural, de dissecação mais in
tensa e aprofundamento dos vales fluviais superiores a 352m ( D3J. A fren
te da escarpa de falha, em situações topográficas mais rebaixadas, ocor
rem relevos de dissecação diferencial, com menor aprofundamento dos va
les, entre 55 e 140 m ( D1 J, tendo seu limite em forma de patamares estrutu
rais, onde ocorrem localizadas exposições de rochas areníticas da Forma
ção Botucatu, no seu limite com o Planalto de Lages. 

Em meio a essa área de dissecação intensa, que constitui a Unidade Geo
morfológica Planalto Dissecado Rio Iguaçu- Rio Uruguai, ocorrem núcleos 
isolados da Unidade Geomorfológica Planalto dos Campos Gerais que se 
preservaram como residuais de posição em áreas interfluviais e correspon
dem a resíduos de rochas efusivas ácidas, onde se localizam as cidades de 
São Sebastião do Arvoredo-se, São Joaquim-Se e Bom Jardim da Serra
se. 

De modo geral, os rios apresentam leitos rochosos com lajedos e cor
redeiras. O rio Pelotas, principal da área, possui suas nascentes próximas 
ao escarpamento da serra Geral, em altitudes entre l.500e 1. 700 m aproxi
madamente, posicionadas a norte da cidade de Bom Jardim da Serra-S C. 
O vale desse rio é bastante profundo e fechado, apresentando em seu cur
so ilhas rochosas, resultantes de processos erosivos. No alto curso, o gra
diente é acentuado, chegando a ocorrer uma diminuição de 1.200 m de al
titude numa extensão de 166 km. O traçado do rio Pelotas possui diferen
tes orientações, no início para sudoeste, inflete em seguida para oeste e 
depois para noroeste, o que confere ao canal fluvial uma conformação cir
cular. O rio Lava-Tudo, principal afluente da margem direita do rio Pelotas, 
tem suas nascentes próximas à deste rio principal, em altitudes máximas 
de 1. 700 m. O rio Capivaras e seus dois formadores, arroio do Púlpito e rio 
das Contas, possuem suas nascentes em altitudes entre 1.300 e 1.500 m. 

Neste setor da Unidade Geomorfológica Planalto Dissecado Rio 
Iguaçu-Rio Uruguai predomina a presença de vilas, tipo sistema colonial. 

Na categoria de cidade apenas Pericó-SC se destaca. Vários fatores pare
cem ser responsáveis pelo pequeno povoamento da área, a iniciar pela gran
de dissecação do relevo em si, e o difícil acesso entre essas cidades e aquelas 
da Unidade Geomorfológica Depressão da Zona Carbonífera Catarinense, 
representada pelo escarpamento da serra Geral. Além disso, fatores climá
ticos como o rigor do frio, acentuado pelo fator altitude, fazem da área o 
palco de ocorrência de grandes geadas, assim como de precipitação nival, 
ocasional, anual. Este último constitui-se num fator restritivo à expansão 
urbana, mas confere à área um potencial turístico. 

B) Dissecação dos rios ljuí e Comandai 

Zona espacialmente descontínua do Planalto Dissecado Rio Iguaçu- Rio 
Uruguai, situa-se no extremo noroeste da área estudada, abrangendo a Folha 
SH.21-X-B, em especial, ocorrendo em fragmentos esparsos na Folha 
SH.22-V-A. Na Folha SH.21-X-B, esta unidade geomorfológica apresenta-se 
acompanhando o traçado do rio ljui, abrangendo trechos do baixo curso 
do rio Comandai, ambos afluentes do rio Uruguai. Configura-se, de modo 
geral, como uma área de maior dissecação do relevo, por vezes com con
trole estrutural marcante, incrustada em meio a formas de relevo retrata
das por colinas alongadas e pequenos aprofundamentos dos vales fluviais 
referentes à Unidade Geomorfológica Planalto de Santo Ângelo. Limita
se para sul e para oeste com trechos da Unidade Geomorfológica Planalto 
de Uruguaiana. As condições de dissecação e energia do relevo são me
nos intensas que as relacionadas à drenagem do rio Pelotas. 

As formas de relevo desenvolveram-se associadas a Terras Roxas Es
truturadas e Solos Litólicos resultantes da alteração de rochas vulcânicas 
básicas da Formação Serra Geral, estando recobertas, predominantemente, 
por Floresta Estacionai Decidual. 

Este segmento apresenta diferentes formas de relevo, desde aquelas con· 
trotadas pela estrutura, portanto de caráter diferencial, até a ocorrência de 
modelados de dissecação homogênea. De modo geral, correspondem a 
formas de relevo mais vigorosas que as áreas circundantes. Ao longo dos 
rios ljuí e Comandai o modelado traduz-se em manchas de dissecação com 
diferentes graus de intensidade, que se reflete diretamente no padrão de 
modelado com formas variadas observáveis na imagem de radar e indivi
dualizadas no mapeamento geomorfofógico. Relacionada ao médio curso 
do rio ljuf, cujo curso possui orientação geral E-0, ocorre uma dissecação 
mais intensa guardando um controle estrutural onde o encaixamento do 
vale é mais profundo, estando na ordem de 55 a 140m {01). Para jusante 
dominam formas colinosas alongadas, com aprofundamento da drenagem 
variando de 57 a 75 m (Dg2), que pode ser observado no lnterflúvio ljul e 
Comandai onde se localiza a cidade de Guarani das Missões-RS e na mar
gem esquerda do rio ljuí, onde se poslciona a cidade de Roque Gonzales-RS. 

Na área interfluvialljuí- Piratini, aos modelados de dissecação homo
gênea associa-se uma série de relevos residuais, mapeados como morros 
testemunhos, bastante visíveis na imagem de radar. Apresentam-se em for
ma de cristas simétricas, relacionados à ocorrência do arenito interderra
me, a sul da cidade de Pirapó-RS. A leste da cidade de São Nicolau-RS 
constituem-se em morros residuais isolados, conhecidos regionalmente co
mo serra do Pirapó. 

Esta serra representa um limite para oeste, entre essa unidade geomor
fológica e a Planalto de Uruguaiana, através de bordo de patamar estrutu
ral. Ela engloba várias formas de relevo residuais com altitudes variadas co
mo: cerro dos Cabritos com 250m e cerro dos Mineiros com 281 m de alti
tudes máximas. Os pontos mais elevados na serra de Pirapó alcançam 312 
m de altitude, em meio a uma área cujas cotas regulares estão na ordem 
de 170 a 180 m, em situações interfluviais. A serra de Pirapó condicionou 
a configuração de uma drenagem de tipo radial, representando um centro 
dispersar de águas para osrios ljui e Piratini. 

A cidade de Pirapó-RS localiza-se na margem esquerda do rio ljui, nu
ma área de modelado em colinas alongadas. Para oeste, em direção à ca
lha do rio Uruguai, é menor o aprofundamento dos vales fluviais em seus 
talvegues (Dgl). 

O rio ljuí, principal éurso de água deste segmento, é bastante extenso, 
descrevendo grande sinuosidade em seu curso, desde as nascentes onde 
as curvas apresentam menor amplitude, até sua foz onde elas se expandem. 
Sua direção geral é, grosso modo, leste-oeste, esboçando-se em arco bas
tante aberto, em função de pequena inflexão para sul. A bacia de drena
gem do rio ljui apresenta um padrão dendritico, observável a nivel de sub
bacias. A confluência dos rios se faz através de ângulos agudos em graus 
variados, podendo chegar até a 90°. Nas áreas interfluviais as cotas alti
métricas estão entre 145 e 180 m e próximo à confluência com o rio Uru
guai elas se apresentam na ordem de 70 m de altitude. 
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2.3.2.1.3 - Unidade Geomorfológica Serra Geral 

A Unidade Geomorfológica Serra Geral constitui-se, grosso modo, nos ter
minais escarpados abruptos do Planalto dos Campos Gerais, nas bordas 
leste e sul desenvolvidas sobre rochas efusivas básicas, em especial. 

A borda leste está representada por um relevo escarpado com desní
veis acentuados de até 1.000 m. A direção geral desse escarpamento é a 
princípio N-S, sendo porém a direção NNE-SSO a mais comum, a qual cor
responde à área conhecida regionalmente como Aparados da·serra. Estes 
constituem-se nos relevos mais abruptos, com presença de vales fluviais 
de grandes aprofundamentos, adaptados aos sulcos estruturais da área. 
Essa borda escarpada muda bruscamente de direção nas proximidades do 
lago das Malvas, a norte da cidade de Osório-AS, na Folha SH.22-X-C. A 
partir deste ponto inflete para oeste, correspondendo a um escarpamento 
de orientação geral E-0, grosso modo, paralelo aos traçados dos rios Jacuí
Vacacai na Unidade Geomorfológica Depressão RioJacuí. Com esta orien
tação, adentra para oeste pela Folha SH.21 Uruguaiana, em caráter des
contínuo, fragmentário, até as proximidades das nascentes do rio Jaguari
Mirim, afluente do rio lbicuí. Esta borda sul é conhecida popularmente co
mo "Região Serrana" definida neste relatório como Area Serrana. Constitui
se num relevo escarpado mais rebaixado, com cotas altimétricas que caem 
gradacionalmente para oeste, em direção ao rio Uruguai. A Area Serrana 
apresenta-se mais festonada, uma vez que sofre a ação erosiva dos rios de 
grande porte, que descem das áreas mais elevadas referentes às Regiões 
Geomorfológicas Planalto das Araucárias e Planalto das Missões. 

A Unidade Geomorfológica Serra Geral refere-se a um dos comparti
mentos mais individualizados visualmente através da imagem de radar (Fig. 
2.8!. Sua extensão é de 13.282 km2 que correspondem a 21,3% da Região 
Geomorfológica Planalto das Araucárias, a 8,3% do Domínio Morfoestru· 
tural das Bacias e Coberturas Sedimentares e a 5,2% de toda a área 
mapeada. 

As características do relevo, em especial, são propícias ao desenvolvi
mento e preservação de uma vegetação do tipo florestal. Na área dos Apa
rados da Serra tem-se a Floresta Ombrófila Densa e na Area Serrana 
desenvolvem-se Floresta Estacionai Semidecidual e Estacionai Decidual, 
que vêm sendo substituídas por vegetação secundária, assim como por cul
turas cíclicas, demonstrando a ação antrópica acentuada. De acordo com 
as diferenciações geomorfológicas a leste e a sul da unidade, dois compar
timentos foram individualizados: 

AI Aparados da Serra 

Estende-se pelas Folhas SH .22-X-A e X-C, onde se observa a exposição da 
maior espessura de derrames da Formação Serra Geral seção Guatá- Bom 
Jardim, na área conhecida localmente como serra do Rio do Rasto, no Es
tado de Santa Catarina. As rochas areníticas da Formação Botucatu, tam
bém pertencentes ao Grupo São Bento, de idade mesozóica, são registra· 
das no perfil da encosta em posições topográficas mais rebaixadas assim 
como as rochas paleozóicas da Formação Rio do Rasto, como siltitos are
nosos, arenitos e lamitos. 

Observa-se uma primeira orientação, grosso modo, N-S na posição mais 
setentrional da área, onde o relevo escarpado volta-se para a Unidade Geo
morfológica Depressão da Zona Carbonífera Catarinense. A escarpa 
apresenta-se recuada de sua posição original, em conseqüência de um pro
cesso de circundesnudação periférica efetuado pelos principais afluentes 
do rio Tubarão, especialmente pelos rios Oratório, Rocinha e Laranjeiras, 
todos de caráter anaclinal. 

As formas de relevo bastante abruptas apresentam vales fluviais com 
grandes aprofundamentos em suas nascentes, desenvolvendo verdadei
ros canyons registrados nos afluentes do rio Tubarão, que descem a escar
pa da serra Geral e apresentam-se alternados por proeminências entre o pro- , · 
fundo entalhamento de um e outro vale ID3). O perfil longitudinal demonstra 
um gradiente acentuado nos altos cursos fluviais, como se observa nos rios 
Rocinha e Oratório, que apresentam, em apenas4,5 km e 3 km de percur
so respectivamente, um desnível de 900 m. O perfil transversal demonstra, 
de modo geral, o desenvolvimento de vales em "V" bem fechados e pro
fundos. De modo geral, esses vales possuem aprofundamentos superio
res a 500 me denotam controle estrutural. 

Esse controle estrutural observável na rede de drenagem' é evidencia
do, também, num paralelismo de orientação geral N-S, correspondente tanto 
ao direcionamento da escarpa da serra Geral como à configuração da Uni
dade Geomorfológica Depressão da Zona Carbonífera Catarinense e no ali
nhamento da costa, no extremo leste. 
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Observa-se uma segunda orientação, grosso modo, NNE-SSO a partir 
da cidade de São Bento Baixo-S C a oeste de Cricíúma-SC até aproxima
damente o lago das Malvas (Folha SH .22-X-C), a partir do qual ínflete brus
camente para oeste. O relevo escarpado da serra Geral está em contato com 
as Unidades Geomorfológicas Patamares da Serra Geral e Planície Alúvio
Coluvionar. Constitui-se numa escarpa de linha de falha (Est. 2.11 A), por
tanto com sua antiga frente já consideravelmente recuada e dissecada. Esse 
escarpamento expõe várias seqüências de derrames da Formação Serra Ge
ral predominantemente e rochas areníticas da Formação Botucatu nas po
sições basais das encostas. 

Um dos agentes exógenos mais importantes, responsáveis pela maior 
dissecação e mesmo pelo recuo dessa escarpa, é a drenagem, associada 
às linhas de fraqueza e de orientação estrutural existentes na área. Nesse 
setor os rios que possuem maior poder erosivo referem-se aos formadores 
dos rios Araranguá, Mampituba, Três Forquilhas e Maquiné. 

A área de influência da bacia de drenagem do rio Araranguá, no sudes
te da Folha SH.22-X-A, C'orresponde ao trecho de maior recuo da escarpa. 
Esta apresenta prolongamentos em posições topográficas mais rebaixadas, 
em formas digitadas que avançam sobre as formas planas e baixas da Uni
dade Geomorfológica Planície Alúvio-Cofuvionar. O escarpamento 
configura-se como um arco, com uma vertente côncava, descaracterizan· 
do nesse trecho seu direciooamento geral NNE-SS!). As encostas íngre
mes são cortadas por vales profundos em "V", que seguem orientações 
estruturais. A rede de drenagem do rio Araranguá apresenta-se bastante 
ramificada, configurando-se em amplo leque, e foi responsável pelo maior 
recuo da escarpa e sua feição em semicírculo, neste setor. Os afluentes de 
maior porte estão na margem esquerda, representados pelos rios Mãe Lu· 
zia, do Ouro, Morto, Amola-Faca, da Rocinha, Serra Velha da Figueira e 
Pinheirinho. Entre as bacias de drenagem dos rios Araranguá e Mampitu· 
ba ocorre um prolongamento do escarpamento, uma proeminência de gran
de extensão, cujo limite máximo encontra-se na borda oeste do lago do Som
brio. Esse prolongamento funciona como divisor de água entre as duas ba
cias referidas. 

A rede de drenagem do rio Mampituba, com suas nascentes na escar· 
pa da serra Geral, em altitudes na ordem de 950 m, possui vários braços 
fluviais que conseguiram dissecar e recuar a frente da escarpa, dando-lhe 
uma configuração também em arco, em curva côncava, porém de ampli
tude bastante inferior à obtida pela rede de drenagem do rio Araranguá. 
Os canais fluviais seguem, preferencialmente, direções estruturais com 
orientações preferenciais SO-NE e NO-SE. As linhas de fragilidade tectô
nica apresentam-se como conjuntos de lineamentos marcados pela dre· 
nagem e bem visíveis na imagem de radar. 

Para sul, o escarpamento da serra Geral apresenta-se com seus limites 
originais mais preservados, estando balizado, a leste, pelas margens inter· 
nas dos lagos de ltapeva, dos Quadros e das Malvas (Folha SH.22-X-C). 
A frente escarpada configura-se como uma borda dissecada de planalto, 
bastante descaracterizada, onde a drenagem apresenta vales profundos, 
encaixados, de encostas íngremes, segundo uma orientação estrutural mar· 
cante. O padrão de drenagem é subparalelo. Na área encravada entre os 
rios da Estância e Três Forquilhas, afluentes do rio Mampituba, a imagem 
de radar mostra com nitidez a borda dissecada da Unidade Geomorfológi· 
ca Serra Geral, bastante fraturada, onde os canais fluviais dominantemente 
controlados por linhas tectônicas, com lineamentos estruturais nas duas 
direções principais NO-SE e NE-SO, dão a configuração de um enorme X 
(Fig. 2.10), cujo sistema defraturamento condiciona a dissecação da área. 
Um dos exemplos mais marcantes originando canyon profundo está repre
sentado pela nascente do rio Pavão, formador do rio Mampituba. Este can
yon, conhecido regionalmente como ltaimbezinho, apresenta-se como um 
dos pontos turísticos mais famosos do Estado do Rio Grande do Sul, em 
cujas proximidades criou-se o Parque Nacional dos Aparados da Serra ( Est. 
2.111 B). 

Oe modo geral, esse relevo escarpado da borda leste, por todas as ca
racterísticas analisadas, está classificado como 03, isto é, um relevo de dis
secação diferencial, cujos aprofundamentos da drenagem são superiores 
a 352 m. As cotas altimétricas decrescem gradacíonalmente para sul e 
sudoeste. 

B) Area Serrana 

Compreende a continuação dos Aparados da Serra, iniciando-se junto ao 
lago das Malvas, onde o terminal abrupto e escarpado ínflete bruscamen
te para oeste. Esse escarpamento meridional da Unidade Geomorfológica 
Serra Geral possui uma orientação geral E-0, com caimento natural da su· 



Fig . 2 .10 - Borda dissecada da serra GGral com marcante controle estruturdl (Folha SH.22·X-C). 

perffcie neste sentido e prolonga-se pela Folha SH.21 Uruguaiana. A dire
ção geral é paralela ao traçado descrito pelos cursos dos rios Jacu f- Vaca cal 
na Região Geomorfológica Depressão Central Gaúcha. Representa uma 
frente de escarpa recuada, onde o caráter de erosão diferencial está am
plamente evidenciado numa área de circundesnudação periférica. 

Desenvolve-se sobre rochas vulcânicas básicas em especial e mais res
tritamente em rochas ácidas da Formação Serra Geral, onde o entalhamento 
da drenagem foi capaz de secionar as várias seqüências de derrames, ex
pondo as rochas basais arenlticas da Formação Botucatu. 

As formas de relevo na Área Serrana estão representadas por profunda 
e intensa dissecação com marcante controle estrutural, freqüentes ocor
rências.de sulcos estruturais de diversas orientações e cursos fluviais a eles 
adaptados. Registram-se cristas simétricas disseminadas pela área e espo
radicamente a presença de relevos rasiduais isolados. De modo geral refere
se a um bordo de planalto muito festonado e profundamente dissecado, 
em especial através da ação fluvial (Fig. 2.11). 

A erosão fluvial responsável pela intensa dissecação do relevo expan
de os limites dessa unidade geomorfológica ao degradar e descaracterizar 
as formas de relevo mais conservadas do Planalto dos Campos Gerais. O 
profundo entalhamento fluvial secionou os vários derrames de rochas efu
sivas, deixando nas vertentes abruptas um sucessivo escalonamento de 
patamares estruturais (Est. 2.1V A). Os principais eixos de drenagem referem
se aos rios dos Sinos, Cal, Taquari-Antas em especial e Jacul que drenam 
para o Atlântico, assim como aos afluentes da margem direita do rio lbicuí 
que drenam para o rio Uruguai. Correspondem especialmente aos alto e 
médio cursos fluviais. 

A área interfluvial dos Sinos e Cal representa a área divisora dos dois 
tipos de dissecação que identificam a Área Serrana. Para leste onde se apre
senta em coalescência com os Aparados da Serra, registram-se as maio
res cotas altimétricas e vales fluviais com aprofundamentos superiores a 
352m, classificados como D3 e estão relacionados à rede de drenagem do 
rio dos Sinos. Para oeste, a Unidade Geomorfológlca Serra Geral tem sua 
maior expressão "areal", apresentando um relevo controlado por linhas tec· 
tônicas com aprofundamentos dos vales fluviais entre 192 e 260m, classi· 
ficados como 02. Esse tipo de dissecação é a que melhor caracteriza a uni
dade, no setor da Área Serrana, mantendo-se assim até em seu limite oes
te na Folha SH.21 Uruguaiana. 

A oeste do rio Pardo, afluente do rio Jacu!, na Folha SH.22 Porto Ale
gre, a Área Serrana apresenta-se fracionada, estreita e interpenetrada por 
avanços de formas de relevo mais conservadas, pertencentes à Unidade 
Geomorfológica Planalto dos Campos Gerais. Ao adentrar pela Folha SH .21 
Uruguaiana, corresponde a pequenos fragmentos isolados, que estão as
sociados à dissecação dos rios Toropi, Taquarizinho e arroio Taquari, inte
grantes da rede hidrográfica do rio lbicul. 

Relacionado à rede de drenagem dos rios Caí e Taquari , observa-se ex
pressivo recuo das vertentes dos vales fluviais. Estes apresentam-se aloja
dos e encaixados em meio a amplas áreas planas, bem individualizados na 
imagem de radar, que são representadas por modelados de acumulação 
(Ac). resultantes da convergência de leques coluviais de espraiamento, de 
concentração de enxurradas. Situam-se em áreas mais rebaixadas topo
graficamente, em contato com a Unidade Geomorfológica Patamares da 
Serra Geral. 

De modo geral, os rios citados nasc,em nas superfícies elevadas da Uni
dade Geomorfológica Planalto dos Campos Gerais, em cotas altimétricas 
por vezes superiores a 1.000 m . A confluência dos rios Taquari e Jacuí dá
se em áreas de relevos aplanados, em altitudes inferiores a 50 m, na Unida
de Geomorfológica Depressão Rio Jacu i. O acentuado desnível altimétri
co entre nascente e foz constitui um dos fatores responsáveis pela intensa 
dissecação que se observa na Unidade Geomorfológica Serra Geral. O rio 
Taquari nasce no extremo leste do Planalto dos Campos Gerais com a de
nominação de rio das Antas. Com traçado de direção geral E-0, apresenta 
vale em " V" fechado e profundo. Descreve no seu curso sinuosidades de 
ângulos bem fechados ( Est. 2.1V 8). Apresenta-se adaptado às linhas es
trutureis do sistema de diaclasamento existente na área, assim como seus 
tributários. Estes apresentam os cursos com certo paralelismo e. são de pe
quenas extensões; os da margem direita têm direção geral N-S; os da mar
gem esquerda, SE-NO. A partir da confluência com o rio Carreiro, nas ime
diações de Bento Gonçalves-AS, passa a denominar-se rio Taquari, apre
sentando seu curso fluvial com uma orientação geral NE-SO, iniciada a mon· 
tante, logo após a confluência com o rio Lajedo Grande. 

A Área Serrana entra em contato com a Região Geomorfológica De
pressão Central Gaúcha através de relevos abruptos, que variam desde o 
tipo de escarpa, ressaltos topográficos, a bordas de patamares estruturais 
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F.g. 2.11 - Trecho fragmen!ldo da Area Serrana (Folha SH.22V Cl. 

(Est. 2.1V A), mais restritamente. Na área relacionada à drenagem do rio 
Vacacaí, essas áreas de ressaltas topográficos estão associadas a rampas 
de colúvio e pedimentos. 

Na Área Serrana registra-se a presença da Floresta Estacionai Decidual 
e Semidecidual com vegetação secundária e nas áreas mais rebaixadas de 
mais fácil acesso e maior ocupação humana, elas já foram substituídas por 
culturas cíclicas, geralmente associadas a solos Brunizém Avermelhado e 
Terra Roxa Estruturada. 

2.3.2.1.4 - Unidade Geomorfológica Patamares da Serra Geral 

A Unidade Geomorfológica Patamares da Serra Geral ocupa uma superfí 
cie de 3.576 km2, que representa 6,3% da Região Geomorfológica Planal
to das Araucárias. 2,4% do Domínio das Bacias e Coberturas Sedimenta
res, e 1,4% do total da área mapeada. como demonstra a Figura 2.3. 
Restringe-se exclusivamente á Folha SH.22 Porto Alegre. 

Corresponde aos terminais rebaixados em continuidade à Unidade Geo
morfológica Serra Geral - Aparados da Serra e Área Serrana, que avan
çam sobre as áreas referentes às Regiões Geomorfológlcas Planícies Cos
teiras Interna e Externa, a leste, e à Unidade Geomorfológica Depressão 
Rio Jacui. a sul. Representa testemunhos do recuo da linha da escarpa, 
a qual desenvolveu-se nas seqüências vulcânicas e sedimentares de cober
tura da Província Paraná. De modo geral. estende-se sobre as rochas efu
sivas básicas da Formação Serra Geral. Nas áreas de maior entalhamento 
da drenagem, como nas de contato com regiões geomorfológicas topo
graficamente mais rebaixadas. observa-se o afloramento de arenitos da For
mação Botucatu. Restritamente, nos sopés de residuais em contato com 
as Regiões Geomorfológicas Planicies Costeiras Interna e Externa. afloram 
rochas paleozóicas como siltitos, siltitos arenosos e arenitos da Formação 
Rio do Rasto,lamitos, argilitos, siltitos e arenitos finos com concreções cal
ciferas do Subgrupo Estrada Nova. 

A Unidade Geomorfológlca Patamares da Serra Geral engloba formas 
em colinas com pequeno aprofundamento dos vales fluviais, formas de re
levo que apresentam forte controle estrutural e. localizadamente, ocorrem 
formas planares. Os relevos, associados diretamente ao pronunciado es
carpamento dos Aparados da Serra, compreendem niveis profundos de dis
secação e de entalhamento da drenagem que se apresentam controlados 
por inúmeras linhas estruturais. O setor ligado à Área Serrana apresenta 
uma diminuição do controle estrutural e de desnível da escarpa de modo 
geral de leste para oeste, coincidindo com aérea de maior recuo da escar
pa. Esta área dos Patamares da Serra Geral em contato com a Depressão 
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Rio Jacu i está mais compativel com a denominação - patamares - . uma 
vez que se expressa com formas mais rebaixadas e contínuas, embora se
cionadas pelos cursos fluviais. Ã borda da Unidade Geomorfológica Pata
mares da Serra Geral observa-se uma série de morros testemunhos que avan
çam sobre a Unidade Geomorfológica Depressão Rio Jacuí, alguns che
gando até às proximidades do rio Jacu i. Isto parece demonstrar uma anti· 
ga posição da Região Geomorfológica Planalto das Araucérias. atualmen
te com seu limite bastante recuado. 

Na borda leste, a área dos Patamares da Serra Geral está diretamente 
ligada aos Aparados da Serra, desenvolvendo-se como uma faixa estreita 
e descontínua. associada à dissecação das redes de drenagem dos rios Ara
ranguá e Mampituba. Esté representada por uma dissecação que compreen
de grandes desníveis altimétricos e profundos entalhamentos fluviais. re
gidos por intenso controle estrutural. Os níveis de aprofundamento da drP.· 
nagem variam de 55 a 260m (01 e 02). 

A Unidade Geomorfológica Patamares da Serra Geral, na área da ba
cia de drenagem do rio Araranguá, apresenta-se como prolongamento do 
escarpamento da serra Geral, em formas alongadas, digitadas e irregula
res, que avançam sobre as Regiões Geomorfológicas Planícies Costeiras 
Interna e Externa como verdadeiros esporões interfluviais. Alguns deles 
apresentam-se isolados, sendo freqüentes a ocorrência de morros teste
munhos. Dentre estes, destaca-se uma forma alongada e irregular, com
posta pela sucessão de morros residuais contiguos, tais como: Redondo, 
Chato, da Lontra, Comprido e do Albino. Os dois últimos apresentam os 
topos em cristas simétricas. Posicionados em meio às áreas planas e bai
xas das regiões geomorfológicas referidas e à frente dos Aparados da Ser
ra, no trecho de maior recuo da línha de escarpa, traduzem-se como teste
munhos desse evento. Representam áreas onde a Floresta Ombrófila Den
sa acha-se de certa forma preservada. 

O lnterflúvio Araranguá e Mampituba está representado pelas formas 
de relevo dissecadas e rebaixadas dos Patamares da Serra Geral, que nes
te ponto se apresentam coalescidas com os Aparados da Serra e avançam 
para leste, até a margem interna do lago do Sombrio. Esta unidade torna
se interrompida na área de influência da rede de drenagem do rio Mampi
tuba. em especial pela capacidade erosiva de seus afluentes da margem 
esquerda. A sul do río Mampituba a unidade prolonga-se até o lago ltape
va, por vezes em formas isoladas, que terminam em paleofalésias comes
carpamento voltado para o lago, sugerindo a posição de antiga linha de cos
ta. Nesses trechos a atividade agrícola tem substituldo a Floresta Ombró
fila Densa existente na érea. 



Na borda sul. a área da Unidade Geomorfológica Patamares da Serra 
Geral está diretamente ligada à Área Serrana, desenvolvendo-se como es
ta, com orientação geral E-0. Tem seu inicio a oeste do lago das Malvas. 
Evolui predominantemente sobre rochas vulcânicas básicas da Formação 
Serra Geral e raramente sobre rochas areníticas da Formação Botucatu. Está 
em contato para sul com a Unidade Geomorfológica Depressão Rio J-acuf, 
através de ressa ltas topográficos. A leste, as formas de relevo apresentam 
marcante controle estrutural, evidenciado por sulcos estruturais e vales f lu
viais a eles adaptados, cujos aprofundamentos variam de 192 a 260m (02). 
O relevo está representado por formas alongadas, subparalelas, por vezes 
com ocorrência de cristas simétricas como as associadas à drenagem do 
rio dos Sinos. Este rio descreve seu curso com direcionamento geral E-0 
e seciona a Unidade Geomorfológica Patamares da Serra Geral, deixando 
para sul de seu canal principal um grande bloco alongado e isolado deno
minado regionalmente de serra do Paredão. Nas bordas, onde a disseca
ção é mais intensa (02, 01, Dg2l, predomina o afloramento de rochas are
niticas da Formação Botucatu. Nas partes centrais, altimetricamente mais 
elevadas, estão os relevos mais conservados (Pru, Dg1). associados a ro· 

c h as efusivas básicas. em especial. Esses relevos mais conservados entram 
em contato com os demais através da escarpas. 

Para oeste, a Unidade Geomorfológica Patamares da Serra Geral 
apresenta-se em formas de colinas e vales fluviais com aprofundamentos 
entre 57 e 75 m, associados à ocorrência de morros testemunhos disper
sos e à presença de cristas simétricas, localizada mente. Essas formas de 
relevo apresentam-se interpenetradas por amplas áreas planas ou emba
ciadas, resultantes da acumulação fluvial (A f) ou da concentração de de
pósitos de enxurradas (Acl. que se associam a cursos fluviais de maior com
petência erosiva da área. A passagem das formas de relevo dissecadas pa
ra os modelados de acumulação faz-se através de rupturas de declive (Fig. 
2.12). onde geralmente afloram rochas areniticas da Formação Botucatu. 
As formas de relevo relacionadas à dissecação da rede de drenagem do rio 
Taquari apresentam-se em colinas mais rasas, com aprofundamento dos 
vales fluviais, na ordem de 32 a 50 m (Dg1). Representa o trecho de maior 
expressão "areal" e maior recuo das vertentes da Área Serrana, deixando 
à frente inúmeros morros testemunhos dispersos. As formas em colinas são 
secionadas por formas planas, levemente inclinadas, referentes aos terra-

Fig. 2.12 - Contato dos Patamares da Serra Geral com a planlcie costeira (Folha SH.22·X·CI. 
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ços fluviais do arroio Castelhano, do rio Taquarimirim e do pró~r~o rio ~a
quari. O contato entre as formas dissecadas e os terraços fluv1a1s é fe1to 
através de ressaltes topográficos. 

Nas áreas correspondentes às bacias dos rios Caí e Taquari, a atividade 
agrícola vem sendo empregada crescentemente, substituindo a cobertura 
vegetal original que se refere à Floresta Estacionai Decidual. 

A área interfluvial Taquari e Pardo, afluentes do rio Jacuí, representa o 
limite ocidental da Unidade Geomorfológica Patamares da Serra Geral. 

2.3.2.2 - Região Geomorfológica Planalto das Missões 

Dentro do Domínio Morfoestrutural das Bacias e Coberturas Sedimenta
res, a Região Geomorfológica Planalto das Missões ocupa a porção cen
tral, entre a Região Geomorfológica Planalto das Araucárias para leste e 
sul e a Região Geomorfológica Planalto da Campanha para oeste e sudoeste. 

A denominação de Planalto das Missões à região geomorfológica deve
se ao fato de que grande extensão da área corresponde à zona criada no 
século XVII pelos jesuítas espanhóis, precursores da ocupação na área. Esta 
zona conhecida como "Os Setes Povos das Missões Orientais do Uruguai", 
esta~a compreendida pelas então localidades de Santo Ângelo, São Bor
ja, São João, São Luiz Gonzaga, São Lourenço, São. Miguel e São Nico
lau, denominada Uruguai, entre os rios ljuí e lbicuí de modo geral e que cor
respondia ao atual noroeste do Rio Grande do Sul e de Misiones (Argenti
na). A colonização se fez pelo estuário do Prata, subindo os rios Uruguai, 
Paraguai e Paraná, alcançando as matas do oeste desta região geomor
fológica. 

Se por um lado o contato com a Região Planalto das Araucárias 
apresenta-se contínuo, com o Planalto da Campanha, entretanto, é inter
digitado, chegando a avançar de maneira fracionada até as proximidades 
do rio lbicuí. 

O Planalto das Missões possui uma superfície de 30.140 km2, que equi
valem a 19,0% da área do Domínio Morfoestrutural das Bacias e Cobertu
ras Sedimentares e a 11,8% de toda área estudada, como ilustra a Figura 2.3. 

As formas de relevo são bastante homogêneas retratadas de modo ge
ral por colinas suaves, bem arredondadas, regionalmente conhecidas por 
coxilhas, esculpidas em rochas vulcânicas básicas da Formação Serra Ge
ral, além de rochas sedimentares em menores proporções corresponden
tes à Formação Tupanciretã. 

Vários topônimos regionais de áreas interfluviais serão comumente uti
lizados na caracterização desta região, tais como: serra do Espinilho, coxi
lha do Espinilho, serra do lguariaça, coxilha Grande e coxilha Pinheiro 
Machado. 

As denominadas serras do Espinilho e do lguariaça são interflúvios to
pograficamente baixos, configurando formas em coxilhas. Assim, embo
ra o termo serra seja regionalmente utilizado, não se ajusta às formas de 
relevo identificadas na região. 

Nas áreas de interflúvio e mesmo junto às cabeceiras de drenagem é 
comum a presença de dales, isto é, áreas deprimidas, geralmente de for
ma circular ou elíptica, apresentando fundo plano e brejoso (Est. 2.V A). 
Muitas dessas dales foram barradas, transformadas em açudes para o uso 
agrícola. 

O canal fluvial de grande porte na Região Geomorfológica Planalto das 
Missões refere-se ao rio Jacuí no seu alto curso. Importantes barragens foram 
construídas, posicionadas da nascente em direção a jusante, entre as ci
dades de Passo Fundo-AS e Júlio de Castilhos-RS: Represa do Capigai, 
Represa da Ernestina e Barragem Passo Real, esta geminada com a Barra
gem Maia Filho. Neste mesmo sentido aumentam o porte e a capacidade 
de cada uma delas. 

A Região Geomorfológica Planalto das Missões refere-se a uma das áreas 
agrícolas mais importantes na economia do Estado do Rio Grande do Sul. 
As formas de relevo homogêneas e suaves, os solos profundos, represen
tados por Latossolos e Terras Roxas Estruturadas, favoreceram à atividade 
agrícola, que substitui a Floresta Estacionai Decidual original. 

Devido à homogeneidade das condições fisiográficas, observáveis tanto 
na imagem de radar como em trabalhos de campo, optou-se por conside
rar a área como um segmento indiviso para o estudo geomorfológico, ca
racterizando-se, ao mesmo tempo, como uma região e uma unidade. Para 
tal, denominou-se de Planalto de Santo Ângelo à unidade geomorfológi
ca correspondente. 

2.3.2.2.1 - Unidade Geomorfológica Planalto de Santo Ângelo 

Para designar a unidade geomorfológica, escolheu-se a cidade de Santo 
Ângelo-AS, localizada na margem direita do alto curso do rio ljuí, uma vez 
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que ela representa a cidade mais importante entre aquelas que formaram 
"Os Sete Povos das Missões" e ocupa a posição mais central da área em 
questão. 

A Unidade Geomorfológica Planalto de Santo Ângelo caracteriza-se de 
modo geral por um relevo de dissecação homogênea, mostrando densidade 
de drenagem grosseira, em especial, com aprofundamento dos vales flu
viais entre 22 e 28m ( Dg1). O relevo, traduzido por formas em colinas ra
sas, é regionalmente conhecido por coxilhas. O termo coxilha é uma de
nominação regional do Rio Grande do Sul, utilizado principalmente na De
pressão Central Gaúcha e no Planalto da Campanha. Neste trabalho, é em
pregado para qualificar colinas ou elevações arredondadas e de pouca ex
tensão, secionadas por pequenos aprofundamentos fluviais (nível1), que 
ocorrem nas áreas pertencentes aos Domínios Morfoestruturais das Ba
cias e Coberturas Sedimentares como dos Embasamentos em Estilos 
Complexos. 

Associados a essas formas em colinas é comum a ocorrência de arroios, 
sangas e zonas deprimidas e brejosas conhecidas por da/es (Est. 2.V A). 
Arroios e sangas são denominações regionais bastante utilizadas no sul do 
Brasil. Os arroios no Rio Grande do Sul referem-se a cursos fluviais de mé
dio porte, muitas vezes, diretamente ligados ao canal principal dos rios mais 
importantes da área e não somente a pequenos rios. As sangas qualificam 
cursos fluviais de pequenos calibres, pertencentes às menores ordens de 
grandeza na classificação das redes fluviais. 

O relevo, em forma de coxilhas, desenvolve-se com maior expressão areal 
na Folha SH.22 Porto Alegre (Fig. 2.13), restringindo-se, na Folha SH.21 
Uruguaiana, às partes a norte e sul do rio lbicuí, correspondentes à serra 
do Espinilho. 

A serra do Espinilho representa a área interfluvialljuí e Piratini ( Fig. 2.14). 
Trata-se de uma área com formas de relevo em colinas, portanto a qualifi
cação "serra", de consagração regional, nada tem a ver com o conceito con
vencional nos estudos de orografia e geomorfologia. Trata-se de uma área 
com altitudes entre 200 e 500 m aproximadamente, cujas cotas decrescem 
em direção ao rio Uruguai. Os entalhamentos dos vales fluviais em direção 
à calha do rio ljuí estão na ordem de 22 a 28m de aprofundamento ( Dg1), 
enquanto que associados à drenagem do rio Piratini ocorrem entalhamen
tos mais profundos dos vales fluviais com 37 a 52 m ( Dg2). Este tipo de dis
secação prolonga-se para sul, pela coxilha do Espinilho nas imediações da 
cidade de Santo Antônio das Missões-AS. 

A coxilha do Espinilho (Fig. 2.14) representa a área interfluvial Piratini 
e lcamaquã e apresenta-se com altitudes entre 200 e 270m. Na coxilha do 
Espinilho registra-se o contato entre a unidade geomorfológica em ques
tão e a do Planalto de Uruguaiana, pertencente à Região Geomorfológica 
Planalto da Campanha. Este contato é marcante, de certa forma retilíneo, 
com orientação grosso modo NO-SE. 

Na coxilha do Espinilho predominam as formas de relevo em colinas alon
gadas e pequenos desníveis entre topo e vale. Entretanto na Folha SH.22 
Porto Alegre observam-se áreas espacialmente restritas e descontínuas re
tratadas por colinas com menores amplitudes, com densidade de drena
gem do tipo médio e por vezes associadas a um maior aprofundamento da 
drenagem, na ordem de 37 a 52 m (Dm2). Este tipo de modelado é mar
cante a montante da barragem de Passo Real, acompanhando o alto cur
so do rio Jacu i. Mais raramente estão associados a menores aprofunda
mentos da drenagem, na ordem de 22 a 28m (Dm1). 

As áreas mapeadas como superfícies de a planamente retocadas inu
madas (Pri) apresentam-se fragmentadas, sendo peculiares à Folha SH.21 
Uruguaiana, ocorrendo essencialmente a sul da coxilha do Espinilho. Re
presentam resíduos do Planalto de Santo Ângelo sobre o Planalto de Uru
guaiana, que avançam em direção ao rio lbicuí até as proximidades de São 
Canuto-AS. 

As áreas de dissecação mais grosseira, com colinas alongadas e me
nores desníveis entre topo e vale ( Dg1), que melhor caracterizam a Unida
de Geomorfológica Planalto de Santo Ângelo, parecem ter se desenvolvi
do especialmente em rochas efusivas básicas, da Formação Serra Geral. 
As áreas de mesmo tipo de dissecação em colinas, porém com maior enta
lhamento fluvial entre uma e outra colina ( Dg2), parecem se associar mais 
às rochas vulcânicas ácidas. Estas se encontram distribuídas nas porções 
marginais e a sul da unidade. 

No que concerne à Formação Tupanciretã, composta de arenitos finos, 
friáveis e conglomerados basais, não se observa identidade entre litologia 
e um tipo característico de relevo. As formas de relevo registradas como 
amplas colinas, com maior entalhamento da drenagem, parecem ultrapassar 
a área de ocorrência do arenito da Formação Tupanciretã. Embora esta li
tologia esteja situada estratigraficamente acima das rochas efusivas, os cu r-



Fig. 2.13 - Coxilhas do Planalto de Santo Angelo I Folha SH.22·V-A). 

sos fluviais com sua incisão vertical ultrapassam o arenito, expondo aro
cha efusiva nas margens e leitos fluviais. De modo geral, o relevo moldado 
em rochas arenlticas da Formação Tupanciretã corresponde a formas coli
nosas suaves (Dgl l. 

No tocante à distribuição espacial das rochas do arenito da Formação 
Tupanciretã, na Unidade Geomorfológica Planalto de Santo Ângelo, 
observa-se que atualmente apresentam-se restritas à àrea divisora das àguas 
que se dirigem para o rio Uruguai daquelas que fluem para o rioJacuí. Grosso 
modo, dispõem-se descontínua mente, em forma de S, desde a àrea a nor
deste da cidade de Santiago-AS na serra de lguariaça até a leste da cidade 
de Passo Fundo-AS. Ocorrem na coxilha G~ande localizada entre as cida· 
desde Tupanciretã-RS e Cruz A lta -RS, assim como na coxilha de Pinheiro 
Machado, já na integração com a Folha SG.22 Curitiba, a nordeste da ci
dade de Carazinho-RS. Esses depósitos sedimentares pós-derrame, como 
jà foi dito, ocorrem de forma espacial descontinua, representando residuos 
de uma superfície anteriormente continua e mais extensa, atualmente de
gradada, erodida pela drenagem da àrea. Restringe-se a um verdadeiro "re· 
sidual de posição" por seu caráter interfluvial. A retração espacial da àrea 
ocupada pelas rochas sedimentares da Formação Tupanciretã continua se 
processando paulatinamente, sendo passivel de verificação nos estudos 

de campo e mesmo através da imagem de radar as marcas de processos 
erosivos. 

Nos trabalhos de campo, constatou-se que os maiores problemas de 
erosão acelerada tanto em expressão como em extensão encontrados na 
Unidade Geomorfológica Planalto de Santo Angelo estão associados aos 
arenitos da Formação Tupanciretã, cuja alteração resulta em solo arenoso, 
mais suscetível à erosão. Verificou-se, generalízadamente, a ocorrência de 
sulcos, ravinas, voçorocas (Est. 2.V 8 ) nas vertentes suaves das colinas, 
por vezes transpondo-as. Esta ocorrência é mais intensa entre as cidades 
de Cara:zinho-RS e Passo Fundo-AS. Geralmente desenvolvem-se próxi· 
mos aos canais fluviais, sendo que alguns até jà se interligam com a rede 
de drenagem organizada, dando origem a novos braços fluviais. procedendo 
à ampliação da mesma. Na coxilha Grande observa-se junto aos arroios um 
assoreamento muito grande dos canais por material arenoso oriundo das 
àreas de voçorocas que ocorrem em grande quantidade nas nascentes dos 
drenos. A maior dessas voçorocas foi registrada a oeste da barragem de 
Passo Real no rio Jacuí, na integração das Folhas SH.22-V-A e V-C, 
configurando-se imenso e profundo anfiteatro de erosão (Est. 2.VI A ). Na 
serra de lguariaça é comum a ocorrência de ravinas nas nascentes do rio 
lnhacapetum, afluente do rio Pirat ini. 
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Os fenômenos de erosão acelerada nos arenitos da Formação Tupan
ciretã são por vezes tão violentos que chegam a desénvolver imensas vo
çorocas, com abertura de extensos e profundos anfiteatros de erosão, em 
meio a áreas de campo com criação de gado (Est. 2.VI A). Essa ocorrência 
de intensos problemas de erosão acelerada não tem termo de comparação 
com nenhuma das outras unidades geomorfológicas de toda área mapeada. 

Nas áreas onde as formações superficiais são resultantes da alteração 
das rochas vulcânicas ácidas em especial, relacionadas a modelados clas
sificados como Dg2, os fenômenos de erosão e movimentos de massa ge
neralizados estão retratados por sulcos e ravinas, que raramente evoluem 
para o estágio de voçoroca. Uma dessas áreas de exceção está próxima à 
cidade de Cruz Alta-RS, onde sobre a alteração de rocha efusiva 
desenvolveram-se voçorocas praticamente em todas as cabeceiras de dre
nagem, especialmente relacionadas às zonas de escoamento das águas plu
viais. Na coxilha Pinheiro Machado, a nordeste da Folha SH.22-V-A, a ero
são processou-se em forma de sulcos até voçorocas,_ agindo indiscrimina
dar.1ente sobre formações superficiais resultantes da alteração do substrato 
roGhoso referente ao arenito da Formação Tupanciretã, assim como da pró
pria rocha efusiva. 

Na Unidade Geomorfológica Planalto de Santo Ângelo, os solos pro
fundos apresentam-se desenvolvidos indistintamente tanto em rochas efu
sivas como nos arenitos da Formação Tupanciretã. Nesses, em menores
cala, devido sua reduzida expressão "areal" dentro da unidade geomorfo
lógica. De modo geral, a espessura do solo varia entre 1,50 e 4,00 m che
gando a atingir até 6 m. 

A presença constante de espessa cobertura de formação superficial na 
Unidade Geomorfológica Planalto de Santo Ângelo (Est. 2.VI Bl empresta 
à paisagem formas de relevo bastante homogêneas representadas, de modo 
geral, por coxilhas bem arredondadas, de aspecto "almofadado" ( Dg1 l. (Fig. 
2.13). 

A ocorrência de linhas de pedra é generalizada nesta unidade geomor
fológica, apresentando espessuras variáveis desde o valor mínimo de 3 em 
até o máximo de 40 em, sendo que a espessura média registrada varia en
tre 15 e 20 em. As linhas de pedra são constituídas porfragmentos de quartzo. 
Elas ocorrem acompanhando a topografia da encosta, também horizon
talizadas ou suborizontalizadas e onduladas em forma de guirlandas. Nos 
trabalhos de campo observou-se que, de modo geral, as linhas de pedra 
restaram apenas nas médias e baixas vertentes, assentes sobre rochas efu
sivas alteradas, estando normalmente capeadas por l.atossolos de colora
ção vermelho-escura a roxa com 1,50 a 3m de espessura média. 
- Na coxilha Grande, que representa a área interfluvial balizada pelas ci

dades de Cruz Alta e Tupanciretã, é comum a presença ·de zona de enri
quecimento em ferro endurecido aflorante na superfície, devido à retirada 
por erosão do material que a recobria, configurando-se numa inversão de 
relevo. Essas áreas de enriquecimento de ferro endurecido em situação de 
topo formam rupturas de declive e, quando são retrabalhadas pela erosão, 
dão origem à formação de linhas de pedra, a jusante. 

Os principais rios da Unidade Geomorfológica Planalto de Santo Ân
gelo estão representados pelo rio Jacuí no seu alto curso e seus afluentes 
da margem direita; os demais referem-se aos cursos fluviais que drenam 
para o rio Uruguai. Óe modo geral, os rios apresentam-se encaixados, sendo 
freqüente o afloramento das rochas efusivas. Nas áreas capeadas pelo are
nito da Formação Tupanciretã, o embutimento do canal fluvial foi capaz 
de ultrapassá-lo em profundida9\il, e?<pondo as rochas efusivas. No alto curso 
do rio Jacuí o entalhamento p"rofundo de seu talvegue na seqüência de ro
chas efusivas resultou irregularidades no leito fluvial, em fornia de corre
deiras. Essa presença de corredeiras e o caráter caudaloso do rio Jacuí, no 
seu alto curso, propiciaram a instalação de quatro represas, já citadas na 
caracterização da região geomorfológica. Na coxilha Grande, os afluentes 
da margem direita do rio Jacuí também apresentam corredeiras nos leitos 
fluviais. 
· A Unidade Geomorfológica Planalto de Santo Ângelo, portanto, está 

representada por formas de relevo em colinas, geralmente associadas a solos 
profundos e à disseminação dos fenômenos de erosão e movimentos de 
massa em diversos estágios de evolução nas vertentes das colinas (Est. 2. 
VIl A), assim como nas cabeceiras de drenagem, cortando áreas de lavou
ra e criação de gado. 

2.3.2.3 Região Geomorfológica Planalto da Campanha 

A Região Geomorfológica Planalto da Campanha representa a porção mais 
avançada para oeste e para sul do Domínio Morfoestrutural das Bacias e 
Coberturas Sedimentares. Constitui-se numa região geomorfológica ex-
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clusiva da Folha SH .21 Uruguaiana, ocupando toda parte oeste e sudoes
te da mesma, estando balizada pelos rios Uruguai e Quaraí (Fig. 2.14). 

O termo Campanha é uma denominação regional utilizada no Rio Grande 
do Sul, que define uma região geográfica a sudoeste do estado, caracteri
zada, de modo geral, por uma área relativamente plana ~coberta por ve
getação campestre. A Campanha está balizada a oeste pelo rio Uruguai, 
fronteira com a Argentina; a sul com o rio Ouaraí, fronteira com o Uruguai; 
a leste com o divisor de águas entre as bacias hidrográficas que drenam para 
o oceano Atlântico e aquelas que fluem para o rio Uruguai; e a norte com 
o rio lbicuí e respectivos afluentes da margem direita, englobando as cida
des de São Francisco de Assis-RS e ltaqui-RS. Entretanto, a Região Geo
morfológica Planalto da Campanha tem seu limite a leste mais recuado, es
tando balizado pela coxilha da Cruz. A norte, avança de modo fragmenta
do sobre a Região Geomorfológica Planalto das Missões, até a área conhe
cida como coxilha do Espinilho, tornando-se assim mais abrangente que 
a área individualizada pelo regionalismo gaúcho. Embora não haja coinci
dência exata dos limites da área distinguida pelo termo regional geográfi
co e a região geomorfológica batizada com o termo Campanha, esta é, sem 
dúvida, a porção que melhor a representa. 

A Região Geomorfológica Planalto da Campanha ocupa uma superfí
cie de 30.395 km2, que equivale a 19,1% da área do Domínio Morfoestru
tural das Bacias e Coberturas Sedimentares e 11,9% de toda a área estudada. 

O contato, a leste, com a Região Geomorfológica Depressão Central 
Gaúcha efetua-se através de rebordos escarpados onde os desníveis são 
em torno de 200m. Esse contato mostra um marcante direcionamento NE
SO, que é observável desde a cuesta de Haedo a sul, como seus prolonga
mentos para norte, que se apresentam em forma de relevos residuais, den
tre os quais destaca-se a coxilha da Cruz. As observações geomorfológi
cas denotam o direcionamento com orientação preferencial, acusando in
terferência estrutural e o mapeamento geológico do Projeto RADAMBRA
SIL confirma, registrando a ocorrência de falha com o mesmo direciona
mento geral. A partir da coxilha da Cruz para norte, o contato apresenta
se mais recuado, efetuado através de diferentes modelados de dissecação 
que estão associados à drenagem comandada pelo rio lbicuí, principal sub
bacia do rio Uruguai na Região Geomorfológica Planalto da Campanha. 

As formas de relevo dessa região geomorfológica foram esculpidas em 
rochas efusivas básicas da Formação Serra Geral e secundariamente em 
arenitos da Formação Botucatu, ambos pertencentes ao Grupo São Ben
to. Uma das características que individualizam a Região Geomorfofógica 
Planalto da Campanha é a ocorrência de extensas áreas de depósitos alu
vionares holocênicos, compostos de areias, cascalheiras e sedimentos síl
ticos argilosos de planícies de inundação, terraços e depósitos de calha da 
rede fluvial atual e subatual, junto à maioria dos drenes e mais notadamente 
ainda na área identificada neste mapeamento como Pontal do Ouaraí, com 
maior ocorrência em área. 

Geomorfologicamente predominam as superfícies de aplanamento re
tocadas desnudadas, além de superfícies pediplanadas indiferenciadas. Se
cundariamente encontram-se áreas de dissecação homogênea e, em pe
quenas extensõés, áreas onde o controle estrutural é marcante, conduzin
do uma dissecação diferencial. Nessas áreas encontram-se l.atossolos e 
Solos Litólicos. O escalonamento de níveis topográficos através de ruptu
ras de declive, assim como a generalizada ocorrência de morros testemu
nhos, constitui-se !'!m outra característica da Região Geomorfológica Pla
nalto da Campanha. Os fenômenos de erosão e movimentos de massa são 
generalizados e traduzidos pela ocorrência de sulcos, ravinas e voçorocas, 
estas em menor escala. Expressiva ainda é a existência de á reás que apre
sentam riscos de desertificação, especialmente associadas ao substrato ro
choso referente ao arenito da Formação Botucatu. 

O principal curpo de água corresponde ao rio Uruguai, que representa 
um dos níveis de base regional das Folhas mapeadas. Destacam-se seus 
afluentes: rio Piratini, rio lcamaquã, rio Butuí; rio lbicuí, do médio curso 
até a foz; rios ltu e lbirapuitã; além do rio Quaraí. Como é peculiar a esta 
região geomorfológica, todos esses drenes apresentam extensos depósi
tos aluvionares em ambas as margens, constituindo na maioria dos casos 
terraços fluviais e mais restritamente planícies propriamente ditas. 

Â Região Geomorfológica Planalto da Campanha corresponde a Uni
dade Geomorfológica Planalto de Uruguaiana, que será descrita a seguir. 

2.3.2.3.1 - Unidade Geomorfológica Planalto de Uruguaiana 

Essa unidade geomorfológica localiza-se exclusivamente na porção centro
oeste e sudoeste da Folha SH.21 Uruguaiana, fato ao qual se relacionou 
a "sua denominação. 



Limita-se com várias unidades geomorfológicas, a norte com o Planal
to Santo Ângelo, a leste com o Planalto dos Campos Gerais e a Depressão 
Rio lbicui- Rio Negro. Para oeste e para sul limita-se com a Argentina e o 
Uruguai, através dos rios Uruguai e Quaraí, respectivamente. As principais 
cidades gaúchas localizadas na Unidade Geomorfológica Planalto de Uru
guaiana são: Uruguaiana, ltaqui, Santana do Livramento, Manuel Viana, 
Alegrete e Quaraí. 

As áreas interfluviais mais extensas são identificadas como coxilhas, 
destacando-se as de: Santana, da Cruz, Maçambará (Rincão da Cruz),do 
Espinilho e do Caverá (Fig. 2.14). 

O relevo da Unidade Geomorfológica Planalto de Uruguaia na caracteriza
se por apresentar generalizada mente uma morfologia plana, suborizonta
lizada, com caimento suave para oeste, em direção ao rio Uruguai. É co
mum a ocorrência de um relevo de aplanamento retocado desnudado ( Pru) 
nas áreas interfluviais e uma ampla superfície de aplanamento (P) em si
tuações topográficas inferiores que de modo geral desce em rampa suave 
em direção aos extensos terraços fluviais do rio Uruguai. As amplas áreas 
de formas planares correspondem a 65% da superfície da Unidade Geo
morfológica Planalto de Uruguaiana. A área entre os dois níveis de apla
namento refere-se a uma dissecação homogênea representada por formas 
em colinas com pequeno aprofundamento dos vales e está associada à ero
são fluvial, nas nascentes de drenos de ordem inferior. Essas característi
cas apresentam-se bastante evidentes na Coxilha de Santana, que corres
pende ao lnterflúvio.lbicuí e Quaraí, os mais importantes afluentes do rio 
Uruguai na área em questão. 

A partir da análise da imagem de radar e dos trabalhos de campo reali
zados na área verificou-se que a erosão fluvial representa a variável mais 
importante na degradação do relevo. A rede de drenagem é comandada 
pelo rio Uruguai, que representa o nível de base regional desta unidade geo
morfológica, assim como de toda a Folha SH .21 Uruguaiana. Destacam
se seus afluentes, os rios lbicuí, lbirapuitã, Quaraí, Butuí, lcamaquã, den
tre outros, como responsáveis pela dissecação do relevo. O rio lbicuí, que 
corresponde à maior sub-bacia do rio Uruguai, nasce fora da unidade geo
morfológica com orientação geral S-N, ao adentrar no Planalto de Uruguaia
na inflete para NO, no seu baixo curso muda para a direção geral E-0. Esse 
rio ocupa, grosso modo, uma posição central no Planalto de Uruguaiaha, 
dividindo-o em dois setores, praticamente equivalentes em extensão, tan
to para norte como para sul. 

O rio Ouaraí, posicionado no limite sul da unidade geomorfológica, mos
tra um certo paralelismo de traçado com o rio lbicuí, pois passa de um dire
cionamento geral SE-NO para E-0 já no seu baixo curso. 

--- Lim1te aproximado do 
Planalto de Urugu01ana 

3~0dL_ __________________ _L __________________ ~~--~ 

9~------------~'10km 

Fig. 2.14 - Folha SH.21 Uruguaiana: topônimos regionais. 

Devido à área do Planalto de Uruguaiana ser bastante extensa e pouco 
estudada em relação às demais, dar-se-á nesse relatório uma abordagem 
setorial, conforme ilustra a Figura 2.15. 

A) Coxilha de Santana 

A Coxilha de Sànt1:1na representa, na sua maior extensão, a área interflu
vial Quaraí e lbicuí. Nas proximidades das localidades de Plano Alto-RS e 
Uruguaiana-RS, a partir das nascentes do arroio Touro Passo (Folha SH .21-X
C), a Coxilha de Santana corresponde à área interfluvial do Quaraí e do pró
prio Uruguai, compreendendo formas baixas e planas que coalescem com 
a área definida neste mapeamento como Pontal do Quaraí (Fig. 2.16). 

A Coxilha de Santana possui uma configuração, de modo geral, em 
semi-arco e corresponde à área considerada como reversq da cuesta de Hae
do. Constitui-se de rochas efusivas básicas, apresentando ocasionalmen
te intercalações de lentes e camadas de aren"1to eólico interderrame da For
mação Serra Geral. O arenito interderrame geralmente aflora em trechos 
descontínuos nas vertentes da Coxilha de Santana, tanto no caimento da 
superfície para o rio lbicuí como para o rio Quaraí. Representa uma super
fície monoclinal, uma vez que o conjunto das camadas mergulha de modo 
regular para a calha do rio Uruguai. Os solos são, de modo geral, Litólicos 
eutróficos, com freqüentes afloramentos rochosos na superfície. Em me
nores proporções ocorrem nos topos aplanados solos mais profundos do 
tipo Vertissolos, próximos às cabeceiras de drenagem. Associada a essas 
condições pedológicas ocorre vegetação Estepe Gramíneo-Lenhosa. 

As formas de relevo, nessa superfície monoclinal, referem-se a áreas de 
aplanamento retocadas, retratadas por formas bastante amplas, suborizon
talizadas, ao longo de toda a superfície. 

A Coxilha de Santana possui seu terminal abruptÓ a leste, configurando
se numa frente de cuesta voltada para a Depressão Rio lbicuí- Rio Negro, 
conhecida como cuesta de Haedo. A cuesta de Haedo possui sua maior ex-

. tensão em território uruguaio. Apesar de constituir-se inteiriça a sudoeste 
da cidade de Santana do Livramento-R S. o limite político internacional faz-se 
no reverso da cuesta, restando, portanto, a linha de cuesta propriamente 
dita para o Uruguai. Possui uma orientação geral NE-SO e está balizada pelo 
alto curso do rio lbicuí na Unidade Geomorfológica Depressão Rio lbicuí
Rio Negro, representada por seus afluentes rios lbicuí da Faxina e lbicuí dé 
Cruz, que apresentam seus cursos, de modo geral, paralelos a essa escar
pa. No Brasil, a cuesta de Haedo apresenta-se contínua apenas num pe
queno trecho a noroeste de Santana do Livramento-RS na Folha SH.21-Z
A. A partir das nascentes do rio lbirapuitã a cuesta de Haedo encontra-se 
bastante erodida e descontínua, em conseqüência da ação erosiva fluvial, 
e está traduzida por uma série de relevos residuais de topos planos ou su
borizontalizados, registrados no mapa geomorfológico como uma super
fície de a planamente degradada desnudada ( Pru). Esses residuais, que se 
constituem no limite oriental da unidade geomorfológica, possuem dire
ção geral NE-SO em continuidade à cuesta propriamente dita, observal)do
se seu recuo apenas a partir da coxilha da Cruz, mais próximo ao rio lbicuí. 

As cotas mais elevadas da Coxilha de Santana encontram-se na por
ção leste próximas à cuesta de Haedo, nas nascentes do rio Quaraí, onde 
atingem 400 m, enquanto as mais baixas estão no Pontal do Quaraí em ní
veis altimétricos inferiores a 40 m, já próximo à confluência com o rio Uru
guai. 

A Coxilha de Santana apresenta diferenças nas formas de relevo entre 
as porções sul e norte, vinculadas à dissecação dos rios Quaraí e lbicuí, res
pectivamente. 

B) Dissecação do rio Quaraí 

O rio 01:1araí tem suas nascentes no reverso da cuesta de Haedo, em torno 
de 400 rri de altitude, constituindo-se num rio cataclinal, bastante encai
xado, indo desaguar no rio Uruguai em altitudes inferiores a 40 m, próximo 
à localidade de Barra do Quaraí-RS. 

O canal fluvial descreve um traçado grosso modo SE-NO nos seus alto 
e médio cursos até aproximadamente a confluência com o arroio Camoa
tim, apresentando a partir daí bruscas inflexões para oeste, para norte e para 
oeste novamente, indo desaguar no rio Uruguai. 

O direcionamento SE-NO apresenta um paralelismo com o rio lbicuí, 
o mesmo ocorrendo com a orientação das feições tectônicas da área, fato 
este evidenciado no mapa geológico executado pelo Projeto RADAMBRA
SIL, através do registro de inúmeros falhamentos com mesma orientação 
geral. 
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Fig. 2.15 - Setorização do Planalto de Uruguaiana. 
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Fog 2.16 Foomos planas e baixas aue coalescem com os terraços fluv.aos no Pontal do Quaral !Folha SH.21·Y Bl 

A ocorrência de lineações tectônicas refletidas no direcionamento ge· 
ral das calhas fluviais, assim como nas bruscas inflexões principalmente no 
baixo curso, do rio Ouarai, além do constante encaixamento de seu leito, 
com maior ou menor grau de intensidade, evidencia o nítido controle es
trutural da área. 

Na porção mais oriental da Coxilha de Santana, onde nascem os dois 
formadores do rio Ou arai, rios Invernada e Espinilho, as características do 
modelado apresentam-se atípicas do relevo geral da Unidade Geomorfo
lógica Planalto de Uruguaiana. Esses rios e seus subafluentes encontram
se bastante encaixados desde suas cabeceiras, distinguindo-se áreas ma· 
peadas como de dissecação diferencial, ou seja, controladas pela estrutu· 
ra (01) . O fenômeno de verticalização do canal fluvial é bastante expressi
vo na imagem de radar, fato comprovado em trabalho de campo efetuado 
na área. A dissecação acentuada mostra, além dos acentuados desníveis 
entre topo e vale, a ocorrência de rupturas de declive com bordas abruptas 
voltadas para as calhas dos rios. 

De modo geral, ocorre junto a esses canais fluviais o desenvolvimento 
de uma série de pequenos cursos paralelos entre si, indicando uma reto· 
mada de erosão e individualizando este segmento como relevo em condi
ções de alta energia como um relevo em "estágio de juventude". Na ima
gem de radar esses pequenos cursos de água apresentam-se com aspecto 
de "ranhuras" de tonalidades mais claras, acinzentadas. 

A drenagem ocorre secionando uma superflcie compacta com formas 
de relevo bastante planas, suborizontalízadas, aplanadas !Prul, desenvol
vidas sobre rochas efusivas básicas com ocorrência de solos rasos e vege· 
tação Estepe Gramineo-Lenhosa. 

Nas cabeceiras de drenagem identificou-se a presença de inúmeras la
goas naturais de conformação oval ou arredondada, dales, as quais eviden
ciam a proximidade do lençol freático, a ocorrência de solos rasos e pouco 
permeáveis. 

A área compreendida entre os arroios Sarandi e Camoatim correspon
de á zona de influência do mêdio curso do rio Ouarai. Neste segmento o 

rio apresenta-se encaixado e descreve sinuosidades angulosas quando o 
vale se encontra entalhado na rocha efusiva. São raras e localizadas as ocor· 
rências de terraços (Atfl e/ ou planícies fluviais !Af). Os cursos fluviais nas
cem no topo da Coxilha de Santana, a aproximadamente 300 m de alt1tu· 
de, e deságuam no rio Ouaral, em altitudes próximas a 100 m. A maior in
tensidade de dissecação nas cabeceiras de drenagem ocasiona o recuo das 
vertentes, sendo responsável pela retração das superfícies aplanadas. 

A sul da cidade de Ouarai-RS, os principais afluentes do rio Ouaral, res· 
ponsáveis pela degradação do relevo, são os arroios Cati e Areal, que se 
apresentam com terraços fluviais que coalescem com a planície aluvial do 
rio Ouaraí (Fig. 2.17). Esses rios apresentam meandros de pequena ampli· 
tu de, encaixados nos depósitos aluviais. Registram-se marcas de paleodre· 
nagens, meandros abandonados, alguns já colmatados. outros em lagos. 
Na área interfluvial dos arroios Cati e Areal, as formas de relevo são repre
sentadas por colinas associadas a relevos degradados com uma série de 
residuais de topos planos com diversas dimensões. Estão relacionadas ao 
substrato de arenitos da Formação Botucatu, a solos Podzólicos 
Vermelho-Escuros abrúpticos e à cobertura vegetal de Savana Estépica 
Gramineo-Lenhosa, de modo geral. Ocorrem processos de erosão acele
rada com desenvolvimento de ravinas e voçorocas e áreas com riscos de 
"desertificação" !Fig. 2.17). 

A constatação de áreas com riscos de "desertificação" ( Est. 2.VII Bl re 
presenta a caracteristíca peculiar à Unidade Geomorfológica Planalto de 
Uruguaiana, quer quanto ao tipo de processo erosivo, quer como in teres· 
se maior de estudo, em outra escala de trabalho, a fim de se encontrarem 
soluções para controlar e, se possível, erradicar o processo. As áreas com 
riscos de "desertificação" apresentam-se restritas à Folha SH .21 Uruguaiana 
e estão associadas à presença do arenito da Formação Botucatu. Na aná· 
lise da imagem de radar, essas áreas são identificáveis através de uma tex· 
tura de coloração negra (Fig. 2.17). A resposta do sensor assemelha-se àque
la obtida nas dunas do litoral, uma vez que ambas representam a expos1 
ção de material arenoso solto, remanejado. Nos trabalhos de campo as ca-

GEOMORFOLOGIA/ 343 



Fig. 217 - Dissecação imensa do lnterflúvio Cali- Areal com fenômeno de desertlficaçlo lfo4ha SH.21·Z·AI. 

racterísticas observadas nas áreas com riscos de "desertificaçãd' referem-se 
a campos de areia fina e solta, de coloração rosa-alaranjada (Est. 2.VII Bl. 
A ação do vento mobiliza as partículas do material inconsolidado, entulhan
do-as em forma de dunas que avançam e encobrem estradas. A nuvem de 
pó que se forma é visível a grande distância do local-fonte. Esse fenômeno 
foi constatado em outros locais. mas é exclusivo da Folha SH.21 Uruguaia na 
e em especial da Unidade Geomorfológica Planalto de Uruguaiana (Fig. 
2.15). 

A norte da cidade de Ouarai-RS. os arroios Ouaraí-Mirim e Garupá, 
afluentes do rio Ouaraí, são os responsáveis pela maior degradação do re
levo. Esses arroios possuem uma orientação geral E-0 e estão encaixados 
em sedimentos quaternários que compõem planícies fluviais (A f). 

Na área interfluvial dos arroios Ouaraí-Mirim e Garupá, a feição geomor
fológica mais expressiva é o relevo residual denominado cerro do Jarau. Re
gistrado com destaque na imagem de radar ( Fig. 2.181. apreseiita-se como 
uma estrutura circu lar interiormente erodida, sua feição geomorfológica 
é parte de um domo estrutural de forma elíptica, mais elevada na sua bor
da norte, o que lhe confere um aspecto assimétrico. O cerro do Jarau 
apresenta-se recortado por entalhes fluviais profundos no seu interior e 
destaca-se topográfica mente na área, sendo observável a distância, regis
trando nas áreas mais elevadas altitudes entre 209 e 308m, em meio a co· 
tas altimétricas regulares entre 140 e 170m. 

Circundado por rochas efusivas básicas, o cerro do Jarau expõe, nas 
porções mais elevadas, rochas arenlticas da Formação Botucatu e, no in
terior da estrutura, os arenitos e siltitos da Formação Rosário do Sul. A es· 
sas rochas sedimentares nas áreas internas associam-se relevos de disse
cação mais profunda. com entalhamento dos vales fluviais, na ordem de 
27 a 32 m (Dg2l. 

O cerro do Jarau constitui para o curso do arroio Garupá uma barreira 
física, à qual ele teve que contornar, adaptando o seu traçado. A princípio 
apresenta seu curso com direção geral NE-SO e, quando se aproxima do 
cerro do Jarau. muda bruscamente de direção. acompanhando sua forma 
em semi-arco. Essa forma em meia-lua apresenta-se secionada pelas nas
centes da sanga do Nhanduvaí, que isola formas residuais menores e que 
comanda a dissecação no interior dessa estrutura. 

As rochas expostas no interior do cerro do Jarau, mais suscetíveis à ero
são, condicionaram o desenvolvimento de formas de relevo mais disseca-
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das onde ocorrem freqüentes fenômenos de erosão acelerada, em formas 
de ravinas e voçorocas. As ravinas são profundas, principalmente as loca
lizadas nas partes mais elevadas do cerro do Jarau. Muitas dessas ravinas 
que descem as encostas já se associaram à rede de drenagem organizada 
da sanga do Nhanduvaí. 

Essa feição geomorfológica anômala na Unidade Geomorfológica Pia· 
nalto de Uruguaiana pode representar interesses econômicos, quer na ex
ploração das potencialidades hídricas subterrâneas, quer nas potenciali
dades de arm~?enamento de petróleo, segundo Presotto et alli (1973). 

FtQ 2.18 O cerro do Jarau consl•tu• uma ostrutt.Jra Ctrcu•ar 1ntenormemeerodida tFolha SH Zl·Z·A) 



O rio Quaraí, a partir do arroio Camoatim até sua confluência com o rio 
Uruguai, caracteriza-se por apresentar bruscas mudanças no direcionamen
to geral do seu canal: E-0, N-S, E-Ó e S-N. Essas bruscas inflexões são quase 
simétricas na extensão e evidenciam forte controle estrutural no curso do 
rio Quaraí. Nesse segmento ocorre ampla área de acumulação fluvial (Af), 
contínua até a foz, onde as cotas altimétricas caem suavemente de 60 m 
até aquelas inferiores a 40 m na foz do rio. A despeito disso, observa-se que 
o rio Ouaraí e seus afluentes apresentam-se generalizadamente encaixa
dos em seus terraços e planícies. É freqüente a ocorrência de áreas alaga
das, de lagos que são represados para uma utilização agrícola mais racional. 

A área abrangida pela drenagem do baixo curso do rio Ouaraí corres
pende às partes terminais da Coxilha de Santana, em menores altitudes, 
próxima à calha do rio Uruguai. Os afluentes do rio Ouaraí nascem na Co
xilha de Santana, em amplas superfícies de aplanamento retocadas (Pru), 
passando diretamente para um nível topográfico inferior de relevos plana
res (P), que coalescem com extenso terraço fluvial (Atf). O substrato ro
choso refere-se às efusivas básicas, onde o solo é Litólico e a vegetação 
Estepe Gramíneo-l.enhosa. 

A Coxilha de Santana, a partir aproximadamente da confluência do ar
roio Sarandi com o rio Ouaraí, coalesce com a área denominada no· presente 
mapeamento de Pontal do Quaraí. 

C) Pontal do Ouaraí 

Denominou-se de Pontal do Ouaraí a área estreita e alongada entre os rios 
Ouaraí e Uruguai, próxima a suas confluências como assinala a Figura 2.16. 
Corresponde a amplas formas de relevo planares com ocorrência de extensos 
terraços fluviais (Atf) e compreende depósitos quaternários holocênicos, 
aluvionares, compostos de areias, cascalheiros e até sedimentos síltico-ar
gilosos de planícies de inundação, terraços e depósitos de calha da rede 
fluvial atual e subatual. 

Em meio a esses relevos planares, geralmente relacionados a solos Bru
nizéns e Planossolos e recobertos por vegetação estépica, ocorre uma área 
dissecada, retratada por colinas de amplitudes médias, que corresponde 
à dissecação nas cabeceiras de pequenos cursos de água, que drenam pa
ra o rio Uruguai. A essa área dissecada associam-se ravinamentos em so
los com espessura de até no máximo 1 m, de coloração cinza a esbranqui
çada, observável na rodovia BR-472. 

Próximo à confluência dos rios Ouaraí e Uruguai, desenvolve-se uma 
vegetação estépica, tipo Parque, constituída de algarrobo e espinifho, que 
se instalou, de modo geral, sobre a mancha de relevo planar identificada 
como modelado de acumulação, resultante da concentração de depósitos 
de enxurradas (Ac), referentes às partes terminais das rampas de pedimento 
( bajadas), que coalesce com os terraços fluviais. 

Nos trabalhos de campo, foram registradas áreas com freqüentes de
pósitos rudáceos, predominantemente formando um pavimento detrítico 
que recobre amplas superfícies e cuja espessura é desconhecida. 

Nos terraços fluviais, em especial, a vegetação natural vem sendo subs
tituída por culturas cíclicas e, em algumas áreas, por reflorestamento. Os 
rios são represados, gerando inúmeros açudes disseminados e bastante vi
síveis na imagem de radar, como mostra a Figura 2.16. 

D) Area Degradacional Oriental 

Constitui-se numa área de relevo de transição, de avanço das característi
cas geomorfológicas da Unidade Geomorfológica Depressão Rio lbicuí- Rio 
Negro, opde o rio lbicuí e seus principais afluentes, rios lbirapuitã pela mar
gem esquerda e I tu pela direita, ocupam.o papel mais importante na disse
cação do relevo. 

O rio lbicuí, de modo geral, ocupa a porção central da Unidade Geo
morfológica Planalto de Uruguaiana, secionando-a em duas extensões equi
valentes (Fig. 2.15). Representa o maior afluente do rio Uruguai de toda a 
área mapeada. Possui suas nascentes fora da unidade geomorfológica em 
questão e atravessa áreas com litologias variadas. 

Predominam as formas de dissecação homogênea do tipo grosseira, 
com aprofundamento dos vales fluviais entre 27 e 32 m ( Dg2) associado 
a ocorrências de solos Podzólicos a sul do rio lbicuí e a Latossolos a norte 
do mesmo. Esses solos resultam da alteração de arenitos da Formação Bo
tucatu em especial e que estão recobertos por vegetação do tipo Savana 
Estépica. As áreas com afloramentos rochosos nas encostas apresentam
se com rupturas de declive. De modo geral, as formas planares ocorrem co
mo resíduos em meio à dissecação erri forma de colinas. 

A dominância de substrato arenoso da Formação Botucatu na Área De
gradacional Oriental deve-se à co"inpetência erosiva do rio lbicuí em espe-

cial, retirando a camada de rochas vulcânicas básicas da Formação Serra 
Geral, que funcionava como mantenedora do relevo, conservando as for
mas suborizontalizadas. Entret&nto, é comum a presença de relevos resi
duais com capeamentos da rocha mantenedora, que ocorrem dissemina
dos por toda a área (Fig. 2.15). A sul do rio lbicuí, observam-se freqüente
mente relevos residuais alongados de topos planos, delimitados por escar
pas. Referem-se a prolongamentos descontínuos da cuesta de Haedo, apre
sentando de modo geral a mesma orientação geral NE-SO. O mais expres
sivo desses relevos residuais refere-se à coxilha da Cruz, que apresenta sua 
borda escarpada leste voltada para a Unidade Geomorfológica Depressão 
Rio lbicuí-Rio Negro. 

Nas áreas com dissecação grosseira de aprofundamento da drenagem 
entre 27 e 32 m ( Dg2) ocorrem, generalizadamente, sulcos e ravinas. En
tretanto, o fenômeno geomorfológico mais expressivo, tanto pela área de 
ocorrência como pelos problemas decorrentes da manutenção do equilí
brio ambiental, refere-se à existência de inúmeras áreas com riscos de "de
sertificação", como mostra a Estampa 2.VII B. Muitas dessas áreas com ris
cos de "desertificação" estão sendo reflorestadas com eucalipto ou pinus. 
Esse fenômeno que se apresenta disseminado na Area Degradacional Orien
tal foi registrado e comentado relacionado à Dissecação do Rio Quaraí. 

E) Pediplano do Médio Rio Uruguai 

Refere-se à porção ao longo do rio Uruguai, balizada a norte pelo rio ljuí 
e a sul pela Coxilha de Santana e o Pontal doQuaraí (Fig. 2.19). Apresenta
se com maior expressão "areal" na posição centro-ocidental da Unidade 
Geomorfológica Planalto de Uruguaiana, cortada pelo baixo curso do rio 
lbicuí, com traçado de orientação geral E-0. 

Corresponde a uma extensa superfície de a planamente ( P), elaborada 
por processo de pediplanação desenvolvido sobre rochas efusivas básicas, 
em especial, e está representada por formas de relevo planas e baixas, su
borizontalizadas (Est. 2.VIII A), que, de modo geral, se associam a Plintos
solos recobertos por vegetação estépica. A passagem das formas planas 
para as extensas áreas de terraço e planícies fluviais é notada pela mudan
ça nas condições pedológicas e de recobrimento vegetal. 

Em meio às formas de relevo planares, que caracterizam o setor do Pe
di plano do Médio Rio Uruguai sem a presença de qualquer obstáculo físi
co de caráter estrutural, litológico ou morfológico em superfície, observa
se uma anomalia no padrão de drenagem do rio Butuí, que, associado aos 
seus tributários da margem esquerda, os banhados de ltacorá, S. Do nato 
e Caçaquã, configura um traçado de um modo geral circular, caracterizan
do um padrão de drenagem anelar. Este padrão de drenagem com nítido 
controle estrutural leva a supor a existência de um corpo intrusivo respon
sável pela expressão superficial de caráter dômico, onde as altitudes na por
ção interior variam de 76 a 102 me nas bordas onde ocorrem os terraços 
e planícies fluviais, entre 53 e 67 m. A análise do comportamento da dre
nagem, através de seu traçado fluvial, tem sido de grande valia do ponto 
de vista da geologia estrutural, revelando áreas para um estudo mais acurado. 

O lnterflúvio Butuí e lbicuí constitui-se na coxilha de Maçambará ou Rin
cão da Cruz (Fig. 2.15) e representa a área mais elevada deste setor. Apre
senta-se como uma superfície de aplanamento retocada desnudada ( Pru), 
com plano inclinado para oeste, cujas altitudes decrescem de 140 m para 
inferiores a 90 m, próximo ao rio Uruguai. Relacionado à área de influência 
do rio lbicuí, as altitudes decrescem gradacional e continuamente para o 
rio Uruguai, com cotas de 100 a 50 m de altitude. 

F) Area Transicional Setentrional 

Constitui-se na área compreendida entre o rio Butuí a sul e a Unidade Geo
morfológica Planalto de Santo Angelo a norte. Este contato entre unida
des geomorfológicas faz-se de modo intercalado e irregular. A Area Tran
sicional Setentrional do Planalto de Uruguaiana avança até o extremo norte 
da Folha SH .21 Uruguaiana, ao longo do rio Uruguai, e distribui-se em frag
mentos esparsos mais para leste associados aos principais canais fluviais, 
em especial o rio Piratini. 

Em contrapartida, para sul do rio Piratini ocorrem resíduos da Unidade 
Geomorfológica Planalto de Santo Ângelo, disseminados pelo Planalto de 
Uruguaiana, nas áreas da coxilha do Espinilho, serra de lguariaça e coxilha 
de Maçambará (Fig. 2.15), até as proximidades do rio lbicuí. A intercala
ção constante entre essas duas unidades confere o caráter transicional a 
este setor. 

Predominam as formas de relevo planares, planos inclinados irregula
res desnudados, referentes à superfície de aplanamento elaborada por pro-
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Fig . 2.19 - Amplas formas planas e baixas do Pediplano do Médio Aio Uruguai em contato com a Coxilha de Santana (Folha SH.21-X-CJ. 
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cesso de pediplanação, sobre rochas efusivas da Formação Serra Geral. As
sociam-se a essas formas planas solos Litólicos e vegetação de contato entre 
Savana e Savana Estépica de modo geral. 

Relacionadas aos cursos dos rios lcamaquã e Piratini, ocorrem áreas 
com relevo dissecado em colinas que apresentam, nas encostas, rupturas 
de declive e estão secionadas por cursos fluviais com entalhamento de seus 
vales na ordem de 15 a 25m. Esta área apresenta relevos residuais espar
sos e está mais sujeita ao desenvolvimento de sulcos e ravinas. 

Os rios lcamaquã e Piratini, neste setor, apresentam-se com orienta
ção geral SE-NO. Associados à área do rio lcamaquã, registram-se sulcos 
estruturais com a mesma orientação geral, denotando a existência de con
trole estrutural junto a esses rios. Também na coxilha do Espinilho o con
tato entre as duas unidades geomorfológicas faz-se através de uma linha 
quase retilínea de igual direcionamento geral, a qual parece condicionar tam
bém limites de diferentes tipos de vegetação. Esse direcionamento geral 
acompanha aquele assinalado por diversos falhamentos registrados no ma
peamento geológico do presente relatério; 

Na Unidade Geomorfológica Planalto dê Uruguaiana, outros canais flu
viais apresentam extensos trechos com direcionamento SE-NO como são 
os casos dos rios lbicuí e Quaraí. 

2.3.2.4 - Região Geomorfológica Planalto Centro-Oriental de Santa 
Catarina 

No presente mapeamento, o Planalto Centro-Oriental de Santa Catarina 
corresponde à terminação sul de uma região geomorfológica, cuja maior 
expressão "areal" encontra-se, a norte, na Folha SG.22 Curitiba. Essa re
gião ocupa uma extensão de 511 km2, ou seja, 0,2% da área mapeada, 
localizando-se no extremo nor-nordeste do Domínio Morfoestrutural das 
Bacias e Coberturas Sedimentares. 

Na Folha S H .22 Porto Alegre, as litologias sedimentares das Formações 
Rio do Rasto e Botucatu, aliadas às caractérísticas estruturais, condicio
naram a drenagem comandada pelo rio Canoas a promover dissecação do 
tipo diferencial, onde se desenvolve uma vegetação de Floresta Ombrófila 
Mista, ocupada por culturas cíclicas, em Cambissolo Húmico álico. 

Estudos bibliográficos revelaram que Monteiro (1968) identificou esta 
região como Planalto Paleozóico Catarinense, enquanto Moreira & Lima 
(1977) consideram-na, em Santa Catarina, como Faixa de Desnudação Pe
riférica. O mapeamento concomitante das Folhas SG.22 Curitiba e SH.22 
Porto Alegre ensejou uma visão de conjunto da região, possibilitando que 
a denominasse de Planalto Centro-Oriental de Santa Catarina, uma vez que 
a mesma se localiza exclusivamente nesta parte do estado. 

A região na área em estudo engloba a Unidade Geomorfológica Planalto 
de Lages. 

2.3.2.4.1 - Unidade Geomorfológica Planalto de Lages 

Ocupando uma extensão de 511 km2 na Folha SH.22 Porto Alegre, o Pla
nalto de Lages corresponde à terminação sul de uma unidade geomorfo
lógica, cuja área mais representativa encontra-se a norte, na Folha SG.22 
Curitiba. • 

O planalto limita-se a sudoeste com o Planalto Dissecado Rio Iguaçu
Rio Uruguai e a sudeste com o Planalto dos Campos Gerais. A principal ci
dade que se encontra localizada na área da unidade geomorfológica no pre
sente mapeamento é Urubici-SC. A análise bibliográfica mostrou que a área 
é reconhecida como uma unidade, cabendo a Almeida (1952) denominá
la de Planalto de Lages, que foi adotada neste relatório. 

As condicionantes estruturais e litológicas influenciaram a rede de dre
nagem comandada pelo alto curso do rio Canoas a promover uma disse
cação do tipo diferencial (D2), cujos alinhamentos estruturais em alguns 
trechos estão evidenciados através de vales ou sulcos estruturais. O relevo 
é vigoroso, com formas alongadas de topo convexo e vertentes íngremes. 

O rio Canoas apresenta estreita faixa de terraço fluvial (Atf) e seus pe
quenos afluentes estão encaixados em vales em "V". 

2.3.2.5 - Região Geomorfológica Depressão Central Gaúcha 

Posicionada nas terminações sul e sudeste do Domínio Morfoestrutural das 
Bacias e Coberturas Sedimentares, a Região Geomorfológica Depressão 
Central Gaúcha apresenta dois segmentos: um leste-oeste e outro norte
sul. Limita-se a norte com o Planalto das Araucárias, a sul e sudeste com 
o Planalto Sul-Rio-Grandense, a leste com a Planície Costeira Interna e a 
oeste com o Planalto da Campanha, ocupando uma extEmsão de 33.971 

km2, o que corresponde a 13,3% do total mapeado. Por sua localização 
geográfica no Rio Grande do Sul, foi qualificada de Central Gaúcha. 
Constitui-se numa área baixa, interplanáltica onde os processos erosivos 
esculpirdm em rochas sedimentares paleozóicas, triássicas e jurássicas da 
Bacia do Paraná colinas alongadas, conhecidas regionalmente como 
coxilhas. 

A friabilidade do material, onde os solos são profundos, Podzólicos, e 
secundariamente Brunizém, ocorrendo ainda Planossolos nos terraços e 
planícies fluviais, favorece a ocorrência intensa de processos erosivos. Nessa 
área encontra-se em desenvolvimento uma agricultura de culturas cíclicas 
em substituição à cobertura vegetal de Floresta e Savana. 

Os rios Jacuí e Vacacaí, correndo em sentido oeste-leste, Santa Maria 
e lbicuí da Armada, de sul para norte, e lbicuí-Mirim e lbicuí, de leste para 
oeste, desenvolvem uma drenagem de padrão subdendrítico. 

Nessa região foram identificadas duas unidades geomorfológicas: De
pressão Rio Jacuí e Depressão Rio lbicuí-Rio Negro. 

2.3.2.5.1"- Unidade Geomorfológica Depressão Rio Jacuí 

A presente unidade geomorfológica localiza-se no segmento leste-oeste 
da Região Geomorfológica Depressão Central Gaúcha, correspondendo 
à Depressão Transversal proposta por Valverde (1957). A Depressão Rio Jacuí 
dispõe-se longitudinalmente no centro da Folha SH .22 Porto Alegre e pe
queno trecho a leste da Folha SH.21 Uruguaíana, ocupando 14.814 km2, 
o que equivale a 5,8% do total mapeado. Limita-se a norte com a Serra Geral 
e os Patamares da Serra Geral, a leste com a Planície Lagunar, a oeste com 
a Depressão Rio lbicuí- Rio Negro e a sul com o Planalto Rebaixado Mar
ginal. As principais cidades localizadas na unidade são: Cachoeira do Sui
RS, S. Leopoldo-R S. Novo Hamburgo-AS, Santa Maria-RS. Corresponde 
à área de drenagem comandada pelo rio Jacuf, fato ao qual se relacionou 
nesse mapeamento a denominação da depressão. 

A unidade se caracteriza por apresentar um relevo sem grandes varia
ções altimétricas, como ilustra o Perfil A-/!1:'", dando à paisagem um cará
ter monótono, onde dominam formas alongadas de topo convexo, conhe
cidas como coxilhas. Ao lado dessas formas, ocorrem vastas superfícies 
planas, rampeadas, recobertas por colúvios, com dissecação incipiente e 
mapeadas como Superfícies Pediplanadas ( P). Essas rampas estão locali
zadas geralmente a norte da unidade entre o sopé da escarpa da serra Ge
ral e as coxilhas que contatam com as faixas aluvionares do rio Jacuí ( Fig. 
2.20). Dessa superfície emergem inúmeros relevos residuais, com verten
tes pedimentadas, relacionados ora à Serra Geral, ora aos Patamares da Serra 
Geral, e que estão registrados no mapa geomorfológíco com o símbolo pon
tual de morro testemunho. 

Nas áreas a sul da unidade, entre o vale do rio Jacuí e o Planalto Rebai
xado Marginal, encontram-se relevos convexizados, representados por co
linas, com vertentes suaves e onde se encontram generalizadamente linhas 
de pedra, nas quais predominam seixos de quartzo, às vezes arredondados. 

Encontram-se também áreas de relevos de topos planos, como no tre
cho entre Cachoeira do Sul e Santa Maria, a oeste na Folha SH.22 Porto 
Alegre. O nivelamento dos topos nessa área móstra truncamento das ro
chas. A esse fato pode-se relacionar a presença de rocha mais resistente, 
que funcionaria como camada mantenedorà, ou então os topos seriam re
manescentes de um pediplano. Aí, ocorrem níveis de pedimentos embuti
dos, não mapeáveis na escala 1:1.000.000. É constante na área da unidade 
a ocorrência de fenômenos de erosão e movimentos de massa generaliza
dos, que provocam sulcamentos e ravinamentos. 

A dissecação que se processou na depressão, comandada pelo rio Ja
cuí, enquadra-se no tipo homogênea, cuja fácies apresenta densidade gros
seira ( Dg), ocorrendo também em menor extensão as dos tipos média ( Dm) 
e fina ( Df). O aprofundamento varia em torno de 23 a 37 m, entre o topo 
e o fundo do vale nos Dg1 e Df1; já nos Dg2 e Df2, essa medida passa de 
50 a 54 m, enquanto que no Dm3 é de 60 a 69 m. 

Os vales dos rios geralmente são largos e de fundo plano apresentando
se encaixados nas cabeceiras. O rio Jacui, principal curso de água que atra
vessa a depressão, comanda uma drenagem de padrão subdendritico. Es
se rio tem suas cabeceiras no Planalto de Santo Angelo a norte da unida
de. Das suas nascentes até entrar na depressão, o rio J!lcuí tem um dire
cionamento geral N-S; a partir daí, corre em direção NO-SE, até receber 
o rio Vacacaí; desse ponto inflete para leste, até sua foz na laguna Guaíba. 
Em todo esse trajeto o rio desenvolve um traçado com amplas sinuosida
des, por vezes angulosas, e segmentos retilíneos. Sua planície contudo re
gistra, através de cordões e meandros abandonados, um outro comporta
mento do canal, diferente do que se verifica atualmente. Esse fato também 

GEOMORFOLOGIA/347 
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é observado nos vales de alguns de seus afluentes, como o Vacacaí. A pla
nície do rio Jacu i no segmento NO-SE apresenta terraços (Atf), fato igual
mente registrado nos vales dos rios Taquari, Pardo, Botucaraí e Vacacaí
Mirím, afluentes da margem esquerda, e rio Santa Bárbara, arroios Trapuá, 
Piquiri e Capívari, afluentes da margem direita. 

2.3.2.5.2 - Unidade Geomorfológica Depressão Rio lbicuí- Rio Negro 

A unidade em pauta localiza-se no segmento norte-sul da Região Geomor
fológica Depressão Central Gaúcha, ocupando o centro-leste da Folha SH .21 
Uruguaiana e pequenos trechos no centro-oeste e extremo sudeste da Fo
lha SH.22 Porto Alegre, configurando grosseiramente a forma de um C. 
Limita-se a norte com o Planalto dos Campos Gerais e trechos da Serra Geral, 
a leste com a Depressão Rio Jacuí, Planalto Rebaixado Marginal e Planal
tos Residuais Canguçu- Caçapava do Sul; a oeste com o Planalto de Uru
guaiana, adentrando a sul em território uruguaio. Estende-se por 19.157 
km2, perfazendo 7,5% do total mapeado. As principais cidades localiza
das nessa unidade são: S. Gabriel-AS, Rosário do Sul-AS, Cacequi-RS, S. 
Francisco de Assis-AS, S. Pedro do Sui-RS, entre outras. As bacias dos rios 
lbicuí e Negro comandam a rede hidrográfica que drena a unidade, fato ao 
qúal se relacionou a denominação da mesma. 

Genericamente, a unidade apresenta-se dissecada em formas de topos 
convexos ou planos, por vezes amplos e alongados, cujas encostas caem 
suavemente em direção aos vales (Fig. 2.21). Essas formas estão relacio
nadas ao trabalho erosivo dos rios lbicuí da Armada, Santa Maria, lbicuí
Mirim, que integram uma rede de drenagem de padrão dendrítico. Ocor
rem ainda áreas onde a dissecação é mais intensa, configurando colinas 
de topo convexo e encostas mais íngremes (Dm2), localizadas principal
mente a leste do rio Santa Maria (Perfil C-C'""). Á margem direita do rio 
lbicuí, entre Cacequi e Rosário do Sul, as formas em colinas, alongadas, 
apresentam encostas rampeadas, onde ocorrem fenômenos de erosão e 
movimentos de massa. Nas áreas onde as colinas ultrapassam a 200m, en
tremeadas por partes mais baixas e planas, a declividade é mais acentuada. 

A superfície da depressão está num nível abaixo de 200m, onde a dis
secação homogênea apresenta uma densidade que varia de grosseira a fi
na (Dg, Dm, Dfl e o aprofundamento da Classe 1 está entre 23 e 37m, en
quanto que na Classe 2 a variação é de 50 a 54 m. O contato entre a De
pressão Rio lbicuí- Rio Negro e o Planalto de Ur~guaiana, a sudoeste, e 
o Planalto dos Campos Gerais, a norte, é brusco, escarpado, encontrando-se 
na superfície da depressão, em toda faixa de contato, inúmeros residuais, 
alguns de topo tabular (Fig. 2.22}. Junto ao sopé desses residuais, 
encontram-se formas em colinas bastante amplas. 

A ocorrência generalizada de linhas de pedra é uma constante na área 
da depressão. São compostas, principalmente, de fragmentos heteromé
tricos de couraça ferruginosa, arenito e quartzo leitoso semi-angulosos. No 
norte da unidade, as linhas de pedra apresentam também fragmentos de 
madeira silicificada. As linhas de pedra encontram-se recobertas por colú
vios, de natureza arenosa, com pisólitos. Ocorrem também depósitos gros
seiros, formados dominantemente de fragmentos de arenitos silicificados 
e bastante arredondados com características fluviais, compondo 
cascalheiras. 

Os principais rios que drenam a área da depressão comandam uma re
de de drenagem de padrão dendrítico a subdendrítico. Entretanto, observa
se no interflúvio arroio Upacaraí- banhado dos Vaqueiros, afluentes pela 
margem direita do rio lbicuí da Armada, que a drenagem apresenta um pa
drão nitidamente anelar (Fig. 2.21). Esse fato sugere a ocorrência de um 
corpo intrusivo, que favoreceu o aparecimento de uma feição superficial 
de caráter dômico, tal como ocorre com o rio Butuí na Unidade Geomorfo
lógica Planalto de Uruguaiana. 

Os rios na depressão apresentam de modo geral praias, bancos e ilhas 
arenosas no leito do canal. Na planície do rio lbicuí-Mirim, nas proximida
des de Dilermando de Aguiar-AS, ocorre uma série de lagoas, relaciona
das a processos de barragem fluvial e que são aproveitadas como açudes. 
Fato semelhante também ocorre na parte central da unidade. Aí os açudes 
estão localizados nas cabeceiras dos pequenos afluentes dos rios Santa Ma
ria, lbicuí da Armada e Negro, principalmente. 

As áreas de drenagem indecisa, encharcadas, onde pode ocorrer ou não 
um curso de água, são conhecidas regionalmente como banhados (Fig. 
2.21). localizam-se predominantemente a sul e sudeste da depressao. Dentre 
outros, destacam-se os banhados dos Vaqueiros, Lajeado do Sangão, dos 
Duartes, Upacaraí. 

2.3.2.6 - Região Geomorfológica Depressão do Sudeste Catarinense 

Esta região geomorfológica na Folha SH .22 Porto Alegre localiza-se a nor
deste do Domínio Morfoestrutural das Bacias e Coberturas Sedimentares, 
encravada entre as Regiões Geomorfológicas Serras do Leste Catarinen
se, a leste, Planalto das Araucárias, a oeste, Planície Costeira Interna, a sul, 
prolongando-se para norte, adentrando-se na Folha SG.22 Curitiba. Dispõe
se em forma alongada no sentido norte-sul, abrangendo uma área de 2.043 
km2, o que equivale a 0,8o/o do total mapeado. 

Talhada em rochas sedimentares da Bacia do Paraná, a região se carac
teriza por apresentar formas em colinas, conseqüentes da dissecação ho
mogênea, promovida pelo trabalho erosivo da rede de drenagem, coman
dada pelo rio Tubarão, seu principal afluente rio Braço do Norte, e o rio Ca
pivari. Aí ocorrem solos Podzólicos Vermelho-Amarelos para culturas cí
clicas, em substituição à vegetação original de Floresta Ombrófila Densa. 

O posicionamento rebaixado da área em relação aos relevos elevados 
circunvizinhos e sua localização geográfica no Estado de Santa Catarina 
foram os fatos que levaram a se denominar a região de Depressão de Su
deste Catarinense, que engloba a Unidade Geomorfológica Depressão da 
Zona Carbonífera Catarinense. 

2.3.2.6.1 Unidade Geomorfológica Depressão da Zona Carbonífera 
Catarinense 

Posicionada a nordeste da Folha SH .22 Porto Alegre, a Depressão da Zona 
Carbonífera Catarinense (Fig. 2.4) configura uma faixa alongada na dire
ção norte-sul, entre as Unidades Geomorfológicas Serra Geral, a oeste, Pla
nície Alúvio-Coluvíonar, a sudeste, Serras do Tabuleiro-ltajaí, a leste, e 
finalmente a Planície Marinha, a sul e sudeste. Abrange grosseiramente a 
porção oeste da Folha SH.22-X-B, ocupando uma área de 2.043 km2, equi
valentes a 0,8o/o do total mapeado. A extração do carvão mineral desen
volvida na área e seu posicionamento altimétrico em relação aos relevos 
que a cercam propiciaram que a denominasse de Depressão da Zona Car
bonífera Catarinense (Est. 2.VIII B). Aí estão localizadas as cidades de Or
leans, Lauro Müller e Criciúma. 

Esculpida predominantemente nos arenitos, siltitos e folhelhos paleo
zóicos, da Formação Rio Bonito, na depressão os processos erosivos de
sencadearam uma dissecação intensa sem no entanto refletir controle es
trutural. O relevo mostra duas feições bem marcantes. Da cidade de 
Siderópolis-SC para norte, tem-se relevo colinoso do tipo convexo, estrei
to, com vales encaixados ( Fig. 2.23). A densidade de dissecação predomi
nantemente é a fina e secundariamente a média, com aprofundamento va
riando de 67 a 72 m (Df2 e Dm2). As vertentes são íngremes com espesso 
manto de intemperismo, o que favorece a ocorrência de processos de soli
fluxão e ocasionalmente movimentos de massa. De Siderópolis-SC para 
sul, as formas são côncavo-convexas com vales abertos; a densidade pas
sa a grosseira, com aprofundamento variando entre 20 e 50 m (Dg1). Dis
seminados nessa área encontram-se relevos residuais de topo plano man
tidos por rocha mais resistente (basalto) e remanescentes de antiga super
fície de aplanamento (Pru) que fazem parte da Unidade GE'Jomorfológica 
Patamares da Serra Geral (Fig. 2.23). 

Aproximadamente a nordeste da unidade ocorre uma área onde o apro
fundamento é mais acentuado, entre 83 e 140 m, embora a densidade de 
dissecação seja fina ! Df3). Aí o relevo apresenta formas de topo aguçado, 
com encostas íngremes e vales em "V". O contato, entre essa área e o Df2, 
na parte oeste, é assinalado por uma crista assimétrica ( hogback). 

As formações superficiais da depressão podem ser classificadas em três 
tipos: alúvio-coluvionar, proveniente dos movimentos de massa ocorridos 
nas encostas, que se depositam sobre os terraços fluviais; os coluviais de 
solif.luxão e depósitos de tálus e, no sul da área, colúvios arenosos, de co
loração avermelhada. A ocorrência de linhas de pedra é muito pouco fre
qüente; em trabalhos de campo, observou-se apenas nas cercanias de 
Criciúma. 

Os rios que drenam a depressão direcionam-se para leste e nessa área 
apresentam-se geralmente encaixados, embora em alguns trechos encon
trem-se terraços (Atfl nos rios Minador, Hipólito e Oratório, afluentes do 
rio Urussanga, no sul da unidade, que mostram padrão de drenagem do 
tipo subparalelo. 

2.3.3 - Domínio Morfoestrutural dos Embasamentos em Estilos Com
plexos 

Esse domínio abrange as três Folhas estudadas, mas é na Folha SH .22 Porto 
Alegre que possui sua maior expressão "areal". Corresponde a uma super-
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Fig. 2.22 - Contato marcante entre a uepressão Rio lbicul Rio Negro e o Planalto de Uruguaoana I Folha SH 21·Z·BI 

fície de 49.807 km2 que equivalem a 19,5% da área estudada (Fig. 2.3). 
Refere-se às áreas de exposição das rochas mais antigas, pré-cambrianas, 
em especial, e faz parte da área considerada no mapeamento geológico co
mo Província Mantiqueira. Encontra-se descontínua, correspondendo a dois 
blocos distintos. O bloco nordeste limita-se a leste e sul com o Domínio Mor
foestrutural dos Depósitos Sedimentares, adentrando a Folha SG.22 Cu
ritiba, a norte; a oeste, limita-se com o Domínio Morfoestrutural da~ Ba
cias e Coberturas Sedimentares. O bloco centro-sul faz contato com o Do· 
mínio Morfoestrutural dos Depósitos Sedimentares, a leste, com o Domí
nio Morfoestrutural das Bacias e Coberturas Sedimentares, a norte, oeste 
e sudoeste, e prolongando-se em direção ao território uruguaio, a sul (Fig. 
2.2). 

O domínio corresponde a núcleos de rochas pré-cambrianas do emba
samento cristalino, altamente metamorfizadas. falhadas e dobradas, que 
por suas características petrográficas e estruturais foram individualizadas 
e agrupadas, destacando-se as seguintes unidades litoestratigráficas: o 
Complexo Cambaí que corresponde a uma associação de rochas onde oco r· 
rem gnaisses e rochas migmatizadas com intensidade variável; o Comple
xo Vacacai composto de epimetamorfitos com seqüências metassedimen· 
tares com ardósias, filitos, quartzitos, xistos metarcóseos e metagrauva
cas; foram incluídos no Complexo Vacacai associações meta básicas e meta· 
ultrabásicas, serpentinitos, metaperidotitos, metapiroxenitos, metagabros 
e metavulcãnicas de composição intermediária; o Complexo Canguçu, que 
corresponde a associações litológicas de ma1or ocorrência na área, inclui 
uma heterogênea associação de rochas de alto grau metamórfico onde pre· 
dominam rochas migmáticas com o desenvolvimento de diatexitos e me
tatexitos. ocorrendo também núcleos granuliticos compostos por meta· 
noritos e enderbitos além de rochas calcossilicáticas, quartzitos, mármo
res e largas faixas de rochas cataclásticas; o Supergrupo Porongos com
posto por epimetamorfitos de fácies xistos verdes a anfibolito, abrangen
do o Grupo Cerro dos Madeiras composto por uma seqüência de metarcó· 
seos, xistos, quartzitos, pequenos corpos de serpentlnitos, metabasitos e 
pelo Complexo Cerro da Arvore constituindo um complexo de nappe en
globando metavulcânicas, metatufitos, metapelitos, xistos grafitosos, már
mores e formações ferríferas. 

Somam-se a estas unidades litoestratigráficas a ocorrência de suítes in
trusivas graníticas de idade pré-cambriana e cambriana, além de extensos 
depósitos sedimentares com intercalações de vulcanitos de natureza an
desítica e capeadas por derrames rioliticos, constituintes do Grupo Ma ri-

cá, normalmente preservados em fossas tectônicas, e ainda os sedimen
tos do Grupo Camaquã de idade cambroordoviciana, constituídos por con· 
glomerados, arenitos e lutitos de origem predominantemente fluvial, que 
fazem parte do domínio e constituem as coberturas paraplataformais do 
sudeste (vide 1 - Geologia). A presença de restos da Formação Santa Te· 
cla, de idade terciária, localizados a SO do domínio na Folha SH.21 Uru
guaiana sobre rochas do embasamento, evidencia que a cobertura terciá· 
ria ocorria extensivamente em toda a área. As falhas registradas pelo ma
peamento geológico do Projeto RADAMBRASIL assinalam um direciona 
mento principal NE e secundariamente NO. Algumas dessas falhas se tra 
duzem no relevo através de escarpas de linha de falha, registradas no ma· 
pa geomorfológico. 

A complexidade geológica da área se revela no relevo através de uma 
heterogeneidade de tipos dissecados, onde não se observa a predominân· 
cia de um tipo sobre o outro. Ocorrem relevos planálticos, entrecortados 
por vários relevos estruturais, residuais como barras de relevo dobrado, mar· 
cas de enrugamento e estruturas falhadas, marcantes na imagem de radar. 

As cotas altimétricas variam no domínio entre 500 e 200m e as cotas 
mais elevadas configuram um compartimento geomorfológico, onde ore
levo se encontra pouco dissecado, conservando restos de superfícies pe· 
diplanadas desnudadas. 

A drenagem geralmente encontra-se encaixada, orientada pela tectõ· 
nica e estrutura regionais. A estrutura geológica conduziu a uma disseca 
ção que, obedecendo ás linhas estruturais, traduz-se através de sulcos e 
vales estruturais profundos. As linhas mestras da drenagem são dadas pe 
los rios Camaquã e Piratini, que deságuam a leste na laguna dos Patos. Seus 
vales são encaixados, apresentando, em alguns trechos, canyons, embora 
em outros apresentem faixas de planic1es aluviais. 

No Domínio Morfoestrutural dos Embasamentos em Estilos Comple· 
xos foram identificadas duas regiões geomorfológícas: Planalto Sul-Rio· 
Grandense e Serras do Leste Catarinense que se apresentam respectiva· 
mente a centro-sul e nordeste da área mapeada, em blocos isolados ( Fig. 
2.3). 

2.3.3.1 - Região Geomorfológica Planalto Sul-Rio-Grandense 

A presente região geomorfológica corresponde à área de ocorrência do co 
nhecido Escudo Sul-Rio-Grandense. Dispõe-se em forma triangular a par
urdo centro do Rio Grande do Sul para sul, abrangendo partes das Folhas 
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Fig . 2.23 - Colinas com vales encaixados em " V" na Dep~o da Zona Carbonifera Catarinense (Folha $H.22·X·B). 

SH.21 Uruguaiana, SH .22 Porto Alegre e 51.22 Lagoa Mirim, estendendo·se 
por 46.742 km2, o que equivale a 18,3% do tota l da área mapeada. 
Encontra-se limitada a norte e oeste pela Depressão Central Gaúcha, a leste 
pela Planície Costeira Interna e a sul adentra em território uruguaio. A lo
calização do planalto na porção centro-meridional do estado gaúcho per
mitiu que o denominasse de Sul-Rio-Grandense. 

A complexidade da estrutura geológica dada principalmente pelas ro 
chas pré-cambrianas do Complexo Canguçu se revela na paisagem atra
vés de um relevo intensamente dissecado em formas de topo convexo e 
vales profundos, que apresentam uma certa orientação de sudeste para no
roeste e sudoeste para nordeste. Ao lado disso, ocorrem áreas menos dis
secadas, em posição de topo, que constituem restos de superfícies pedi
planas. Os solos da região são predominantemente Podzólicos Vermelho
Amarelos e Litólicos, sob cobertura vegetal campestre (Savana Arbórea 
Aberta, Parque e Gramíneo-L..enhosa) e florestal (Floresta Estacionai Se
midecidual). 

O rio Camaquã constitui o principal eixo de drenagem que, juntamente 
com seus afluentes, mostra um padrão de drenagem subdendrítico. 
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Nessa região, o mapeamento geomorfológico registrou duas unidades 
geomorfológicas: Planaltos Residuais Canguçu- Caçapava do Sul e Pla
nalto Rebaixado Marginal. 

2.3.3.1.1 - Unidade Geomorfológica Planaltos Residuais Canguçu- Ca
çapava do Sul 

Essa unidade corresponde aos relevos mais elevados, em torno de 400 m, 
como ilustra o Perfil A·A"" ', que ocorrem na Região Geomorfológica Pia· 
nalto Sul-Rio-Grandense, ocupando um<~ extensão de 15.070 km2, ou se
ja, 5,9% da área mapeada. As principais cidades encontradas são: Can
guçu, Caçapava do Sul, Encruzilhada do Sul, Piratini, Pinheiro Machado, 
lavras do Sul e Erva I. Aos blocos de relevos residuais, individualizados no 
presente mapeamento como uma unidade geomorfológica, se relacionou 
a denominação ás cidades de Canguçu-AS e Caçapava do Sul-AS. 

Genericamente o relevo se apresenta dissecado em formas de colinas, 
ocorrendo também áreas de topo plano ou incipientemente dissecado, re
manescente de antiga superfície de aplanamento (Est. 2.1X A). Para facili-



ta r a descrição, pode-se considerar a unidade em três setores, mos.trados 
na Figura 2.24: 
- um aproximadamente a norte do rio Camaquã, na Folha SH.22 Porto 
Alegre; 
- outro a sul do mesmo rio, adentrando a Folha 51.22 Lagoa Mirim; e, 
- por último, um a oeste do arroio Boiei, afluente do rio Camaquã e que 
adentra a Folha SH.21 Uruguaiana. 

O primeiro constitui como que um divisor de água entre a drenagem dos 
·rios Jacuí a norte e Camaquã a sul. Os topos de modo geral são convexos, 
ocorrendo isoladamente topos aguçados configurando cristas. As verten
tes são íngremes, com manto de alteração pouco espesso ocorrendo mui
tas vertentes com afloramento rochoso. 

Nesse setor o relevo foi esculpido em rochas metamórficas e migmáti
cas do Complexo Canguçu, ocorrendo também suítes graníticas. A influên
cia estrutural-litológica é traduzida pela presença de vales ou sulcos estru
turais, além de escarpas de falhas ou de linha de falha, registradas no ma
pa geomorfológico. 

O setor a sul do rio Camaquã, onde se localiza a cidade de Canguçu
AS, constitui uma área dissecada em formas de topo convexo, estreito, e 
vertentes íngremes. Nos topos encontram-se lajedos e pavimentos detrí
ticos (Est. 2.1X 8). Ao lado das formas dissecadas, ocorrem áreas de su
perfícies pediplanadas ( P) onde a atuação da drenagem foi fraca, registra
das em pequenos trechos no Perfil A-A:"'". A complexidade da estrutura 
geológica se reflete nitidamente na imagem de radar, através de marcas de 
enrugamento, além de cristas e barras de relevo dobrado, registradas no 
mapa 'geomorfológico. Em observações de campo esses relevos não sedes
tacam na paisagem em meio às formas colinosas. 

O setor oeste se configura num bloco mais fragmentado em rochas vul
cânicas e subvulcânicas ácidas da Formação Acampamento Velho, quere
sultou em Superfície de Aplanamento Retocada Desnudada (Pru) locali-

Setor Norte 

Setor Sul 

Setor Oeste 

8 Planalto Rebaixado Marginal 

0 Outros unidades 

2 

a 

zada a noroeste da Folha SH .22 Y-A e que se contacta com uma faixa da 
Superfície Pediplanada ( P) a norte através de ressalto topográfico. Peque
no trecho de Pru também ocorre no extremo oeste da unidade, na Folha 
SH.21-X-D. 

Nos compartimentos superiores da unidade, onde o relevo é fracamente 
dissecado ou mostra topos planos, ocorrem formações superficiais rasas, 
encontrando-se também rocha exposta em forma de lajedo, ao lado de pa
vimentos detríticos (Est. 2.1X B). Ocorre também truncamento de rochas 
metamórficas e migmáticas do Complexo Canguçu, observado a leste de 
Encruzilhada do Sui-RS. Em certas áreas também ocorrem linhas de pe
dra, mostrando às vezes mais de uma geração, como a nordeste de Canguçu
R S. Nas encostas de declive forte, encontram-se matacões, principalmente 
onde ocorrem granitos e gnaisses, além de linhas de pedra alimentadas por 
veios de quartzo. 

A dissecação que se processou em toda a área do planalto foi definida 
como homogênea dos tipos grosseira, média e fina, com aprofundamen
to da drenagem variando entre 34 e 51 m nos Dg1 e Df1 e 60 a 92 m nos Dg2, 
Dm2 e Df2. 

As cabeceiras dos afluentes dos rios Camaquã e Piratini, que drenam 
a unidade, desenvolvem padrão dendrítico. Há trechos do rio Camaquã in
serido na unidade, onde o vale é profundo e assimétrico. 

2.3.3.1.2- Unidade Geomorfológica Planalto Rebaixado Marginal 

O Planalto Rebaixado Marginal é uma superfície dissecada, posicionada 
altimetricamente entre 100 e 200m, podendo em certas áreas atingir 450 
m, que isola os relevos elevados dos Planaltos Residuais Canguçu
Caçapava do Sul (Fig. 2.25). Localiza-se no centro-sul do Estado do Rio 
Grande do Sul, limitando-se a norte e noroeste com a Depressão Rio Ja
cuí, a oeste e sudoeste com a Depressão Rio lbicuí- Rio Negro, a leste com 

2 

IIOkm 

Fig. 2.24 - Setorização dos Planaltos Residuais Canguçu-Caçapava do Sul. 
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a Planície Alúvio-Coluvionar, adentrando a sul em território uruguaio. No 
Planalto Rebaixado Marginal que se estende por 31.672 km2 e correspon
de a 12,4% do total mapeado, encontram-se as cidades de Bagé-RS, Pe
dro Osórío-RS, Dom Pedrito-RS, Santana da Boa Vista-RS e Camaquã-RS 
dentre outras. A denominação da unidade advém do fato de se encontrar 
rebaixada em relação aos relevos elevados que constituem os Planaltos Re
siduais Canguçu-Caçapava do Sul. 

O relevo encontra-se bastante dissecado em rochas pré-cambrianas do 
conhecido Escudo Sul-Rio-Grandense, configurando colinas, interflúvios 
tabulares e secundariamente cristas (Perfil A -/!1:"") . As encostas geralmente 
são ingremes, onde se encontram matacões. Há cornijase às vezes p lanos 
rochosos, inclinados, onde as colinas têm topo estreito. Nas áreas de ocor
rência da Formação Guaritas, a noroeste da unidade, as encostas apresen
tam relevos ru iníformes. 

A dissecação se processou indistintaménte na área, não se observan
do predominância de um tipo sobre o outro. Nos compartimentos alveola
res, genericamente, encontram-se solos profundos, apresentando até duas 
linhas de pedra, separadas por colúvios. Ai também ocorrem paleocanais 
colmatados em posição mais elevada nas encostas das colinas e cascalhei
ros, indicando inversão de relevo (Est . 2.VI Bl. Constatou-se em trabalhos 
de campo que nos paleocanais há encrostamento em torno de raízes (Est. 
2.X AI, separados de uma cobertura coluvial, por uma linha de pedra, com
posta de fragmentos de crosta e seixos de quart2o e quart2ito. A cobertura 
coluvial é espessa, podendo atingir até 2m. 

Nas áreas onde os topos são planos, configurando interflúvios tabula
res, encontram-se pavimentos detríticos e afloramentos rochosos em for
ma de lajedos. 

A densidade da dissecação homogênea abrange os tipos grosseira, mé
dia e fina, cujos aprofundamentos variam de 34 a 51 !Dg1, Dm1 , Df1), 60 
a 92 (Dg2, Dm2, Df2) e é de 140 a 148m no Dr:-13. 

A complexidade da estrutura geológica se revela no relevo através de 
saliências. que assinalam a justaposição de camadas dobradas de resistên
cias diferentes, configurando marcas de enrugamento. Destacam-se tam
bém relevos alongados de topo p lano ou convexo, com vertentes de forte 
declividade, coincidindo com camadas resistentes, dobradas e truncadas 
por erosão e posteriormente dissecada, que se destacam das demais ca
madas. compondo crista ou barra de relevo dobrado !Fig. 2.25}. Os rios mui
tas vezes se adaptaram a linhas de fratura, contato estratigráfico ou zona 
de cisalhamento, originando assim vales ou sulcos estruturais amplamen
te assinalados no mapa geomorfológico. O contato da presente unidade 
com os relevos dos Planaltos Residuais Canguçu- Caçapava do Sul se faz, 
em muitos trechos, através de escarpas e ressaltas topográficos (Est. 2.1X 
Al, enquanto que com as Depressões Rio Jacui, Rio lbicuí-Rio Negro e 
Planície Alúvio-Coluvionar se faz sem quebra de topografia. 

Analisando-se o mapa geomorfológico em anexo, observa-se que fo
ram registradas linhas de cu meada, que correspondem a formas alonga
das, que seguem a direção do alinhamento principal do relevo, interrompi· 
das perpendicularmente ou obliquamente por selas e colos. Relevos resi
duais dos tipos pontões e morros testemunhos, os primeiros geralmente 
de topo convexo acentuado, e os segundos apresentando, geralmente, topos 
p lanos, ambos com vertentes íngremes com depósitos de tálus, ocorrem 
disseminados por toda a área da unidade em questão. 

De modo geral, os rios que drenam o p lanalto encontram-se encaixa
dos. O rio Camaquã apresenta trechos superimpostos, separados entre si 
por depressões alveolares, onde ocorrem planícies (Af) e terraços (Atf). Nos 
trechos onde o Camaquã é encaixado é também assimétrico (Fig. 2.26). 
Por outro lado, onde ele é amplo no seu vale ocorrem meandros abando· 
nados. Seus afluentes, geralmente, estão encaixados; apenas o arroio Boiei, 
afluente pela margem direita, nas proximidades da foz apresenta terraços 
fluviais. Esse rio comanda uma drenagem de padrão dendritico e subden
dritico. Seus principais afluentes pela margem esquerda direcionam-se mar
cadamente para sul (arroios dos Nobres, das Pedras, dos Vargas-Madre 
Santa). Os da margem direita, geralmente, são mais extensos, e apresen· 
tam padrão de drenagem dendrítico subparalela. 

2.3.3.2 - Região Geomorfológica Serras do Leste Catarinense 

Essa re9ião localiza-se a nordeste da Folha SH.22 Porto A legre, prolongando
se para a Folha contígua a norte SG.22 Curitiba. Ocupa uma extensão de 
3.065 km2 na área mapeada e engloba litologias pré-cambrianas do Com
ple"Xo Canguçu às quais estão associadas intrusões graníticas. Ai 
desenvolveram-se solos Podzólicos Vermelho-Amarelos, em região de Fio-

Fig, 2.26 - Vale do rio Camaquíl apresentando terraços e planiç~ (Folha SH.22·Y·AI. 

resta Ombrófila Densa, onde se desenvolve uma agricultura de cu lturas 
cíclicas. 

A literatura geográfica geralmente trata a área da região em questão co· 
mo fazendo parte da conhecida serra do Mar, que se caracteriza por apre· 
sentar relevos vigorosos, que bordejam o litoral, a partir do Espírito Santo 
até o sul de Santa Catarina. Entretanto, Almeida 11952). Valverde (1957) e 
Monteiro (1968) assinalaram sensíveis diferenças, tanto geológicas como 
geomorfológicas, nos trechos entre Espírito Santo e norte de Santa Cata
rina e a partir dai até o sul desse estado. 

No presente mapeamento, a análise da imagem de radar e os trabalhos 
de campo possibilitaram que se comprovasse os argumentos dos autores 
acima citados. Desse modo, a região em epígrafe, que se configura em serras 
subparalelas localizadas na parte oriental de Santa Catarina, corresponde 
ao segundo trecho assinalado por aqueles autores. Esses fatos levaram a 
que se denominasse a região em estudo de Serras do Leste Catarinense, 
que abrange a Unidade Geomorfológica Serras do Tabuleiro- ltajaí. 

2.3.3.2.1 - Unidade Geomorfológica Serras do Tabuleiro - ltajal 

A unidade em estudo corresponde à Região Geomorfológica Serras do Leste 
Catarinense e foi identificada por Monteiro !op. cil.), que a denominou de 
Serras Cristalinas Litorâneas de Santa Catarina. Localiza-se a nordeste da 
Folha SH .22 Porto A legre, dispondo-se alongada mente no sentido norte
sul, entre a Depressão da Zona Carbonifera Catarinense a oeste e as Planí
cies Alúvio-Coluvionar, Laguna r e Marinha a leste, prolongando-se para a 
Folha SG.22 Curitiba a norte. Ocupa uma área de 3.065 km2, o que equi
vale a 1,2% do total mapeado. Nessa unidade localizam-se as cidades de: 
Rio Fortuna-Se, São Maninho-se. Braço do Norte-S C, Grão-Parâ-SC e 
S. Ludgero-SC entre outras. Levando-se em consideração que a área de 
maior extensão da unidade encontra-se na Folha contígua a norte e como 
naquela área as serras do Tabuleiro e de ltajaí se destacam na paisagem, 
optou-se pela presente denominação, embora nenhuma das serras faça parte 
da Folha em estudo. 

O relevo talhado principalmente em rochas pré-cambrianas do Complexo 
Canguçu encontra-se dissecado, em formas de topo convexo, estreito, com 
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vertentes íngremes (Fig. 2.5); eventualmente encontra-se também cristas. 
A área é pobre em formações superficiais. 

As maiores altitudes encontram-se em torno de 800 me correspondem 
às serras de Capivari e Anitápolis. Seus prolongamentos para sul mostram-se 
degradados. Nessa área a estrutura geológica condicionou a drenagem a 
promover uma erosão, onde as linhas estruturais foram obedecidas, resul
tando assim uma dissecação do tipo diferencial, cujos aprofundamentos 
variam de 155 a 200m (D2) e 297 a 422 m (D3), resultando dessa maneira 
em encostas bastante íngremes, verdadeiros paredões rochosos. A faixa 
que se contacta com a Depressão da Zona Carbonífera Catarinense está 
em torno de 300m (Fig. 2.23). Aí, domina uma dissecação homogênea, 
predominando densidade fina com aprofundamento variando entre 36 e 63 
m ( Dfl) e 97 a 178m ( Df2). Secundariamente encontram-se os tipos: gros
seira (Dg1) e média (Dm1) cujos aprofundamentos são iguais aos obtidos 
para o Dfl. Os topos são convexos, mais amplos, e as vertentes inclinadas, 
não muito íngremes. Em toda a área, independente do tipo de dissecação, 
o mapeamento geomorfológico registrou vales e sulcos estruturais; por outro 
lado, algumas cristas foram assinaladas, coincidentes com ocorrência de 
diques ou corpos tabulares de diabásios ou riolitos. 

O manto de alteração nessa unidade é espesso, favorecendo a ocorrência 
de movimentos de massa: "solifluxão" e deslizamentos diversos que cons
tituem uma característica marcante da unidade. As encostas apresentam 
cicatrizes desses movimentos, notadamente nas áreas de rochas metamór
ficas. Nas áreas dos granitos, ocorrem nas encostas campos de blocos e 
solifluxão. Por outro lado, há rios (Tubarão, Capivari) que apresentam de
posição alúvio-coluvionar (Ac) ao longo de seus vales, onde se encontram 
colúvios de composição heterométrica, provenientes das encostas. 

Dois rios comandam a drenagem que corta a unidade em apreço: Tu
barão e Capivari. Ambos têm suas cabeceiras fora da unidade. Entram na 
mesma com direção N-S, infletindo para leste, a alguns quilômetros próxi
mos as suas desembocaduras. O rio Tubarão no trecho entre São Ludgero
SC e Grão-Pará-SC apresenta ampla faixa de terraço fluvial (Atf), para em 
seguida se encaixar e abrir uma garganta. O rio Capivari, com encaixado 
vale em "V", mostra um curso retilíneo. Ele e seus afluentes mostram pa
drão subparalelo, enquanto o Tubarão apresenta padrão geral subdendri
tico. Esse rio e seus afluentes formam um leque aberto em direção a mon
tante. Sua bacia é assimétrica e seus afluentes da margem esquerda, rios 
Oratório, Laranjeiras, Braço do Norte, são muito mais extensos que os da 
margem direita, rios Palmeira e Azambuja. 

2.4 - GEOMORFOGÊNESE 

O caráter policíclico do relevo do Sul do Brasil traz como conseqüência a 
dificuldade de identificação, correlação e determinação da gênese de por
ções significativas da área em estudo, agravada pelo caráter poligenético 
das grandes superfícies de aplanamento, em razão da superposição de sis
temas morfoclimáticos. 

Apesar das dificuldades, a convergência de processos referidos à alter
nância sistemática entre degradação lateral e erosão linear relacionados a 
ambientes de alta e baixa energia, respectivamente, durante o Cenozóico 
(Canali; Passos; Costa, 1981) permitiu a identificação de quatro superfí
cies de aplanamento, dois níveis de pedimentação e de vários níveis de ter
raceamento (Fig. 2.27). O sistema morfoclimático vigente, de baixa ener
gia com flutuações subatuais para condições de alta energia, é o respon
sável nas Folhas em pauta pelos ajustamentos verificados nas formas de 
relevo, sem esquecer as condições de alta energia localizadas, resultantes 
de ações antrópicas atuais. 

Os processos de degradação lateral foram relacionados com condições 
semi-áridas severas, com flutuações climáticas para condições mais úmi
das enquanto que o intemperismo químico e a pedogênese foram relacio
nados com condições de clima úmido com flutuações para o seco, tendo 
sido a época em que a dissecação vertical do terreno foi mais efetiva (Bi
garella; Andrade-Lima; Riehs, 1975). 

No Brasil meridional as vertentes evoluíram pela alternância de perío
dos de degradação lateral ativa (condições de alta energia) com períodos 
de dissecação vertical acompanhada de intemperismo químico e pedogê
nese (condições de baixa energia). 

Diversos fatores interatuantes são responsáveis pela mudança energética 
do ambiente, rompendo o equilíbrio morfodinâmico. Esses fatores podem 
ser reunidos em três grandes grupos: a) os fatores de ordem climática; b) 
os fatores de ordem tectônica; e c) os fatores de ordem biológica. Consi
derando a maior ou menor influência deste ou daquele grupo nas variações 
energéticas, sugere-se a predominância dos dois primeiros no transcorrer 
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do Terciário, do primeiro no Quaternário e uma importância cada vez maior 
para o último, nos dias atuais, através da atuação humana. 

No Terciário, as superfícies de aplanamento parecem ter evoluído du
rante longos períodos de vigência de condições de alta energia intercala
das com também longos períodos de ocorrência de ambientes de baixa ener
gia, permitindo a individualização de amplas superfícies de erosão por pe
diplanação, posteriormente bastante degradadas e com restos muito re
tocados pela atuação de processos morfogenéticos posteriores fi sua gê
nese. 

No Quaternário, com a sucessão mais rápida dos períodos energéticos 
e a instalação do zoneamento morfoclimático, a individualização de extensas 
superfícies de aplanamento se torna mais difícil e de caráter regional. Des
se modo, no Brasil meridional, apenas na região Planalto da Campanha pode 
ser detectada uma superfície de aplanamento por pediplanação, com evo
lução iniciada no Plioceno Superior, concomitantemente com a Superfí
cie da Campanha, porém com afeiçoamento final no Holoceno. 

Assim, pode-se afirmat que a Região Geomorfológica Planalto da Cam
panha, na faixa de transição climática para a região chaco-pampeana, apre
sentou durante o Quaternário flutuações climáticas para condições de maior 
umidade e temperatura, de menor duração e intensidade que nas áreas si
tuadas a norte, nordeste e leste, fazendo com que as condições de baixa 
energia fossem de curta duração. Dessa forma, houve o predomínio de am
bientes de alta energia, com a recorrência dos processos de pediplanação 
até o Holoceno, quando as flutuações climáticas relacionadas com a Trans
gressão Flandriana impuseram condições de maior umidade e temperatu
ra ainda vigentes, que são responsáveis pelos pequenos ajustamentos nas 
formas de relevo ali ocorrentes ressalvadas as oscilações de curta duração 
em direção a condições de alta energia. 

2.4.1 - Evolução paleogeográfica 

Os eventos geomorfológicos, principalmente pré-quaternários, estão inti
mamente ligados aos acontecimentos geológicos. Por essa razão, 
observando-se a evolução geológico-geomorfológica da área em apreço 
(Figs. 2.27 e2.28A a H), pode-se constatar que, a partir do Pré-Cambriano 
até o Carbonífero Superior, inclusive, a Plataforma Sul-Americana, nas Fo
lhas estudadas, se comportou como uma área emersa, elevada, em degra
dação, fornecedora de sedimentos, exceção à sedimentação continental 
e vulcanismo localizados, de paraplataforma, ocorrida do Pré-Cambriano 
Superior ao Eopaleozóico. 

A Plataforma Sul-Americana durante o Paleozóico e o Mesozóico foi 
afetada por arqueamentos, flexuras, lineamentos e áreas de maior subsi
dência que tiveram grande influência na sedimentação e configuração da 
Bacia do Paraná (Almeida, 1981) (Fig. 2.29). Nesse intervalo de tempo a 
sedimentação ocorreu em três ciclos tectonossedimentares (Soares; Lan
dim; Fúlfaro apud Almeida, op. cit.) relacionados a períodos de subsidên
cia e ascensão da plataforma, permitindo desse modo uma alternância de 
fases de sedimentação e erosão. 

No Jurássico Superior tem início a Reativação Wealdeniana, culminando 
com a ruptura do Gonduana, separando a África da América do Sul e dan
do origem ao oceano Atlântico sul. Nessa época apenas a parte oriental 
das Regiões Geomorfológicas Planalto Sul-Rio-Grandense e Serras do Leste 
Catarinense estavam sendo erodidas, enquanto as demais áreas estavam 
recebendo sedimentação continental (Fig. 2.28 D). Do intenso tectonis
mo de tipo rígido resultaram a formação da Bacia de Pelotas e o intenso 
vulcanismo fissura! com emissão de lavas que recobriram a Bacia do Para
ná. Sincronicamente ao empilhamento de lavas, ocorreram fenômenos de 
subsidência, acompanhando o eixo das sinclinais, permitindo grande va
riação na espessura do pacote de efusivas, menor nos arcos e soleiras e maior 
nas sinclinais (Fig. 2.28 E). 

Os eventos tectonomagmáticos intensos cessaram no Cretáceo Pré
Aptiano dando lugar a um período de quiescência gradual que se estende 
até o Cretáceo Superior resultante, segundo Asmus & Porto (1972), de uma 
redução do fluxo litosférico (de calor), provocando o abatimento das dor
sais assismicas de Rio Grande e Walvis, desfazendo as condições deres
trição do proto-oceano Atlântico sul. Durante esse período, no litoral ocorria 
a evolução da Bacia de Pelotas com a deposição de uma seqüência tafro
gênica e no interior o desenvolvimento de uma superfície de erosão poli
genética, cuja evolução se prolongou pelo Paleógeno, com deposição de 
sedimentação correlativa em áreas deprimidas a sul e norte do Arco de Rio 
Grande representadas pelas Formações Santa Tecla e Tupanciretã (Figs. 2.28 
F e 2.30) (vide 2.4.2- Superfície de Caçapava-Vacaria). 

No Cretáceo Superior a evolução dessa superfície de erosão por pedi
pia nação foi afetada por reativação tectônica, reflexo da evolução das pia-
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atual. Cordões litorâneos vertentes e plano aluvial. 
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lagunares. Cascalheiros Formação Quinta 14.000 A.P. 
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Terraços marinhos Campanha (pontal do Ouaran " 330.000 A.P. " Internos u 

Zonalidade morfoclimática Formação Graxaim Pré·Nebraska 
Coluviação 3.500.000 A.P. 

Dissecação Coiuviação . {Superior 
Phoceno Inferior 12.000.000 A.P. 

Pediplanação Depósitos detríticos Reativação 
continentais em ambientes tectônica 

Escavamento das transiciona! e de plataforma 
depressões periféricas Alargamento da planície Superfície Cerro I Bacia de Pelotas). Depósitos Epirogênese Mioceno .2 
(Gaúcha e do Sudeste costeira da Cadeia detríticos continentais em ~ 
Catarinense) ambientes de plataforma e de i;; 

plataforma exterior e talude Reativação f-

(Bacia de Pelotas) tectônica Oligoceno 

Pediplanaçâo {condições Crostas e tubos de raízes 
de exorreísmo) sílicíficados e ferruginizados. 28.000.000 A.P. 

Dissecação generalizada 
Evolução da Bacia de Sedimentos detríticos Ou iescêncía 
Pelotas continentais em ambientes tectônica 

Instalação da Estágio Bacia Marginal Superfície de transicional, de plataforma 42.000.000 A.P. 

protodrenagem Estável Caçapava- Vacaria e de plataforma exterior e Reativação Paleoceno 
talude {Bacia de Pelotas}, tectônica 
Formações Santa Tecla e 
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Fig. 2.27 - Síntese da geomorfogênese pós-jurássica. 

cas sul-americana e africana, com crescimento do leito oceânico (le Pichon 
& Hayes apud Asmus & Porto, 1972) e levantamento das dorsais médio
oceânicas (Hallam apud Asmus & Porto, op. cit.), com início de uma trans
gressão marinha de âmbito mundial, de caráter tectonoeustático, além de 
intenso magmatismo alcalino, localizado, preferencialmente, na intersec
ção de linhas estruturais NE-SO com NO-SE. 

ca de Rio Grande, provocou a superimposição da drenagem que escoava 
em direções diferentes ao basculamento. A inclinação da superfície, acres
cida da ação alternada de climas agressivos IAb'Sáber, 1965), permitiu a 
ocorrência de fases de dissecação e encaixamento da drenagem com fa
ses de degradação lateral e erosão intensa das encostas, resultando na re
tirada do capeamento de rochas efusivas e parte das rochas gonduânicas 
na periferia das Regiões Geomorfológicas Planalto Sul-Rio-Grandense e 
Serras do Leste Catarinense, iniciando o delineamento de uma extensa faixa 
de circundesnudação perifériCa (Regiões Geomorfológicas Depressão Cen
tral Gaúcha, Depressão do Sudeste Catarinense e Planalto Centro-Oriental 
de Santa Catarina). 

No Paleógeno, com a instalação de condições climáticas de maior umi
dade e menor temperatura, resultantes da presença da cordilheira dos An
des a oeste e da massa líquida oceânica a leste influindo na circulação ge
ral, tem início a instalação de uma rede de drenagem exorreica, com dire
cionamento orientado pela presença de altos estruturais, em uma superfí
cie sem relevo expressivo e quase horizontalizada. 

O advento de nova fase de quiescência tectônica, onde apenas movi
mentos epirogenéticos positivos se fizeram sentir, com basculamento da 
superfície para sudoeste, a partir de um eixo de maior ascensão correspon
dendo à Sinclinal de Torres, em resposta ao abatimento da dorsal assísmi-

A evolução inicial em condições endorreicas que evoluiu para condi
ções exorreicas no Paleógeno propiciou a formação de dois níveis princi
pais na Superfície de Caçapava-Vacaria (Fig. 2.28 G). O nível posiciona
do topograficamente mais alto corresponde à superfície originalmente des
crita por Ab'Sáber (1969), evoluída em condições de endorreísmo e reafei-
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Fig. 2.29 - Esboço estrutural do sul do Brasil: principais estruturas regionais. 

çoada, por ocasião da instalação de condições exorreicas, com embutimen
to de um extenso nível e aplanamento dos topos dos depósitos correlati
vos da fase inicial. Dessa última fase são as extensas ocorrências de cros
tas sllicificadas e ferrificadas de caráter epigenético, muitas vezes ligadas 
à ação do sistema radicular pretérito, encontradas afetando diversas lito
fácies e representativas na serra do Arvolito, região de Olhos-d'Água, Tor
quato Severo (Est. 2.X A) e a oito quilômetros a sul de Barros Cassai na 
estrada que demanda a Venâncio Aires no Rio Grande do Sul. 

No Terciário Médio nova movimentação tectônica interrompe a evolu
ção da superfície erosiva, provocando reativação de linhas estruturais, prin
cipalmente no leste, com falhamentos escalonados e transgressão mari
nha miocênica no litoral (Bacia de Pelotas). No continente tem-se o surgi
mento de uma superfície interplanáltica, desenvolvida à custa da precedente 
e nela embutida, acentuando a circundesnudação que se esboçara no Pa
leógeno e com características evolutivas muito semelhantes à anterior em 
sua fase final. Essa superfície, correlacionada à-Superfície Cerro da Cadeia 
(Ab'Sáber, 1969), evoluiu até o Plioceno Inferior, quando o recrudescimento 
das atividades tectônicas resultou na reativação das principais linhas de fra
queza na borda oriental do continente. Esse recrudescimento das ativida
des tectônicas se fez sentir com maior intensidade, em âmbito global, nas 
faixas de espalhamento e consumo do leito oceânico, com repercussão nas 
falhas de transformação e nas bacias marginais, provocando uma modifi
cação na circulação oceânica e nas áreas de arco insular, e talvez propiciando 

condições para o advento de climas glaciais no Hemisfério Norte com re
percussão nos climas do restante do planeta (Justus, 1969). 

Com o estabelecimento de condições de calma tectônica no Villafran
chiano, que perduram até hoje, os processos morfogenéticos atuando so
bre a superfície erosiva precedente iniciam a esculturação de nova superfí
cie de a planamente originada por processos de pedimentação e pedipla
nação, interrompidos no Pleistoceno Médio, dela restando superfícies de 
pediplanação e pedimentação, a exemplo da Superfície da Campanha 
(Ab'Sáber, 1969). Nas áreas situadas a oeste e sudoeste do Rio Grande do 
Sul, as condições de semi-aridez predominaram durante todo o Pleistoce
no, permitindo a evolução da pediplanação até o Holoceno. 

Finalmente, os ciclos glaciais quaternários, com suas oscilações climá
ticas e eustáticas, propiciaram a formação de níveis de pedimentação e de 
dissecação, os quais, com seus depósitos correlativos e níveis de terracea
mento, determinam as principais feições superficiais nas Folhas em estu
do, com o modelado de dissecação apresentando um variado grau de con
trole estrutural. 

O litoral em conformidade com sua evolução (Fig. 2.31) foi dividido em 
dois setores (Delaney, 1965), um sul e outro norte. O setor sul está repre
sentado pela Bacia de Pelotas, encoberta por sedimentos progradacionais 
quaternários, limitada ao norte pelo Arco de Torres e ao sul pelo Arco de 
Polônia. O setor norte é representado pelo Arco de Torres e Alto de Floria
nópolis, englobando toda a área ligada à barreira tectônica que serviu de 

GEOMORFOLOGIA/359 



m Sedimentação bacias interiores 

1- Formação Tuponciretã 
2- Formação Santo Tecla 

Sedimentação bacia marginal 
(Bacia de Pelotas) 

Sentido provável do esco
amento superficio I 

., --' Limite provável do sedimentação 

I Zono Falhado de Rio Grande 

34ooo·l_----------------------------------------------------~~----------~------------------------------------~34ooo' 
5e<tl0' O 120km 48"00' 

L-------' 

Fig. 2.30 - Esboço paleogeográfico no Cretáceo Superior. 

marco divisório entre a Bacia de Pelotas ao sul e a Bacia de Santos ao nor
te. O setor norte, na sua porção atualmente emersa, avança sobre a parte 
extrema leste da Sinclinal de Torres e da Plataforma Sul-Americana na Re
gião Geomorfológica Serras do Leste Catarinense, erodidas no Terciário e 
recobertas por sedimentos progradacionais quaternários (Fig. 2.29). 

Quando do advento da Reativação Wealdeniana, a região onde hoje se 
insere o litoral em epígrafe estava representada por duas áreas elevadas da 
Plataforma Sul-Americana, ladeando a Sinclinal de Torres, apoiada.sobre 
elas, e unidas à África. Com a reativação, por tectônica tensional, resul
tando falhamentos de gravidade em área de distensão da crosta continen
tal, com magmatismo e vulcanismo intensos associados, ocorreu a forma
ção de uma "fenda", cuja borda falhada oeste (Zona Falhada de Rio Gran
de) estava situada aproximadamente paralela e a leste da atual linha de costa 
(Figs. 2.28 E e 2.29). 

Essa primeira fase evolutiva da margem continental brasileira foi repre
sentada por um período de tectônica ativa com falhamentos expressivos 
e sedimentação continental e marinha (Transgressão Albiano-Cenomaniana) 
em uma bacia do tipo graben ou rift, que após o Albiano passou a evoluir 
como uma bacia do tipo marginal estável ( Klemme apud Asmus, 1980), talvez 
como reflexo da Orogenia lntersenoniana, que gerou ou reativou a Falha 
de Rio Grande, formando a parte externa profunda da Bacia de Pelotas e 
provocando um intervalo sedimentar entre o Albiano e o Santoniano na mes
ma. Durante o Senoniano, ocorreram movimentos subsidentes amplos e 
relativa estabilidade tectônica, com evolução da Transgressão Marinha Tar
dicretácica iniciada no Cenomaniano (98 MA) e que culminou no Maes
trichtiano (65 MA) com a Regressão Maestrichtiano-Daniana. O evento está 
representado pelos sedimentos cretácicos superiores da Bacia de Pelotas 
depositados em um mar raso epicontinental. 

360/GEOMORFOLOGIA 

Ao norte desta área, separando a Bacia de Pelotas da de Santos, ocor
ria a evolução da barreira tectônica, representada pelas dorsais assísmicas 
de Rio Grande e Walvis, que separava o oceano Atlântico sul em duas par
tes. A protocadeia de Rio Grande-Walvis no Aptiano encontrava-se emer
sa, o que não ocorria mais no Cenomaniano, quando se estabeleceu uma 
ligação franca entre as duas partes, marcando o estágio final da abertura 
do oceano Atlântico sul ( Urien; Zambrano; Martins, 1981). Apesar da sub
sidência da Cadeia de Rio Grande e Walvis, a região continuou se compor
tando como área estruturalmente elevada, representada pelas cadeias já 
nominadas e pelo Arco de Torres. Esse fato ainda hoje se reflete na circula
ção profunda do oceano Atlântico sul. 

Durante o Cenozóico, várias oscilações do nível marinho são referidas 
( Fairbridge, 1961), com predominância das tectonoeustáticas no Terciário 
e das glacioeustáticas no Quaternário. 

Sedimentação continental ou marinha correia cio nadas às oscilações 
eustáticas terciárias são conhecidas no litoral sul, na Bacia de Pelotas, on
de depósitos continentais grosseiros, afossilíferos, considerados como do 
Oligoceno Superior-Mioceno Inferior são recobertos por sedimentos flu
viomarinhos fossilíferos, de idade miocênica. Recobrindo ambos, ocorre 
uma seqüência continental grosseira de idade pliocênica afossilífera e trans
gressiva sobre a plataforma continental, passando a depósitos continen
tais interdigitados com depósitos marinhos regressivos associados e sedi• 
mentação flüvial, laguna r e eólica relacionados às flutuações glacioeustá
ticas e climáticas do Quaternário (Fig. 2.28 G e H). Estes últimos também 
são encontrados no setor norte do litoral e constituem a seqüência sedi
mentar aflorante. 

O setor norte do litoral durante o Terciário parece ter correspondido a 
uma costa alta, com a fronte oriental da Região Geomorfológica Serras do 
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Fig. 2.31 Evolução do litoral no sul do Brasil. 

leste Catarinense aparentemente ainda guardando uma posição próxima 
à das falésias terciárias, enquanto que as escarpas da serra Geral, de Osório
AS até as proximidades de São Bento de Baixo-S C a oeste de Criciúma
SC, parecem corresponder ao recuo das falésias iniciadas na Zona Falha
da de Rio Grande (Delaney, 1965). 

O setor sul, na maior parte de sua evolução, parece ter correspondido 
a uma costa baixa, ampla, em subsidência e com sedimentação continen
tal detrítica progradante, exceção feita a curtos intervalos, quando o mar 

transgressivo atingindo cotas máximas chegava até a Região Geomorfo
lógica Planalto Sul-Rio-Grandense dando origem a falésias. 

Atualmente, o litoral nas Folhas em pauta corresponde a uma costa bai
xa, bastante ampla, com duas gerações de lagunas, que de modo geral vai 
se estreitando para o norte, até o limite com a Folha SG.22 Curitiba. 

2.4.2 Superfície de Caçapava-Vacaria !Paleógeno) 

A Superfície de Capapava-Vacaria (Ab'Sáber, 1969) apresenta nas Folhas 
mapeadas uma extensão expressiva, ocupando seus remanescentes, ba,3-
tante reafeiçoados por sistemas erosivos posteriores, a quase totalidade das 
Unidades Geomorfológicas Planaltos Residuais Canguçu- Caçapava do 
Sul e Planalto dos Campos Gerais, os relevos residuais da Unidade Geomor
fológica Planalto de Uruguaiana, os topos bastantes dissecados da Uni
dade Geomorfológica Serras do Tabuleiro-ltajaí e os interflúvios da Uni
dade Geomorfológica Planalto de Santo Ângelo. Nas Unidades Geomor
fológicas Planaltos Residuais Canguçu- Caçapava do Sul e Planalto dos 
Campos Gerais, pode-se constatar a ocorrência de dois níveis principais, 
que por sua vez apresentam reafeiçoamento com ocorrência de patama
res e ombreiras. 

O início de sua elaboração transcorreu sob condições semi-áridas, em 
ambientes de alta energia que evoluíram para condições quentes e úmidas 
e ambientes de baixa energia, com provável recorrência das condições semi
áridas no Eoceno Superior, quando da elaboração final do nível mais ele
vado, cimeiro onde remanescente. As condições de escoamento nesse pri
meiro período evolutivo parecem ter sido endorreicas. 

Durante a vigência de ambientes de alta energia, nesse primeiro perío
do, ocorreu extensa deposição sedimentar em amplas áreas deprimidas, 
em ambientes fluviais e provavelmente também lacustre, em condições en
dorreicas (Figs. 2.28 F e 2.30), correspondendo seus remanescentes às For
mações Santa Tecla e Tupanciretã. 

Apesar de poucos, os estudos sedimentológicos, mineralógicos e es
tratigráficos das rochas pertencentes às formações supracitadas eviden
ciam os seguintes fatos: 
- as paleocorrentes responsáveis pelo transporte dos sedimentos da For
mação Tupanciretã procediam do quadrante sul, percorrendo áreas onde 
hoje está situada a Unidade Geomorfológica Depressão Rio Jacuí; 
- os conglomerados petromíticos, basais, disseminados na borda das ba
cias de deposição, indicam uma ampla área-fonte e uma multiplicidade de 
canais de alimentação de grande capacidade (Est. 2.X B); 
- o predomínio dos seixos de basaltos na Formação Tupanciretã e secun
dariamente de seixos de rochas ígneas e metamórficas na Formação San
ta Tecla evidenciam a imaturidade mineralógica dos mesmos, sendo indi
cativo de condições climáticas semi-áridas para a época. Atualmente os 
seixos citados se apresentam totalmente saprolitizados, requerendo téc
nicas especiais para sua remoção do perfil (Est. 2.X B); 
- a presença de feldspato nos arenitos; e 
- a presença de carbonatos residuais, visíveis em lâmina delgada. A de-
posição de calcedônia em cavidades com aspectos de colares, anteriormente 
preenchidas por carbonatos previamente dissolvidos, é característica nos 
arenitos da Formação Santa Tecla (Formoso & Willig, 1966). 

Com base nos fatos citados e em aspectos morfológicos (remanescentes 
aplanados da fase mais antiga de elaboração da Superfície de Caçapava
Vacaria, provável área-fonte dos sedimentos das formações em pauta), é 
válido sugerir que as condições energéticas vigentes para as áreas-fonte, 
contemporaneamente à sedimentação, eram de alta energia, provavelmente 
ligadas ao Sistema Morfoclimático Semi-Árido, com procedência dos de
tritos a partir do Arco de Rio Grande e talvez do restante das Regiões Geo
morfológicas Planalto Sul-Rio-Grandense e Serras do leste Catarinense, 
incluindo as bordas da Bacia do Paraná em contato com os mesmos ( Fig. 
2.30). Este último aspecto permite ainda sugerir que a elaboração daRe
gião Geomorfológica Depressão Central Gaúcha é posterior ao Eoceno. 

No Oligoceno, instalaram-se condições de drenagem exorreica em am
bientes de baixa energia, com ocorrência de intemperismo químico e pe
dogênese, alternando com períodos de dissecação por aprofundamento 
linear dos canais fluviais, os quais sofreram alargamento e preenchimento 
pela desnudação das vertentes e degradação lateral, acentuada com o ad
vento de condições de alta energia, resultando no delineamento de um ní
vel com características inter e periplanálticas, aplanando inclusive os de
pósitos correlativos do primeiro período. 

Depósitos correlativos desse segundo período de aplanamento, cujo 
término se situa no Oligoceno Superior-Mioceno Inferior, não são conhe
cidos, porém sugerem-se como desse período os depósitos continentais 
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clãsticos grosseiros em ambiente litorâneo, de idade correspondente, na 
Bacia de Pelotas, e os depósitos continentais paleogênicos na Mesopotâ
mia Argentina e oeste do Uruguai. 

Os remanescentes reafeiçoados da superfície de aplanamento oligocê
nica apresentam "crostas" silicificadas e lateríticas,.estas últimas mais ra
ras e talvez mais novas. A silicificação e laterização 'são de carãter epige
nético, afetando diferentes litologias e se apresentam ora como agent~ ci
mentante, ocupando os poros da rocha, ora como material de preenchi
mento de cavidades, substituindo substâncias previamente dissolvidas (car
bonatos! e tubos de raízes (Est. 2.X AI. 

A gênese dos "encrostamentos" talvez esteja ligada a flutuações cli
máticas em direção a ambientes de baixa energia, propiciando o intempe
rismo químico e pedogê11ese, com lixiviação dos colóides, durante a vigência 
de condições de alta energia responsáveis pela elaboração final da Super
fície de Caçapava -Vacaria. O retorno dos ambientes de alta energia, com 
dessecamento e degradação lateral, favoreceu a formação das "crostas", 
as quais, em razão de sua maior resistência à erosão, propiciaram condi
ções para uma inversão de relevo com a dissecação generalizada que se ins
talou durante a transição para ambientes de baixa energia. Relevos residuais 
sustentados pelas "crostas" são encontrados ao sul de Barros Cassai-RS, 
ao norte de Bagé-RS, na coxilha da Cruz, na região de São Francisco de 
Assis-RS, entre outras. 

A reconstituição da evolução morfogenética da Superfície de Caçapa
va-Vacaria permite considerá-la como poligenética, por motivo da atua
ção de sistemas de erosão sucessivos e recorrentes resultantes das flutua
ções climãticas durante sua formação, com início de elaboração no Cretã
ceo e término no Oligoceno. 

No Terciário Médio, movimentos epirogenéticos positivos, com eixo de 
maior ascensão centrados um pouco ao norte da linha tectônica Torres
Posadas, iniciam o basculamento do bloco continental para sudoeste, 
situando-se o ponto de maior elevação na serra Geral (morro da Igreja -
1.822 ml no sudeste do Estado de Santa Catarina. 

2.4.3 - Superfície Cerro da Cadeia (Neógenol 

A Superfície Cerro da Cadeia (Ab'Sãber, 19691 se apresenta nas Folhas ma
peadas como relevos residuais e patamares interplanálticos nas Regiões Geo
morfológicas Depressão Central Gaúcha e Depressão do Sudeste Catari
nense da mesma forma que nas bordas das Regiões Geomorfológicas Pla
nalto Sul-Rio-Grandense e Serras do Leste Catarinense voltadas para as 
depressões supracitadas e constituindo a quase totalidade da Unidade Geo
morfológica Patamares da Serra Geral na Região Geomorfológica Planal
to das Araucárias. Na Região Geomorfológica Planalto das Missões, nas 
áreas drenadas pelos rios da bacia do Jacuí, se apresenta como baixos in
terflúvios, interplanáltica, enquanto na porção drenada pelos rios da ba
cia do Uruguai e na 'Região Geomorfológica Planalto da Campanha se apre
senta como altos interflúvios, periplanáltica, algumas vezes dominada por 
relevos residuais da Superfície de Caçapava-Vacaria nesta última região 
geomorfológica. 

Após a elaboração final da Superfície de Caçapava-Vacaria, condições 
de baixa energia, relacionadas às mudanças climãticas oriundas da trans
gressão miocênica, permitiram a formação de um manto de alteração e o 

· aprofundamento linear da drenagem, apesar das baixas altitudes e doca
ráter transgressivo do mar. Este fato se explica pela elevação epirogênica 
do continente enquanto o litoral, na Bacia de Pelotas, apresentava uma lenta 
subsidência, com inclinação para o quadrante leste. Por essa razão, a dre
nagem com curso não concordante com o basculamento do continente, 
que na área em estudo se fazia para sudoeste, passou a se superimpor, in
do depositar sua carga detrítica na plataforma litoral subsidente, constituindo 
os depósitos miocênicos de transição e plataforma rasa da Bacia de Pelo
tas (Fig. 2.28 G). 

Nessas condições o nível mais baixo, interplanáltico, da Superfície de 
Caçapava-Vacaria, no contato com a Região Geomorfológica Planalto Sul
Rio-Grandense (Unidade Geomorfológica Depressão Rio Jacu!) e com a 
Região Geomorfológica Serras do Leste Catarinense !Unidade Geomorfo
lógica Depressão da Zona Carbonífera Catarinense), foi bastante disseca
do e com a instalação de ambientes de alta energia no Mioceno Superior, 
degradado lateralmente, destruindo quase totalmente o nível mais baixo 
da superfície de aplanamento anterior, cujos remanescentes muito disse
cados são encontrados na Unidade Geomorfológica Serra Geral e nas áreas 
de contato supracitadas. 

Na sua porção periplanáltica, o nível mais baixo da Superfície de 
Caçapava-Vacaria sofreu dissecação acentuada com evolução no perío-
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do de vigência de ambientes de alta energia, de outra superfície peripla
náltica embutida. Exceção neste caso fica por conta da drenagem que de
mandava ao rio lbicuí, por sua margem esquerda, no contato do Domínio 
Morfoestrutural das Bacias e Coberturas Sedimentares com o Domínio Mor
foestrutural dos Embasamentos em Estilos Complexos. Nessa área de con
tato, o capeamento de rochas efusivas estava ausente somente ocorren
do a oeste, onde, como os demais litossomas, apresentava um mergulho 
no sentido da região chaco-pampeana. Essa ausência, conseqüência do 
aplanamento oligocênico, favoreceu o aprofundamento dos canais fluviais 
ortoclinais, nas rochas pouco resistentes das Formações Rosário do Sul 
e Botucatu, criando por degradação lateral posterior um compartimento 
interplanáltico (Unidade Geomorfológica Depressão Rio lbicuí-Rio Ne
gro), hoje drenado pelo rio Santa Maria. 

A ãrea da Região Geomorfológica Depressão Central Gaúcha, drena
da pelo rio Negro, evoluiu nesse período, também de condições periplanál
ticas para interplanálticas, em conseqüência do aprofundamento da dre
nagem e posterior alargarpento dos vales por degradação lateral e aluvio
namento, ressaltado no curso superior da faixa de rochas sedimentares me
nos resistentes, na faixa de contato com a Região Geomorlológica Planal
to Sul-Rio-Grandense. Fato semelhante ocorreu com a área atualmente dre
. nada pelo rio Jaguarão, diferindo apenas pelo fato da superimposição deste 
último ter-se dado sobre rochas da Região Planalto Sul-Rio-Grandense, pois 
se dirige para leste, para o oceano Atlântico (atualmente para a laguna Mi
rim), enquanto os rios lbicuí e Negro se dirigem para oeste e sudoeste em 
direção ao rio Uruguai, do qual são afluentes. 

O compartimento interplanáltico resultante da atuação dos processos 
morfogenéticos supra mencionados nas bacias dos rios lbicuí, Negro e Ja
guarão constituí a Unidade Geomorfológica Depressão Rio lbicuí-Rio 
Negro. 

Os processos morfogenéticos responsáveis pela degradação da Super
fície de Caçapava-Vacaria, a partir do Eoceno, no contato da Bacia Sedi
mentar do Paraná com as Regiões Geomorfológicas Planalto Sul-Rio
Grandense e Serras do Leste Catarinense, deram origem a uma extensa área 
de superfícies interplanálticas, por círcundesnudação, elaboradas a partir 
da atuação de drenagens ortoclinais subdivididas em três regiõesgeomor
fológicas: a) Depressão Central Gaúcha; b) Depressão do Sudeste Cata
rinense; e c) Planalto Centro-Oriental de Santa Catarina. Uma escarpa de 
circundesnudação (Ab'Sáber, 1949) ocorre em toda a periferia das regiões 
supracitadas, com fronte voltada para as Regiões Geomorfológicas Planalto 
Sul-Rio-Grandense e Serras do Leste Catarinense. Essa escarpa encontra
se interrompida pela garganta epigenética do rio lbicuí, bastante descarac
terizada em virtude do encontro das cabeceiras da drenagem anaclinal e 
cataclinal, originando uma fragmentação da escarpa de circundesnudação, 
com disseminação de relevos residuais que constituem as coxilhas da Cruz 
(Fig. 2.32 A) e do Boqueirão. Na ãrea sob influência da drenagm anaclinal 
da bacia do rio Jacul, a escarpa está intensamente festonada (Fig. 2.20), 
o que não ocorre com tanta intensidade nas ãreas dissecadas pela drena
gem anaclinal da bacia do rio Tubarão e cataclinal da bacia do rio Canoas 
(Fig. 2.32 B). A escarpa de circundesnudação do mesmo modo que a dre
nagem que se apresenta encaixada na Região Geomorfológica Planalto das 
Araucárias, obedece a intenso controle estrutural com direções N15-25"E, 
N70"E, N30-45"E e NS"E (Gomes, 1976). 

A escarpa de circundesnudação apresenta dois setores, um ao sul cir
cundando a Região Geomorfológica Planalto Sul-Rio-Grandense e outro 
ao norte circundando a Região Geomorfológica Serras do Leste Catarinense. 
Esses dois setores estão unidos por uma escarpa de linha de falha (Fig. 2.8, 
Est. 2.11 Al situada a oeste de Torres-AS (porção oriental dos Aparados da 
Serra) a qual teve origem com a Reativação Wealdeniana, quando a Siné
clise de Torres foi secionada a leste pelo surgimento da Zona Falhada de 
Rio Grande, no Cretáceo. No Oligoceno Superior, com o início do movi
mento epirogenético positivo do bloco continental, basculando para su
doeste, te.m-se o surgimento de uma escarpa de falha, que, por erosão, evo" 
h,Jiu da falha de Rio Grande ao largo de Torres-AS até a posição atualmente 
ocupada pela escarpa. 

Como depósitos correlativos deste aplanamento na área mapeada, são 
sugeridos os depósitos continentais gerados em ambientes de alta ener
gia, de idade neogênica, ocorrentes na Bacia de Pelotas. Porém é na Me
sopotâmia Argentina, fora da ãrea estudada, que devem estar os maiores 
depósitos. 

Provavelmente contemporâneos da Superfície Cerro da Cadeia sejam 
os paleocanais colmatados, com "crostas" lateríticas (Est. 2.VI Bl, locali
zados no topo dos interflúvios. Essas "crostas", em razão de sua resistên-



B- Bocios hidrográficos dos rios Conoos e Tuborõo ( Folho SH.22·X-B l. 

A- Bocios hidrogrúf icos dos rios Sonto Morio o leste e lbiropuitõ o 
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fig~ 2.32 - Fragmentação da escarpa de circundesnudação. 

cia à erosão, permitiram a inversão de relevo que se deu no período de bai
xa energia responsável pela dissecação da Superfície Cerro da Cadeia. 

2.4.4 - Evolução no Quaternário 

O período de baixa energia, que substituiu a fase de atuação dos proces
sos ligados ao Sistema Morfoclimático Semi-Árido, permitiu a instalação 
de fenômenos de intemperismo qui mico e pedogênese e o entalhamento 
vertical da drenagem, que se prolongaram no Pleistoceno, com ocorrên· 
cia de aluvionamento e coluviação generalizados, na transição para con
dições de alta energia. Uma vez instaladas as condições de alta energia, 
a degradação lateral dá origem a superfícies de aplanamento, por pedimen
tação e pediplanação, de caráter regional em virtude do estabelecimento 
da zonalidade morfoclimática resu ltante do advento da Idade do Gelo. Com 
o zoneamento morfocllmático houve áreas durante as fases da alta ener
gia, cuja duração e/ ou intensidade das condições climáticas agressivas não 
foram suficientes para elaborar pedimentos ou pediplanos. 

A fase de pedimentação ou pediplanação mais generalizada, Pós
Superfície Cerro da Cadeia, ocorreu durante a vigência dos períodos gla-

ciais quaternários mais antigos, culminando no periodo glacial Nebraska. 
As superfícies elaboradas foram denominadas no Rio Grande do Sul de Su
perfície da Campanha (Ab'Sáber, 1969). 

A Superfície da Campanha nas Folhas mapeadas se apresenta como 
uma supeficie interplanáltica nas Regiões Geomorfológicas Depressão Cen
tral Gaúcha e Depressão do Sudeste Catarinense, onde evoluiu à custa da 
superficie anterior, apresentando-se nos dias atuais, após fases posterio· 
res de dissecação e degradação lateral, como baixos patamares, relevos re
siduais e divisores dissecados entre 100 e 220 m de altitude. Característi
cas periplanálticas apresentam-se na borda oriental da Região Geomorfo
lógica Planalto Sul-Rio-Grandense, que também apresenta cotas entre 100 
e 220 m de altitude (lrinerary, 1975), e nas Regiões Geomorfológicas Pla
nalto da Campanha e Planalto das Missões com cotas na ordem dos 130 
m em média, podendo atingir um mínimo de 100 e um máximo de 220m 
de altitude, aproximadamente. 

Depósitos correlativos da elaboração da Superfície da Campanha ocor
rem no litoral, onde estão representados pelos sedimentos mais antigos da 
Formação Graxaim, do Grupo Patos (ltmerary, 1975), e nos interflúvios, pró
ximos às calhas de drenagem, na forma de terraços elevados mantidos por 
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depósitos de cascalho Utinerarv, op.cit.). Sugere-se também a ocorrência 
de sedimentação correlativa na Mesopotâmia Argentina. 

Ao norte do rio lbicuí, na Folha SH.21 Uruguaiana, a Superfície da Cam
panha apresenta solos latossolizados e ocorrências de Plintossolos, cuja 
seqüência evolutiva não pode ser devidamente elucidada. Sugere-se que 
sua evolução se deu por intemperismo químico e pedogênese, durante a 
ocorrência de flutuações climáticas para condições de baixa energia no trans
correr de períodos de alta energia, com formação de lateritas no retorno 
às condições climáticas agressivas. Posteriormente, durante a vigência de 
ambientes de baixa energia, a reinstalação do intemperismo químico e da 
pedogênese permitiu a formação de solos latossolizados e, nas áreas de 
ocorrência das lateritas, onde houve deficiência de drenagem, a implanta
ção de um processo reversivo com a formação de Plintossolos. 

Com o estabelecimento da zona/idade morfoclimática, durante a ela
boração da Superfície da Campanha, as oscilações climáticas de caráter 
global se fazem sentir com intensidade, amplitude e duração diferentes, tanto 
no tempo como espaço, possuindo carãter recorrente e acompanhadas de 
variações do nível do mar (movimentos glacioeustáticos). Resultantes desse 
fato, ocorrem atualmente nas Folhas mapeadas modelados poligenéticos 
e policiclicos, apresentando diferentes graus de evolução, devido princi
palmente à predominância de determinado processo morfogenético na área 
de ocorrência, durante a vigência das mudanças climáticas. 

Exemplo desse fato pode ser observado na Unidade Geomorfológica 
Planalto de Uruguaia na, onde o relevo continuou evoluindo de· acordo com 
o predomínio de processos morfogenéticos ligados ao Sistema Morfocli
mático Semi-Árido, apresentando alterações provocadas por mudanças cli
máticas em direção a condições de baixa energia, de maneira semelhante 
à que lá ocorre nos dias atuais. Como resultado desse predomínio, tem-se 
a formação de uma superfície de aplanamento, por pediplanação beira-rio, 
à custa da Superfície da Campanha e que foi denominada neste relatório 
de Pediplano do Médio Rio Uruguai. Seu desenvolvimento máximo, na área 
mapeada, está situado na região do baixo curso do rio lbicuí, prolongando-se 
ao longo do rio Uruguai para norte até as proximidades da cidade de Porto 
Lucena-RS na Folha SG.21 Asunción e, para sul, até a foz do rio Quaraí, 
na fronteira com a República Oriental do Uruguai. Suas cotas situam-se 
na ordem dos 60-100 m de altitude. 

Depósitos correlativos de sua evolução ocorrem como uma camada de
trítica heterométrica (veneer) pouco espessa que a recobre (Est.2.XI A) e 
que aumenta de profundidade em direção à Mesopotâmia Argentina, on
de deve estar a maior parte dos sedimentos correlativos de sua elaboração. 

A partir do Pediplano do Médio Rio Uruguai para leste e nordeste, as 
condições morfoclimáticas passam gradativamente para uma situação de 
equilíbrio entre os diferentes processos morfogenéticos, com formas re
manescentes geradas durante a vigência, tanto do Sistema Morfoclimáti
co Semi-Árido como do Temperado Úmido (Subtropical). 

As mudanças paleoambientais ocorridas no Quaternário, com ênfase 
nos últimos 20.000 anos, são de extrema importância na distribuição de al
gumas espécies animais e vegetais no Brasil, conseqüência das alterações 
climáticas oriundas de causas ainda imperfeitamente elucidadas, mas de 
conseqüências bastantes conhecidas, como sejam as épocas glaciais e in
terglaciais generalizadas no Hemisfério Norte e suas correspondências no 
Hemisfério Sul, acompanhadas de variações glacioeustáticas do nível do 
mar. Porém, é na morfogênese e no conhecimento das formas resultantes 
que reside a maior preocupação, haja vista que poucas são as formas que 
não sejam poligenéticas e policíclicas e, portanto, sujeitas à recorrência re
sultante da perturbação do sistema por uma ação antrópica desordenada, 
levando a condições de alta energia. 

A distribuição atual dos sistemas morfoclimáticos e fitogeogrãficos, em 
razão do acima exposto, sofreu nos últimos 20.000 anos sucessivas altera
ções, o que evidencia o caráter de sistemas abertos em equilíbrio dinâmi
CO-e, J)l:lrtanto, sujeitos a um desequilfbrio de graves conseqüências, quando 
da intervenção humana sem um gerenciamento ambiental adequado. 

Como conseqüência dessas alterações, pode-se sugerir que a Região 
Geomorfológica Planalto da Campanha conheceu durante as épocas gla
ciais condições de aridez acentuada, que permitiram a formação de semi
desertos arenosos ao lado de semidesertos rochosos e pedregosos. As con
dições de aridez acentuadas e prolongadas também ocorreram no litoral, 
perdendo intensidade para o norte e talvez na Unidade Geomorfológica De
pressão Rio lbicuí-Rio Negro e porção ocidental da Unidade Geomorfo
lógica Depressão Rio Jacu i e da Região Geomorfológica Planalto Sul-Rio
Grandense. Os depósitos de loess que correspondem a siltes de origem eó
lica, incoerentes, calcários, permeáveis e compostos por quartzo angulo
so a subanguloso, feldspato, calcita, dolomita etc., unidos por cimento de 
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montmorilonita e de coloração-acinzentada quando não intemperizados 
(Thornbury, 1966), podem ter sido depositados nessas áreas, principalmente 
nas duas primeiras. 

A formação dos semidesertos arenosos foi favorecida no litoral pela pre
sença dos depósitos marinhos arenosos e, na Região Planalto da Campa
nha, pela exposição dos arenitos da Formação Botucatu nas áreas disse
cadas pelos rios da bacia do lbicuí e em menor escala pelos rios da bacia 
do Quaraí. Os semidesertos rochosos e pedregosos estavam associados 
à presença de rochas efusivas básicas, da Formação Serra Geral, e a areni
tos silicificados interderrames, além dos arenitos da Formação Botucatu 
silicificados epigeneticamente, na Região Geomorfológica Planalto da Cam
panha, enquanto, nas demais áreas, se deviam às diversas litologias silici
ficadas epigeneticamente e às rochas ígneas e metamórficas. Os depósi
tos de loess parecem ter tido origem nas áreas desérticas então situadas 
no Uruguai e Argentina e, talvez, nas rochas síltico-argilosas da Região Geo
morfológica Depressão Central Gaúcha. 

No final da última época glacial (Wisconsin Tardio) (13.000-11.000anos 
A. P.), ocorreu uma mudança brusca de temperatura, passando para quente 
(Ericson etalii apud Biga relia; Andrade-Lima; Riehs, 1975) e úmido, coin
cidente com a estabilização do nível marinho na cota de menos 60 m, du
rante a Transgressão Flandriana. Essa mudança climática representou, na 
área estudada, um aumento nas precipitações e uma mudança no regime 
das chuvas, que se prolongaram durante o Holoceno, apresentando flutua
ções climáticas episódicas, para mais ou para menos úmido e quente e do 
nível marinho, com este último oscilando, nos últimos 6.000 anos, para mais 
ou para menos 3 a 4 m (Fairbridge, 1961). -

Uma flutuação climática mais intensa para condições de aridez, entre 
3.500 e 2.400 anos A. P., foi responsável pela formação de solos com hori
zonte "B" concrecionário (carbonato de cálcio) em uma vasta área na porção 
meridional do Rio Grande do Sul (Bombin & Klamt, 1974). Essa fase foi pre
cedida por um período mais úmido, uma vez que o solo se desenvolveu em 
algumas áreas sobre sedimentos fluviais holocênicos. Atualmente as con
creções carbonáticas estão sendo dissolvidas em razão das condições cli
máticas de maior umidade e temperatura, restando na Unidade Geomor
fológica Planalto de Uruguaiana, ao sul do rio Butuí, na Unidade Geomor
fológica Depressão Rio lbicuí- Rio Negro, ao sul de Bagé, e no litoral, ao 
sul de Pelotas-RS. · 

A ocorrência de várias gerações de linhas de pedra (paleopavimentos) 
e colúvios ( Est. 2.XI B). constituídas muitas vezes por seixos e fragmentos 
de litologias diferentes entre elas, comprova reafeiçoamento contínuo das 
formas de relevo, fruto da recorrência dos processos, resultante da atua
ção de sistemas morfogenéticos sucessivos, d~sencadeados pelas varia
ções climáticas cenozóicas, demonstrando o caráter poligenético do relevo. 

A ocorrência de formas de relevo indicativas de diversas fases de ero
são, como as rupturas de declive nas vertentes, os terraços, as dates, os 
vales suspensos, entre outras, evidencia o carãter policíclico do relevo atual. 

2.4.5 - Evolução morfogenética no litoral 

A evolução do litoral das Folhas SH.22 Porto Alegre e 51.22 Lagoa Mirim 
tem início no Cretáceo, quando do surgimento do oceano Atlântico sul a 
partir da progressão do Vale da Fenda Mesoatlântica (Fig. 2.31). 

Desse momento em diante, em razão das atividades tectônicas acen
tuadas e, em menor grau, por possíveis períodos glaciais ( Matthews, 1976), 
o nível do mar conheceu variações positivas, de caráter generalizado e/ ou 
localizado, que .comandaram a morfogênese litorânea no Terciário e tam
bém no Quaternário, com a ressalva de que neste último predominaram as 
variações glacioeustáticas e o caráter generalizado das mudanças do nível 
do mar. 

Essas variações tectono e glacioeustáticas provocaram uma migração 
da linha de costa, que ora se situava onde atualmente se encontra a plata
forma continental ora se colocava onde hoje ocorre a planície costeira, vindo 
ocupar os limites atuais (com oscilações positivas ou negativas de poucos 
centímetros), a cerca de 1.000 anos A.P. As tmnsgressões e regressões, es
tabelecendo condições ora marinhas ora continentais, propiciaram a de
posição de espesso pacote de sedimentos, principalmente no litoral ao sul 
do Arco de Torres (Bacia de Pelotas), onde estão circunscritos os sedimentos 
terciários. 

Essa variação na distribuição dos sedimentos ao longo do litoral meri
dional deve-se ao comportamento tectônico do mesmo, principalmente du
rante o Terciário. Dessa forma, o setor ao sul de Osório-RS possuía um com
portamento subsidente, constituindo-se em área de agradação, enquanto 
o setor ao norte, em elevação, sofria degradação. Atualmente ocorre em 



seu interior a presença de remanescentes das superfícies de erosão terciá
rias e mesmo quaternárias. 

A diferença constatada na evolução do litoral, relacionada aos aspec
tos estruturais, permitiu sua divisão em dois setores ( De!aney, 19651: al o 
setor norte correspondendo ao Arco de Torres e Alto de Florianópolis; e 
bl o setor sul, que corresponde à Bacia de Pelotas. De maneira aproxima
da, pode-se considerar a cidade de Osório-AS como limite entre os dois 
setores. 

O setor sul, durante o Terciário, por seu caráter subsidente, permitiu a 
superposição de espessos pacotes de sedimentos elásticos, transgressi
vos para leste, no Terciário Inferior e Superior, ligados à presença de am
bientes de alta energia nas áreas-fonte, com intercalação de sedimentos 
marinhos fossilíferos, no Terciário Médio, ligados à Transgressão Entrerriana 
e a ambientes de baixa energia no continente (Fig. 2.28 F e G). As duas fa
ses de sedimentação grosseira parecem estar relacionadas à elaboração das 
Superfícies Caçapava -Vacaria e Cerro da Cadeia, enquanto os sedimen
tos marinhos a uma fase de intemperismo químico e pedogênese 
prolongada. 

O setor norte, por sua vez, sofria degradação intensa, com elaboração 
de vários níveis de aplanamento relacionados às Superfícies Caçapava
Vacaria e Cerro da Cadeia, com recuo concomitante da escarpa, que hoje 
constitui o bordo dos Aparados da Serra. 

Mesmo com a regressão generalizada relacionada aos diversos episó
dios gl11ciais iniciados a 3.500.000 anos A. P. (Mercer, 1975), os dois seto
res do litoral meridional continuaram a se comportar como áreas indepen
dentes, com o setor norte sofrendo degradação enquanto no setor sul ocor
ria ampla deposição de sedimentos arcoseanos correlativos da elaboração 
da Superfície da Campanha e que constituem a fácies mais antiga da For
mação Graxaim. 

A elaboração final da Superfície da Campanha é considerada como cor
relata com o Glacial Nebraska !Bigarella; Jost; Becker, 1974; ltinerary, 1975), 
tendo conhecido durante sua gênese períodos interglaciais e interestadiais, 
com níveis de mar alto que oscilam de 220 até 130m, este último atingido 
no lnterglacial Citronelle, que antecedeu o Glacial Nebraska. 

Cada fase de mar alto no Quaternário está representada morfologica
mente no litoral em pauta por restingas e na fase regressiva por terraços 
marinhos e lagunares, além de cristas praiais e planícies lagunares. Esses 
depósitos foram retrabalhados pelos ventos, originando campos de dunas 
e planícies eólicas, posteriormente estabilizadas e dissipadas pela ação de 
processos morfogenéticos e pedogenéticos, à exceção das dunas atuais 
e das áreas reativadas pela ação antrópica desordenada. As atividades eó
licas e a posterior dissipação deram, e ainda dão, origem a um relevo com 
diferentes cotas altimétricas, acima (dunas e montículos de origem eóli
ca) e abaixo (depressões de deflação) daquelas que seriam esperadas, pa
ra as formas resultantes do modelado marinho, no nível do mar calculado 
para a época de sua formação. Os terraços marinhos e lagunares por sua 
vez se inclinam para fora e para baixo a partir das restingas, constituindo
se em mais um fator de complicação na determinação do número de terra
ços e de seus intervalos altimétricos, aliados a uma possível ação tectôni
ca do tipo plataforma!, positiva e/ ou negativa, não comprovada até o mo
mento !Fig. 2.33). 

Levando-se em conta os fatores intervenientes supramencionados; as 
análises do comportamento tectônico, que indicam uma estabilidade re
lativa para a área no Quaternário, sem falhamentosverticais com rejeitas 
observáveis; as observações de campo e interpretação das imagens dera
dar na escala 1:250.000 auxiliadas por imagens do satélite l.andsat na escala 
1:500.000 e 1:1.000.000 monocromáticas e falsa cor; a consulta à bibliogra
fia especializada (ltinerary, 1975; Fairbridge, 1961; Jost & Martins, 1971; Jost 
& Sollani Júnior, 197&, Jost; Soliani Júnior; Godolphim, 1975; Soliani Júnior, 
1973; Urien; Zambrano; Martins, 1981; entre outros); e as datações radio
métricas, chegou-se à montagem da evolução morfogenética do litoral nas 
Folhas em estudo (Figs. 2.33, 2.34, 2.35 e 2.36). 

Durante os períodos de mar alto a linha de costa se localizava no con
tato da Região Geomorfológica Planície Costeira Interna com as regiões 
geomorfológicas lindantes a oeste. Como depósitos correlativos ao Inter
glacial Citronelle são sugeridas as areias quartzosas, retrabalhadaspor ação 
eólica e outros processos morfogenéticos posteriores, com intemperismo 
e laterização epigenética acentuada, que ocupam as posições mais eleva
das da coxilha das Lombas e de seu prolongamento nos Maciços de Porto 
Alegre e Viamão. 

A origem dos depósitos estaria ligada à formação de uma restinga an
corada nos Maciços de Porto Alegre e Viamão e que se estendia para nor
deste até a lomba do André, ao sul de Santo Antônio da Patrulha-AS. For-

mação semelhante parece ter ocorrido ao norte de Tapes-AS e em outros 
pontos do litoral meridional. Ambas sofreram retrabalhamento eólico, pe
dimentação e dissecação posteriores. A conexão entre as lagunas forma
das e o mar aberto se fazia, no primeiro caso, próximo ao rebordo da Uni
dade Geomorfológica Patamares da Serra Geral onde hoje passa a rodovia 
Osório- Porto Alegre (RS-290) e, no segundo caso, entre o pontal delta
puã e a ponta da Formiga, no contato da laguna dos Patos com a laguna 
Guaíba. 

A construção das restingas se fez pela ação de correntes litoraneas de 
sul para norte, no setor sul, contrária, portanto, ao sentido das correntes 
que interferiram na elaboração das restingas que deram origem às lagunas 
dos Patos, I ma ruí e Mangueira, entre outras, à exceção da restinga que deu 
origem à laguna Mirim. Este fato talvez seja devido à ação de ci>ntracor
rentes atuando no interior da extensa enseada existente entre os paleopro
montórios de Osório-AS e La Coronilla no Uruguai e/ ou pela ação da cor
rente das Malvinas, que deixaram de ter atuação marcante, quando da for
mação das restingas mais externas. 

Com o término do período Glacial Nebraska, advém nova fase intergla
cial (lnterglacial Aftoniano), com o nível do mar atingindo cotas entre 80 
e 100m (Sprigg apud Fairbridge, 1961), com isso a linha de costa novamente 
se situa no interior e as ondas retrabalham as restingas formadas no inter
glacial anterior, dando origem a patamares e rompimentos como na área 
de Morro Grande onde passa a rodovia Viamão- PinhaiiRS-040) na coxi
lha das Lombas (Fig. 2.37), propiciando novamente a formação de lagu
nas e baías e a construção de restingas ancoradas nas anteriores. 

Durante o Glacial Kansas se desenvolvem extensos pedimentos (P2) 
com depósitos correlativos relacionados à parte dos sedimentos da Forma
ção Graxaim (Bigarella; Jost; Becker, 1974; ltinerary, 1975), e, talvez, a al
guns termos mais antigos e basais dos depósitos colúvio-aluvionares, no 
setor norte do litoral meridional. 

O lnterglacial Yarmouth apresentou, ao que parece, pelo menos dois 
níveis de mar alto, o mais antigo atingiu cotas entre 50-60 m e, como no 
lnterglacial Aftoniano, rompeu a restinga mais antiga, criou patamares de 
abrasão e acresceu novas restingas. Desta fase parecem ser os depósitos 
marinhos e eólicos (Formação Chuí) de cotas elevadas ( + de 50 m) no acesso 
rodoviário a Torres-AS, ocorrendo remanescentes também em outros pontos 
do litoral meridional. O nível mais novo e mais baixo (30-40 m) também foi 
responsável por rompimentos, patamares e acréscimos de novas restingas. 
Esta transgressão parece ter marcado a fase final de elaboração de restin
gas de S para N, mais exatamente de SO para NE no setor sul, e também 
de escoamento das águas da laguna, que existiu a oeste da coxilha das Lom
bas (atual banhado Grande). diretamente para o oceano, através de aber
turas que existiram onde atualmente passam as rodovias BR-290 e RS·040. 
As águas da laguna supracitada, oriundas das chuvas, águas subterrâneas 
e da drenagem procedente da porção sudeste da serra do Paredão, passam 
a escoar para a laguna Guaíba, via rio Gravataí. Ao sul do lago dos Barros 
pode ter existido na fase final do lnterglacial Sangamon, uma "coroa" are
nosa que serviu de apoio para a formação de uma restinga no lnterglacial 
seguinte. Fato semelhante parece ter ocorrido na região de·Santa Vitória 
do Palmar-AS, compreendida entre Anselmi-RS e Chuí-RS. 

Processos de degradação lateral novamente se fazem presentes, durante 
o Glaciallllinois, elaborando níveis de pedimentação a partir de níveis atin
gidos pela dissecação e entalhamento vertical da drenagem no lnterglacial 
Yarmouth. Como depósitos correlativos desta fase de erosão são sugeri
dos os termos mais novos do Membro Gravataí, parte do Membro Pelotas 
e parte dos depósitos colúvio-aluvionares do setor norte, todos pertencentes 
à Formação Graxaim. 

O lnterglacial Sangamon apresentou pelo menos três fases de mar al
to, sendo que possíveis remanescentes da última fase não são identificá
veis, em razão do nível do mar ter atingido cotas de 3m sobre o nível atual, 
que também foram atingidas pelas submergências Older Peron e Younger 
Peron durante o Holoceno (Fairbridge, 1961) (Fig. 2.33). 

Os dois níveis de mar alto alcançados no lnterglacial Sangamon, que 
possuem remanescentes identificáveis no litoral meridional, atingiram 20 
me 8 m acima do nível atual do mar (Fairbridge, 1961), respectivamente o 
mais antigo e o mais novo. Seus remanescentes identificáveis, represen
tados por restingas, cristas praiais, terraços marinhos e lagunares e porre
trabalhamento eólico não guardam cotas altimétricas constantes por mo
tivos já retrocitados, acrescidos da ocorrência de remanescentes de fases 
anteriores, dissipados, muitas vezes não identificáveis em razão do grau de 
retrabalhamento pela ação dos processos morfogenéticos posteriores, prin
cipalmente eólicos. Em uma tentativa de sistematização e mapeamento ru
dimentar, sugere-se que os depósitos correlativos das fases de mar alto do 
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1 - Fonte: ltinerary 11975) 
Modificado neste relatório. 

Abrolhos 

Younger Peron 

Dlder Peron 

Wisconsin 

Sangamon 

lllinoís 

Yarmouth 

Kansas 

Aftonian 

Nebraska 

Citronelle 

Fases glaciais 
e interglaciais 
antigas 

Litoestratigrafia (1) 

Grupo Formação Membro 

Sedimentos 
marinhos e 

Quinta continentais 
(Fluviais 
lagunares, 
eólicos, 
deltaicos) 

Sedim. cont. 

Graxaim coluv./aluv. 
litoral norte 
Pelotas 

ltapuíl 

g Chuf Capivari 
Taím 

8?. 
Sedim. cont. 
coluvJaluv. 

Graxaim lit. norte 
Gravata! 
Pelotas 

ltapuã 
Chuf Capivari 

Taim 

Graxaim 
Gravata[ 
Pelotas 

ftapuã Chuf Taim 

Graxaím Pelotas 

ftapuã Chuf 
Taim 

Graxaim Pelotas 

Sedim. cont. Bacia de Pelotas 

Sedim. mar. Bacia de Pelotas 

Sedim. cont. Bacia de Pelotas 

Morfoestratigrafoa !1) Morfologia 

Unidades Altitude (m) Setor norte I Setor sul 

Oa,Pm Dunas ativas 
Pl, Pf Planlcies marinhas 

0-2 Planfcies lagunares 
Planrcies fluviais 
Deltas 

Tm, TI, De 1,5-3,5 
Feixes de restingas, terraços lagunares, dunas 
!lstabilizadas 

7 7 7 7 

Tm, TI, De 3-5 
Feixes de restingas, terraços lagunares, dunas 
estabilizadas 

7 7 7 7 

Tm, TI, De? 4-67 
Feixes de restingas, terraços lagunares, dunas 
estabilizadas? 

7 7 7 7 

Te 12-20 Rampas de colúvio, terraços colúvio~aluvionais 

Terraços marinhos e lagunares 
Tm, TI,Od 7-26 Dunas dissipadas 

P, 20-30 
Pedimentos Leques co1úvio~ 

aluvionais 

Tenaços marinhôs e Ja- Feixes de restingas. 
gunares, dunas Terraços marinhos. Ou-

Tm, TI, Od 30-60 dissipadas nas dissipadas. terra-
ços lagunares 

p2 30-60 Pedimentos. terraços 
leques cofúvio~ 
a1uvionais 

Restingas, terraços Restingas~ terraços 
Tm, TI, Od 80-100 marinhos e dunas marinhos e dunas 

dissipadas dissipadas 

Pediplanos, pedimen- Leques colúvioK 
130 tos, terraços afuvíonaís 

Restingas, terraços Restingas, terraços 
p = p 

3 I marinhos e dunas marinhos e dunas 
dissipadas dissipadas 

Pediplanos, pedimenM leques colúvio-
220 tos, terraços aluvionais 

Pd2 280-320 Pedi planos 
leques colúvio-
aluvionais 

- -

leques colúvio-
Pd3 + de400 Pediplanos aluvionais 

Fig. 2.33 - Síntese da geomortogênese no litoral. 

lnterglacial Sangamon estejam entre 17m e 26m de altitude a mais antiga 
e entre 7 m e 16 m a mais nova, aproximadamente. 

Níveis de abrasão marinha são encontrados no setor norte do litoral me
ridional em pauta, na cota aproximada dos 8 m de altitude, representados 
por grutas (Est. 2.1 Bl, falésias mortas, paleopromontórios com terraços 
de abrasão marinha e cascalheiros marinhos (Bigarella; Jost; Becker, 1974; 
Gomes & Ab'Sáber, 1969). 

No setor sul o ressalto topográfico que constitui o limite leste da coxi
lha das Lombas, mais nítido na cota dos 20m, constitui uma paleofalésia 
da fase de mar alto mais antiga do lnterglacial Sangamon (Figs. 2.36 e 2.37). 

As restingas formadas durante a vigência do lnterglacial Sangamon, 
da mesma forma que as originadas no transcorrer do Holoceno, foram ela
boradas de norte para sul, com inflexão para sudoeste e deslocadas para 
leste. à exceção da restinga que deu origem à laguna Mirim, que parece ter 
sido elaborada de sul para norte. No setor sul, retificando a costa, pratica-
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mente transformaram a grande enseada ai existente em duas grandes la
gunas, cujos remanescentes atuais mais conhecidos são as lagunas dos 
Patos e Mirim. As mudanças de localização e sentido de elaboração das 
restingas parecem ser devidas à menor profundidade atingida pelo mar nas 
transgressões pós-lllinois e pela ação das correntes marftimas de mar aberto. 

No setor sul as restingas se desenvolveram a partir de dois paleopro
montórios, o de Osório ao norte e o de La Coronilla ao sul, que propicia
ram, pela construção de duas restingas, a formação de dois grandes cor
pos líquidos, as protolagunas dos Patos e Mirim, bastante abertas, comam
pla interligação com o mar. Posteriormente ocorreu formação semelhan
te, com geração de corpos aquosos mais ou menos confinados, paralelos 
e mais a leste dos primeiros, sendo também mais estreitos. 

No setor norte, a superposição das diversas fases, durante o Quater
nário. complica a datação das lagunas e lagos, porém são sugeridas como 
do lnterglacial Sangamon as restingas e cristas praiais mais elevadas alti
metricamente a leste dos corpos líquidos remanescentes. Os corpos lfqui-
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§ DepÓsitos holocênicos-Nível móximo do mor Flondriano 

~ Nível móximo do mar Songamon-Oepósitos contemporâneos 
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Obs.: o ocorrência de depósitos continentais posleriores 
recobrindo os sedimentos é comum. 
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Fig. 2.36 Evolução paleogeográfica no Quaternário na ârea de Porto Alegre. 
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Ftg, 2.J7 - Modelado de acumulaç4o no litontl lf'olha SH.22·2·A) . 

dos mais antigos e interiores foram quase ou totalmente colmatados em 
razão do elevado aporte de sólidos na área. 

Portanto, as lagunas e lagos de grande porte mais externos, como as 
lagunas da Mangueira, da Rondinha, da Fortaleza, do Gentil, de Traman· 
da I, entre outras, no setor sul, e dos lagos das Malvas, dos Quadros, ltape
va, e das lagunas de Garopaba do Sul, Santo Antônio, lbiraquera, Garo
paba, de Santa Marta e outras, no setor norte, parecem ter sido formadas 
durante o lnterglacial Sangamon com rompimento parcial ou total dares· 
tinga e seu posterior restabelecimento, no transcorrer da Transgressao Flan
driana. Esse parece ter sido um fato comum no Quaternário, principalmen
te no setor nona. 

Com a grande regressão relacionada ao Glacial Wisconsin, todo o lito
ral e a maior parte da plataforma continental emergiu, uma vez que o nível 
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do mar atingiu, no Wisconsin Superior, a cerca de 15.000anos A.P., cotas 
de 130m negativos, não sendo afastada a possibilidade de ter atingido co
tas inferiores (170m negativos) no mesmo perlodo glacial (Kowsmann & 
Costa, 1979). 

Como resultado dessa emergência, foram expostos sedimentos fluviais, 
lagunares e marinhos devido à regressão da linha de costa, com a implan
tação de uma paisagem ampla e sem desnlveis acentuados, com extensas 
planlcles estépicas alternadas por zonas palustres e de retrabalhamento eó
lico ( Fig. 2.35 AI. Na sua borda ocidental, no contato com os Domlnios Mor
foestruturais dos Emba~mentos em Estilos Complexos e das Bacias e Co· 
berturas Sedimentares, a degradação lateral dava origem a rampas, depó
sitos de talude e terraços estruturais. 



O escoamento das águas continentais da vertente atlântica fazia-se por 
intermédio de, principalmente, quatro grandes bacias, duas no setor sul e 
duas no setor norte. No setor norte uma concentrava a drenagem da por
ção meridional, desaguando através do vale de Porto Alegre, enquanto a 
outra concentrava a drenagem da porção setentrional, desaguando atra
vés do vale de Santa Marta ( Figs. 2.29 e 2.35 AI . No setor sul uma das ba
cias concentrava as âguas dos rios Piratini, Jaguarão e outros menores, en
quanto a outra de maior porte concentrava as águas dos rios Jacu!, Cama
qui! e de outros de menor expressão como os arroios Pelotas, do Ribeiro, 
do Araçá, com seu canal principal cortando o leito das lagunas Gualba e 
dos Patos adentrando a plataforma continental (na época emersa) através 
da barra de Rio Grande, indo desaguar na área do cone de Rio Grande (Figs. 
2 .. 29 e 2.35 AI. Este cone possui cerca de 900 m de espessura no depocen
tro e a sedimentação teve inicio no Mioceno Superior, se prolongando até 
o Plioceno Inferior, e deposição ativa até o final do Wisconsiniano (Alves, 
1979). 

A presença de um paleovale paralelo à costa, estendendo-se desde a 
costa uruguaia próximo do rio da Prata até ao largo de Albardão, dentro 
do qual foram constatados sedimentos fluviais wisconsinianos truncados 
por uma superfície de erosão sobre a qual biodetritos datados por C14 for
neceram idades entre 17.000e 14.000anosA.P. (Kowsmann &Costa, 1979), 
permite a suposição de que, nos lnterglaciais, o rio Paranâ desaguou mais 
ao norte (cone de Rio Grande?), tendo recebido pela sua margem esquerda 
a drenagem que flula pela bacia dos rios Jacu!- Camaquã e do Piratini
Jaguarão (Fig. 2.35 A). Pode também ser aventada a possibilidade de que 
o paleovale fosse resultante da paleodrenagem constitui da pela junção dos 
rios Piratini, Jaguarão e outros de menor porte que, cortando o leito da la
guna Mirim, adentrassem a plataforma continental pela região do banha
do do Taim alcançando o paleovale supracitado ao largo de Albardão e es
coassem para o sul talvez alcançando a bacia do rio Paraná. 

O rebaixamento do nível de base da drenagem no litoral permitiu o es
cavamento de profundas gargantas no curso inferior dos rios supracitados, 
acentuando a superimposição da drenagem a montante, que vinha se fa
zendo sentir desde o Terciário Inferior (Fig. 2.38). No delta do rio Jacu! fo
ram detectados quase 40 m de sedimentos holocênicos sobre rochas pré
cambrianas, enquanto que no vale do rio Camaquã, no passo do Mendon
ça, são conhecidos 55 m de sedimentos da mesma idade (Delaney, 1965). 

Grande parte do paleorrelevo sepultado por sedimentação continental 
e marinha/ lagunar no litoral meridional é explicável pelo comportamento 
da drenagem durante o Cenozóico, nas fases de mar baixo em conseqüên
cia das oscilações tectônicas ou glacioeustáticas, quando não existem evi
dências concretas de neotectônica. É evidente que a dissecação e o enta
lhamento vertical da drenagem obedeceram aos condicionamentos estru
turais preexistentes, apesar de nem sempre ser posslvel observar tal fato, 

1 -Meandros ot>ondonodos 

2- Depressão olveolor 

em razão do alargamento dos vales por degradação lateral, truncando es
truturas, durante as fases de atuação dos processos morfogenéticos semi
áridos e/ ou pelo posterior sepultamento e conseqüente nivelamento, pe
la sedimentação continental (fluvial, colúvio-aluvional, eólica) e / ou mari 
nha/ lagunar. 

Com o início da Transgressão Flandriana, há cerca de 15.000 anos A . P. 
(Kowsrnann & Costa, 1979), o nível do mar foi-se elevando gradualmente até 
atingir a cota máxima de 3 a 4 m positivos há cerca de 5.000 anos A.P., vin
do, após oscilações negativas e positivas nunca superiores a 4 m, a atingir 
o nlvel atual (Fairbridge, 1961) (Fig. 2.33). 

A Transgressão Flandriana, da mesma forma que as anteriores, foi ca
racterizada por pulsações, de maior ou menor duração, que deixaram suas 
marcas na plataforma continental e no litoral meridional. Na plataforma con
tinental foram detectados vários intervalos de permanência do nível do mar, 
sendo os mais nltidos os níveis de maior concentração de terrlgenos situa
dos em 110 e60 m de profundidade. A concentração de terrlgenos grossei
ros resulta de.uma zona de maior energia (paleopraia), caracterizando pa
leocordões litorâneos, com faces acentuadas, que podem ser ou não pre
servados, dependendo da velocidade de retomada do avanço (Kowsmann; 
Costa; Gambôa, 1976). 

No litoral, os últimos 6.000 anos são caracterizados por diversos episó
dios transgressivos e regressivos que deixaram suas marcas de identifica
ção extremamente diflcil, seja pela proximidade das cotas máximas atin
gidas (entre 3 e 4 m) nas submergências Older e Younger Peron, aliás tam
bém atingidas na última fase de mar alto do lnterglacial Sangamon, seja 
pelas máximas atingidas estarem muito próximas das atuais (menores de 
1 ml como aconteceu com as submergências Rottnest e Medieval. 

Dessa forma, no litoral meridional em estudo puderam ser identifica
das formas de acumulação atribuiveis seguramente às submergências Youn
ger Peron e Abrolhos. inclusive com datações pelo método do C14 em se
dimentos turfáceos relacionados a esses nlveis (Jost & Soliani Júnior, 1976), 
o que não ocorre em formas que possivelmente fossem da fase mais nova 
do lnterglacíal Sangamon ou das submergências Older Peron, Rottnest e 
Medieval. 

Assubmergências holocênicas, dentro da Transgressão Flandriana, pro-
vocam o rompimento de cordões litorãneos, a inundação de antigas depres- I 
sões e a elevação do nivel da lâmina de água de lagos e lagunas, o afoga-
mento do baixo curso dos rios litorâneos e a formação de pequenas falé-
sias interiorizadas, enquanto que das emergências resultaram modelados 
de acumulação representados pelas cristas praiais, terraços e planícies flu-
viais, lagunares e marinhas, deltas, planicies eólicas e campos de dunas. 

Na plataforma continental a sedimentação de terrígenos atualmente està 
restrita às proximidades das desembocaduras de rios e da laguna dos Pa
tos. Os demais sedimentos terrígenos na plataforma são considerados pa
limpsestos (Swift er alii apud Kowsmann & Costa, 1974), tendo o retraba-

3- Plonicie Costeiro 

[ J Trecho superimposto 

F"og. 2.38 - Supe<tmposição do rio Camaqu5 (Folha SH.22·Y-BI 
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lhamento ocorrido principalmente durante a passagem da zona de surl flan
driana e na maioria das ãreas cessou após esse evento (Martins; Manins; 
Urien, 1978). 

No litoral a sedimentação estã restrita às lagunas e lagos e com maior 
intensidade nos deltas e nas barras como também nas ãreas de remaneja
mento eólico (Est. 2.1 A), bastante ativo na Região Geomorfológica Plani
cie Costeira Externa, em conseqüência, principalmente, dos ventos domi
nantes de nordeste, retrabalhando as areias praiais e mais recentemente 
as areias de paleodunas e de planicies eólicas reativadas pela ação huma
na IFig. 2.39 e Est. 2.XII A) . 

Com o afogamento do baixo curso dos vales fluviais pelas submergên
cias holocênicas nos últimos 6.000 anos e a conseqüente formação de rias, 
os processos estuarinos promoveram a acumulação de sedimentos que col
mataram os vales e, seja pela elevada contnbuição de sedimentos através 

dos rios seja pelo rebaixamento do nível do mar em relação ao mãx1mo da 
Transgressão Flandriana ou, a1nda, pela ação conjugada de ambos os fa 
tores. provocaram a emersão dos depósitos sedimentares formando del 
tas que na ãrea em estudo são sempre lagunares ou lacustres (Fig. 2.40). 

Os deltas assim formados estão enquadrados em duas categorias quanto 
à gênese: al deltas altamente construtivos; e b) deltas altamente destruti
vos ( Scott & Fisher apud Suguio, 1980). No primeiro caso podem ser elon
gados e lobados, enquanto no segundo caso podem serfranjados ou do
minados por marés e cuspidatos ou dominados por ondas (Bacoccoli, 1971; 
Suguio, 1980). 

Na ârea estudada, os deltas situados em regiões com nlvel de energia 
elevado, como nas grandes lagunas e lagos, são do tipo cu&pidato (Fig. 2.41 
A e Bl, enquanto os deltas em regiões de baixo nível de energia, como em 
pequenas lagunas e lagos e em golfos lagunares, são do tipo alongado ( Figs. 

1 -Feixes de restinga ou cristas proiois ( Atm I 

2- Plonicie eólico estabilizado I Ae I 

4- Reotivoçõo eólico ( A e l 

5- Terraço logunor I A 11 l 

6- Planície logunor (Ali 

1- Terraço fluvial I At f l 

3- Ounos ativos I Ae l 

Fog 2.39 Modelado de acumulacêo no lotoral I Folha SH.22.V 81. 
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Categoria Tipo Local de ocorrência 
Folha a figuras 

1:250.000 no texto 

Rio da Laje-lago do Sombrio SH.22-X-C 
Rio Cardoso-lago ltapeva SH.22-X-C 
Rio Jacul-laguna Gualba SH.22-Y-B Fig.2.42 
Arroio do Petin-laguna Gualba SH.22-Y·B 
Arroio do Conde-l.aguna Gualba SH.22-Y-B 
Rio Três Forquilhas-lago ltapeva SH.22-X-C Fig.2.41C 
Rio Capivari-laguna Capivari SH.22-Z-A Fig.2.37 
Rio Unhares-laguna de Garopaba 5H.22-X-B 
Arroio Correntes-laguna Pequena SH.22-Y-D 

Altamente Arroio da Contagem-laguna Pequena 5H.22-Y-D 
construtivos Elongados Arroio Para pó -laguna Mirim 51.22-V-A 

Arroio Moreira -laguna Mirim 51.22-V-A 
Arroio Chasqueiro-laguna Mirim 51.22-V-A 
Arroio da Canhada-laguna Mirim 51.22-V-A 
Arroio Grande-laguna Mirim 51.22-V-A 
Sanga da Divisa -laguna Mirim Sl.22-V-A 
Rio Tramandal-laguna de Tramandal 5H.22-X-C 
Canal de ligaçao entre os lagos dos Quadros e das Ma!vas-lago das Malvas 5H.22-X-C 
Canal de ligaçao entre os lagos das Malvas e do Passo-lago do Passo SH.22-X·C 

Rio Camaquã -laguna dos Patos 5H.22-Y-D Fig.2.41B 
Arroio T urucu -laguna dos Patos SH.22-Y-D 
Canal de São Gonçalo-laguna dos Patos 5H.22-Y-D 
Rio Maquiné-lago dos Quadros 5H.22-X-C 
Rio D'Una-laguna do Mirim SH.22-X-B 
Rio Aratingaúba-lagoa do Mirim SH.22-X-B 
Arroio do Ribeiro -laguna Guafba SH.22-Y·B 

Altamente Rio Jaguarão-laguna Mirim 51.22-V-A 

destrutivos Cuspidatos Arroio Juncal-laguna Mirim 51.22-V-A 
Arroio Bretanha-laguna Mirim 51.22-V-A 
Arroio Barão de Mauá ou Arrombados-laguna Mirim 51.22-V-A 
Arroio del Rei-laguna Mirim 51.22-V-A Fig.2.41A 
Arroio Araçé-laguna Gualba SH.22-Y·B 
Canal de comunicação entre os lagos ltapeva e dos Quadros-lago dos Quadros SH.22-X-C 
Rio Sangrador-lago do Caverã 5H.22-X-C 
Arroio do Peixe-laguna dos Patos SH.22-Y·B 

De marés Canal de comunicação entre as lagunas do Casamento e Capivari SH.22-Z-A Fig. 2.37 

Elongado Rio Tubarão-laguna Santo Antônio 5H.22-X·B Fig.2.410 
Modificados Lobado (?) Rio Píratini (paleodelta)-Canal de São Gonçalo SH.22-Y-DI 

S1.22-V-B 

Fig. 2.40 - Classificaçao dos deltas lacustres. 

2.41 C e 2.42). As raras exceções ocorrem em razão do volume de sedimentos 
que chegam ao delta, assim, mesmo em ambientes de baixa energia, po
de ser formado um delta cuspidato desde que o afluxo de sedimentos seja 
pequeno. 

Casos de deposição deltaica que não obedecem ao padrão usual são: 
o do rio Tubarão, que parece ser um delta elongado modificado, classifica
do por Pimienta (1960) como intralagunar (Fig. 2.41 D), e o do rio Piratini, 
dentro do canal de São Gonçalo, que constitui um paleodelta, ao que pa
rece, do tipo lobado modificado. Atualmente a carga sedimentar do rio Pi
ratini alimenta o delta cuspidato do canal de São Gonçalo. Essas modifi
cações se devem, no primeiro caso, ao espaço insuficiente para o cresci
mento do corpo deltaico, ocupando toda a porção da laguna Santo Antô
nio, secionando-a, dando origem a corpos líquidos menores a sul !laguna 
Garopaba do Sul e laguna de Santa Marta) e crescendo em direção ao ca
nal de ligação entre a laguna Santo Antônio e o oceano Atlântico enquan
to que, no segundo caso, o delta ficou restrito, colmatando todo um pro
longamento da laguna Mirim que hoje constitui as áreas de planície lagu
nar a terraço fluvial na porção ao sul da cidade de Pelotas-AS, atualmente 
drenada pelo canal de São Gonçalo. 

Um caso de delta de marés foi constatado entre as lagunas do Casa
mento e Capivari ao norte da laguna dos Patos (Fig. 2.37). 

As sucessivas transgressões e regressões do mar nos últimos 6.000 anos, 
até atingir o nível atual, deram origem a vastas extensões de planícies ma
rinhas e lagunares constituídas por sedimentos arenosos e silto-argilosos 
inconsolidados e sern cobertura vegetal protetora, os quais sofreram a atua
ção dos ventos dando origem à remobilização das areias de antigas praias, 
restingas e dunas e dos materiais finos das planícies lagunares e marinhas 
formando imensos campos de dunas e planícies arenosas e talvez também 
loéssicas, atualmente em parte estabilizadas e localmente reativadas, prin
cipalmente em razão da atividade antrópica, porém, na maior parte dos ca
sos, ativa e ocupando a porção mais oriental do litoral meridional brasileiro. 

Na imagem de radar as áreas de atividade eólica atual se apresentam 
com tons cinza-escuro, às vezes quase preto, se confundindo com massas 
líquidas que aparecem em preto e em cinza-claro com manchas mais es-

curas {reativação, corpos líquidos e solo lavrado) e mais claras (zonas ala
gadiças, lavoura, árvores) e aspecto rugoso {montículos, dunas, vegeta
ção, edificações) quando estabilizadas (Fig. 2.39). Neste último caso po
dem ter idade inicial muito antiga tendo' passado por uma ou mais fases 
eólicas e eluviais, guardando caráter multicíclico relacionadas com as os
cilações climáticas quaternárias, e com a retomada atual da ação eólica li
gada em sua maioria à atividade humana. 

As fases eluviais desestruturaram o modelado eólico, em maior ou me
nor grau (Bigarella; Duarte; Becker, 1970/1), pela ação do intemperismo, 
pedogênese, lavagem da vertente, reptação e dissecação e pela atuação 
das águas superficiais e subsuperficiais, estando representadas nas Folhas 
em estudo por paleossolos, linhas de pedra constituídas por fragmentos 
de laterita e pequenos seixos de quartzo ou de fragmentos de rochas, por 
discordâncias erosivas, dissecação e pedimentação, todos bem represen
tados na coxilha das Lombas. 

A atuação mais ou menos prolongada do intemperismo químico e a in
tensa pedogênese sofrida pelo material eólico ficam registradas nos depó
sitos de diversas maneiras, sendo utilizadas, como uma forma de datação 
relativa e macroscópica no campo, a cor e a coesão. Dessa forma os depó
sitos mais antigos apresentam maior coesão e coloração diferente dos mais 
novos, respectivamente bruno-avermelhado - Reddish Brown e amarelo
brunado- Brownish Yellow (Bigarella; Duarte; Becker, 197011), adquirin
do tons cinzentos os materiais eólicos ativos ou recém-estabilizados. 

No Rio Grande do Sul os solos resultantes dos vários ciclos de intem
perismo e pedogênese quaternários foram separados no litoral em unida
des de solo formadas durante a vigência de ambientes ligados a processos 
morfoclimáticos úmidos (intemperismo e unidade de solo Serra de Tapes 
I a 111) e a processos morfoclimáticos semi-áridos e subúmidos (intempe
rismo e unidade de solo Cordão I a IV) (Biga relia; Jost; Becker, 1974; ltine
rary, 1975). 

O modelado de origem eólica ativo ou estabilizado apresenta-se com 
maior extensão no setor sul, onde também guarda uma homogeneidade 
de formas com ocorrência de imensos campos de dunas transversais, pla
nícies eólicas, bacias de deflação e dunas de dissipação associadas a cor-
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A -Deito cuspi doto do arroio dei Rei 
( FalhO SI. 22-V-A ) 

c- Deito elongodo do rio Três Forquilhas 
I Folha SH. 22-X-C) 

ftg 2 41 

dões praiais e talvez "planícies" loéssicas formadas por material oriundo 
das zonas áridas e semi-áridas pretéritas no Uruguai e do leito exposto das 
lagunas e mares nas fases de emergência, quando se desenvolveu uma ve· 
getação estépica que permitiu a manutenção de grandes rebanhos de her
blvoros e seus predadores. 

No setor norte são encontradas, com menor área, as formas supracita· 
das, acrescidas de dunas reversas e cordões dunares. 
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B- Delta cuspi dato do rio Camaquõ 
( Folha SH. 22-Y-0 l 

O- Delta modificado do rio Tubarão 
( Folha SH. 22-X-B l 

ToPOS de dehas. 

As formas de origem eólica dunares. comuns aos dois setores, são con
seqüência da atuação dos ventos predominantes de nordeste e leste que 
apresentam elevado fator de consistência (Biga relia , 1970/ 1), enquanto as 
formas eólicas dunares ti picas do setor norte são conseqüência da presença 
de uma topografia acidentada próxima ou no litoral que, atuando como bar· 
reira orográfica, desvia os ventos de nordeste e leste para o sul, com baixo 
fator de consistência, ou então impede totalmente sua ação, permitindo 
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Fog 2.42 - Delta elongado do rio Jacuí e lagunl Gualba I Folhas SH 22V·O/ Y· Bl. 
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dessas duas maneiras uma atuação mais efetiva dos ventos fortes e oca
sionais de outros quadrantes (Bigarella, op. cit.). 

A ocorrência de morfologia ligada à atividade eólica, ativa ou estabili
zada, não se restringe ao litoral das Folhas em estudo. Atualmente são re
gistrados remanejamentos eólicos de areias em áreas pontuais na Folha 
SH.21 Uruguaiana e é sugerido que a fonte do material retrabalhado seja 
depósitos eólicos quaternários estabilizados (vide 2.4.4 - Evolução no 
Quaternário(. 

Esses depósitos eólicos arenosos estabilizados, inconsolidados, cons
tituídos por vestígios, montes e mantos de areia, atualmente parcialmente 
reativados, são de cores claras, em vários tons de amarelo e cinza e sem
pre cinza-claro e amarelo-claro-acinzentado quando remobilizados ( Est. 2 
VIl B). A fonte do material arenoso eólico estabilizado são os arenitos aver
melhados, friáveis quando não estão silicificados, da Formação Botucatu. 

Depósitos loéssicos foram sugeridos para o sudoeste do Rio Grande do 
Sul ( Rambo, 1956, entre outros) e são aqui estendidos para toda a área de 
ocorrência dos solos Planossolos, Podzólicos, Bruno-Acinzentados Planos
sólicos, Brunizém Vértico e associações em que estejam presentes (vide 
3- Pedologia), nas Unidades Geomorfológicas Planalto de Uruguaiana 
e Depressão Rio lbicuí- Rio Negro, com cobertura vegetal estépica e ma
terial oriundo, através de tempestades de pó, de áreas-fonte no Uruguai e 
Argentina e talvez da alteração de rochas síltico-argilosas gonduânicas da 
Bacia do Paraná na Região Geomorfológica Depressão Central Gaúcha. 

Uma das características marca(ltes da morfologia litorânea do sul de San
ta Catarina e do Rio Grande do Sul, a par dos extensos campos de dunas 
e planícies marinhas, lagunares e eólicas, são os corpos líquidos de todos 
os tamanhos, de água potável ou salobre, formas variadas e profundidade 
normalmente pequena que se encontram disseminadas pelas Regiões Geo
morfológicas Planícies Costeiras Interna e Externa. 

A gênese e a classificação desses corpos líquidos são controvertidas, 
talvez como resultado da existência de lagos de origem diferente e da su
perposição de processos genéticos em alguns casos. 

Do acompanhamento da evolução morfogenética do litoral em pauta 
( Figs. 2.34 e 2.35) e da análise do modelado atual, sem entrar em proble
mas conceituais, já bastante discutidos por Oliveira (1979), foi possível iden
tificar nas imagens de radar a 1:250.000 três tipos de lagos quanto à gêne
se: a) lagos de barragem (marinhos, fluviais e lacustres e eólicos); b) lagos 
de deflação; e c) lagos residuais (Fig. 2.43). 

Os lagos de barragem puderam ser separados em marinhos (Fig. 2.43 
A), fluviais e lacustres (Fig. 2.43 B) e eólicos (Fig. 2.43 C). Os marinhos são 
as lagunas, em cujo estudo foram detectadas três gerações. A mais anti
ga, em posição mais interior no litoral, encontra-se colmatada em quase 
toda a sua totalidade. As raras exceções são devidas à utilização das lagu
nas como passagem da drenagem durante os períodos glaciais, a exemplo 
da laguna Guaíba (Fig. 2.42), sucessivamente utilizada pelo rio Jacuí du
rante os Glaciais Kansas, lllinois e Wisconsin (Fig. 2.35 A). 

As lagunas imediatamente posteriores, situadas em posição interme
diária no litoral, estão representadas pelas grandes lagunas originadas du
rante a Transgressão Sangamon, a exemplo das lagunas dos Patos e Mi
rim, enquanto as mais recentes ocupam posição mais externa no litoral, 
tendo sido formadas durante as regressões holocênicas, estando represen
tadas pelas lagunas alongadas e em rosário como as lagunas Mangueira, 
Tramandaí e Garopaba do Sul. 

Os lagos de barragem fluviais e lacustres são de pequeno porte e 
encontram-se disseminados na Região Geomorfológica Planície Costeira 
Interna. 

Os lagos de barragem eólicos ocorrem na área de contato do modela
do eólico com outros modelados, como o lago Arroio Corrente. 

Os lagos de deflação (Fig. 2.43 D) encontram-se dispersos dentro da 
Região Geomorfológica Planície Costeira Externa, nas áreas de modelado 
eólico, aparecendo em grande quantidade e sempre de pequeno porte. 

Os lagos residuais (Fig. 2.43 E) são resultantes da fragmentação de la
gos maiores durante a regressão marinha pós-Sangamon e que persistiram 
por ocupar depressões localizadas em áreas de pouca contribuição de de
tritos, como os lagos dos Barros e indio. A maior parte dos lagos residuais 
já se encontra colmatada. 

As oscilações climáticas quaternárias, a par das variações do nível do 
mar, deram ensejo à superposição de processos morfogenéticos na gêne
se de grande parte dos lagos litorâneos, a exemplo do que ocorre com a 
laguna Guaíba. Esta laguna teve sua gênese iniciada no lnterglacial Citro
nelle, quando um braço de mar situado entre o Maciço de Porto Alegre (na 
época um arquipélago) e a Região Planalto Sul-Rio-Grandense começou 
a ser fechado por uma restinga ancorada ao sul (serra de Tapes) e que em 
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interglaciais posteriores (Aftoniano e Yarmouth) se consolidou dando ori
gem a uma laguna ( Figs. 2.34, 2.35 e 2.361. O braço de mar e posteriormente 
a laguna, onde desaguava a drenagem comandada pelo rio Jacuí, durante 
os períodos glaciais ficavam secos e o leito era percorrido pelo rio Jacuí que 
desaguava a leste, no oceano, após percorrer parte da plataforma conti
nental emersa (Fig. 2.35 A). Essa sucessão se repetiu no lnterglacial San
gamon, no Glacial Wisconsin e no Holoceno até atingir o estágio atual. 

Dessa maneira, partindo do braço de mar sucessivamente mais confi
nado, até dar origem a uma laguna, o Guaíba se constitui em um lago de 
barragem ma.rinha, por uma restinga retrabalhada eolicamente, cujos re
manescentes se encontram na serra de Tapes e na península da Faxina. Por 
outro lado, partindo do último Glacial quando seu leito era percorrido pela 
drenagem da bacia do rio Jacuí ( Fig. 2.35 A), posteriormente afogada pe
lo mar transgressivo, se constituiu em um estuário. Neste último caso, tem
se que considerar as lagunas dos Patos e Mirim também como estuários. 

Levando em consideração que no cômputo geral, durante o Quaterná
rio, a linha de costa no litoral meridional vem sucessivamente recuando, 
optou-se pela designação de lago ou laguna para os grandes lagos de bar
ragem marinha, entre eles incluindo o "rio" Guaíba, uma vez que a sua evo
lução vem se fazendo sucessivamente de mar aberto para mar confinado 
e laguna e talvez planície e terraço laguna r a par com depósitos deltaicos, 
no futuro. 

2.4.6 - Evolução da drenagem e do modelado de dissecação 

O modelado de dissecação tem evoluído, desde a instalação da drenagem 
no Terciário Inferior, em etapas sucessivas e descontínuas intercaladas com 
fases de degradação lateral, resultante da alternância de períodos de maior 
ou menor umidade e temperatura. 

Em razão dos movimentos epirogenéticos positivos que têm afetado o 
continente no Cenozóico, exceção feita ao litoral, os rios de modo geral se 
apresentam encaixados. 

Em virtude desse encaixamento a drenagem sempre tem um caráter di
ferencial que se apresenta visualmente significativo quando ocorre em áreas 
de alta densidade de linhas estruturais ( Figs. 2. 7, 2.8, 2.9 e 2.10) e I ou grande 
variedade litológica. Esses caracteres litotectônicos estão representados 
nos vales e cursos fluviais, entre outros, pelos segmentos retilíneos, inter
seções e curvas em ângulo vivo, rupturas de declive marcadas por ressal
tas, escarpas, rebordos de patamar estrutural, vales suspensos e quedas
d'água (Ests. 2.111 B, 2.XII B e2.XIII AI. 

Quando os caracteres estruturais (tectônicos e litológicos) não conse
guem imprimir um padrão característico à drenagem ou o encaixamento 
não foi o suficiente para eliminar a influência das formações superficiais, 
ocorre uma dissecação homogênea (Est. 2.V A) cuja densidade é variável 
em função da maior permeabilidade das formações superficiais e rochas 
ali ocorrentes (Fig. 2.13). 

A dissecação diferencial apresenta-se bem marcada nas áreas que so
freram movimentos epirogenéticos positivos com maior intensidade e de 
ocorrência de rochas efusivas relacionadas aos derrames mesozóicos, prin
cipalmente onde as formações superficiais se apresentam com pouca es
pessura ou ausentes. 

Independentemente do caráter diferencial ou homogêneo, a drenagem 
em sua instalação encontrou uma superfície aplanada, baixa, sem desní
veis acentuados, obedecendo em sua implantação às feições tectônicas 
e litológicas que, apesar de mascaradas pela longa atuação dos agentes 
erosivos, faziam sentir sua influência, seja pela diferença de resistência das 
rochas seja pela presença de feições estruturais, que facilitavam o aprofun
damento linear ou balizavam altos topográficos impondo às correntes mu
danças de curso. Os sistemas de drenagem resultantes, de um modo ge
ral, podem ser considerados como as protobacias atuais. 

Os altos estruturais, principalmente os de caráter dômico, provocaram 
a formação pelos rios de arcos com diferentes dimensões e o surgimento 
de padrões de drenagem anelares e I ou radiais (Fig. 2.44). 

As estruturas dômicas apresentam-se com diferentes graus de disse
cação, desde profundamente dissecadas como na área de São Joaquim
se até aplanadas como na bacia do rio Butuí (Fig. 2.44 B). Muitas vezes, 
resultantes dos processos de dissecação e degradação lateral, ocorrem re
levos residuais recobrindo parte das estruturas, a exemplo das serras do Pi
rapó (Fig. 2.44 A) e do Paredão. 

O estudo da drenagem, através das imagens de radar na escala 
1:250.000, permitiu a identificação de características importantes para a 
interpretação de sua evolução. Dentre as características destacam-se: a) 
a superimposição da drenagem da vertente atlântica (bacias dos rios Ja-
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cuí, Camaquã, Piratini, Tubarão); bl a presença de vários estágios de en
caixamento da drenagem em um mesmo vale fluvial; c) o percurso em ar
co dos rios no Domínio Morfoestrutural das Bacias e Coberturas Sedimen
tares, independentes da vertente (exceção feita aos rios das Regiões Geo
morfológicas Depressão Central Gaúcha e Depressão do Sudeste Catari
nense, os quais possuem características próprias resultantes dos proces
sos de circundesnudação periférica); e d) o direcionamento e inflexões apre
sentadas pelos cursos de água de ordem mais elevada (rios Pelotas, Taquari, 
Jacuí, Caí, dos Sinos, Quaraí, ljuí, lbicuí, Camaquã, entre outros) não apre
sentam características que permitam concluir por mudanças radicais de 
curso posteriormente à sua implantação. 

Essas características aliadas aos conhecimentos que se têm da evolu
ção morfoestrutural e morfoclimática nas Folhas em estudo permitem su
gerir que: a) a drenagem em sua instalação encontrou uma superfície sem 
desníveis de grande amplitude, com inclinação do quadrante leste para o 
quadrante oeste na área do Domínio Morfoestrutural das Bacias e Cober
turas Sedimentares e ao contrário no Domínio Morfoestrutural dos Emba
samentos em Estilos Complexos. Na área de contato dos domínios a sul 
e norte da Região Geomorfológica Planalto Sul-Rio-Grandense foi de oes
te para leste, enquanto a oeste do mesmo foi de sul para norte; b) a drena
gem em seu percurso foi influenciada por feições estruturais como linea
ções, fraturas, "bombeamentos" com feição superficial dômica ou alon
gada, resultantes da dinâmica interna, ligadas à Reativação Wealdeniana 
e fenômenos magmáticos tardios desse evento, responsáveis pelas infle
xões, mudanças de cursos e feições geométricas, inclusive com alterações 
de 180° na direção de rios pertencentes à bacia do rio Jacuí; c) os altos es
truturais, comprovados ou não, que maior importância apresentaram na 
implantação da rede de drenagem foram os de São Gabriel- Santa Maria, 
de Lagoa Vermelha, de Gravataí, de São Joaquim e de Quaraí; d) altos es
truturais de menor dimensão influem na drenagem imprimindo o padrão 
anelare I ou radial característico do cerro do Jarau (Fig. 2.18), da serra do 
Pirapó (Fig. 2.44 B), do rio lbicuí da Armada (Fig. 2.22) e do rio Butuí (Fig. 
2.44 B); e) os movimentos epirogenéticos positivos, basculando a área de 
NE para SO, foram posteriores ou no máximo concomitantes com a insta
lação da drenagem a qual, na medida que sofria a influência dos movimentos 
continentais positivos, superimpunha-se aos componentes estruturais (li
tologia e tectônica); e f) fases de dissecação com o encaixamento da dre
nagem alternaram-se com fases de degradação lateral propiciando o apa
recimento de patamares escalonados, superfícies aplanadas retocadas, inu
madas ou exumadas ou degradadas exumadas com fases de recorrência e 
superposição de processos, inter e periplanálticos, intercalando com áreas 
dissecadas em vários estágios, homogêneas ou diferenciais. 

A Transgressão Flandriana como um todo foi acompanhada por uma 
modificação climática que na área em estudo foi representada por eleva
ção da temperatura e umidade inaugurando mais uma fase úmida. Porém, 
assim como a transgressão conheceu flutuações positivas ou negativas do 
nível do mar, representadas pelas submergências e emergências, também 
a umidade e temperatura conheceram flutuações com implicações na dis
tribuição e volume das precipitações. 

Essas modificações tiveram grande influência na vazão dos rios com va
riação na potência e implicações na gênese dos meandros, principalmen
te na Região Geomorfológica Depressão Central Gaúcha. 

A interpretação das imagens de radar a 1:250.000 permitiu a identifica
ção de três gerações de meandros separadas entre si por fases de retilini
zação dos cursos de água. a última das quais parece estar em vigor (Fig. 
2.45 A a D). Também a identificação de formas de relevo em desiquilíbrio 
com as condições climáticas vigentes, nas cabeceiras de drenagem ou pró
ximo a elas, representadas por anfiteatros de erosão e dales ( Est. 2.V A) re
força as conclusões, apoiadas por constatação. em trabalhos de campo, dos 
diferentes estágios de "adaptação" às condições climáticas vigentes. As 
paredes abruptas e as rupturas de declive acentuadas, típicas dos anfitea
tros funcionais, se apresentam bastante descaracterizadas, exceção feita 
aos casos de afloramentos rochosos resistentes. 

Com base no exposto sugere-se que: a) os meandros colmatados si
tuados sobre o terraço fluvial cerca de 3 a 5 m acima do nível atual do rio, 
com largura do canal igual ao dobro da do presente, são correlacionáveis 
à submergência Younger Peron (Fig. 2.45Al; bl a etapa de retilinização que 
se sucedeu, responsável pelo encaixamento da drenagem dentro da planí
cie fluvial, é correlacionável às emergências Crane Key e Pelham Bay; c) 
os meandros de maior envergadura ocupando quase toda a largura da pla
nície fluvial, a aproximadamente 1,5 m acima do nível atual do rio, isolados 
do presente canal e formando lagos em meia-lua, são correlacionáveis à 
submergência Abrolhos; d) a etapa de retilinização que se seguiu é corre-

!acionável à emergência Flórida e parece estar representada pelos cordões 
fluviais; e e) as etapas que se seguem, correspondentes às submergências 
e emergências mais recentes (Rottnest, Pá ria, Medieval), não estão per
feitamente delineadas na imagem de radar, sendo observado apenas que 
meandros de pequena envergadura foram recentemente estrangulados e 
que não há tendência da drenagem para a formação de novos meandros 
(Fig. 2.45 A). 

Essa tendência atual à retilinização dos canais fluviais observada na Re
gião Geomorfológica Depressão Central Gaúcha pode ser devida à ação 
antrópica, a uma mudança climática imperceptível,lenta e gradual ou a am
bas, através de pequenas alterações no nível de base, na intensidade, vo
lume e distribuição das precipitações, no nível do lençol freático e na co
bertura vegetal, implicando em variações na vazão e potência dos rios. 

2.5 - APLICAÇÕES DA PESQUISA GEOMORFOLÓGICA 

Com base no mapa de avaliação do relevo anexo serão feitas nesta seção 
considerações a respeito das categorias do relevo, suas características e 
sua dinâmica atual, bem como dos efeitos das atividades antrópicas e sua 
reciprocidade sobre a morfodinâmica, em áreas de desequilíbrio ambiental 
específicas e equiproblemáticas. De certa maneira os meios morfodinâmi
cos encontrados nas Folhas em estudo evidenciam uma estabilidade a de
pender das propriedades e associações das formas de relevo, que por sua 
vez dependem da preservação da cobertura vegetal e dos solos. levando
se em conta que o equilíbrio dos ecossistemas pode ser rompido pela in
terferência antrópica, impõe-se uma utilização a mais adequada possível 
atentando-se para obedecer às disposições e particularidades do relevo, 
associadas a outras variáves, tais como: solo, vegetação, clíma e hidrolo
gia. O relevo age como o principal fator limitante à ocupação em determi
nadas áreas localizadas, entretanto na maior parte das Folhas, favorecidas 
pela predominância de grandes extensões planas ou de fraca intensidade 
de dissecação, as outras variáveis do ecossistema se sobrepõem àquelas 
impostas pelo relevo. 

2.5.1 - Análise das categorias do relevo 

Esta análise parte dos tipos de modelado definidos no mapa geomorfoló
gico, subdivididos e considerados de acordo com suas peculiaridades. A 
análise das 14 categorias comportará suas expressões morfológicas e as
sociações de formas de relevo envolvidas por cada uma delas, relaciona
das com a sua gênese, formações superficiais e processos atuantes. Para 
isto serão utilizados os dados levantados em obervação de campo, com
parados com os dados dos parâmetros morfométricos. O exame das ca
racterísticas morfométricas da dissecação leva em consideração a combi
nação dos parâmetros densidade e aprofundamento das incisões. Essas 
combinações geraram categorias de modelados de dissecação, que, jun
tamente com os demais tipos de modelado, compõem o mapa de avalia
ção do relevo. 

Os dados extraídos das imagens de radar e das cartas topográficas na 
escala 1:50.000 e 1:100.000, computados no mapa geomorfológico con
forme as regiões geomorfológicas, foram reelaborados a fim de represen
tarem a avaliação global dessas medidas para as Folhas ·em estudo e clas
sificados em quatro categorias de aprofundamento das incisões, combi
nadas a três categorias de densidade. Para tanto, utilizou-se o procedimento 
estatístico para a classificação, através da análise hierárquica por Pares Re
cíprocos ( Sanchez, 1972). As fácies de dissecação encontradas constituem 
as categorias de modelados de dissecação, ordenadas segundo sua expres
sividade erosiva. Foram diferenciadas oito categorias e quatro subcatego
rias, estas últimas relacionadas com a morfologia, formações superficiais 
e I ou processos morfogenéticos predominantes. 

Duas categorias de modelados planos foram consideradas de acordo 
com a rugosidade produzida pela presença ou ausência de formações su
perficiais aliada à variação de declividade topográfica, resultante da disse
cação incipiente. Estas categorias não oferecem possibilidades de medi
das nas cartas topográficas nas escalas utilizadas. As incisões raras foram 
consideradas insignificantes para a medida de densidade e de aprofunda
mento. 

Quatro outras categorias formam os modelados resultantes da acumu
lação de sedimentos representados pelos ambientes fluviolagunares, ma
rinhos, eólicos e colúvio-aluvionares, as três primeiras divididas em duas 
subcategorias cada. 

A avaliação morfodinâmíca distinguiu três graus relativos à estabilida
de, conformepreconiza Tricart (1977), para qualificar as unidades ambien-
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tais: Estável, de Transição e Instável. Considerou-se como Estável a área 
que apresenta condições de fraca intensidade dos processos de erosão, não 
tendo ainda sofrido influências antrópicas diretas. Esta estabilidade prova
velmente se realizou durante o Holoceno (últimos 14.000 anos), sendo por
tanto recente. De Transição são as áreas cuja dinâmica apresenta o equilí
brio pedogênese-morfogênese onde a predominância de uma ou outra 
é pouco sensível. Como f nstáveis foram consideradas as áreas com predo
minância acentuada da morfogênese onde os processos morfogenéticos 
são muito ativos correspondendo na maioria das vezes às partes mais atin
gidas pelas atividades humanas. 

Os qualificativos das faixas de graus de declividade foram sintetizados 
e adaptados à classificação de Young apud Sacramento (1975). 

A preocupação em se desenvolver um trabalho integrado fez com que 
se considerassem neste relatório. também, as condições litológicas. pede
lógicas, de cobertura vegetal e climáticas, que são elementos definidores 
para qualificar a área. Busca-se, desse modo, a obtenção de um maior nú
mero de elementos diferenciais para definir os graus de estabilidade mor
fodinâmica e conseqüentemente levantar problemas concernentes à mor
fogênese atual a nlvel regional. As categorias incluídas nos tipos de mode
lado serão analisadas a seguir: 
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Al 1 ~categoria: modelados de acumulação fluviolagunar 

Os modelados pertencentes a esta categoria de relevo estão restritos às áreas 
planas e baixas sobre sedimentos quaternários de textura, permeabilida
de e coesão variáveis e com o lençol freático próximo ou na superfície (sub
categoria A : periodicamente alagados) em alguns casos permanentemente 
alagados (subcategoria B: permanentemente alagados) (Est. 2.XIII B). Ocor
rem principalmente nos terraços e p lanícies fluviais (Atf, A f) nas Regiões 
Geomorfológicas Depressão Central Gaúcha (Est. 2.XIV A) e Planalto da 
Campanha e nos terraços e planícies lacustres (A t i, All na Região Geomor
fológica Planície Costeira Interna. 

A declividade muito fraca (0 a 2" l favorece o escoamento freático, po
rém a variação textura! (depósitos arenosos. ar~mo-argilosos, argilosos e 
cascalhos). em conseqüência da permeabilidade, em conjunto com o ní
vel elevado do lençol freático propiciam o escoamento superficial lento, di
fuso, localmente concentrado, com po.ssibilidade de formação de sulcos 
e até de ravinas. Nas planlcies fluviais e onde os rios cortam os terraços, 
o escoamento concentrado fluvial se faz sentir, inclusive com a ocorrência 
de movimentos de massa localizados (desbarrancamentos e deslizamen
tos). afetando as margens dos rios. A mudança para menos do gradiente 



dos rios implica numa diminuição da competência, provocando a deposi
ção de detritos transportados de montante, assoreando o leito (Est. 2.XIV 
Bl, as barragens e os lagos. Nas cheias, também o espraiamento do leito 
favorece essa deposição no baixo terraço e várzea enriquecendo o solo. 

O alagamento de extensas áreas decorre da elevação e afloramento do 
lençol freático e do transbordamento dos rios durante as precipitações pro
longadas e/ ou intensas, comuns no inverno, e é agravado no litoral quan
do tais precipitações coincidem com o vento sul, que exerce uma ação de 
barragem sobre as águas dos lagos e estas sobre o curso inferior do rio Ja
cuí dificultando o escoamento normal das águas rumo ao oceano. Nas áreas 
permanentemente inundadas os processos se restringem ao escoamento 
freático, evaporação e escoamento superficial concentrado através de ca
nais e rios emissários. 

A dinâmica atual do relevo apresenta forte instabilidade nas planícies 
e baixos terraços fluviais (inundáveis) e nas planícies lacustres, com a ocor
rência de processos erosivos nas margens dos rios e dos lagos, e acumula
tivos nas demais áreas. Nos terraços fluviais, livres das inundações pelo trans
bordamento dos rios, a estabilidade morfodinâmica é acentuada, à exce
ção de pontos localizados de instabilização, em razão de intervenção 
antrópica. 

B) 2?categoria: modelados de acumulação marinha 

Os modelados referentes a esta categoria se restringem à Unidade Geomor
fológica Planície Marinha, se apresentando em alguns trechos como ter
raços marinhos (restingas pleistocênicas) constituindo a subcategoria A 
e em outros como feixes de restingas (cordões praiais holocênicos) carac
terizando a subcategoria B (Fig. 2.39), ambas com declividade muito fra
ca (0-2°). 

Os terraços marinhos, de idade pleistocênica, pedogenizados e bem dre
nados, apresentam-se muito planos, com escoamento freático passando 
a superficial concentrado elementar, por interferência antrópíca, quando 
então podem ocorrer sulcos e ravinas. Sob condições naturais são áreas 
morfodinamicamente estáveis, com solos em diferentes estágios de evo
lução. Porém a pouca coerência das areias, unidas entre si pe.a ação dos 
processos pedogenéticos, favorece a ação erosiva das águas de escoamento 
superficial principalmente quando não existe a ação protetora da vegeta
ção e quando os canais de escoamento das águas pluviais, servidas e de 
irrigação, e os leitos das vias de circulação não são revestidos. A desagre
gação do solo também é acentuada através do manejo inadequado favo
recendo a erosão e leva, juntamente com as outras formas de intervenção 
supracitadas, a condições de instabilidade morfodinâmica. 

Os feixes de restingas, de idade holocênica, apresentam-se com sedi
mentos arenosos incoerentes, uma vegetação pioneira e uma pedogêne
se incipiente, alternando antigos cordões praiais, áreas mais elevadas e secas, 
com áreas "pantanosas", mais baixas e permanentemente alagadas (slik
ke & schorre). Os processos morfogenéticos se restringem ao escoamen
to freático e, localmente, eólico, devido à ação antrópica, expondo à ação 
dos ventos antigos cordões arenosos praiais eolicamente retrabalhados. 
Morfodinamicarnente são áreas estáveis passando a instáveis quando rea
tivadas eolicarnente. 

Cl 3~ categoria: modelados de acumulação eólica 

Dentro desta categoria estão incluídos os modelados de acumulação eóli
ca estabilizados (subcategoria AI e ativos (Est. 2.1 A) (subcategoria B). 

O modelado de acumulação eólica estabilizado está representado por 
planícies eólicas e dunas dissipadas, em diferentes estágios de pedogeni
zação nas Regiões Geomorfológicas Planícies Costeiras Interna e Externa. 

As areias, após sua contenção através da ação estabilizadora da vege
tação, sofreram a atuação dos processos pedogenéticos, melhorando sua 
fixação pelo aumento da coesão interna, através da ação cimentante dos 
colóides. Os solos resultantes são mais evoluídos e a estabilização é tanto 
mais efetiva quanto mais antigos forem os depósitos. 

Nessas áreas, sob condições naturais, os processos morfogenéticos se 
restringem ao escoamento freático, estabelecendo condições de estabili
dade morfodinâmica, passando, localmente, a superficial concentrado ele
mentar com sulcos e ravinas e mesmo eólico (reativação), quando sob ação 
antrópica. Apesar da declividade muito fraca (0-2°), a extrema suscetibili
dade das formações superficiais aí ocorrentes à ação das enxurrada.s e dos 
ventos, mesmo sob condições naturais, a caracteriza como de precário equi
líbrio morfodinâmico, passando a instável e com intensidade dos proces
sos muito fortes, quando desprovidas da cobertura vegetal protetora e de
sagregada pelas atividades antrópicas (Est. 2.XII Al. 

O modelado eólico ativo está representado por cordões e campos de 
dunas e planícies eólicas no litoral (Regiões Geomorfológicas Planícies Cos
teiras Interna e Externa) e por mantos, montes e vestígios de areia em áreas 
localizadas (Est. 2.VII Bl, na Região Geomorfológica Planalto da Campa
nha (vide 2.5.2.3 - Problemas de recobrimento eólico "desertificação"), 
sem cobertura vegetal protetora e ausência de pedogênese. Nessas áreas 
a declividade é muito variável. 

Neste modelado a instabilidade morfodinâmica é muito grande e os pro
cessos morfogenéticos predominantes estão ligados à ação dos ventos que 
remobilizam as areias das praias lagunares, marinhas e fluviais, de antigas 
restingas e de modelados eólicos reativados, selecionando, transportan
do e depositando o material que se apresenta extremamente incoerente. 

D) 4? categoria: modelados de acumulação colúvio-aluvionar 

E na Unidade Geomorfológica Planície Alúvio-Coluvionar que esta cate
goria atinge sua expressão máxima nas Folhas em estudo. Apresenta um 
relevo plano, muito fracamente inclinado para leste (0-2°), em direção à cos
ta, constituído por depósitos de antigos leques colúvio-aluvionares, hete
rogêneos e heterométricos, localmente selecionados pela ação das águas 
correntes concentradas (cascalhos, areias e argilas) e pedogenizados (Ests. 
2.11 B e 2.XV A ) . A ação dessas águas modelou vales rasos ( < de 3m) com 
largura variável e fundo plano, atualmente abandonados em sua quase to
talidade. Os processos morfogenéticos aí atuantes estão ligados ao escoa
mento freático, e sob ação antrópica ao escoamento superficial difuso lento. 
A dinâmica atual do relevo é muito fraca, conferindo condições de estabi
lidade morfodinâmica, que com a retirada da cobertura vegetal e ocupa
ção humana passa a fraca e de transição. 

Nos contatos com elevações residuais, escarpas, ressaltas topográfi
cos e relevos bastante dissecados na unidade supramencionada ou em ocor
rências de menor extensão em outras unidades geomorfológicas, os de
pósitos se apresentam com maior inclinação e dissecação ( Est. 2.11 A). Os 
processos morfogenéticos de escoamento freático e superficial difuso se 
combinam com movimentos de massa lentos (reptação) que podem setor
nar rápidos (deslizamentos) e com escoamento superficial concentrado, 
quando sob ação antrópica. Nessas áreas, da mesma forma que junto aos 
rios que ocorrem nessa categoria promovendo desbarrancamentos de mar
gens e inundações, a dinâmica atual do reievo é fraca e estável sob condi
ções naturais e muito forte e instável quando as atividades antrópicas são 
acentuadas. 

E) 5? categoria: modelados de aplanamento inumado 

Esta categoria se caracteriza por modelados de aplanamento retocados inu
mados (Pri) e pediplanados (P) que ocorrem nas Regiões Geomorfológi
cas Planalto da Campanha, Planalto das Missões, Planalto Sul-Rio
Grandense e Depressão Central Gaúcha. Possuem cobertura coluvial, de 
alteração, e talvez loéssica, que apresenta espessura, textura e cor variá
veis, em diferentes estágios de pedogênese, onde a ocorrência de linhas 
de pedra, que não raro passam lateralmente a cascalheiros, é comum. A 
inclinação da superfície é muito fraca (0-2°) a fraca (2-5°) e se encontra in
cipientemente dissecada, apresentando-se em dois níveis topográficos: um 
beira-rio nas Regiões Geomorfológicas Planalto Sul-Rio-Grandense, Pla
nalto da Campanha ( Est. 2.VIII A) e Depressão Central Gaúcha e outro pouco 
mais elevado na Região Geomorfológica Planalto das Missões. 

Esse posicionamento confere maior dificuldade de escoamento às águas 
pluviais durante as precipitações mais intensas e/ ou prolongadas, com pos
sibilidade de ocorrência de alagamentos no nível mais baixo. Em razão desse 
fato, o lençol freático permanece constantemente elevado, permitindo a 
predominância de processos de redução que vão conferir aos solos uma 
coloração acinzentada passando a àvermelhada no nível mais elevado on
de, em decorrência da melhor drenagem, e logo, lençol freático mais bai
xo, os processos de oxidação predominam. Em ambos os casos os processos 
morfogenéticos estão ligados ao escoamento freático e superficial lento, 
sob condições naturais, passando a concentrado elementar, quando sob 
intervenção humana indiscriminada, ocorrendo o aparecimento de sulcos 
e ravinas (Est. 2.XV B), que são mais comuns onde os solos apresentam 
um elevado gradiente textura! entre os horizontes. 

O gradiente textura! acentuado, as rochas do substrato com baixa per
meabilidade e pouco profundas e o lençol freático normalmente elevado 
são responsáveis pela rápida instabilização morfodinâmica destas áreas, com 
a retirada da cobertura vegetal de savanas e estepes. Sob condições natu
rais, aparentemente se caracteriza como uma ârea de transição morfodi-
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nâmica, ou talvez de estabilidade muito precária e que passa a instável quan
do a ação antrópica permite a atuação dos processos morfogenéticos li
gados ao escoamento superficial difuso e concentrado elementar. 

F) 6~ categoria: modelados de aplanamento exumado 

Corresponde aos modelados de aplanamento retocados e degradados exu
mados (Pru, Pgu) que ocorrem nas Regiões Geomorfológicas Planalto Sul
Rio-Grandense, Planalto das Araucárias e Planalto da Campanha, com de
clividade da superfície fraca (2-5°). 

Caracteriza-se por apresentar extensos afloramentos rochosos consti
tuindo lajedos, sobre os quais ocorrem formações superficiais descontínuas. 
Estas formações são representadas por pavimentos detrítico_s ( Est. 2.1X B) 
ou por colúvios e materiais de alteração local, de pouca espessura ( < de 
1m), heterométricos, incoerentes, decorbrunaaacinzentada. Oscolúvios 
quase sempre apresentam-se sobrepostos a paleopavimentos detríticos que 
podem passar lateralmente a cascalheiros, compostos de seixos em vários 
estágios de arredondamento. A ocorrência de fragmentos ferruginosos nos 
paleopavimentos detríticos é generalizada e normalmente sua presença in
dica geração mais nova (Ests. 2.XI B e 2.X B). 

A drenagem das águas pluviais se faz predominantemente através do 
escoamento superficial difuso e concentrado elementar, acumulando-se 
nos vales incipientes e escorrendo sobre leitos rochosos (lajeados) que dão 
origem a corredeiras e quedas-d'água. Nas áreas de ocorrência de forma
ções superficiais areno-síltico-argilosas, protegidas por vegetação de Sa
vana ou de Estepe, o escoamento superficial se combina com o freático. 
A falta de um lençol freático expressivo e o rápido escoamento das águas 
das chuvas imprimem um regime torrencial aos cursos de água na área, prin
cipalmente quando suas nascentes aí estão situadas. 

A atuação dos processos acima discriminados provoca uma desnuda
ção generalizada, com exposição do substrato rochoso constituído por ro
chas duras de baixa permeabilidade (basaltos, granitos, arenitos silicifica
dos, entre outras), salientando o controle estrutural representado pelas li
nhas de fraqueza e pelas cornijas rochosas nos anfiteatros de erosão liga
dos às cabeceiras de drenagem, nas rupturas de declive, nas vertentes e 
nos ressaltas topográficos em geral. 

Sob condicões naturais a instabilidade morfodinâmica vigora nas áreas 
dos lajedos, c~m a morfogênese predominando sobre a pedogênese. A au
sência de uma cobertura vegetal contínua e a ocorrência de Solos Litóli
cos são indicadores desse pr.edomínio, que vai tendendo para uma situa
ção de transição e estabilidade, quando as formações superficiais um pouco 
mais espessas apresentam um predomínio dos solos Brunizém e Cambis
solos recobertos por uma vegetação de Savana ou de Estepe. Esse equilí
brio é rompido a favor da morfogênese quando a intervenção humana ocorre 
de modo a retirar a cobertura vegetal e revolver o solo, típico das ativida
des agrícolas que estão se intensificando na área, como foi constatado em 
trabalhos de campo nos anos de 1980 e 1981. 

Como conseqüência da exposit;ão do solo, da desagregação das partí
culas, da compactação em subsuperfície, da concentração das águas de 
escoamento superficial, entre outros fatores, surge um modelado carac
terístico de erosão acelerada onde predominam o truncamento do horizonte 
superficial dos solos, a concentração dos elementos grosseiros em super
fície, os sulcos e as ravinas, fato observado e que parece estar se tornando 
comum, ao longo da rodovia que liga Uruguaiana-RS a Santana do 
Livramento-AS (BR-290/RS-183) e a Quaraí-RS (RS-060). 

GJ r categoria: modelados de dissecação muito fraca 

Os modelados desta categoria são os mais comuns nas Folhâs em estudo 
e compreendem os relevos colinosos com vertentes longas e declividade 
moderada (5-10°) e vales pouco aprofundados (15 a 50 m), bastante espa
çados, configurando uma densidade de drenagem grosseira. 

Nas cabeceiras de drenagem é normal a presença de dates ( Est. 2.V A) 
e onde a ação antrópica se faz sentir é comum a ocorrência de formas de 
relevo associadas à erosão acelerada, como os sulcos, as ravinas, as voço
rocas ( Ests. 2.V B, 2.VI A e 2.VII A), as cicatrizes de movimentos de massa 
e os leques colúvio-aluvionares. Nessas áreas é comum a diminuição da 
espessura dos perfis dos solos em conseqüência da erosão laminar quere
tira as camadas superficiais. 

Em razão da grande extensão ocupada pelos modelados desta catego
ria, abrangendo litologias, solos e coberturas vegetais variadas, as forma
ções superficiais se apresentam bastante diferenciadas e a intensidade e 
predominância dos processos morfogenéticos também. Essas diferenças 
levaram à individualização de duas subcategorias: A e B. 
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Na Subcategoria A, que predomina na Região Geomorfológica Planalto 
das Missões, as formações superficiais representadas por colúvios e ma
teriais de alteração local são contínuas, bastante espessas, de coloração 
roxa e vermelho-escura. Sua textura é arenosa a argilosa, muitas vezes re
cobrindo "encrostamentos" ferruginosos e linhas de pedra com espessu
ra variável, que podem passar lateralmente para paleocanais colmatados, 
hoje situados em topo de colinas indicando inversão de relevo ( Est. 2.VI B). 
As linhas de pedra apresentam uma predominância de seixos subangulo
sos de geodo, fragmentos de "crosta" e pisólitos. 

A predominância de solos bem desenvolvidos (Latossolos) e de uma 
cobertura vegetal de' Floresta e de Savana, juntamente com o tipo de mo
delado, é indicador de uma estabilidade morfodinâmica onde o escoamento 
freático e os movimentos de massa seculares {reptação) são os processos 
mais atuantes. Essa estabilidade é rompida pela intervenção antrópica, que 
na área é muito disseminada, através da retirada da quase totalidade da co
berturà vegetal (Est. 2-::.J A). Assim os processos morfogenéticos passam 
a predominar sobre os pedogenéticos, caracterizando uma condição de ins
tabilidade morfodinâmica, onde o escoamento superficial difuso e concen
trado elementar e os movimentos de massa rápidos ~~ localizados passam 
a prevalecer. Um equilíbrio entre a morfogênese e a pedogênese, caracte
rizando condições de transição morfodinâmica, tem sido conseguido me
diante a utilização de técnicas adequadas no manejo dos solos, na Região 
Geomorfológica Planalto das Missões. 

A Subcategoria B ocorre em todas as regiões à exceção das Planícies 
Costeiras Interna e Externa. Difere da Subcategoria A por apresentar for
mações superficiais menos espessas, de cor bruna, cinzenta e vermelho
amarela, às vezes descontínuas com a presença de lajedos e a predominância 
de seixos de geodo nas linhas de pedra nas Regiões Geomorfológicas Pla
nalto da Campanha, Planalto das Araucárias, Planalto das Missões e par
te da Depressão Central Gaúcha e de seixos de quartzo nas demais regiões. 
Localmente pode ocorrer a presença de "crostas" silicificadas. 

A cobertura vegetal predominante é de Savana e Estepe permitindo um 
escoamento superficial lento (difuso), os solos são mediana mente evoluí
dos (Podzólicos) e a ocupação humana é menor, mais rarefeita, compre
domínio das atividades pecuárias que mantêm uma cobertura vegetal pro
tetora sobre os solos. O desequilíbrio morfodinãmico quando ocorre é mais 
intenso, talvez como resultado do gradiente textura! e da descontinuidade 
e menor· espessura das formações superficiais. 

Independente da subcategoria, o modelado resultante do desequilíbrio 
morfodinâmico varia com a textura das formações superficiais que parece 
ser o resultado da rocha de origem e algumas vezes do remanejamento dos 
materiais de alteração. Assim, as voçorocas e ravinas são comuns nas áreas 
com textura arenosa e arena-argilosa, na maioria das vezes associadas a 
substratos de rochas arenosas das Formações Botucatu, Rosário do Sul 
e Tupanciretã (Ests. 2.V B e 2.VI Ale a materiais detriticos bastante rema
nejados em outras áreas; já os sulcos e o truncamento e decapitação de 
horizonte(s) dos solos são característicos das áreas com textura argilosa. 
Os leques colúvio-aluvionares ocorrem nas duas subcategorias apenas com 
variação textura! de seus depósitos, em função da origem dos detritos. 

Em áreas localizadas na Região Geomorfológica Planalto da Campanha 
ocorrem formas de modelado eólico- "desertificação"(Fig. 2.15) - re
presentadas por mantos, montes e vestígios de areia (Est. 2.VII B) resul
tantes da atuação dos ventos, principalmente de sudeste caracterizando uma 
acentuada instabilidade morfodinãmica. 

H) 8? categoria: modelados de dissecação fraca 

Esta categoria de modelados ocorre disseminada por todas as regiões geo
morfológicas, porém é na Região Geomorfológica Depressão Central Gaú
cha que atinge sua expressão máxima em área. Constitui-se por um relevo 
dissecado em colinas convexo-côncavas com aprofundamento dos vales 
entre 15 e 50 me densidade de drenagem média. As vertentes se apresen
tam com uma declividade moderadamente forte (10-18°) e a presença de 
dates nas cabeceiras de drenagem é comum. Nas áreas onde a erosão ace
lerada se faz sentir, como conseqüência da ação antrópica, ocorrem for
mas a ela relacionadas como sulcos, ravinas, voçorocas ( Fig. 2.46), leques 
colúvio-aluvionares e cicatrizes de movimentos de massa. 

As formacões superficiais se assemelham muito com as da categoria 
anterior (7?) principalmente com as da Subcategoria B, apenas apresen
tando espessura média menor e maior ocorrência de clastos grosseiros an
gulosos no perfil. 

Os processos morfogenéticos predominantes também se assemelham 
muito, porém têm uma atuação mais intensa e sem a ocorrência de pro-
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Fig. 2.46 - Modelado de erosão acelerada a leste de Cacequi-RS (Folha SH.21.X-D). 

cessas eólicos. Assim, nas áreas de vegetação natural, tanto florestal co
mo de Savana e de Estepe, os movimentos de massas seculares (reptação) 
e o escoamento freático e superficial lento predominam, com condições 
de estabilidade morfodinâmica precárias e solos mediana mente desenvol
vidos ( Podzólicos) e localmente jovens (Solos Litólicos). A retirada da ve
getação e o manejo inadequado dos solos levam a uma rápida instabiliza
ção e degradação do meio, como constatado em trabalhos de campo em 
todas as áreas de ocorrência, com destaque para a Região Geomorfológi
ca Depressão Central Gaúcha, através da ação intensa do escoamento su
perficial difuso e concentrado elementar e dos movimentos de massa 
rápidos. 

I) 9~ categoria: modelados de dissecação medianamente fraca 

Os modelados configurados nesta categoria têm por área característica os 
relevos dissecados na forma de colinas estreitas, pouco aprofundados (15-50 
m), densidade de drenagem fina e vertentes com declividade forte (18-30°) 
comuns na Região Geomorfológica Depressão Central Gaúcha e esporá
dica nas Regiões Geomorfológicas Planalto Sul-Rio-Grandense, Planalto 
da Campanha, Planície Costeira Interna, Depressão do Sudeste Catarinense 
e Serras do Leste Catarinense. Formas de erosão acelerada são muito co
muns e resultam da ação antrópica. 

As formações superficiais e os processos morfogenéticos predominantes 
são muito semelhantes aos da categoria anterior (8~) variando na espes
sura e na intensidade, com solos pouco desenvolvidos (Brunizém Vértico 
e Vertissolos). Esta categoria sob condições naturais apresenta-se morto
dinamicamente estável, porém de equilíbrio muito precário, com instabili
zação muito rápida a partir da perturbação do ecossistema, principalmen
te através da retirada da cobertura vegetal. 

J) 10~ categoria: modelados de dissecação média 

Os modelados desta categoria se assemelham aos da Subcategoria B da 
7~categoria, variando no aprofundamento dos vales (51-150 rn) e nas ver
tentes que são mais inclinadas, com declividade moderadamente forte 
(10-18°). A densidade da drenagem é grosseira. A maior desnudação da área 
favorece uma ocorrência mais comum de lajedos (Est. 2.iX 8), campos de 
blocos, rupturas de declive nas encostas, ressaltas topográficos, anfitea-

tros de erosão nas cabeceiras e cornijas, quando as rochas expostas são 
resistentes à erosão mecânica. Também as formas de erosão acelerada são 
comuns após a intervenção humana. 

Sua principal área de ocorrência é a Região Geomorfológica Planalto 
Sul-Rio-Grandense, onde se apresenta fragmentada. Nas Regiões Geomor
fológicas Planalto das Araucárias e Depressão Central Gaúcha ocorre em 
pequenas manchas. 

As formações superficiais, tanto coluviais como de alteração local, 
apresentam-se bastante descontínuas com muitos afloramentos rochosos 
e possuem grande semelhança com a subcategoria supra-referida. A pe
dogênese de modo geral acompanha a espessura das formações superfi
ciais e os solos vão de medianamente evoluídos ( Podzólicos) até pouco evo
luídos (Cambissolos) e jovens (Solos Litólicos) quanto menor for essa 
espessura. 

A cobertura vegetal, predominantemente de Savana, deixa margem à 
atuação dos movimentos de massa seculares e do escoamento freático e 
superficial lento que passam a movimentos de massa rápidos e escoamento 
concentrado elementar (enxurrada) nas áreas de afloramentos rochosos 
e onde a cobertura vegetal protetora foi retirada. Sob cobertura vegetal de 
Savana a pedogênese supera um pouco a morfogênese, dando margem 
a uma estabilidade morfodinâmica de equilíbrio muito precário, às vezes 
caracterizando condições de transição. 

Nas áreas de afloramentos rochosos e onde a vegetação foi retirada a 
instabilidade morfodinâmica é acentuada. 

U 11 ~categoria: modelados de dissecação mediana mente forte 

Esta categoria caracteriza-se pela presença de incisões, com profundida
de entre 51 e 150 m, e por uma densidade média da drenagem, com ver
tentes que apresentam uma declividade forte (18-30°). Os modelados apre
sentam um elevado controle estrutural representado pelas linhas de fraqueza 
principalmente de NE-SO e de NO-SE e pela litologia resistente à erosão 
mecânica. Os modelados resultantes são diferenciais em grande parte e a 
presença de sulcos estruturais, cristas, morros testemunhos, ressaltas to
pográficos, lajedos, cornijas, corredeiras, pequenas quedas-d'água e lajea
dos é comum. O modelado de colinas convexo-côncavas é restrito às áreas 
de maior espessura das formações superficiais, e as formas resultantes de 
erosão acelerada ocorrem nas áreas de ação antrópica. Nesta categoria tam
bém são comuns os patamares nas encostas e os topos planos de eleva
ções residuais desnudadas. 

Sua área de ocorrência típica está nas Regiões Geomorfológicas Pla
nalto das Araucárias e Planalto Sul-Rio-Grandense, com pequenas man
chas nas Regiões Geomorfológicas Serras do Leste Catarinense e Depres
são Central Gaúcha. 

As formações superficiais de modo geral não diferem das que ocorrem 
na categoria anterior (10~) e, da mesma forma, o grau de evolução pedo
genética acompanha a espessura das mesmas. Assim, solos mediana mente 
evoluídos (Terra Bruna), pouco evoluídos (Cambissolos) e jovens (Solos 
Litólicos) são encontrados na área. 

A morfodinâmica atual não difere muito da descrita na 10~ categoria, 
apesar da maior proteção conferida pela cobertura florestal, que, junto com 
a Savana, constitui os tipos de vegetação predominantes. A maior incli
nação das vertentes é compensada pela vegetação florestal, que impede 
uma atuação mais intensa dos processos morfogenéticos. 

M) 12~ categoria: modelados de dissecação forte 

As áreas de ocorrência dos modelados desta categoria estão restritas às 
Regiões Geomorfológicas Depressão do Sudeste Catarinense, Planalto Sul
Rio-Grandense e Planície Costeira Interna, estando caracterizada pela pre
sença de incisões com aprofundamentos entre 51 e 150m e densidade da 
drenagem fina. As vertentes apresentam uma declividade muito forte 
(30-45°) e compõem um modelado de elevações alongadas (linhas de cu
meada, cristas) ou cuspidais (morros testemunhos, pontões) com topos 
estreitos de forma convexa. São comuns as formas de desnudação (cam
pos de blocos, lajedos, cornijas), e de erosão acelerada (voçorocas, ravi
nas, sulcos, anfiteatros de erosão, leques colúvio-aluvionares, entre outras), 
esta última em conseqüência da ação antrópica. 

A atuação dos processos morfogenéticos, sob condições naturais, e 
as formações superficiais permitem a identificação de duas subcategorias: 
A e B. 

A Subcategoria A abrange os modelados desta categoria nas Regiões 
Geomorfológicas Depressão do Sudeste Catarinense e Planície Costeira 
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Interna, onde as formações superficiais são mais profundas, apesar da es
pessura ser variável, com textura argilosa na primeira região e arenosa na 
segunda. Elas estão pedogeneizadas, constituindo solos medianamente 
evoluídos (Podzólicos) e protegidas por uma cobertura vegetal de Floresta 
à exceção da coxilha das lombas, na Região Geomorfológica Planície Cos
teira Interna, onde a vegetação é de Savana. Nessas condições, os processos 
morfogenéticos são predominantemente ligados ao escoamento freático 
e superficial lento e aos movimentos de massa seculares (reptação). Há um 
predomínio dos processos pedogenéticos sobre os morfogenéticos, prin
cipalmente graças à proteção conferida pela cobertura vegetal florestal e 
na coxilha das Lombas, onde a cobertura vegetal é mais aberta, pela boa 
permeabilidade oferecida pelos solos com textura arenosa. 

A retirada dessa cobertura vegetal e a destruição dos agregados doso
lo favorecem a erosão hídrica, principalmente através do impacto das go
tas de chuva e do escoamento superficial difuso e concentrado elementar 
e por um aumento da velocidade de deslocamento dos movimentos de mas
sa. Este fatpleva rapidamente a condições de forte instabilidade morfodi
nâmica, com o aparecimento de toda uma gama de formas de erosão 
acelerada. 

Na Subcategoria 8, que ocorre na Região Geomorfológica Planalto Sul
Rio-Grandense, as formações superficiais são descontínuas e os afloramen
tos rochosos são comuns, com solos jovens (Solos Litólicos) e uma cober
tura vegetal de Savana que proporciona pouca proteção ao solo. Essas con
dições aliadas às características típicas desta categoria (aprofundamento, 
densidade e declividaJe) favorecem o predomínio dos processos morto
genéticos de escoamento superficial difuso e concentrado elementar, 
caracterizando-a como uma subcategoria de instabilidade morfodinâmi
ca, mesmo sob condições naturais. 

N) 13~ categoria: modelados de dissecação muito forte 

Esta categoria de modelados ocorre nas Regiões Geomorfológicas Planalto 
das Araucárias, Planalto Sul-Rio-Grandense e Serras do Leste Catarinen
se e está definida pela combinação de um aprofundamento de incisões entre 
151 e 300m, com uma elevada densidade de drenagem e declividade mui
to forte (30-45°) das vertentes. O modelado está constituído por elevações 
alongadas (linhas de cu meada, cristas) ou cuspidais (pontões, morros re
siduais) com topos convexos, aguçados ou planos. Na Região Geomorfo
lógica Planalto das Araucárias são comuns as vertentes com patamares es
calonados, escarpas e ressaltas topográficos ( Ests. 2.1V A e 2.1V 8) e vales 
cujos cursos de água possuem leito rochoso, quedas-d'água e vales sus
pensos ( Est. 2.XII 8). Planícies e terraços alveolares e uma morfologia ca
racterística de movimentos de massa ( Est. 2.XVI A), principalmente de es
corregamentos rochosos e deslizamentos de terra, são comuns nas outras 
duas regiões. O grande aprofundamento das incisões e a elevada densida
de da drenagem salientam o controle estrutural dos modelados, principal
mente na Região Geomorfológica Planalto das Araucárias. 

A ocorrência de formações superficiais coluviais e de alteração local, 
pedogeneizadas, compondo solos medianamente evoluídos ( Podzólicos) 
na sua quase totalidade, apesar da presença de solos pouco evoluídos ( Cam
bissolos) e jovens (Solos Litólicos), sob uma cobertura vegetal florestal, 
parece indicar uma condição de estabilidade morfodinâmica muito precá
ria. Assim, há o predomínio dos processos pedogenéticos, da atuação do 
escoamento freático e superficial difuso e dos movimentos de massa len
tos. Essa estabilidade é rompida pela intervenção antrópica e I ou pela na
tureza, através dos movimentos de massa rápidos e esporádicos nas ver
tentes, pelo escoamento fluvial e torrencial nos vales, e pelas enxurradas 
nos afloramentos rochosos. · 

0) 14~ categoria: modelados de dissecação extremamente forte 

Caracterizados pela profundidade das incisões superior a 300m e pela den
sidade da drenagem média, com declividade das vertentes extremamente 
forte ( > 45°). Estes modelados apresentam um elevado controle estrutu
ral, sendo comuns as formas a esse fato relacionadas (quedas- d'água, cor
redeiras, sulcos e vales estruturais, escarpas, patamares, entre outras). Os 
modelados dessa categoria estão posicionados ao longo dos principais rios 
(Pelotas, Jacuí, das Antas, Taquari, entre outros) e na borda sul, sudeste 
e leste da Região Geomorfológica Planalto das Araucárias e na porção 
centro-oriental da Região Geomorfológica Serras do Leste Catarinense. 

As formações superficiais apresentam-se pedogeneizadas, com solos 
medianamente evoluídos ( Podzólicos) na Região Geomorfológica Serras 
do Leste Catarinense e jovens (Solos Litólicos) na Região Geomorfológica 
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Planalto das Araucárias, onde também é grande a área ocupada pelos aflo
ramentos rochosos. 

A cobertura vegetal é densa, constituída por florestas, exceção feita às 
áreas de afloramentos rochosos. Essa cobertura vegetal densa protege o 
solo da erosão hídrica, favorecendo um escoamento freático e superficial 
difuso, a par com movimentos de massa lentos. Nas áreas de afloramen
tos rochosos e nos vales, o escoamento é superficial difuso e concentrado 
elementar, passando a torrencial e fluvial, conferindo-lhes grande instabi
lidade morfodinâmica, ao contrário das áreas sob Floresta, as quais pos
suem uma estabilidade morfodinâmica muito precária. Essa estabilidade 
é quebrada por mpvimentos de massa rápidos (cascatas de rochas, que
das de grânulos e de placas fraturadas, escorregamentos rochosos e desli
zamentos de terra) localizados e esporádicos ou, então, generalizados e mais 
constantes, quando por intervenção antrópica. 

As conseqüências da citada intervenção são observáveis em toda par
te onde se faz sentir sua ação, porém é ao longo da BR·101, entre Osório
AS e Rio da Areia-S C e no curso médio do rio Tubarão, que são mais visí
veis, pelos constantes movimentos de massa rápidos aí verificados a cada 
período de chuvas mais intensas e prolongadas. 

P) Conclusões 

Em todas as categorias de relevo observa-se a predominância dos proces
sos morfogenéticos direta ou indiretamente ligados à presença da água, 
exceção feita às áreas de dunas ativas e de reativação eólica. Essa predo
minância advém do fato desses processos estarem relacionados com a mor
fogênese subtropical abrangendo três tipos climáticos regionais quanto ao 
aspecto hídrico: 1 - superúmido a úmido (1.750-2.500 mm), 2- úmido 
(1.200-2.000 mm) e 3- úmido a subúmido (800-1.750 mm), com respecti
vamente 0-1, 0-4 e 0-5 meses de deficiência hídrica nesses climas. As tem
peraturas máximas em janeiro estão entre 27 e 33°C e as mínimas em julho 
entre 5,6 e soe (vide 5.3 - Climatologia). 

Sob condições de vegetação natural predominam o intemperismo quí
mico, os movimentos de massa seculares e a erosão hídrica lenta, através 
do escoamento freático (lixiviação) e superficial difuso, este último, prin
cipalmente, quando a cobertura vegetal não recobre totalmente a superfí
cie. Nas áreas onde não há recobrimento vegetal ou este é insuficiente e 
nas áreas de atividade antrópica, sem adoção de técnicas adequadas de 
proteção e conservação ambiental, o intemperismo químico é sobrepuja
do pelos movimentos de massa e pela erosão hídrica. Esta última é repre
sentada pelo escoamento superficial difuso e concentrado elementar (en
xurrada). O escoamento torrencial é comum em muitas áreas, principal
mente onde ocorrem extensos afloramentos rochosos e I ou a declividade 
é acentuada, enquanto o escoamento fluvial ocorre em todas as catego
rias, adquirindo um caráter morfodinâmico mais ativo quando a área dre
nada por um rio sofre a ação antrópica intensa. A variação térmica nos aflo
ramentos rochosos (Termoclastia), a ação dinâmica dos seres vivos ( Bio
clastia) e a ação do gelo nas áreas sujeitas ao fenômeno das geadas (Crio
clastia) auxiliam localmente a ação dos processos morfogenéticos. 

Sob o ponto de vista exclusivamente morfodinâmico, todas as categorias 
se apresentam instáveis quando sob intervenção antrópica sem a utiliza
ção de técnicas adequadas, e essa instabilidade aumenta, quanto maior 
for o numeral de ordem da categoria exceção a casos localizados ligados 
à dinâmica eólica e fluvial. 

A variação altimétrica, a inclinação e o posicionamento geográfico dos 
modelados, em conjunto com a cobertura vegetal, têm grande importân
cia sobre os elementos do clima, com destaque para a distribuição, dura
ção e intensidade das chuvas e das geadas, direção e intensidade dos ven
tos e sobre as temperaturas. Possuem também grande influência sobre os 
processos, pois as baixas temperaturas inibem a maior parte das reações 
químicas e o déficit hídrico reduz o intemperismo químico pela escassez 
do agente catalisador. Essa influência sobre o intemperismo em conjunto 
com os processos morfogenéticos subatuais e atuais e as variações litoló
gicas e estruturais ajud"am a explicar a pequena espessura das formações 
superficiais e o pouco desenvolvimento dos solos nas áreas mais suscetí
veis a esses fenômenos. Por outro lado, as maiores temperaturas e umida
de com deficiência hídrica muito pequena ou ausente e as precipitações 
mais intensas e concentradas em alguns meses (verão) favorecem o intem
perismo químico e propiciam maior atuação da erosão hídrica e dos movi
mentos de massa. 

A presença e a intensidade da dissecação do relevo, independentemente 
dos aspectos ligados ao clima, às formações superficiais e à morfodinâmi
ca, constituem um ponto que deve ser levado em consideração na ocupa-



ção humana e os aspectos negativos a essa ocupação aumentam quanto 
maior for o numeral de ordem da categoria. 

As formações superficiais quase sempre refletem sua origem nos exa
mes macro e microscópicos e o seu comportamento, frente aos processos 
morfogenéticos atuantes, é resultante dessas características originais, prin
cipalmente relacionadas com os aspectos texturais. Assim, uma formação 
superficial de origem eólica, constituída de areias quartzosas, mesmo pe
dogeneizada e colonizada por vegetações Pioneira, de Estepe ou de Sava
na, se exposta e trabalhada sem os cuidados devidos, irá sofrer um carrea
mento intenso pelas águas de escoamento superficial (erosão hídrica) e/ ou 
reativação eólica (Ests. 2.XII A e 2.VII Bl, se a atuação dos ventos na área 
ainda for favorável à ocorrência desse processo. 

Portanto, dos fatos expostos, conclui-se que a anexação ou mesmo a 
manutenção das áreas de cada categoria no processo produtivo depende, 
sob a ótica geomorfológica, da interação dos fatores morfologia, forma
ções superficiais e processos morfogenéticos para se chegar a uma avalia
ção do comportamento individual e em conjunto e só então se poder tra
çar uma sistemática de utilização racional da terra. 

2.5.2 - Problemas morfodinâmicos específicos 

A estabilidade dos ecossistemas depende, essencialmente, das relações 
mútuas dos seus componentes e destes com o fluxo de energia e matéria 
que os alimentam. Em um ecossistema equilibrado, esse fluxo de matéria 
e energia só apresenta variações consideráveis, quando por modificações 
de ordem climática, tectônica, vulcânica ou antrópica. No Quaternário, mo
dificações tectônicas ou vulcânicas são desconhecidas nas Folhas em es
tudo, enquanto que diversas foram as variações climáticas verificadas. Mo
delados e depósitos correlativos, resultantes da atuação dos processos mor
fogenéticos ligados a essas variações climáticas, são indentificáveis e cons
tituem áreas de estabilidade morfodinâmica precária, onde ocorrem, es
poradicamente, ajustes às condições atuais. As variações antrópicas são 
decorrentes da atividade humana, exercendo modificações na estrutura e 
no fluxo de matéria e energia dos ecossistemas. Essas modificações pro
vocam a instabilização e não raro a destruição dos mesmos. Desse modo, 
a avaliação morfodinâmica em uma determinada área tem por finalidade 
detectar a intensidade da sua atuação como fator essencial de manuten
ção da estabilidade dos ecossistemas. Partindo dessa premissa, chega-se 
à identificação de áreas equiproblemáticas, sendo, os problemas levanta
dos de ordem e de grandezas variáveis. Esses problemas foram seleciona
dos de acordo com a sua especificidade para uma análise de causa e efeito 
que será realizada em seguida. 

2.5.2.1 - Problemas de assoreamento de barragens, lagos e canais fluviais 

A ação antrópica nos diferentes ecossistemas instabilizando as formas e 
propiciando condições de atuação plena dos processos morfogenéticos res
ponde pelo aumento da ocorrência de casos de assoreamento e pela maior 
rapidez com que se efetuam nos canais fluviais, barragens e lagos, tanto 
no interior como na Região Geomorfológica Planície Costeira Interna. Os 
processos de assoreamento de canais, barras e lagunas na Região Geomor
fológica Planície Costeira Externa são atribuíveis à dinâmica marinha e eólica. 

O aumento do desmatamento e o intenso manejo dos solos, principal
mente nas cabeceiras de drenagem, permitem o transporte de grande quan
tidade de sedimentos que vão se depositando ao longo do percurso dos 
rios (Est. 2.XIV A) e nas barragens e lagos. Geralmente nessas áreas há uma 
declividade maior que muitas vezes se combina com espessas formações 
superficiais facilmente mobilizáveis, tanto sob a forma de colóides em sus
pensão como através de clastos de diferentes granulometrias. A sedimen
tação que ocorre nos corpos líquidos tem grande repercussão nas ativida
des antrópicas, seja através da diminuição do volume de armazenamento 
de água nas barragens, com conseqüente diminuição do potencial de ge
ração de eletricidade e no abastecimento de água potável, seja pela dimi
nuição da profundidade dos canais fluviais e lagos, criando problemas à 
navegação intensificando o efeito das inundações. 

No alto rio Jacu i, a presença de formações superficiais espessas, are
nosas a argilosas, em relevo de dissecação muito fraca a fraca (7~e 8~cate
gorias), intensamente desmatadas e remanejadas, sob condições de cli
ma úmido, permite a atuação dos processos morfogenétícos pluviais. Es
sa atuação cria graves problemas de assoreamento de canais de drenagem, 
barragens e até mesmo de pequenos vales, colocando em risco o abaste
cimento de água potável através de pequenas represas e reduzindo a vida 
útil de barragens como Passo Real, Ernestina e Capigai. A adoção de téc-

nicas de manejo e conservação do solo equacionadas às condições locais, 
a manutenção e recomposição da vegetação nas nascentes e ao longo dos 
vales fluviais e borda das barragens e a construção a montante das mes
mas de pequenas represas de decantação nos tributários constituem for
mas de minimizar os problemas. 

Na bacia do rio Tubarão ocorre a presença de modelados de disseca
ção forte e muito forte (12~ e 13~ categorias), associados a um espesso man
to de alteração em vertentes de declividade muito forte (30-45°), sob con
dições de clima úmido e temperaturas elevadas a maior parte do ano, com 
concentração de chuvas intensas e prolongadas. Esses modelados sofrendo 
intervenção antrópica desordenada se instabilizam podendo provocar ca
tástrofes como a ocorrida em março de 1974. Neste caso, mais do que o 
escoamento pluvial, foram os movimentos de massa os responsáveis pelo 
transporte dos materiais que entulharam os vales, sendo daí transportados 
pelos rios para jusante, assoreando o leito, revestindo com uma camada 
detrítica as áreas inundadas, sedimentando no delta e colmatando lagu
nas (Figs. 2.6, 2.7 e 2.41 Dl. Grande parte dos problemas seria soluciona
da com a recomposição das florestas heterogêneas nas encostas e nos to
pos mais estreitos e com a utilização de traçados de estradas e ruas evitan
do o corte de vertentes e depósitos de talude, fitoestabilizando e manten
do em repouso os depósitos de encosta. 

Nas bacias dos rios lbicuí e Vacacaí as litologias friáveis, arenosas, re
lacionáveis às Formações Rosário do Sul e Botucatu, são as fontes de clastos 
que vão alimentar os extensos bancos de areia, grânulos e pequenos sei
xos que nos períodos de águas baixas dividem o leito fluvial em diversos 
canais. Esses bancos dão uma feição anastomótica aos canais fluviais e 
quando expostos, as areias finas são mobilizadas pelos ventos, alimentando 
os vestígios, montes e mantos de areia nas margens. Os clastos são mobi
lizados pela ação das enxurradas sobre os solos e pela ação do vento sobre 
possíveis restos de antigas formas de acumulação eólica (vide 2.4 .4 - Evo
lução no Quaternário) desprotegidas em razão da retirada da cobertura ve
getal. A recomposição da vegetação nas nascentes, nos vales fluviais e nas 
áreas suscetíveis de mobilização eólica, aliada ao manejo adequado dos solos 
oriundos de litologias das formações retrocitadas, reduziria o problema. 

Na Região Geomorfológica Planície Costeira Externa a intensa ativida
de eólica provoca o assoreamento de canais de ligação entre lagunas e en
tre estas e o mar, de lagoas e das próprias lagunas pelas areias transporta
das a partir das praias e dos campos de dunas ativas. Ainda nesta região, 
os problemas de assoreamento das barras são uma constante que resulta 
das variações físicas e químicas entre os ambientes fluvial e marinho. 

2.5.2.2 - Problemas geomorfológicos dos sítios urbanos 

As aglomerações humanas, pelo seu caráter eminentemente instabilizador 
dos ecossistemas, sofrem a atuação intensa dos processos morfodinâmi
cos, principalmente nas áreas de expansão e acreção, normalmente situa
das na periferia dos núcleos urbanos. 

Os sítios urbanos mais antigos, já consolidados, apresentam problemas 
morfodinâmicos em grande parte contornáveis, porém a necessidade de 
expansão faz com que sejam agregadas áreas nem sempre favoráveis à ocu
pação humana, sob o aspecto morfodinâmico, gerando problemas de so
lução muito difícil e onerosa. 

Os processos morfodinâmicos mais comuns e que geram maiores pro
blemas aos aglomerados urbanos podem ser equacionados em quatro gru
pos. Os três primeiros grupos, na maioria das vezes, ocorrem associados 
e se inter-relacionam, porém para facilidade de enfoque serão tratados a 
seguir, isoladamente: 

A) Processos morfodinâmicos relacionados ao escoamento fluvial 

Estes processos estão circunscritos aos modelados de acumulação fluvial 
e às margens dos rios, diretamente atingidos pelas águas de inundação. 
A morfodinâmica se relaciona com o trabalho erosivo e acumulativo das 
águas fluviais sobre os modelados supracitados, em decorrência das en
chentes e do fluxo das águas no canal fluvial. Nessas áreas o lençol freáti
co se encontra sempre elevado. 

A implantação dos serviços básicos, principalmente água, luz, esgoto 
e vias de circulação, é difícil e onerosa e os problemas de saúde pública são 
muito grandes, pela insalubridade da área decorrente do nível da água no 
subsolo e da umidade elevada, agravados pelas perdas de pertences e vi
das, carregados ou inutilizados pelas águas e pelos depósitos limosos. 

Nas Folhas em estudo, a morfodinâmica fluvial constitui grave proble
ma em várias cidades, com destaque para Porto Alegre, onde a ocupação 
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das planícies e baixos terraços da bacia do rio Jacuí tem trazido grandes 
problemas sociais e de instabilização dos ecossistemas, com ênfase no delta 
do rio Jacuí. 

B) Processos morfodinâmicos relacionados ao escoamento pluvial 

Nos modelados de dissecação, principalmente onde a textura das forma
ções superficiais favorece a atuação dos processos morfogenéticos relati
vos à erosão hídrica e onde ocorrem formas fitoestabilizadas em desequilí
brio com o sistema morfoclimático atual (herdadas), a intervenção huma
na provoca instabilidade com aceleração da erosão, agravada nos sítios ur
banos. 

A concentração das águas pluviais e seu despejo diretamente nas ca
beceiras de drenagem, a impermeabilização de grandes áreas pelos imó
veis urbanos e pela pavimentação de amplas superfícies, a remobilização 
de grandes volumes de terra nas obras de terraplenagem e a obstrução do 
curso normal das águas nas bacias de captação são responsáveis por uma 
instabilização generalizada. Estes fatos também são responsáveis por uma 
atividade morfodinâmica acentuada, através da atuação dos processos mor
fogenéticos ligados ao escoamento das águas pluviais. Isto traz graves con
seqüências para a infra-estrutura urbana através da remoção do capeamento 
das vias de circulação e do aparecimento de sulcos, ravinas, e voçorocas. 
Também o nível hidrostático sofre um rebaixamento com repercussão no 
nível das cisternas e nas nascentes. 

Esse problema é comum na periferia dos núcleos urbanos maiores e 
constitui um grave problema, de solução difícil, em muitas cidades e pe
quenos aglomerados urbanos nas áreas particularmente suscetíveis à atua
ção dos processos supracitados. Ocorre principalmente onde as formações 
superficiais têm textura arenosa, como acontece nas regiões de litologias 
relacionadas com as Formações Rosário do Sul, Botucatu, Santa Tecla e 
Tupanciretã. 

A manutenção de áreas com cobertura vegetal, a desobstrução do curso 
natural das águas de escoamento superficial, a dissipação da energia ci
nética das águas e a pulverização dos pontos de despejo das águas coleta
das constituem pontos importantes na minimização dos problemas supra-re
feridos. 

C) Processos morfodinâmicos relacionados aos movimentos de massa 

Os núcleos urbanos em seu crescimento, às vezes, se expandem por áreas 
de modelado bastante dissecado, com vertentes apresentando declivida
de acentuada, recobertas por formações superficiais em equilíbrio muito 
precário, fitoestabilizadas. 

A ocupação urbana desses modelados implica na instabilização das ver
tentes com ocorrência generalizada de movimentos de massa rápidos. Es
ses movimentos surgem em conseqüência da retirada da cobertura vege
tal, da sobrecarga representada pelas construções, da vibração oriunda do 
tráfego constante, da modificação do ângulo de repouso dos materiais nas 
encostas pelos cortes e aterros e pela alteração do comportamento do lençol 
freático. 

As medidas preventivas e de contenção das encostas são de pouca efi
cácia, onerosas e não solucionam, de modo geral, os problemas a longo 
prazo. Portanto, deve ser evitada uma urbanização sem planejamento e man
tido um recobrimento vegetal na maior parte dessas áreas. 

D) Processos morfodinâmicos relacionados à acumulação eólica 

Os processos relacionados à acumulação eólica nos sítios urbanos ocor
rem na Região Geomorfológica Planície Costeira Externa onde a expansão 
ou implantação de balneários não respeitou os modelados eólicos atuais 
e subatuais (Est. :Z.XVI B). 

Os primeiros balneários foram implantados em locais protegidos da ação 
dos ventos por elevações residuais (Garopaba-SC, Torres-RS) ou em áreas 
com depósitos de difícil remobilização pelos ventos, em conseqüência da 
textura mais grosseira ou pela umidade constante dos sedimentos, situa
dos próximos à desembocadura de rios e de lagos (Tramandaí-RS, Cassino
AS). Esses sítios favoráveis distribuem-se pontualmente por toda a costa 
nas Folhas em estudo, com pequena extensão em área. O caráter pontual 
e a pouca área livre para ocupação urbana foram responsáveis pelo cresci
mento indiscriminado sobre as áreas eolicamente ativas ou recém-estabi
lizadas, muito instáveis, que se verificou na década de 70 e se prolonga até 
os dias atuais. 
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A expansão ou implantação de núcleos urbanos sobre a5 acumulações 
eólicas atuais, ativas ou recém-estabilizadas, representadas por campos de 
durias e planícies eólicas, muito instáveis, deve ser evitada em razão do custo 
elevado das obras de contenção e estabilização, muitas vezes de utilidade 
discutível, resultado da grande mobilidade das areias. 

2.5.2.3 - Problemas de recobrimento eólico - "desertificação" 

Os problemas de recobrimento eólico estão circunscritos às Regiões Geo
morfológicas Planícies Costeiras Externa e Interna e Planalto da Campa
nha relacionados à ocorrência de litologias e sedimentos arenosos remo
bilizados pelos ventos. As areias remobilizadas são de origem eólica, de an
tigos desertos mesozóicos (Formação Botucatu), talvez remanejados e es
tabilizados durante o Cenozóico, e de campos de dunas e planícies eólicas 
quaternárias fito e pedoestabilizadas e I ou ativas. Constituem formações 
superficiais eolicamente trabalhadas e atualmente reativadas ou ativas em 
conseqüência da atuação dos processos naturais e das atividades antrópi
cas desenvolvidas na áraa de ocorrência. Os problemas resultantes da ati
vidade antrópica são popularmente conhecidos por "desertificação", de
nominação muito utilizada quando em referência aos fenômenos de reco
brimento eólico na Região Geomorfológica Planalto da Campanha. 

Nas Regiões Geomorfológicas Planície Costeira Externa e Interna an
tigos campos de dunas e planícies eólicas quaternárias, apresentando di
ferentes estágios de pedogênese e de recobrimento vegetal, são reativa
dos pela ação antrópica indiscriminada (Est. 2.XII A). Essa reativação é tanto 
mais rápida quanto menos evoluído for o solo, fato que normalmente coin
cide com uma cobertura vegetal pioneira. Com a reativação, os ventos es
palham as areias recobrindo a vegetação e os solos vizinhos, seguindo a 
direção dos ventos dominantes, enquanto perdurarem as condições que 
lhe deram origem. Uma vez cessada a ação antrópica e permanecendo as 
atuais condições climáticas, a área atingida lentamente se recompõe atra
vés da fitoestabilização e pedogênese. O mesmo não acontece onde ocor
re a atuação dos processos eólicos conseqüentes da manutenção de áreas
fonte permanentemente expostas, representadas pelas praias marinhas e 
lacustres. Estas áreas são mantidas expostas pela morfodinâmica marinha 
e lacustre e o material selecionado pelos ventos dominantes de nordeste 
é transportado para o interior, recobrindo áreas já colonizadas pela vege
tação e pedogeneizadas. 

Na Região Geomorfológica Planalto da Campanha a reativação se dá 
sobre depósitos eólicos cujas areias têm sua origem inicialmente nos are
nitos da Formação Botucatu com possibilidades de terem sofrido uma ou 
mais remobilizações eólicas posteriores. Atualmente a remobilização pe
los ventos, principalmente de s11deste, se faz a partir das áreas lavradas, 
caminhos e estradas sem revestimento (Est. 2.VII B) e das praias e bancos 
de areias nos rios. Apesar de pontualmente ser relacionada a causas natu
rais, restritas às calhas fluviais, a remobilização das areias na maior parte 
das áreas afetadas tem sua origem na intervenção antrópica principalmente 
de cunho agrícola. Neste último caso o repouso dos terrenos degradados 
levará naturalmente à estabilização das areias pela ação da vegetação e dos 
processos pedogenéticos. 

Em trabalhos de campo realizados na área de ocorrência de formações 
superficiais arenosas, consideradas como oriundas da alteração de areni
tos de origem eólica da Formação Botucatu, constatou-se que: 1 - ocor
rem duas cores principais (vermelho e cinza) com gradações entre elas, sen
do mais comum o amarelo-claro; 2 - todas as cores e suas gradações ocor
rem sob vegetação natural; 3 - as areias cinza-claro são mais friáveis que 
as vermelhas; 4 - a remobilização eólica das areias se verifica com maior 
intensidade nas formações superficiais de cor cinza-claro; 5- não se veri
ficou remobilização eólica nas ocorrências de formações superficiais de cor 
vermelha; 6 - as formações superficiais de cor cinza-claro aparentemen
te possuem menor expressão em área e normalmente estão situadas no flan
co oeste e sudoeste das elevações locais; 7 - a remobilização eólica so
freu um incremento muito grande com o aumento das atividades agríco
las, principalmente com revolvimento das formações superficiais de cor cin
za-claro. 

A partir dessas constatações, carentes de um estudo de maior detalhe, 
chegou-se às seguintes conclusões: 1 - a diferenciacão de cor das for
mações superficiais supracitadas está ligada a uma das· causas a seguir ou 
à combinação entre elas: a - processos de enriquecimento epigenético 
com óxidos de ferro e alumínio no Mesozóico ocorreram diferenciadamente, 
não afetando certas áreas; b - a pedogênese atingiu diferentes estágios 
de evolução sobre os materiais de alteração dos arenitos da Formação Bo
tucatu; e c - processos morfogenéticos, talvez recorrentes, durante a vi-



gência de condições de menor umidade ligadas às variações climáticas qua
ternárias, retrabalharam eolicamente parte dos produtos de alteração dos 
arenitos da Formação Botucatu, dando origem a fdrmas de modelado eó
lico posteriormente fitoestabilizadas e atualmente reativa das pela interven
ção antrópica; 2 - nas áreas de ocorrência de formações superficiais de 
cores claras, principalmente cinza e amarelo, deve ser preservada a cober
tura vegetal. Nos locais onde a mesma foi retirada, a recomposição deve 
se fazer com essências autóctones; 3 - as formações superficiais devem 
ser mapeadas em grande escala e estudos de detalhe devem ser efetuados, 
para que através do conhecimento das causas da diversidade das mesmas 
possa ser efetuado um planejamento de intervenção na área. 

2.5.2.4 - Problemas de aceleração da erosão 

Os problemas de aceleração da erosão estão disseminados por todas as re
giões das Folhas estudadas e, em alguns casos específicos, já foram abor
dados nos tópicos especiais precedentes. Apesar de amplamente disse
minadas, certas áreas apresentam-se mais atingidas em razão do interes
se que despertam do ponto de vista da produção. A incorporação de uma 
área no processo produtivo, pela forma como normalmente é efetuada, pro
voca uma aceleração da erosão, principalmente através da atuação dos pro
cessos morfogenéticos ligados ao escoamento pluvial e aos movimentos 
de massa. As áreas de ocorrência de formas herdadas, em desequilíbrio com 
os processos morfoclimáticos vigentes, são mantidas pela proteção con
ferida pela cobertura vegetal. A partir da retirada dessa proteção, elas evo
luem rapidamente, dando margem ao surgimento de formas e modelados 
de erosão acelerada. Desse modo as áreas de ocorrência generalizada de 
formas herdadas com retirada indiscriminada da cobertura vegetal e de in
tensa atividade antrópica, associadas às formações superficiais com tex
tura arenosa ou gradiente textura! acentuado entre as camadas e às encostas 
com declividade elevada, constituem os pontos de maior incidência de for
mas ligadas à erosão acelerada. 

Intensa aceleração da erosão com predomínio das formas ligadas aos 
processos de escoamento pluvial é mais comum nas Regiões Geomorto
lógicas Planalto das Missões ( Ests. 2.V B, 2.VI A e 2.VII A) e Depressão Cen
tral Gaúcha ( Fig. 2.46), com ocorrências de menor extensão em área nas 
demais regiões. Essa aceleração da erosão se apresenta constituindo dois 
grupos de modelados: 1 - os modelados resultantes da desnudação e trun
camento do(s) horizonte(s) superficial(is) do(s) solo(s) e dos sulcos; e 2 -
os modelados oriundos dos ravinamentos e voçorocamentos. Esses mo
delados estão relacionados a vários fatores, porém sua associação com a 
textura das formações superficiais e destas com as litologias ocorrentes na 
área é fundamental. Assim a desnudação e truncamento de solos e os sul
cos estão relacionados aos colúvios arena-argilosos e argilosos e à altera
ção das rochas básicas da Formação Serra Geral na Região Geomorfológi
ca Planalto das Missões e das rochas sedimentares arena-argilosas, silm
sas e argilosas de idade paleozóica na Região Geomorfológica Depressão 
Central Gaúcha. As ravinas e voçorocas estão ligadas aos colúvios areno
sos e à alteração de arenitos, da Formação Tupanciretã (Ests. 2.V 8 e 2.VI 
A) na Região Geomorfológica Planalto das Missões e das Formações Ro
sário do Sul e Botucatu e às litofácies arenosas das demais formações geo
lógicas que ocorrem na Região Geomorfológica Depressão Central Gaúcha. 

Os modelados com predomínio das formas de erosão acelerada relati
vas aos movimentos de massa são comuns nas Regiões Geomorfológicas 
Serras do Leste Catarinense (Est. 2.XVI A), Planalto Sul-Rio-Grandense 
e Planalto das Araucárias e nesta última na Unidade Geomorfológica Ser
ra Geral. Esse predomínio se deve à maior declividade das vertentes, asso
ciada a aspectos estruturais e texturais das rochas e de seus produtos de 
alteração, no local ou transportados. Desse modo, os diversos tipos de mo
vimentos de massa ocorrem nessas regiões, com predomínio dos escorre
ga mentes rochosos e deslizamentos de terra nas Regiões Geomorfológi
cas Serras do Leste Catarinense e Planalto Sul-Rio-Grandense e das cas
catas de rochas, quedas de grânulos e de placas fraturadas e escorrega
mentes rotacionais na Região Geomorfológica Planalto das Araucárias (Uni
dade Geomorfológica Serra Geral). 

Os problemas de aceleração da erosão, do mesmo modo que os pro
blemas anteriormente abordados, têm sua origem nas atividades antrópi
cas indiscriminadas, efetuadas sem um planejamento calcado no conhe
cimento do comportamento dos ecossistemas afetados. Esse desconhe
cimento leva à utilização de práticas que provocam uma degradação am
biental acima dos limites suportáveis pelos ecossistemas. Essa degrada
ção ambiental deriva principalmente da atuação dos processos morfoge
néticos desenvolvidos nas diferentes categorias de modelados. Portanto, 

pelo menos em parte, a solução dos problemas enfocados reside no de:;en
volvimento de estudos em escala maior permitindo com mais facilidade a 
identificação dos processos e suas soluções. 
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RESUMO 

O presente levantamento Exploratório de Solos teve por objetivos a iden
tificação, delimitação e localização das diferentes classes de solos que ocor
rem na Folha SH .22 Porto Alegre e parte das Folhas SH .21 U ruguaiana e 
Sl.22l.agoa Mirim, como continuidade ao programa de levantamento de 
Recursos Naturais do Projeto RADAMBRASIL. O trabalho foi executado 
pela equipe de Pedologia deste Projeto, com a participação, em regime de 
co-execução, de técnicos do SNLCS/EMBRAPA. 

O mapa final é apresentado na escala 1:1.000.000, tendo sido utilizados 
como material básico mosaicos semicontrolados de imagem de radar, na 
escala 1:250.000. Este material serviu para o delineamento das unidades 
de mapeamento constituídas por unidades simples ou associações de so
los, conforme arranjo e distribuição verificados em campo através de per
cursos feitos nas estradas ou caminhos existentes. 

Foram identificadas 43 classes de solos na área, sendo os Solos Litóli
cos eutróficos e distróficos os solos dominantes, ocupando cerca de 20% 
do total da área. Outros solos de importância significativa na área foram 
os Podzólicos Vermelho-Escuros e Podzólicos Vermelho-Amarelos álicos 
e distróficos, l.atossolo Roxo distrófico, Cambissolo Brunp Húmico álico, 
Planossolos e Terra Roxa Estruturada eutrófica, que totalizam, com os pri
meiros, mais de 60% da área total mapeada. 

Uma área de aproximadamente 157.054 km2 encontra condições favo
ráveis à mecanização, o que equivale a 58% da área total. Cerca de 34.957 
km2, incluídos neste total, são representados por solos com restrições de 
drenagem, mas apresentam potencial para uso com lavoura de arroz irri
gado, equivalendo a 12,9% da área total. As áreas impróprias à mecaniza
ção representam 32% do total da área mapeada. 
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ABSTRACT 

The different soil classes ocurring in SH .22 Porto Alegre Sheet and part of 
SH.21 Uruguaiana and Sl.22 Lagoa Mirim Sheets, were studied following 
the Natural Resources Survey program undertaken by Projeto 
RADAMBRASIL. 

Based on the interpretation of semicontrolled radar mosaics at the 
1:250,000 scale, with support of field data, simple and associated soil units 
were localized and identified, being represented atthe 1:1,000,000 scale final 
maps. 
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Among the 43 different classes identified, Litholic Soils cover 20% of 
the total area. Over 40% of the mapped areais occupied by allic and 
distrophic Dark-Red Podzolic and Yellow-Red Podzolic, distrophic Purple 
Latosol, allic Humic Brown Cambisol, eutrophic Planosols and eutrophic 
Terra Roxa Estruturada. 

The area suitable for mechanization covers 157,054 km2 o r 58% of the 
mapped area. Although affected by drainage restrictions, 34,957 km2 pre
sent high potential for irrigated rice culture. 

Thirty two percent of the area is inadequate for mechanization. 



3.1 - INTRODUÇÃO 

Este trabalho teve por objetivo o levantamento dos solos, a nível explora
tório, da área correspondente à Folha SH.22 Porto Alegre e parte das F~
lhas SH .21 Uruguaiana e Sl.22 Lagoa Mirim, sendo executado pelas eqUI
pes técnicas do Projeto RADAMBRASIL e do SNLCS- EMBRAPA, atra
vés de convênio entre o Ministério das Minas e Energia e a EMBRAPA e 
respectivo Termo de Referência, específico, celebrado em 20 de maio de 
1980. 

Compreende o estudo das características físicas, químicas e morfoló
gicas das principais classes de solos ocorrentes na área, sua distribuição 
geográfica e delimitação cartográfica ao nível das unidades de mapeamento. 

São comentadas, entre outros aspectos, a disponibilidade de nutrien
tes essenciais às plantas, as presenças do alumínio e do sódio trocáveis, 
a declividade do terreno, presença de impedimentos físicos à mecanização 
e a profundidade do lençol freático, visando principalmente ao julgamen
to da potencialidade agrícola dos solos. Acreditamos que o volume e a qua
lidade das informações obtidas venham constituir importantes subsídios 
ao planejamento regional e à pesquisa. Entretanto, dado o seu caráter ex
ploratório, onde as unidades de mapeamento são constituídas principal
mente por associações de solos, necessita de estudos mais detalhados quan
do da implantação de projetos em áreas específicas. 

3.2 - CARACTERIZAÇÃO GERAL DA ÁREA 

Situa-se na região Sul do Brasil, limitada pelos paralelos28°00' e 33°45'S 
e pelos meridianos 48°36' e 57°39'WGr., compreendendo o conjunto das 
Folhas SH.21, SH.22 e Sl.22, as quais abrangem a maior parte do Estado 
do Rio Grande do Sul e pequena porção do extremo sul do Estado de San
ta Catarina, perfazendo um total de 271.070 km2 de superfície. 

Limita-se a norte com a Folha SG.22 Curitiba, a leste com o oceano 
Atlântico, a oeste com a República Argentina e ao sul com a República Orien
tal do Uruguai. 

Distinguem-se fundamentalmente duas grandes regiões mais ou me
nos distintas, uma com predominância da atividade agrícola e outra carac
teristicamente pastoril, as quais foram resultantes dos diferentes proces
sos de ocupação que prevaleceram: de um lado a colonização e de outro 
a exploração pecuária extensiva. 

As áreas de colonização luso-brasileira situaram-se principalmente ao 
longo da planície costeira e a oeste da Depressão do Rio Jacuí, onde de 
um modo geral predominam hoje atividades agropastoris. Nestes locais, 
atualmente, os principais núcleos urbanos situam-se na região da Grande 
Porto Alegre, Pelotas, Rio Grande, Santa Maria, com Laguna e Tubarão no 
Estado de Santa Catarina. As áreas de colonização européia situaram-se, 
inicialmente, nos vales dos rios dos Sinos, Caí e Taquari, em seguida ocu
pando grande porção do Planalto das Araucárias. Posteriormente avança
ram no sentido noroeste ao Planalto das Missões. Nesta área dominam as 
atividades agrícolas ao nível de pequenas propriedades rurais e atualmen
te destacam-se Novo Hamburgo, São Leopoldo, Caxias do Sul, Passo Fundo 
e Santo Ângelo como alguns dos principais núcleos urbanos. 

Na região do Planalto da Campanha, Depressão Rio lbicuí- Rio Negro, 
Planalto Sul-Rio-Grandense e na porção leste do Planalto dos Campos Gerais 
verifica-se menor densidade populacional, predominando a exploração pe
cuária ao nível de grandes e médias propriedades rurais. 

A produção industrial é bastante diversificada, destacando-se impor
tantes centros industriais nas cidades de Canoas, Rio Grande, Bagé, Ca
xias do Sul, Tubarão e Criciúma. Além de outras atividades não menos im
portantes, a agricultura ocupa grande destaque na economia regional, sendo 
de grande interesse portanto o estudo dos solos, sua potencialidade e suas 
limitações. 

A área apresenta grande diversidade nas feições geomórficas, na lito
logia e nos tipos de vegetação, que são em grande parte responsáveis pela 
variação de solos encontrada. Foi subdividida em 10 regiões geomorfoló
gicas (vide 2- Geomorfologia), das quais 9 serão comentadas a seguir. 

O Planalto das Araucárias, posicionado ao norte da área mapeada, com
preende uma faixa relativamente estreita que se estende a partir de San
tiago, alargando-se após Soledade no sentido leste. Divide-se em 4 unida
des geomorfológicas distintas. 

A primeira delas, denominada Planalto dos Campos Gerais, abrange as 
áreas de topo do Planalto das Araucárias, que apresenta um caimento na
tural, grosso modo, no sentido leste-oeste. Grande parte dos solos ocor
rentes nesta área deriva-se de rochas efusivas ácidas da Formação Serra 
Geral (Juracretáceo), sendo a vegetação composta por Savana Gramínea-

Lenhosa e Floresta Ombrófila Mista. Na porção leste deste planalto, nos 
interflúvios mais próximos às nascentes dos rios Caí e das Antas e deste 
ao rio Pelotas, localiza-se uma superfície aplainada onde predominam os 
Cambissolos Brunes Húmicos álicos de textura argilosa ou muito argilosa 
associados a Terras Brunas Estruturadas Húmicas álicas de textura muito 
argilosa (Fig. 3.1). As altitudes situam-se em torno de 1.100 me o relevo é 
comumente suave ondulado ou ondulado. Em altitudes um pouco meno
res, mais próximo à região de contato com a unidade geomorfológica Ser
ra Geral, compreendendo áreas dos municípios de Caxias do Sul, llópolis 
e Sobradinho dentre outros, desenvolveram-se Terras Brunas Estruturadas 
intermediárias para Podzófico Bruno-Acinzentado álicas e Podzólicos Bruno
Acinzentados álicos ( Fig. 3.2). O relevo nestas áreas varia do ondulado ao 
forte ondulado e a vegetação é composta de Floresta Ombrófila Mista e em 
menor proporção Floresta Estacionai Decidual. No setor a oeste de Sole
dada até as proximidades de Santiago predominam os Podzólicos Vermelho
Escuros álicos (Fig. 3.3) de textura média/argilosa e Solos Litólicos distró
ficos. São áreas de vegetação caracteristicamente campestre, cujas formas 
de relevo são pouco movimentadas. Localizada mente, próximo à barragem 
do Passo Real e à cidade de Marau, ocorrem Terras Brunas Estruturadas 
intermediárias para Podzólico Vermelho-Escuro álicas de textura muito ar
gilosa. Os solos derivados de rochas efusivas básicas da Formação Serra 
Geral ocorrem principalmente nas imediações de Vacaria e Lagoa Verme
lha e são representados por Latossolo Bruno Câmbico álico e Latossolo Bru
no intermediário para Latossolo Roxo álico, ambos de textura muito argilosa. 

A segunda unidade geomorfológica, denominada Serra Geral, com
preende a porção fortemente dissecada do Planalto das Araucárias (Fig. 
3.4), constituindo-se em escarpas muito fortes na parte leste (face volta
da ao litoral), as quais se atenuam na direção oeste. A litologia dominante 
é o basalto da Formação Serra Geral (Juracretáceo) e a vegetação é a Flo
resta Estacionai Decidual. Dada a intensa dissecação dos rios que descem 
do planalto e drenam para o rio Jacu i na Depressão Central Gaúcha, o re
levo característico é o forte ondulado e montanhoso, e os solos que predo
minam são um complexo de Solos Litólicos com Cambissolos eutróficos, 
Brunizém Avermelhado e Terra Roxa Estruturada eutrófica (Fig. 3.5), qua
se todos apresentando fase pedregosa. Apesar da forte limitação pelo re
levo, estas áreas são intensamente utilizadas a nível de pequenas proprie
dades rurais com culturas bastante diversificadas, dada a ótima fertilidade 
natural dos solos e da estrutura de posse da terra vigente. Em posições re
baixadas, próximo à calha dos rios Taquari e Caí ocorrem Brunizém Aver
melhado e Cambissolos eutróficos gleicos. O relevo nestes locais é plano 
ou suave ondulado. 

Os Patamares da Serra Geral constituem a terceira unidade geomorfo
lógica do Planalto das Araucárias e correspondem aos terminais rebaixa
dos da unidade Serra Geral, representando testemunhos dos recuos da li
nha de escarpa. São superfícies cujas cotas altimétricas situam-se entre 
300 e 500 me nas quais desenvolveram-se principalmente Terras Roxas Es
truturadas eutróficas, juntamente com Brunizém Avermelhado e um com
plexo de Solos Litólicos e Cambissolos eutróficos. O relevo varia de suave 
ondulado a forte ondulado, estando a maior expressão da Terra Roxa Es
truturada localizada em relevo suave ondulado, próximo a Estrela e Lajea
do. A vegetação é composta de Floresta Estacionai Decidual e Semideci
dual, já bastante devastadas pela atividade antrópica. 

O Planalto Dissecado Rio Iguaçu-Rio Uruguai, quarta unidade geo
morfológica do Planalto das Araucárias, tem a leste deste planalto sua maior 
expressão de área. Constitui-se ali de porção dissecada do Planalto dos Cam
pos Gerais, de litologia basáltica ou efusivas ácidas da Formação Serra Geral, 
localizada próximo ao rio Pelotas e sua nascente. Predominam as Terras Bru
nas Estruturadas intermediárias para Terra Roxa Estruturada álicas, acom
panhadas por Cambissolos Brunas e Terras Brunas Estruturadas álicas. No 
sentido oeste, esta unidade ocorre como pequenas penetrações provenien
tes da Folha SG.22 e localiza-se próximo à calha dos rios da Várzea, Co
mandai e ljuí. Os solos que predominam nestes locais são as Terras Roxas 
Estruturadas eutróficas e, em menor proporção, Solos Litólicos ( Fig. 3. 7), 
Cambissolos eutróficos e Brunizém Avermelhado, todos derivados do ba
salto da Formação Serra Geral. 

A segunda região geomorfológica corresponde ao Planalto das Missões, 
posicionada a noroEtste da área mapeada. Limita-se a leste e ao sul com o 
Planalto dos Campos Gerais e a oeste e sudoeste com o Planalto da Cam
panha. Apresenta bastante homogeneidade nas formas de relevo, domi
nando o suave ondulado na área como um todo, fato que, associado às ca
racterísticas e aos tipos de solos ocorrentes, permite considerá-la como uma 
das regiões de maior potencialidade agrícola do Estado do Rio Grande do 
Sul. 
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Fig.3 .1 - Padn1o de imagem de rader de solos numa seqotnc.ia do Planalto das Araucárias, onde 
se destaca e domin&nc:ia de Cambissolos Brunas HQmicos no Planalto dos Campos Gerailede So· 
los lit61icoseutrOfk:osnodisseeamentodos rios f'lllow e das Antas (Serra Geral!. Folha SH.22·X·A. 
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Fig.3.2 - Padtao de imagem do r>~ dar das unidades do mapeamento numa soqOêncla no Planalto 
das Araucérias. Folha SH.22·V·D. 

Os L.atossolos Roxos distróficos e álicos, de textura muito argilosa, ocu· 
pam principalmente a parte central e constituem os solos dominantes na 
região. Na área próximo ao contato leste com o Planalto dos Campos Ge· 
rais encontram-se L.atossolos Brunas intermediários para L.atossolo Roxo 
álico. A oeste da região predominam as Terras Roxas Estruturadas eutrófi
cas (Fig. 3.6) e nas áreas que constituem penetrações da superfície do Pla
nalto da Campanha ocorrem Solos Litólicos eutróficos. 

Os L.atossolos Vermelho-Escuros álicosde textura argilosa ocorrem igual
mente de forma expressiva na região (Fig. 3.7), notadamente próximo ás 
cabeceiras de drenagem dos rios Jacuí, ljuf e da Várzea. nas imediações 
de Carazinho e Passo Fundo, ocorrendo em manchas menores no interflú· 
via Jaguari-Toropi, próximo à localidade de Jari e na cabeceira de drena
gem dos rios Plratlnl, ltacurubi e Jaguarizinho. Os L.atossolos Vermelho
Escuros de textura média estão mais concentrados na área próximo a Cruz 
Alta e Tupanciretã e constituem os solos de maior suscetibilidade à erosão, 
principalmente quando cultivados, observados nesta região. Os primeiros 
originam-se do basalto, recebendo contribuição dos arenitos da Formação 
Tupanciretã (Terciário), que são encontrados capeando as áreas de rochas 
eruptivas básicas e ácidas na região. No segundo caso originam-se do próprio 
arenito. 



Ftg.3.3 - Padrllo de imagem do redor dos Podz61icos Vermolho·Escurosderivados de rochasefusl· 
vas ácidas da Formaçlo Serro Geral, próximo a Soledade·RS. Folha SH.22-V·A . 

O Planalto da Campanha constitui outra região geomorfológica, cuja 
área é bastante expressiva. Limita· se a oeste com o rio Uruguai, ao sul com 
o rio Ou arai e a leste com a bacia do rio lbicui. A grande maioria dos solos 
apresenta como substrato o basalto da Formação Serra Geral ou sedimen
tos com grande influência deste material. Em áreas localizadas ocorrem sobre 
arenitos da Formação Botucatu, do Juracretáceo. A vegetação característica 
é a Savana Gramlneo-Lenhosa, acompanhada em menor extensão pela Es
tepe Gramíneo-Lenhosa. 

Na parte situada a norte desta região, onde faz um contato impreciso 
e fragmentado com a região do Planalto das Missões, ocorrem nas porções 
mais elevadas e conservadas Terras Roxas Estruturadas eutróticas de tex
tura muito argilosa. Próximo à borda das cabeceiras da bacia de drenagem 
do rio I ta cu rubi e arroio Urucutaí ocorrem Solos Litólicos eutrófícos com 
Vertissolos junto aos canais de drenagem. 

Toda a porção compreendida entre os rios Ou arai e I bicuí apresenta ampla 
dominância de Solos Litólicos eutróficos. São solos em geral muito rasos, 
com horizonte superficial em torno de 10 a 15 em assente diretamente so
bre a rocha ou sobre um pequeno horizonte C. O relevo mais comum é o 
suave ondulado, ocorrendo variações para áreas até forte onduladas, prin
cipalmente próximo às calhas de drenagem ( Fig. 3.8). A esses solos associa
se, em certos locais, Brunizém Vértico, mormente nas âreas de relevo on
dulado nas encostas dos vales. Os Vertissolos ocupam ora os locais pla
nos próximo às cabeceiras de drenagem (anfiteatros), ora a parte plana do 
fundo dos vales. 

As margens do rio Uruguai, na porção compreendida entre a desem· 
boca dura dos rios lbicul e Butui ocorrem extensas áreas praticamente pia· 
nas onde os Plintossolos distróficos, eutróficos ou âlicos dominam (Fig. 
3.9). A ocorrência de Brunizéns Vértices é igualmente expressiva, 
ressaltando-se notadamente na calha dos rios lbirapuitã, Ouaraí e arroio 
lbirocaí (Fig. 3.10). como também ocupando maior extensão de área às mar
gens do arroio Touro-Passo e na porção plana localizada entre Uruguaiana 
e a localidade de Barra do Ouaraí. 

A lguns fenômenos de desertificação foram constatados em locais de 
ocorrência do Arenito Botucatu, como nas áreas de Podzólico Vermelho
Escuro a sudeste de Ouaral e ao sul e sudeste de Alegrete. 

latossolos Vermelho-Escuros de textura média e argilosa e Podzólicos 
Vermelho-Amarelos de textura média, todos com baixa fertilidade natural, 
ocorrem de forma extensiva nas imediações de Manuel Viana, próximo ao 
contato com a região do Planalto dos Campos Gerais. Desenvolvem-se prin· 
cipalmente sobre o Arenito Botucatu (Juracretáceol. sendo bastante sus· 
cetíveis à erosão. 

A Depressão Central Gaúcha constitui outra região geomorfológica, si· 
tuada em posição interplanâltica, rebaixada, onde os processos erosivos 
esculpiram em rochas sedimentares paleozóicas, triâssicas e jurâssicas da 
Bacia do Paranâ, colinas alongadas, conhecidas regionalmente como co· 
xilhas. Nesta região foram identificadas duas unidades geomorfológicas. 

Fig .3.4 - Padrllo de imagem de radar das unidades do mapeamento numa saQü&ncia desde a es· 
carpa do Planalto das AraucMas até a plonlcio costeira. Folha SH.22·X·A . 

A Depressão Rio lbicui-Rio Negro corresponde ao segmento norte
sul desta região, sendo Dom Pedrito, São Gabriel, Rosário do Sul, Cace· 
qui, São Francisco de Assis e São Pedro do Sul as principais cidades nela 
localizadas. 

A margem esquerda dos rios lbícuí da Armada e Santa Maria e margens 
direita e esquerda do rio lbicui, os solos desenvolvem-se principalmente so· 
bre rochas triâssicas da Formação Rosârio do Sul, pertencentes ao Grupo 
São Bento. A seqüência dos solos nestas âreas é relativamente homogê
nea: nas partes mais elevadas, onde afloram os arenitos, ocorrem Podzóli· 
c os Vermelho-Escuros âlicos e abrúpticos de textura média/argilosa ou are
nosa/ média; na posição de baixada, representada pelas planicies de inun
dação ou pelos terraços dos principais rios que banham a região, dominam 
os Planossolos eutróficos de textura arenosa/ média e média/argilosa; em 
posição intermediâria, geralmente desenvolvidos sobre os siltitos e la mi
tos da mesma formação geológica, a ampla dominância é dos Podzólicos 
Bruno-Acinzentados Planossólicos. normalmente eutróficos. Os solos à li · 
cos desta classe localizam-se principalmente na margem direita do rio lbi· 
cu i. Ao norte desta unidade, nas imediações de São Francisco de Assis, 
ocorrem Latossolos Vermelho-Escuros âlicos de textura média e argilosa. 
Estes, juntamente com os Podzólicos Vermelho-Escuros, constituem osso-
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Fog,3 .5 - Paclrio ele im&gem ele radar das unidades de mapeamento numa seqü~ncia do Planalto 
das Araucárias A Depressão Central Gaúcha. Folha SH.22.V-C. 

los com maiores problemas de erosão verificados nesta unidade 
geomorfológica. 

Ao sul e a sudeste os solos desenvolvem-se sobre rochas paleozóicas 
do período permiano, compostas por siltitos, argilitos e folhelhos das For
mações Rio do Rasto, Estrada Nova e lrati. Em geral apresentam ótima fer
tilidade natural; no entanto, evidenciam algumas propriedades ffsicas ad
versas ao uso, devido ao predomínio de argilas expansiveis do grupo 2:1, 
causando contração e fendilhamento quando secos, expansão do volume 
de massa do solo quando úmidos e alta plasticidade e pegajosidade quan
do molhados. São representados pelos Bru nizéns Vértices, Vertissolos ( Fig. 
3.11), Planossolos Vértices e Podzólicos Bruno-Acinzentados Planossóli· 
cos eutróficos. A vegetação dominante na unidade é a Savana e a Estepe 
Gramineo-Lenhosa. 

A segunda unidade geomorfológica da Depressão Central Gaúcha 
denomina-se Depressão Rio Jacu! e localiza-se no segmento leste-oeste 
desta região, correspondendo à área de drenagem comandada pelo rio Jacu i. 

Nas planlcies de inundações e nos terraços da bacia deste rio ocorrem 
Planossoloseutróficos de textura arenosa/ média e média/argilosa associa
dos a Gleis Pouco Húmicos eutróficos. Ao norte dos rios Jacu I e Vacacaf, 
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F.g. 3 6 - Padrilo de imagem de radar de Temo Roxa Es1ruturada eutrófoca no Plana~o des MISSÕeS, 
ressaltando-se Glet Pouco Húmico nas baoxadas. Folha SH.21 -X·A 

com ocorrências esparsas ao sul do Jacu i, os solos desenvolvem-se prin· 
cipalmente sobre as litologias da Formação Rosário do Sul. Próximo às ca· 
beceiras de drenagem dos rios Vacacal e Vacacai-Mirim até sua confluên
cia ao Jacu i, sob relevo suave ondulado formado por coxilhas alongadas 
associado a porções praticamente planas, ocorrem principalmente Podzó
licos Bruno-Acinzentados Planossólicos àlicos e eutróficos, Podzólicos 
Vermelho-Escuros álicos abrúpticos e Planossolos eutróficos. Do eixo São 
Sepé- Santa Maria até o rio Taquari a situação é semelhante àquela des· 
cri ta para as áreas da Formação Rosário do Sul na unidade geomorfológi
ca anterior: Podzólicos Vermelho-Escuros álícos - neste caso com pouca 
ocorrência de solos abrüpticos - nas porções mais elevadas da paisagem 
e, em posição intermediária no relevo, Podzólicos Bruno-Acinzentados Pla
nossólicos. Os solos álicos desta última classe ocorrem nas porções mais 
próximas ao Planalto das Araucárias e os solos eutróficos nas imediações 
de Rio Pardo. Ocorrem igualmente Podzólicos Vermelho-Escuros abrúpti· 
cos, derivados do Arenito Botucatu próximo à escarpa do Planalto das Arau
cárias, associados geralmente a Solos litólicos. 

Ao sul do rio Jacu i os solos desenvolvem-se sobre arenitos e siltitos do 
Grupo Guatá Indiviso, do perlodo permiano, representados por Podzólicos 
Vermelho-Escuros distróficos de textura média/argilosa, de fertilidade su· 
perior aos anteriores, juntamente com Podzólicos Bruno-Acinzentados Pla
nossólicos eutróficos de textura média /argilosa nas porções aplainadas do 
relevo. 

A leste desta unidade, próximo às cidades de Montenegro, Sapiranga 
e Taquara há expressiva ocorrência de Podzólicos Vermelho-Amarelos áli· 
cos abrúpticos e não abrúpticos, de textura arenosa I argilosa ou média, 
e média 1 argilosa, associados a Podzólicos Vermelho-Escuros (Figs. 3.12 
e 3.13). Esses solos são originados de arenitos das Formações Botucatu (Ju· 
râssico) e Rosário do Sul (Triássicol. 

Ocupando áreas pouco extensas, são encontrados Cambissolos eutró
ficos gleicos e Gleis Pouco Húmicos eutróficos nas várzeas dos rios Pardo 
e dos Sinos, e Solos A luviais próximo ao delta do rio Jacui (Fig. 3.131. 

Outra região geomorfológica denomina-se Planalto Sul-Rio-Grandense, 
cor respondendo em linhas gerais à zona do conhecido Escudo Sul-Rio· 
Grandense, superfície moldada em rochas do período pré--cambriano. 

A noroeste da região serão analisados dois setores. O primeiro deles 
constitui a área compreendida entre os municípios de Caçapava do Sul, San· 
ta na da Boa Vista, Lavras do Sul e a localidade de Torrinhas, a norte de Pi
nheiro Machado, onde a dominancia dos Solos Litólicos eutróficos é mais 
expressiva. São áreas cuja litologia é bastante complexa e o relevo em ge
ral muito movimentado. Os solos derivam-se principalmente de epimeta
morfitos e gnaisses dos Complexos Vacacai e Cambal, xistos e quartzitos 
pertencentes ao Supergrupo Porongos e conglomerados petromlticos do 
Grupo Maricá, todos referidos ao Pré-Cambriano, e ainda sobre litologias 
do Grupo Camaquã, do Cambroordoviciano, compostas por conglomera· 
dos e arenitos conglomeráticos. A estes solos estão associados, em alguns 
casos, Cambissolos, Podzólicos Vermelho-Amarelos e Brunizém Averme
lhado. O relevo varia do ondulado ao montanhoso, predominando as áreas 
forte onduladas. Além disso, a presença de pedras na superfície e I ou no 
interior do perfil, aliada à freqüente ocorrência de afloramentos rochosos, 



Fig.3.7 - Pac:tr3o do imagem de radar das unidades de mapeamento no Planalto das Missões. Folha SH.22·V·A 

constitui forte limitação à utilização agrícola destes solos. Em áreas locali
zadas sobre superfícies rebaixadas de relevo suave ondulado e ondulado, 
ocorrem Podlólicos Vermelho-Amarelos eutróficos, comumente plínticos 
e derivados de arenitos. Solos da classe Brunizém, normalmente pouco pro
fundos, foram constatados próximo a Lavras do Sul e São Sepé, aos quais 
estão associados Solos litólicos eutróficos derivados de litologias da For· 
macão Hilário (Pré-Cambriano Superior). O segundo setor da porção no· 
roeste compreende a área próxima ao contato com a unidade geomorfoló
gica Depressão Rio lbicui - Rio Negro. Próximo a Bagé, os Podzólicos 
Vermelho-Amarelos distrófi cos de textura média I argilosa têm ocorrência 
mais expressiva, com Podzólicos Bruno-Acinzentados eutróficos e Bruni· 
zém Avermelhado associados em subdominãncia. Correspondem a áreas 
de relevo ondulado, cujas litologias são referidas ao Complexo Cambai e 
Suíte Intrusiva Caçapava do Sul, ambas do Pré-Cambriano. Em menor pro
porção são observados Podlólicos Vermelho-Escuros distróficos e eutró
ficosabrúpticos de textura média I argílosa, os quais são derivados de are
nitos da Formação Santa Tecla !Terciário) . Ao norte e a oeste da localida
de de lbaré cabe salientar, ainda, a presença de solos de classe Brunizém 
Avermelhado desenvolvendo-se sobre litologias dos Complexos Vaca caí 
e Cambal. 

Outro segmento do Planalto Sul-Rio-Grandense é representado pela por· 
ção nordeste-sudoeste, que compreende aproximadamente a área cujos 
limites extremos são as cidades de Porto Alegre, Encruzilhada do Sul, Ca
maquã e Erval. As formas de relevo são bastante heterogêneas, havendo 
o predomínio, em linhas gerais, do relevo ondulado e forte ondulado, sen· 
do a vegetação composta por Savana Gramlneo-L.enhosa e Floresta Esta· 
cional Semidecidual. Os solos são derivados principalmente de gnaisses, 
migmatitos e granitóides do Complexo Canguçu ( Pré-Cambrianol, segui· 
dos em ordem de importância pelos granitos da Suíte Intrusiva Arroio dos 
Ladrões (Cambroordoviciano) e por granitóidesdo Complexo Granítico Ca
çapava do Sul, do Pré·Cambriano. A mais expressiva classe de solos ocor
rente é a dos Podlólicos Vermelho-Amarelos"distróficos de textura média I ar· 
gilosa, normalmente cascalhentos (Fig. 3.15). Notadamente ao sul do rio 
Camaquã, a feição mais comum é esses solos estarem associados a Pod
zólicos Bruno-Acinzentados distróficos, principalmente na porção mais ele
vada do planalto (Fig. 3.141. 

Nas áreas fortemente dissecadas os Solos Litólicos distróficos domi· 
nam (Fig. 3.15), comumente ocorrendo associados em complexo a Cam· 
bissolos e Podzólicos Vermelho-Amarelos igualmente distróflcos. Por ou
tro lado, praticamente em toda a borda marginal do planalto que faz con· 
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Fig.3.8 - PadrAo de imagem do radar de Solos Litólicos eutróficos onwàriostiposde relevo no Pla
nalto do C.mponha. Folha SH.21·Z·A. 

Flg.3.9 - PadrAo de imagem de radar das 6reas do Plintossolos e Glei Pouco Húmico no Planalto 
do Campanha . Folha SH.21·X-C. 

tato com a região da planície costeira, os Podzólicos Vermelho-Amarelos 
ocorrem em relevo ondulado e suave ondulado (Fig. 3.15). Ao sul de Ar
roio dos Ratos e Butiá constata-se ainda a ocorrência de Podzólicos 
Vermelho-Escuros álicos de textura média I argilosa em relevo suave on
dulado e ondulado. 

As regiões geomorfológicas denominadas Planície Costeira Externa e 
Planície Costeira Interna correspondem, em linhas gerais, à área dos de
pósitos sedimentares de origem quaternária constituindo extensa superfí
cie plana, cujas cotas altimétricas situam-se entre O e 25m, alongada no 
sentido nordeste-sudoeste e que abrange toda a porção próxima ao litoral 
do Estado do Rio Grande do Sul e parte do Estado de Santa Catarina, fa 
zendo limite oeste com os relevos planálticos. Será feita referência ao ter
mo planície costeira ao conjunto das duas regiões, subdividindo-a em dois 
setores distintos, tendo em vista facilitar a compreensão dos solos aí 
ocorrentes. 
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Fig.3.10 - Padlilo de Imagem do radar do solos no Planalto da Componha, onde se distinguem áreas 
de dominancio do Plintossolo, Brunizém Vértice e Solos Litólicos. Folha SH. 21·X·C. 

Fig.3.11 - Padrão de Imagem de radar do Vertissolos e Glei Húmico outrótoco na Depressao Rio 
lbicui- Rio Negro, próximo a Bagé·RS. Folha SH.22-Y-C. 

O primeiro setor compreende a área desde o extremo sul da planície cos· 
te ira (Chul) até as proximidades de Osório. Nesta área dominam os Planos
solos Solódícos ( Fig. 3.16) de textura arenosa I média e média I argilosa, 
aos quais se associam secundariamente Planossolos eutróficos não soló· 
dicos e Gleis Pouco Húmicos eutróficos. Localizam-se principalmente pró· 
ximo às lagoas dos Patos, Mirim e Mangueira com sua porção mais exten
sa localizada na margem ocidental da primeira lagoa e são desenvolvidos 
sobre sedimentos pleistocênicos das Formações Graxaim e Chuí. Constata
se ainda a ocorrência de Gleis Pouco Húmicos Solódicos planossólicos e 
Gleis Húmicos Solódicos próximo à lagoa Mirim. Uma das principais áreas 
de produção de arroz irrigado no Estado do Rio Grande do Sul localiza-se 
nestes solos. 

Próximo à faixa litorânea, além da ocorrência expressiva de Dunas, 
constatam-se também Areias Quartzosas Hidromórficas álicas e Plintos
solos álicos. A leste da cidade de Porto Alegre, sobre sedimentos pleisto· 
cênicos da Formação ltapoã,desenvolvem-se Podzólicos Vermelho· 
Amarelos álicos abrúpticos de textura arenosa I média, em relevo suave on
dulado. Finalmente, nas porções mais rebaixadas, geralmente próximo às 



Fog.3.12 - Padrão de ima9em de radar das unidades de mapeamento na planície cOS1eira e Depres· 
são Central GaUc:ha. Folha SH.22-X-C. 

Fig.3 13 - Padrão de imagem de radar dos Solos Alu\1180., Planossolo e l'odl61ico llemlelho-Atnanlto 
ab<úprico na Depressão Central Gaucha. Folna SH.22-V-D. 

Fog.3.14 - Padrão de imagem de radar de Solos Lirólicose érea de dofninância de Podl61ico lletmelho
Amarelo no Planalto Sul-Rio-Grandense. Folha SH.22·V·C. 

lagoas e sujeitos a encharcamento periódico ou permanente ocorrem So· 
los Orgânicos distróficos e Gleis Húmicos eutróficos. 

O segundo setor da planície costeira abrange a área localizada entre os 
municípios de Osório e Garopaba. Ao longo da estreita faixa litorânea ocor
rem principalmente Areias Ouartzosas distróficas e álicas, associadas ou 
não a Podzólicos Vermelho-Amarelos élicos de textura média e Areias Ouart· 
zosas Hidromórficas ãlicas. Os solos sob maior influência de hidromorfis
mo restringem-se às porções abaciadas próximo à lagoa do lmarul, à la
goa dos Quadros, à várzea do rio Mampituba próximo a Torres e ao rio Mãe 
luzia próximo a Araranguá, representados pelos Gleis Húmicos e Gleis Pouco 
Húmicos eutróficos. Na extensa várzea do rio Tubarão os Solos Orgânicos 
distróficos são dominantes. Cabe ressaltar ainda a ocorrência de Cambis
solos distróficos e eutróficos nas proximidades de Meleiro, desenvolvendo-se 
em sedimentos de origem coluvíal do Holoceno. O relevo nesta área é pia· 
no ou suave ondulado, ocorrendo Gleis Pouco Húmicos distrófícos e Pod
zólicos Vermelho-Amarelos álicos associados. 

A Depressão do Sudeste Catarinense constitu i outra região geomor
fológica, abrangendo as áreas onde se localizam os municípios de Orleans, 
Lauro Müller, Urussanga e Criciúma. Os solos são derivados notadamente 
de rochas paleozóicas da Formação Rio Bonito. compostas de arenitos fi
nos a grosseiros, siltitos, folhelhos carbonosos e níveis de carvão. Ao nor
te da cidade de Criciúma a área encontra-se bastante dissecada, predomi
nando Podzólicos Vermelho-Amarelos Latossólicos álicos de textura argi
losa, aos quais se associam Podzólicos Vermelho-Amarelos álicos de tex· 
tura média I argilosa e em alguns casos Latossolos Vermelho-Amarelos. Ao 
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fig.3.15 - Padrl!o de ímagom de radar numa seqüência do Planalto Sul-Rio Grandense à planlcie 
coSteira, onde se destacam Solos lit61icos distróficos"" relevo fone ondulado. Podzôlíco Vermelho
Amarelo no relew ondulado e suave ondulado e Plan0$$0los no releYO plano Folha SH.22 Y-9 

sul de Criciúma predominam formas de relevo menos acidentadas, suave 
onduladas ou onduladas, nas quais ocorre associação heterogênea de so
los. tendo sido constatada a dominância de Podzólicos Vermelho-Amarelos 
álicos textura média I argilosa. por vezes sômbricos, e em menor extensão 
Podzólicos Bruno-Acinzentados distróficos. 

A última região geomorfológica denomina-se Serras do Leste Catarf. 
nense, abrangendo a porção a leste da área mapeada, na qual as formas 
de relevo foram esculpidas em rochas pré-cambrianas do Complexo Can
guçu, destacando-se as cidades de São Ludgero. São Martinho. Treze de 
Maio e Rio Fortuna dentre as m&is importantes nesta região. São áreas de 
relevo forte ondulado ou montanhoso. nas quais os Podzólicos Vermelho· 
Amarelos álicos de textura média cascalhenta I argilosa cascalhenta domi
nam (Fig. 3.17). A estes estão associados Solos litólicos e Cambissolos 
cascalhentos. 

Pelos mapas de lsoietas. isotermas e de deficiência hldrica elaborados 
pela Divisão de Uso Potencial da Terra - Projeto RADAMBRASIL, a par· 
ti r de dados obtidos em vários postos meteorológicos distribuídos pela área 
mapeada (vide 5.3 - Climatologia), verifica-se que as maiores precipita-
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Fíg.3.16 - Padrllo de imagem de radetdas unidades de mapeamento na planlcie oosteira, mssaltando· 
se os Solos Aluvtais na vãrzea do rio Camaqul. Folha SH.22·Y·O. 

Frg. 3.17 - Padrlo de imagem de radar da ârea de PodzOiico Ver molho-Amarelo nas Serras do t..es 
te catarinense.. destacando·so Glei Húmico e Areias Ouanzosas na p!anfcMt costeira. 

ções pluviométricas ocorrem próximo a São Francisco de Paula· R S. onde 
chegam a atingir mais de 2.300 mm anuais. Nas regiões geomorfológicas 
do Planalto das Araucárias e das Missões, os lndices pluviométricos são 
sempre superiores a 1.500 mm ao ano. com valores médios situados entre 
1.600 e 1.700 mm. Em grande parte destas regiões praticamente inexiste 
período seco, o que concorda com os dados obtidos por Mo ta et alii (1970). 
As menores precipitações são verificadas próximo ao litoral, nas imedia
ções da lagoa dos Patos, com valores compreendidos entre 1.200 e 1.300 
mm anuais. Neste local, bem como na porção leste e sudeste do Planalto 
Sul-Rio-Grandense e a sul da Depressão Rio lbicuí- Rio Negro, nas ime· 
diações de Bagé-RS, são igualmente verificados os maiores déficits anuais 
de água. situados entre 100 e 200 mm, ocorrendo ainda maior número de 
meses com déficit hídrico (4 e 5 meses). 



No restante da área, compreendendo grande parte da Depressão Cen
tral Gaúcha, parte do Planalto Sul-Rio-Grandense e a maior parte do Pla
nalto da campanha, o déficit hidricositua-se entre 10e 100 mm anuais, sendo 
em média de 2 a 3 meses o periodo em que este ocorre. 

As médias anuais de temperatura evidenciam valores inferiores a 18"C 
na porção nordeste do Planalto das Araucárias e em grande parte do Pla
nalto Sul-Rio-Grandense. No restante da área são superiores a este valor, 
chegando a atingir mais de 20"C no extremo noroeste da área. 

De acordo com a classificação climática proposta por Kõppen, a área 
apresenta apenas o tipo fundamental Cf, distinguindo-se duas variedades 
específicas: 

Cfa - Clima subtropical, úmido sem estiagem. A temperatura do mês 
mais quente é superior a 22"C e a do mês mais frio oscila entre 3 e 18"C. 
Corresponde ao clima dominante na maior parte da área. 

Cfb - Clima temperado, no qual a temperatura do mês mais quente 
é inferior a 22"C e a do mês mais frio varia entre 3 e 18"C. Corresponde ao 
clima dominante na porção leste do Planalto dos Campos Gerais e nas por
ções mais elevadas do Planalto Sul-Rio-Grandense. 

Para auxiliar na correlação tentativa dos solos encontrados, com a clas
sificação americana - "Soil Taxonomy" {1975), procurou-se definir os re
gimes de temperatura e umidade dos solos, sendo a área enquadrada nos 
regimes de umidade áquico e údico e nos regimes de temperatura térmico 
e mésico. 

3.3 METODOLOGIA DO LEVANTAMENTO 

As etapas do mapeamento constaram basicamente de trabalhos de escri
tório e trabalhos de campo e foram realizadas de acordo com a metodolo· 
gia adotada em outros relatórios realizados pelo Projeto RADAMBRASIL. 

Dos vários trabalhos existentes na área mapeada, o Levantamento de 
Reconhecimento dos Solos do Estado do Rio Grande do Sul (MA. Divisão 
de Pesquisa Pedológica, 1973) e o Levantamento de Reconhecimento dos 
Solos do Estado de Santa Catarina - porção relativa ao extremo Sul -
(UFSM & SUDESUL, 1973) foram amplamente empregados, quer duran
te a fase de interpretação do material básico utilizado, quer para o aprovei
tamento de grande parte dos perfis usados neste relatório ou mesmo co
mo material auxiliar na elaboração de legenda e na descrição das classes 
de solos. A área situada na planície costeira, ao sul de Pelotas, teve as ati· 
vidades de campo restritas à identificação das principais classes de solos 
aí ocorrentes, sendo a delimitação das várias unidades de mapeamento feita 
a partir da generalização do mapa de solos executado pela Comissão Mis· 
ta da Lagoa Mirim {Sombroek et alii, 1970!. 

Os perfis aproveitados de diversos trabalhos, constantes no presente 
relatório, tiveram a sua classificação atualizada. Além disso podem ter so
frido algumas modificações no rearranjamento, visando a uniformizar os 
resultados ou adequá-los às normas atualmente vigentes. 

3.3.1 -Trabalhos de escritório 

Utilizando-se mosaicos semicontrolados de imagem de radar, na escala 
1:250.000, obtidos pelo sistema Slar de abertura sintética e visada lateral, 
foi feita uma interpretação preliminar onde foram separadas unidades mor· 
fol6gicas, apoiadas nas características de relevo, sistema de drenagem, ve· 
getação, tonalidade, textura e estrutura das imagens, tentando-se adap
tar à imagem de radar o delineamento existente. 

De posse das informações e correlações feitas durante os trabalhos de 
campo procedeu-se a uma reinterpretação do material básico, onde forem 
feitas as correções ou modificações julgadas necessárias. Posteriormen
te, efetuou-se a redução deste material para uma escala 1:1.000.000, sen
do desenhado sobre uma base planimétrica blue-line com elaboração da 
legenda de identificação dos solos. 

Areas em que foi impossível o acesso foram mapeadas por extrapola
ção com padrões interpretativos análogos, considerando-se característi
cas de geologia, vegetação, clima e relevo, principalmente. 

Os solos foram classificados com auxílio das amostragens e das des
crições morfológicas de campo efetuadas pelo Projeto RADAMBRASIL e 
pela EMBRAPA-SNLCS, bem como pela utilização de amostras já publi
cadas em outros trabalhos, sendo as unidades de mapeamento constitui· 
das de uma a quatro classes de solos, ordenadas em função do seu per
centual de ocorrência. As classes de solo de muito pouca expressão não 
são citadas na legenda do mapa, embora sejam citadas no anexo (em en
velope) como inclusões. A redação do relatório constituiu-se na última etapa 
do trabalho. 

3.3.2 -· Trabalhos de campo 

Na fase inicial foram realizadas algumas viagens de correlação com gran
de parte da equipe técnica, nas quais foram identificadas as principais classes 
de solos ocorrentes na área, dada a complexidade dos solos verificada e 
a necessidade de uniformização dos critérios de distinção entre as mesmas. 

Nos trabalhos de campo procurou-se fazer observações das várias clas
ses de solo, proporções e formas de relevo em que ocorriam, característi
cas ambientais, tipos de utilização, além de outros fatores favoráveis ou li
mitantes~ utilização do solo, como a profundidade do lençol freático, pre
sença de Impedimentos físicos à mecanização e I ou desenvolvimento das 
raizes, declividade do terreno e suscetibílídade à erosão. Além do conjun
to destas informações, foi possível ainda checar os limites traçados por oca
sião da interpretação preliminar e efetuar as devidas correções e 1 ou mo
dificações necessárias. 

As observações e amostragens realizadas foram feitas, quase sempre, 
em cortes de estrada, sendo em alguns casos utilizados os trados tipo "ho
landês" ou de caneco, tipo orchard, sendo as descrições efetuadas segun
do as normas e definições da EMBRAPA-SNLCS e as constantes na "Soil 
Taxonomy" (1975). 

Constam neste trabalho os resultados analíticos de 105 perfis de solos, 
141 pontos de amostras extras e 17 pontos de amostragem de fertilidade. 
Do total destes pontos, 133 correspondem a coletas efetuadas pelo Proje
to RADAMBRASIL e EMBRAPA-SNLCS, durante o mapeamento. 

3.3.3 - Análises de laboratório 

As amostras coletadas foram analisadas nos laboratórios do SN LCS {Ser
viço Nacional de Levantamento e Conservação de Solos) I EMBRAPA e da 
SUDESUL (Superintendência de Desenvolvimento da Região Sul) e em 
pequena escala nos laboratórios da Faculdade de Agronomia da Universi
dade Federal do Rio Grande do Sul e da Universidade Federal de Santa Maria. 

Após secagem ao ar, as amostras foram destorroadas e tamisadas, sendo 
separadas as frações grosseiras, cascalhos (2-20 mm de diâmetro) e calhaus 
(maiores que 20 mm), das frações com diâmetro inferior a2 mm que cons
tituem a terra fina seca ao ar (tfsaJ e que foi utilizada para as determinações 
analíticas. 

3.3.3.1 Análises físicas 

Composição granulométrica - Determinada utilizando-se como agente 
dispersante solução de NaOH 1N a 6% (SNLCSl e solução alcalina de he
xametafosfato de sódio !SUDESUL). 

A determinação das frações areias foi feita com peneiras, enquanto a 
argila total foi determinada após agitação e sedimentação das amostras tra
tadas e tamisadas, usando-se no SNLCS o método do hidrômetro de 
Boyoucos, modificado segundo Vettori & Pierantoni (1968). O laboratório 
da SUDESUL utiliza o método internacional da pipeta modificado (Vetto
ri, 1969). 

A fração silte foi calculada subtraindo-se de 100 as percentagens de areias 
e argila total. · 

Argila dispersa em água (argila natural! - O método é semelhante ao 
de obtenção da argila total, sendÓ a dispersão feita somente com água des
tilada e agitador de alta rotação. 

Grau de floculação - Calculado através da fórmula: 100 (argila total· 
argila natural) I argila totaL 

Equivalente de umidade - Determinado pelo método clássico da cen
trífuga, adotado pelo SNLCS !Vettori, 1969). 

3.3.3.2 Análises químicas 

Carbono orgânico - Calculado no laboratório da SU DESUL pelo método 
de Walk!ey & Black {1934apud Black et alü, 1965) e no SNLCS pelo méto
do de Tiurin, através da oxidação da matéria orgânica com bicromato de 
potássio 0,4N em meio ácido e fervura branda (Vettori, 1969). 

Nitrogênio total - Obtido pelo método de Kjedahl modificado (Vetto
ri, op. cit.l. 

pH em água e KCI N - Determinados potenciometricamente na sus
pensão solo-líquido 1:2,5 (SNLCS) e 1:1 !SUDESUL). 

P assimilável - Determinado segundo o método da Universidade Es
tadual da Carolina do Norte {Vettori, op. citl. 

Carbonatos Determinados volumetricamente com auxílio do calcí-
metro de Collins (Dewis & Freitas, 1970)- SUDESUL 
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Equivalente de CaC03 - Determinado pelo processo gasométrico por 
comparação de volume do C02 produzido pelo tratamento da amostra com 
H Cl1 :1, com o volume de C02 obtido pelo tratamento de padrão de CaC03 
com o mesmo ácido (SNLCSI. 

Cálcio e magnésio trocáveis - Foram extrafdos do complexo sortivo 
do solo com solução de NH40Ac Na pH 7,0 (Biack et alií, 19651 -
SUDESUL -e com KCI Na pH 7,0 (Vettori, op. cit.) - SNLCS e SUDE
SUL - sendo titulados por complexometria com EDTA 0,0125 M. 

Sódio e potássio trocáveis - Extra idos com HCI 0,05 N (Vettori, op cit.) 
- SNLCS e SUDESUL- e com NH40Ac Na pH 7,0 (Biack et a/ii, 1965) 
- SUDESUL, sendo determinados por fotometria de chama. 

Soma de bases trocáveis($) Caiculada pela soma dos cátions tro-
cáveis($== Ca+2 + Mg+2 + K+ + Na+)dosadosapósextraçãocom 
NH40Ac Na pH 7,0 (51)- SUDESUL- e após extração com KCI N e HCI 
0,05N ($2) - SUDESUL e SNLCS. 

Acidez trocável (H+ + AI +3 No SNLCS é extraída com acetato de 
cálcio Na pH 7,0, sendo a acidez resultante titulada com Na OH 0,0606 N 
utilizando-se fenolftalefna como indicador. Na SUDESUL a extração é fei
ta com BaCI2 e trietanolamina, tamponado a pH 8,0, titulando-se com áci
do clorídrico (Biack et alií, 1965). f também calculado a pH 7,0, através da 
diferença entre a capacidade de troca de cátions (T1) e a soma das bases 
trocáveis (51). 

Alumínio trocáve! Extraído com solução de KCI N e determinado por 
titulação com NaOH 0,025N, usando-se azul de bromotimol como indica
dor - SNLCS - e calculado após extração com HCI e dosagem com NaOH 
0,1N (Biack et alíí, 1965 e Vettori, 1969) - SUDESUL. 

Hidrogênio trocável - Calculado por diferença entre a acidez trocável 
e o alumínio trocável. 

Capacidade de troca de cátions (T) - Calculada pela soma dos cátions 
trocáveis mais o hidrogênio e alumínio trocáveis (T == S + AI +3 + H+ I -
SNLCS. Na SUDESUL é calculada pela dosagem da amônia retida, após 
a extração das bases com NH40Ac Na pH 7,0 (T2) e também pela soma 
dos cátions trocáveis com a acidez trocável obtida pela extração com BaCI2 
e trietanolamina (Tl). E expresso em mE/100 g tfsa. 

Saturação com alumínio trocável É expressa em percentagem e cal-
culada pela fórmula: 100. Al+3; AJ+3 +52 SNLCS e SUDESUL. Na 
SUDESUL é também calculada utilizando-se a soma de cátions dosados 
após extração com NH40Ac Na pH 7,0 (S1). 

Saturação de bases trocáveis (V) - Expressa a participação percentual 
da soma de bases trocáveis (S) em relação ao valor T, sendo calcuÍàda pela 
fórmula: V% 100.S/T. Nos resultados analíticos da SUDESUL, as de
terminações de V a pH 7 ,O e pH 8,0 foram feitas utilizando-se a soma de 
bases trocáveis obtida com solução de NH40Ac Na pH 7,0 (Sl). 

Percentagem de saturação com sódio - Representa a participação do 
sódio no valor T, sendo dado pela fórmula: 100.Na + /T. 

Matéria orgânica - Obtida a partir do teor de carbono orgânico, expressa 
pela fórmula: MO (%)==C orgânico(%) x 1,724. 

Ataque pelo H2S04 - A amostra de terra fina é submetida ao ataque 
com ácido sulfúrico, densidade 1,47 ou diluído 1 :1, sendo a sílica e o titânio 
determinados colorimetricamente e o ferro e alumínio por complexometria. 

Relações Ki e Kr - Calculadas sob a forma molecular, empregando-se 
as fórmulas: Ki= 1,7 x Si02(%) I Al20 3(%); Kr = 1,7 x Si02(o/o) I AI203(%) 
+ 0,6375 X Fe20 3(%). 

Relação molecular Al20 3 I Fe20 3 - Obtida através da expressão: 
Al20 3(%) x 1,57/Fe20 3. 

3.3.3.3 - Análises mineralógicas 

Objetivaram a determinação qualitativa e semiquantitativa dos componentes 
mineralógicos das frações calhaus, cascalho, areia grossa e areia fina. As 
espécies minerais têm sua identificação feita através de métodos óticos 
(Winchell & Winchell, 1959) e por microtestes químicos ( Parfenoff; Pomerol; 
Tourenq, 1970). A determinação quantitativa é feita volumetricamente, me
diante exame do material sob lupa binocular para averiguação das 
percentagens. 

3.3.3.4 - Análises para avaliação da fertilidade dos solos (SNLCS) 

As análises de fósforo, potássio e sódio são feitas a partir da extração com 
HCI 0,05N e H2S04 0,025N, sendo a determinação de fósforo realizada por 
fotocolorimetria, e do potássio e sódio por fotometria de chama. O cálcio 
+ magnésio e o alumínio são extraídos com KCI N e dosados respectiva
mente com EDTA e NaOH 0,025N. A determinação do H+ +AI+3 é feita 

418/ PEDOLOGIA 

por extração com NH40Ac Na pH 7,0 e titulação com NaOH 0,0606 N, 
sendo o pH determinado em água na propÕrção 1:2,5. 

3.4- SOLOS 

Nesta seção serão comentadas as principais características das classes de 
solos, constatadas em níveis significativos e que constituem as unidades 
de mapeamento. Aspectos de vegetação, relevo, material de origem, pos
sibilidades de utilização agrícola (características favoráveis e limitantes). 
áreas e percentuais de ocorrência e a distribuição e localização de cada uma 
das classes dentro da área estudada serão considerados. 

Os critérios para a classificação brasileira dos solos seguem as normas 
estabelecidas pelo Serviço Nacional de Levantamento e Classificação de 
Solos. Os perfis foram classificados ainda, tentativamente, pela "Soil Ta
xonomy" (1975) ao nível de grande grupo. Para tanto, foi empregada a cor
relação estabelecida por Bennema (1966) entre a CTC obtida pelo método 
proposto por Vettori (1969) com a obtida pela metodologia de análise 
americana. 

3.4.1 - Critérios e fases adotados para separação das classes de solos 

Alíco - Utilizado para caracterizar solos que apresentam saturação com 
alumínio superior a 50%. 

Distrófico - Utilizado para caracterizar solos de fertilidade baixa, com 
saturações de bases (V%) e de alumínio inferiores a 50%. 

Eutrófico - Utilizado para caracterizar solos que apresentam satura
ção de bases (V%) superior a 50%. 

Argila de atividade alta (Ta) - Utilizado para caracterizar solos que apre
sentam capacidade de troca de cátions (valor TI da fração argila superior 
a 24 mE/100 g de argila, após deduzir a contribuição da matéria orgânica 
(correção para carbono). 

Argila de atividade baixa (Tb) - Utilizado para caracterizar solos que 
apresentam capacidade de troca de cátíons (valor T), após correção para 
carbono, inferior a 24 mE/100 g de argila. 

Latossólico - Utilizado para indicar que o solo apresenta característi
cas intermediárias para a classe Latossolo. 

Vértice - Utilizado para indicar que o solo apresenta características 
intermediárias para a classe Vertissolo. 

Planossólico - Utilizado para indicar que o solo apresenta caracterís· 
tícas intermediárias para a classe Planossolo. 

Plíntico - Utilizado para caracterizar solos que apresentam plintita em 
alguma parte subsuperficial do perfil, em quantidade não suficiente para 
enquadrar o solo na classe dos Plintossolos. 

Solódico - Utilizado para caracterizar solos com saturação de sódio 
(100.Na+ I T) entre 6 e 15% no horizonte B e I ou C. 

Cálcico - Utilizado para caracterizar solos que apresentam um hori
zonte com acumulação de carbonato de cálcio, evidenciado pela presen
ça de concreções deste material. 

Abrúptico - Utilizado para caracterizar solos que apresentam mudan
ça textura! abrupta entre os horizontes A e Bt. 

Slickenside (superfície de fricção) - São superfícies alisadas e lustro
sas apresentando estriamento marcante, produzido pelo deslizamento e atri
to da massa do solo. 

Húmico - Característica distintiva atribuída a solos que apresentam 
o horizonte superficial relativamente espesso, dotado de cores escuras e 
comumente com altos teores de carbono orgânico, tendo muito baixa sa
turação em bases (em geral álicos). Para a classe dos Latossolos necessi
tam apresentar pelo menos 1% de carbono orgânico até 1 m de profundi
dade. Estas considerações não são válidas para as classes Glei Húmico e 
Glei Pouco Húmico. 

Tipos de horizonte A - Estão correlacionados com as definições da ''Soil 
Taxonomy" (1975), sendo os seguintes horizontes identificados: cherno
zêmico (correspondente ao ep1pedon mó li co), proeminente {correspondente 
ao epipedon úmbrico), moderado {correspondente ao epipedon ócricole 
turfoso (correspondente ao epipedon hístico). 

Grupamento de classes texturais - Foram consideradas de acordo com 
a composição granulomêtrica da fração terra fina seca ao ar (tfsa): textura 
muito argilosa (teor de argila superior a 60%); textura argilosa (teor de ar
gila entre 35 e 60%, compreendendo as classes texturais argila, argila are
nosa, argila siltosa e parte das classes texturais franco-argilosa e franco
argilo-siltosa); textura média (teor de argila inferior a 35% e de areia supe-



rio r a 15%, excluídas as classes texturais areia e areia franca) e textura are
nosa (compreende as classes texturais areia e areia franca). 

De acordo com a percentagem de cascalhos (frações grosseiras com 
diâmetro entre 2 e 20 mm) na massa do solo, as classes texturais foram as
sim classificadas: textura muito cascalhenta (percentagem de cascalho su
perior a 50%); textura cascalhenta (percentual de cascalho entre 15 e 50%); 
textura com cascalho (percentagem de cascalho entre 8 e 15%). A ocor
rência de cascalhos será registrada como qualificativo da textura nas des
crições morfológicas. 

Textura indiscriminada - Quando não foi possível determinar qual das 
classes texturais é a dominante, em local de ocorrência de mais de uma classe 
textura I. 

Relação textura I - É a relação entre as médias das percentagens de ar
gila do horizonte B (excluído o 83) e do A. 

Profundidade do solo- Termos empregados para designar condições 
de solo nos quais um contato lítico ou litóide ou nível de lençol de água per
manente ocorre, conforme limites especificados a seguir: raso ( :S 50 em 
de profundidade); pouco profundo ( > 50 em e :S 100 em de profundida
de); profundo ( > 100cm e :S 200 em de profundidade); e muito profundo 
( > 200 em de profundidade). 

Classes de drenagem - A drenagem refere-se à quantidade (volume) 
rapidez com que a água adicionada ao solo é removida do mesmo espe
cialmente por infiltração ou escoamento superficial. Num sentido prático, 
refere-se à freqüência e duração de períodos em que o solo se apresenta 
não saturado ou saturado parcialmente. As classes de drenagem são as se
guintes: excessivamente drenado, fortemente drenado, acentuadamente 
drenado, bem drenado, moderadamente drenado, imperfeitamente drenado, 
mal drenado e muito mal drenado, de acordo com as definições contidas 
na Reunião Técnica de Levantamento de Solos (1979) ,do Serviço Nacio
nal do Levantamento e Conservação de Solos. 

Classes de relevo - Conforme Lemos & Santos (1982), sendo descri
tas sumariamente as seguintes classes: plano (declividades menores que 
3%); suave ondulado (declivessuavesde3a 8%); ondulado (declives acen
tuados, de 8 a 20%); forte ondulado (declives fortes, de 20 a 45%); mon
tanhoso (declives fortes e muito fortes, de 45 a 75%) e escarpado (predo
mínio de formas abruptas, declividades maiores do que 75%). 

Fase pedregosa - Denominação atribuída a determinadas classes de 
solos que apresentam proporções significativas de calhaus (2-20 em de diâ
metro) e matacões (20-100 em de diâmetro) na superfície e I ou na massa 
do solo, funcionando como fator restritivo ao uso de implementas agrícolas. 

Fase rochosa - Denominação atribuída a determinadas classes de so
los que apresentam exposições de rochas do embasamento, quer sejam 
afloramentos ou ocorrência significativa de matacões com mais de 100 em 
de diâmetro (boulders), funcionando como fator impeditivo ao uso de im
plementas agrícolas. 

3.4.2 - Descrições das classes de solos 

Serão mencionados, além das principais características de cada uma das 
classes de solos ocorrentes na área em estudo, alguns aspectos conside
rados relevantes do ponto de vista da utilização agropastoril. 

As citações sobre geologia, geomorfologia e I ou vegetação encontra
das nas descrições das classes de solos se referem aos mapas e I ou textos 
elaborados pelas respectivas Divisões deste Projeto. 

As áreas e percentuais das classes de solos são referentes às regiões onde 
as mesmas ocorrem em caráter dominante. 

As descrições geral e morfológica, assim como os resultados analíti
cos de alguns perfis representativos das classes de solos, são citadas logo 
após a descrição das respectivas classes. Quando não são citados nades
crição geral dos perfis os itens Origem e Classificação Original, significa 
que os mesmos constituem coleta efetuada por este Projeto. Os resulta
dos analíticos dos demais pontos a mostrados são encontrados nas Tabe
las 3.1, 3.11 e 3.111. 

3.4.2.1 - l.atossolo Bruno Câmbico álico 

Esta classe compreende solos minerais, não hidromórficos, com valor T para 
100 g de argila e após correção para carbono maior que 6,5 mE e relação 
molecular Ki variando de 1,7 e 2,15 no horizonte B. 

São solos profundos, bem drenados, de textura argilosa e estrutura fraca 
ou fraca a moderadamente desenvolvida em blocos subangulares, apresen
tando coatings (superfícies foscas) revestindo os elementos estruturais. 

Apresentam seqüência de horizontes A, B e C com horizonte A proe
minente. Embora apresentem teores de carbono elevados, não possuem 
espessura suficiente que lhes confira o caráter húmico. 

Estes solos apresentam um horizonte B com características interme
diárias entre um horizonte B latossólico e B câmbico, daí a denominação 
da classe. De acordo com o conhecimento atual, são tidos como os solos 
menos evoluídos dentro da classe dos l.atossolos. 

Na constituição mineralógica da fração argila domina a caulinita, acom
panhada em menores proporções de argila-minerais 2:1 cloritizados e óxi
dos de ferro, essencialmente goetita (Kãmpf & Klamt, 1978). São solos de 
coloração brunada no horizonte B, com matizes entre 7,5YR e 4,0YR. 

A presença e a distribuição dos óxidos de ferro nestes solos sugerem 
que a maior concentração de compostos orgânicos favoreceu a formação 
da goetita em relação à hematita. A coloração mais avermelhada nos hori
zontes B3 e I ou C pode estar relacionada à ocorrência de mudanças cli
máticas para um clima atual mais frio, favorecendo o acúmulo de compos
tos orgânicos e produzindo a goetitização da hematita com maior intensi
dade nos horizontes superficiais (Potter & Kãmpf, 1981). 

Ocorrem em regiões de altitudes que variam de 900 a 1.100 m, no Pla
nalto dos Campos Gerais nas proximidades de Vacaria. 

Desenvolvem-se a partir do basalto da Formação Serra Geral e apresen
tam teores de Fe20 3 prove'hientes do ataque sulfúrico superiores a 18%. 

São extremamente ácidos, com teores muito elevados de alumínio tro
cável (álicos) e baixa reserva de nutrientes minerais aproveitáveis pelas plan
tas, exigindo práticas de calagem e adubação intensivas para um aprovei
tamento agrícola racional. 

São utilizados com pastagens naturais (Est.3.111 B)e cultivadas, 
verificando-se atualmente incremento no cultivo de macieiras. 

Ocupam uma área aproximada de 1.422,5 km2, correspondendo a 
0,52% da área total mapeada. 

Na classificação tentativa destes solos pela "Soil Taxonomy" (1975), 
o perfil amostrado corresponde ao grande grupo Haplohumox. 

PERFIL N? 19 

Descrição geral: 

Data - 26/10/80. 

Origem - iEMBRAPA/SNLCSl Perfil n? 3 

Classificação original - Latossolo Bruno. 

Classificação atual - Latossolo Bruno Câmbico álico A proeminente textura muito argilosa relevo 
plano e suave ondulado. Haplohumox. 

Unidade de mapeamento - LBCa. 

Localização, município, estado e coordenadas - Estrada Vacaria- Bom Jesus., a 5 km do entron
camento com a BR-116, lado direito. Vacaria-AS. 28"31'S e 50"53'WGr. Folha SH.22-X-A. 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Coletado em terço superior com declives de 
2% sob cobertura de gramíneas. 

Altitude - 960 m. 

Litologia - Basalto. 

Formação geológica - Grupo São Bento. Formação Serra Geral. 

Período - Jurássico-Cretáceo. Mesozóico. 

Material de origem - Saprólito proveniente do basalto. 

Relevo local - Praticamente plano. 

Relevo regional - Suave ondulado. 

Erosão - Aparentemente nula. 

Drenagem - Bem drenado. 

Vegetação primária - Savana. 

Uso atual - Pastagem natural. 

Descrição morfológica: 

A11 0-10 em; bruno-escuro (7,5YR 3/2, úmido), bruno-escuro (9YR 4/3, seco); mui· 
to argiloso; fraca a moderada pequena e média granular e blocos subangulares; 
muitos poros pequenos e grandes; ligeiramente duro a duro, friável, plástico e muito 
pegajoso; transição plana e difusa. 

A12 10-lBcm; bruno-escuro (7,5YA 3/2, úmido), bruno-escuro (9YR 4/3, seco); muito 
argiloso; fraca pequena e média blocos subangulares e granular; muitos poros, pe· 
quenos e grandes; ligeiramente duro, friável, plástico e muito pegajoso; transição 
plana e gradual 
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A3 18-55cm; bruno !7,5YR4/3, úmido!, bruno (7,5YR 5/4,5secol; muito argiloso; 
fraca multo pequena e média granular e blocos subangulares; muitos poros peque· 
nos e grandes; duro, friável plástico e muito pegajoso; transição plana e clara. 

B1 55-53 em; bruno-avermelhadoi5YR4/3, úmido). bruno-avermelhado(5YR4/4se
col; muito argiloso; fraca pequena a média blocos subangulares; cerosidade pou
ca e fraca; duro, friável, plástico e muito pegajoso; transiç.§o plana e clara. 

821 63-86 em; vermelho-amarelado (4YR 4/5, úmido), vermelho-amarelado {5YR 4/6, 
seco}; muito argitoso, fraca a moderada pequena a média blocos subangulares; ce
rosidade muito pouca e fraca; duro, friável a firme, plástico e pegajoso; transição 
plana e difusa. 

B22 86-125 em; vermelho 13YR 4/5, úmido), vermelho-amarelado 14YR 4/6seco); muito 
argiloso; fraca pequena a média blocos subangulares; cerosidade muito pouca e 
fraca; duro, friável, plástico e pegajoso; transição plana e difusa. 

823 125-158 em; vermelho-amarelo (4YR 415 úmido), vermelho-amarelado !5YR 5/6, 
seco); muito argiloso; fraca pequena e média blocos subangulares; ligeiramente 
duro a duro, friável, plástico e pegajoso; transição plana e gradual. 

83 158-175 em; vermelho-amarelado (5YR 5/6, úmido), bruno forte 17,5YR 5/6, se
co); muito argiloso; fraca pequena a média blocossubangulares; ligeiramente du
ro a duro, friável, plástico e pegajoso; transição clara e abrupta. 

C 175-190 em ': 

Raizes: abundantes no A11 e A12; muitas no A3; comuns no B1; poucas no 812. 

Obs.: coletado úmido e em dia nublado; 
coletada amostra de rocha no piso da trincheira a 190 em de profundidade; 
mosqueado no 83 e C proveniente da rocha; 
presença de carvão no A11 e A12; 
atividade biológica-no A11, A12 e A3; 
superfícies foscas no 81 e 821. 

Análises físicas e químicas Lab.: SNLCS !80.1581 /5891 

Horizonte 
Frações da Comp. granutométrica 

amostra total % !tfsa %1 

Terra Areia Areia Silte 
Calh. Case, fina grossa fina 0,05- Argila 

Simb. Prof. >20 20-2 <2 2-0,20 0,20- 0,002 <0,002 
em mm mm mm mm 0,05 mm mm 

mm 

A11 0-10 o tr• 100 3 2 24 71 
A12 -18 o o 100 3 2 22 73 
A3 -55 o 1 99 3 2 17 78 
B1 -53 o 3 97 3 13 53 
821 -86 o Ir 100 2 2 13 53 
822 -125 o tr 100 2 2 14 B2 
823 -158 o tr 100 2 2 17 79 
e3 -175 o tr 100 5 4 25 66 
c -190' o 2 98 6 5 25 64 

Argila pH (1:2,5l Complexo sortivo mE/100g 
dispersa Grau de %Silte 

em flocu- -----

Hp I KCIN I MgH I I 
%Argila 

água lação ca++ K+ Na+ 
% % 

27 62 0,34 4,8 3,8 2.7 2,1 0.76 0,07 
29 60 0,30 4,8 3,8 1,3 0,3 0,20 0,04 
3B 51 0,22 5,0 3,9 0,9 0,15 0,06 
57 31 0,16 5,0 3,9 0,9 0,05 0,04 
o 100 0,16 4,9 4,0 0,7 0,04 0,04 
o 100 0,17 5,2 4,2 0,2 0,03 0,06 
o 100 0,22 5,0 4,2 0,1 0,03 0,02 
o 100 0,3B 5,0 4,1 0,1 0,03 0,02 
o 100 0,39 4,9 4,1 0.4 0,03 0,02 

Complexo sortivo mE/100g Valor V c 
(sat. de (orgâ- N c 

Valor S I AI+++ I I ValorT bases) nico) % -
H+ N 

!soma) !soma) % % 

5,6 2,7 16,5 24,8 23 6,61 0,60 11 
1,8 5,0 14,9 21,7 8 2,05 0,17 12 
1,1 4,8 12,5 18.4 6 1,92 0,16 12 
1,0 4,3 9,6 14,9 7 1,21 0,12 10 
0,8 2,5 7,3 10,6 8 0,68 0,10 7 
0,3 1,1 6,5 7,9 4 0,29 0,06 5 
0,2 1,1 5,8 7,1 3 0,14 0,04 4 
0,2 1,1 6,1 7.4 3 0,10 0,04 3 
0,5 1,8 6,0 8,3 6 0,09 0,04 2 
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Ataque por H2S0411:11 
e NaOH !0,8%)% 

Si02 Si02 -- --
Al2o3 Rz03 

Si02 AI203 Fe203 Ti02 PPs 
IKil IKrl 

21,6 20.2 18,2 2,83 0,20 1,B2 1,15 
21,9 21,7 18,6 3,22 0,15 1,72 1,11 
23,9 24,5 20,4 2,95 0,15 1.66 1,08 
25,5 25,0 19,9 2,77 0,13 1,73 1,15 
26.1 26,0 19,9 3,02 0,13 1.71 1,15 
26,1 25,1 20,6 3,22 0,13 1,77 1,16 
25,1 24,1 20,5 3,31 0,13 1,77 1,15 
27,3 25,5 21,2 3,44 0,15 1,82 1,19 
24,8 22,4 22,2 3,36 0,17 1,88 1,15 

Pasta saturada Sais solúveís (extrato 1 :5) 

C. E. do 
extrato Agua 

ca++ Mg++ K+ Na+ HC03 - so4 ' 

mmhos/ % C03 ' 
em 

a25'C -mE/100g-

Sat. 
e/sódio 

Al2o3 Equiv. de (%de 
-- CaC03 Na+ tro-
Fez03 % cável no 

valorTl 
100Na+ /T 

1.74 
1,53 
1,88 
1,97 
2,05 
1,91 
1,64 
1,89 
1,58 

100·AI++-t 
----
S + AJ+++ 

33 
74 
81 
81 
76 
79 
85 
85 
78 

p 
assim i-

lável 
ppm 

2 
1 
1 

1 
2 
2 

<1 
< 1 
< 1 
< 1 
< 1 
1 

<1 
<1 
<1 

Equiv. 
de 

umid. 
% 

37.7 
34,7 
34,5 
34,3 
34,6 
34,7 
34,0 
35,5 
35,6 

* A abreviatura tr significa traços nas análises físicas e químicas dos perfis. 

3.4.2.2 - Latossolo Bruno intermediário para Latossolo Roxo álico 

Esta classe constitui nova modalidade de Latossolos, ora individualizados, 
que, apesar da semelhança com os Latossolos Roxos, diferenciam-se por 
apresentar maior grau de desenvolvimento da estrutura, coloração ligeira
mente mais brunada e perfis em geral menos profundos com maior varia
ção na espessura de local para local. 

Compreende solos minerais, não hidromórficos, com horizonte B latos
só li co e teores de Fe20 3 provenientes do ataque sulfúrico superiores a 18%. 
O valor T para 100 g de argila após correção para carbono é maior que 6,5 
mE e a relação molecular Ki geralmente em torno de 2,0. 

São solos profundos e muito profundos, bem drenados, textura multo 
argilosa, apresentando seqüência de horizontes A, B e C. O horizonte A 
é proeminente e o horizonte B, de coloração avermelhada nos matizes 2,5YR 
a 4YR, apresenta estrutura em blocos subangulares fraca a moderadamente 
desenvolvida, cerosidade fraca e pouca entre os elementos estruturais, sen
do a consistência dura quando seco em geral e friável a firme quando úmido. 

Na mineralogia da fração argila domina a cauliníta, ocorrendo em pe
quena proporção Al-clorita e haloisita. 

Confundem-se com os Latossolos Roxos em cor quando esta se apre
senta nos matizes 2,5YR, porém são ligeiramente mais brunados quando 
se comparam torrões dos dois solos. Este contraste é melhor evidenciado 
efetuando-se um corte de Vacaria (solos brunos) em direção a Santo Ân
gelo (solos roxos). 

Desenvolvem-se a partir do basalto da Formação Serra Geral, sob ve
getação do tipo Floresta Ombrófila Mista ou Savana, ocorrendo em áreas 
de relevo suave ondulado e ondulado no Planalto dos Campos Gerais. 

São encontrados como unidade simples ou como dominante e subdo
minante em associação com outros solos. 

São solos ácidos, com elevados teores de alumínio trocável (álicos), apre
sentando baixos teores de nutrientes minerais utilizáveis pelas plantas prin
cipalmente no que se refere ao fósforo e potássio. Corrigidas tais limitações, 
acompanhadas de práticas de conservação e manejo adequado estes so
los apresentam bons rendimentos agrícolas. 

São utilizados atualmente com cultivos de soja, trigo, pastagens natu
ral e cultivada e erva-mate. 

Ocupam área aproximada de 7.098 km2, correspondentes a 2,62% da 
área total mapeada. 



Na classificação tentativa destes solos pela "Soil Taxonomy" (1975) o 
perfil amostrado corresponde ao grande grupo Umbriorthox. 

PERFIL N? 18 

Descrição geral: 

Data - 25110182. 

Origem - IEMBRAPAISNLCS) Perfil n? 4. 

Classificação original - latossolo Roxo-Bruno. 

Classificação atual - L..atossolo Bruno intermediário para Latossolo Roxo álico A proeminente tex
tura muito argilosa relevo suave ondulado. Umbriorthox. 

Unidade de mapeamento - LBRa4. 

Localização, município, estado e coordenadas- Estrada Vacaria- Lagoa Vermelha (8R-285) a 58,5 
km de Vacaria, lado direito. Lagoa Vermelha-AS. 28°19'5 e 51°23'WGr. Folha SH.22-V-8. 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Coletado em terço superior com declives de 
7 a 8% sob cobertura de gramíneas. 

Altitude - 810 m. 

Litologia - Basalto. 

Formação geológica - Grupo São Bento. Formação Serra Geral. 

Período - Jurássico-Cretáceo. Mesozóico. 

Material de origem - Saprólito proveniente do basalto. 

Relevo focal - Suave ondulado. 

Relevo regional - Suave ondulado. 

Erosão - Aparentemente nula no local. 

Drenagem - Acentuadamente drenado. 

Vegetação primária - Savana. 

Uso atual - Pastagem natural. 

Descrição morfológica: 

A11 

A12 

A3 

81 

821 

822 

823 

83 

c 

0-5 em; vermelho-acinzentado-escuro (2,5YR 3 I 2, úmido), bruno-avermelhado
escuro (2,5YR 3 I 3, seco); muito argiloso; moderada pequena e média granular; 
ligeiramente duro, friável, plástico e pegajoso a muito pegajoso; transição plana 
e clara. 

5-19 em; bruno-avermelhado-escuro (2,5YR 3 I 3, úmido), bruno-avermelhado
escuro (2,5YR 3 I 4, seco); muito argiloso; fraca a moderada pequena e média gra
nular; ligeiramente duro a duro, friável, plástico e pegajoso a muito pegajoso; tran
sição plana e gradual. 

19-34 em; bruno-avermelhado (2,5YR 3 I 4, úmido), bruno-avermelhado-escuro 
(2,5YR 3,5 I 4, seco); muito argiloso; fraca muito pequena a pequena blocos su
bangulares; ligeiramente duro a duro, friável, plástico e pegajoso; transição plana 
e difusa. 

34-59 em: bruno-avermelhado-escuro (2,5YR 3 I 5 úmido), bruno-avermelhado 
12,5YR 4 I 4 seco); muito argiloso; fraca pequena a média blocos subangulares e 
granular; ligeiramente duro a duro, friável a muito friável, plástico e pegajoso; tran
sição plana e difusa. 

59-103 em; vermelho-escuro 12,5YR 3,5 I 6 úmido), vermelho 12,5YR 4 I 5, seco); 
muito argiloso; fraca pequena a média blocossubangulares; cerosidade muito pouca 
e fraca; duro, muito friável, plástico e pegajoso; transição plana e difusa. 

103-173 em; vermelho-escuro 12,5YR 3,5 I 6 úmido), vermelho 12,5YR 4 I 6, seco); 
muito argiloso; fraca pequena a média blocos subangulares; cerosidade pouca e 
fraca; duro a muito duro, friével, plástico e pegajoso; transição plana e difusa. 

173-253 em; vermelho-escuro (1,5YR 3,5 I 5, úmido). vermelho 12,5YR 4 I 6, se
co); muito argiloso; fraca a moderada pequena média e grandes blocos subangu
lares; cerosidade muito pouca e fraca; duro a muito duro, friável, ligeiramente plás
tico a plástico e pegajoso; transição plana e difusa. 

253-283 em; vermelho (2,5YR 4 I 6, úmido), mosqueado branco, preto, amarelo 
e róseo. 

283-330 em+; vermelho (2,5YR 4 I 6, úmido), mosqueado branco, amarelo, róseo. 

Raízes: abundantes no A11, muitas noA12, comuns no A3, poucas no 81 e 821, raras no 822e 823. 

Obs.: perfil coletado úmido e em dia nublado; 
a partir do pé da trincheira (180 em) foi utilizado trado de caneco; 
All e A12 foram coletados em uma só amostra devido à pouca espessura do A12; 
superfícies brilhantes no 822 e 823 quando o solo está úmido; 
presença de fragmentos de um material esbranquiçado no 823; 
coletada amostra de rochas no barranco da estrada. 

Análises físicas e químicas Lab.: SNLCS 180.15701578) 

Horizonte 
Frações da Comp. granulométrica 

amostra total % (tfsa %) 

Terra Ateia Areia Silte 
Cal h. Case. fina grossa fina 0,05- Argila 

Simb. Prof. >20 20-2 <2 2-0,20 0,20- 0,002 < 0,002 
em mm mm mm mm 0,05 mm mm 

mm 

A11 0-5 o o 100 2 3 20 75 
A12 -19 o o 100 1 2 21 76 
A3 -34 o o 100 2 17 80 
81 -59 o Ir 100 1 15 83 
821 -103 o Ir 100 1 12 86 
822 -173 o o 100 2 12 85 
823 -253 o tr 100 2 13 84 
83 -283 20 9 71 9 32 55 
c -330+ 31 7 62 11 31 52 

Argila pH 11:2,5) Complexo sortivo mE1100g 
dispersa Grau de %Silte 

em flocu- ---

I KCIN I Mg+ + I I 
%Argila 

água !ação 
H20 ca+ + K+ Na+ 

% % 

34 55 0,27 4,9' 3,8 2,2 1,0 0,23 0,04 
33 57 0,28 4,8 3,8 1,1 0,4 0,13 0,03 
45 44 0,21 4,9 3,8 0,8 0,07 0,02 
32 61 0,18 4,9 3,8 0,8 0,05 0,03 

1 99 0,14 5,0 3,9 0,7 0,04 0,02 
o 100 0,14 5,2 3,9 0,3 0,03 0,02 
o 100 0,15 5,2 3,9 0,1 0,03 0,02 
o 100 0,58 5,1 3,9 0,4 0,04 0,05 
o 100 0,60 5,0 3,7 0,5 0,04 0,04 

Complexo sortivo mE/100g Valor V c 
(sat. de (orgã- N c 

Valor S I AI+ + + I H+ I Valor T bases) nico) % 
--

N 
(soma) (soma) % o/o 

3,5 4,2 13,6 21,3 16 2,74 0,26 11 
1,7 5,1 12,6 19.4 9 2,53 0,24 11 
0,9 5,8 10,7 17,4 2,16 0,21 10 
0,9 5,8 9,9 16,6 5 1,57 0,17 9 
0,8 5,5 6,3 12,6 6 0,80 0,09 9 
0,4 3,9 5,1 9.4 4 0,35 0,07 5 
o.~ 3,5 5,0 8.7 2 O, 11 0,07 2 
0,5 5,2 4,9 10,6 0,11 0,04 3 
0,6 7,4 4,8 12,8 0,09 0,04 2 

Ataque por H2S0411:1) Sat. 
e NaOH 10,8%) o/o e/sódio 

Si02 Si02 Al20 3 Equiv. de I% de 
-~ -- -~ caco3 Na+ tro-
Al20 3 R203 Fe20 3 % cável no 

Si02 AI20 3 Fep3 Ti02 P205 valor T) 
(Kil (Kr) 100Na+ IT 

24,3 21,0 21,9 2,37 0,13 1,97 1,18 1,50 <1 
24.4 22,2 20,3 2,30 0,09 1,87 1,18 1,71 < 1 
25,2 23.4 20,5 2,16 0,07 1,83 1,17 1,79 <1 
26,9 24,9 20,3 1,92 0,10 1,84 1,21 1,92 <1 
28,4 25,9 19.7 2,09 0,09 1,86 1,26 2,06 <1 
28.4 25,0 21,2 2,27 0,08 1,93 1,25 1,85 <1 
30,6 26,2 21,2 2,16 0,08 1,99 1,31 1,94 < 1 
29,9 25,6 24,7 2,41 0,12 1,99 1,23 1,63 < 1 
30,6 26.4 24,3 :2,31 0,12 1,97 1,24 1,70 < 1 

Pasta saturada Sais solúveis /extrato l :5) 

p 
C. E. do 100·AI+ + + assim i- Equiv. 
extrato 

Água 
ca+ + Mg+ + K+ Na+ Hco3- 504 ---- lável de S + Al+ + + 

mmhos/ 
% CO) 

em 
a 25°C -mEI100g -

55 
75 
87 
87 
87 
91 
95 
95 
93 

ppm. 

2 

umid. 
% 

37,9 
36,4 
35,7 
36,0 
38,0 
38,3 
40,7 
41,2 
43,1 
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3.4.2.3 - Latossolo Vermelho-Escuro álico 

São seios minerais, não hidromórficos, que apresentam horizonte B latos
sóJico, com teores de Fe20 3 entre 8 e 18% para os solos de textura argilo
sa e relaçíio molecular Al20 3 I Fe20 3 geralmente menor do que 3,14 para 
textura média. Os valores do Ki situam· se em torno de 2,0 e o .:1 pH (pHKCI
pHH20) é sempre negativo. 

Esta classe compreende solos muito profundos e profundos com es
pessura do solum usualmente maior que 200 em, bem drenados, porosos 
a muito porosos e friáveis quando úmidos. A textura varia de argilosa a mé
dia, ocorrendo nas áreas de contato com o Latossolo Roxo, perfis muito 
argilosos. Trata-se de solos. tipicamente avermelhados no matiz 2,5YR. 

Referem-se a diferentes litologias: quando derivados do basalto da For
mação Serra Geral (Juracretáceo) recebem contribuição do arenito da For
mação Tupanciretã (Terciário), o que é evidenciado pela presença de grãos 
de quartzo lavado ao longo do perfil. São solos argilosos, normalmente com 
teores de carbono orgânico superiores a 1 o/o a um metro de profundidade, 
caracterizando os Latossolos Vermelho-Escuros Húmicos, ocorrendo ain
da muitos perfis com horizonte A proeminente. Destacam-se os municí
pios de Passo Fundo, Carazinho e Santa Bárbara do Sul como áreas de ocor
rências mais expressiva destes solos. 

Os solos derivados do arenito da Formação iupanciretã ocorrem nas 
proximidades de Cruz Alta e Tupanciretã, leste de Santiago e Sul de Santo 
Ângelo e. São Luiz Gonzaga. Desenvolvem-se igualmente de arenito da For
mação Botucatu (Jurássico), ocorrendo em área expressiva ao sul e ao norte 
da localidade de Manuel Viana. Apresentam horizonte A moderado ou proe
minente e são de textura média ou argilosa. 

São solos ácidos, de baixa fertilidade natura!, com baixos valores da soma 
e saturação em bases e álicos. 

Quanto à utilização é necessário que se façam duas considerações: 
- os Latossolos Vermelho· Escuros Húmicos exigem práticas de calagem 
e adubação mais intensivas, tendo em vista apresentarem teores de alumí
nio trocável mais elevados, aliado a sua pequena soma de bases. São so
los largamente utilizados com cultivos de soja e trigo (Est. 3.XI A e 8) 
observando-se boa conscientização na adoção de práticas conservacionistas 
por parte dos agricultores, com apoio e orientação técnica das cooperati
vas que atuam na região; e 
- as demais regiões onde dominam os Latossolos Vermelho-Escuros com 
horizonte A moderado ou proeminente mostram particularidades de uso 
em função da textura que apresentam. Os solos de textura média são mais 
sujeitos à erosão, principalmente quando cultivados, sendo mais utilizados 
com pastagens, a nível de grandes propriedades rurais. O uso destes solos 
com cultivos anuais infelizmente é feito de maneira não muito racional o 
que tem acarretado graves problemas de erosão em sulcos nas lavouras, 
com ocorrência de voçorocas, principalmente ao sul do município de Cruz 
Alta. 

Observam-se muitas voçorocas também ao longo da estrada que vai 
de Cacequi a Pau Fincado, onde este solo é o segundo componente da uni
dade de mapeamento PEa7, sendo usado dominantemente com pastagem 
natural. Os solos de textura argilosa apresentam menor grau de suscetibi
lidade à erosão observando-se maior utilização com culturas anuais, prin
cipalmente na área do Planalto das Araucárias. 

Ocupam, como solo dominante, ârea de aproximadamente 14.227,8 
km2, correspondendo a 5,24% da área total mapeada. 

Na classificação tentativa destes solos pela "Soil Toxonomy:' (1975} os 
perfis amestrados correspondem ao grande grupo Haplorthox. 

PERFil N?OS 

Descrição geral: 

Origem - (MA. Divisão de Pesquisa Pedológica, 19731 Perfil RS-6. 

Classificação original ~ latossolo Vermelho~ Escuro distrófico textura média relevo ondulado subs
trato arenito. 

Classificação atual- latossofo VermelhQ.>Escuro álico A proeminente textura média relevo suave 
ondulado. Haplorthox. 

Unidade de mapeamento - lEa3. 

lncalização, município, estado e cooroenadas - Cruz Alta-Júlio de Castilhos IBR-1581, a 4 km 
de Cruz Alta. Cruz Alta-RS. 28°42'S e 53°3TWGr. Folha SH.22·V-A. 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Topo de coxilha com 6% de declive sob co· 
bertura de gramfneas. 

Altitude 460 m. 

422/ PEDOLOGJA 

Litologia - Arenito. 

Formação geológica - Formação Tupancimtã. 

Perlodo - Terciário. Cenozóico. 

Material de origem - Produtos de alteração do arenito. 

Relevo local - Suave ondulado. 

Relevo- regional - Suave ondulado. 

Drenagem - Bem drenado. 

Vegetação prima na - Savana. 

Uso atual Pastagem natural com ocorrência de capim barba-de·bode. 

Descriç~o morfológica: 

A1 0-13 em; bruno-avermelhado-escuro (5YR 312, úmido), bruno-avermelhado-escuro 
(5YR 312, úmido amassado), bruno-avermelhado (5YR 4/4, seco); franco-argílo· 
arenoso; fraca peQuena e média granular e grãos simples; pouco poroso; macio, 
friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; transição difusa e plana. 

A31 13·35 em; bruno-avermelhado-escuro (5YR 313, úmido). bruno-avermelhado· 
escuro (5YR 3/3, úmido amassado), bruno-avermelhado (5YR 414. seco); franco· 
argila-arenoso; fraca média granular e fraca média blocos subangulates; pouco po
roso; macio, fríável, ligeiramente plástico e Ugeíramente pegajoso; transição difu
sa e plana. 

A32 35·55 em; bruno-avermelhado-escuro (5YR 3/3, úmido). bruno·avt:melhado· 
escuro WYR 3/4, úmido amassado). bruno~avermelhado (SYR 4/4, seco I; franco
argila-arenoso; fraca média granular e fraca média blocos subangulares: pouco po
roso; macio, friâvel, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; transição difu~ 
sa e plana. 

81 55-100 em; bruno-avermelhado-escuro (2,5YR 3/4, úmido}, bruno-avermelhado
escuro (2,5YR 3/4, úmido amassado). vermelho-amarelado l5YR 416, seco); 
franco·argílo-arenoso; maciça pouco coerente que se desfaz em fraca pequena gra· 
nular; pouco poroso; macio, friável. ligeiramente plástico e ligeiramente pegajo
so; transição gradual e plana. 

82 100·300 em+; vermelha-escuro f2,5YR 3/6, úmido), vermelho-escuro 12,5YR 3/6, 
úmido amassado!, vermelho-amarelado (5YR 3/6, seco); franco-argila-arenoso; 
maciça pouco coerente que se desfaz em fraca pequena granular; pouco poroso; 
macio, friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso. 

Raízes: abundantes na A1 e A31, comuns no A32, raras no 81, ausentes no 82 

Anâlises fisícas e químicas 

Horizonte 

Sfmt>. Prof. 
em 

A1 0-13 
A31 -35 
A32 ·55 
81 -100 
82 .JOO+ 

Argila 
dispersa Grau de 

em flocu~ 

água !ação 

% % 

5 76 
8 63 
7 71 
5 82 
o 100 

Frações da 
amostra total % 

Cal h. 
>20 
mm 

o 
o 
o 
o 
o 

% Silte 
---
%Argila 

0,43 
0,38 
0,30 
0,29 
0,40 

Case. 
20·2 
mm 

o 
o 
o 
o 
o 

Terra 
fina 
<2 

rnm 

100 
100 
100 
100 
100 

pH 11:2.5) 

H20 l KCIN 

5,2 4.0 
5,1 4,0 
5,2 4.0 
5,1 4.0 
5.0 4,0 

Complexo sortivo mE/100g 

ValorS I AI+++ I 
(soma) 

H+ I ValorT 
(soma I 

1.8 1,3 3,3 6,4 
1.4 1,7 2,5 5,6 
1,5 1,8 2,2 5,5 
1,1 2,0 1,3 4,4 
1,0 2,0 0,5 3,5 

Lab.: SNlCS 132.962/966) 

Areia 
grossa 
2-0,20 

mm 

34 
32 
28 
29 
26 

Comp. granulométríca 
ltfsa %1 

Areia 
fina 

0.20-
0,05 
mm 

36 
38 
38 
38 
34 

Silte 
0,05· 
0,002 
mm 

9 
8 
8 
fl 
8 

Argila 
<0,002 
mm· 

21 
22 
26 
2J 
32 

CompleXo sortivo mE/100g 

ca++ l Mg++ I K+ I Na+ 

0,9 0,8 0,06 0,03 
1,0 0,4 0,04 0,02 
1,0 0.4 0,03 0,03 
0,8 0.3 0.02 0,02 
o.s 0,3 0,03 0,03 

Valor V c 
(sat. de (orgâ· N c 
bases) nico) % --

N 
% % 

24 1,02 0,13 8 
19 1,06 0,10 11 
19 0,74 0,08 9 
18 0,56 0,()7 8 
18 0,32 0,06 5 



Ataque por H2S04(d = 1.47) 
Sat. 

e Na2co3-15%)% e/sódio 
Si02 Si02 Al20 3 Equiv. de (%de 

-- -- -- CaC03 Na+ tro-
AI,03 R203 Fep3 % cável no 

Si02 AI20 3 Fe20 3 Ti02 P205 valorT) 
\Kil \Kr) 100Na+ /T 

7,6 6,1 3,1 0,56 0,05 2,11 1,60 3,10 < 1 
8,5 7,0 3,3 0,62 0,04 2,07 1,59 3,30 < 1 
9,8 8,3 3,8 0,65 0,04 2,00 1,56 3,40 <1 

10,5 8,9 4,2 0,72 0,05 2,01 1,54 3,32 <1 
12,1 10,3 4,7 0,83 0,05 1,99 1,56 3.47 <1 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

p 

C. E. do 100-AI++< assim i- Equiv 
extrato ca++ Mg++ K+ Na+ HC03 - 504" ----- lável de 

Agua S + AI+++ 
mmhosl 

% C03 " ppm umid. 
em % 

a 25"C --mE/100g--+ 

45 3 12 
54 2 12 
54 1 13 
67 1 15 
66 1 16 

Análise mineralógica: 

A1 Areias grossa e fina - 100% de quartzo hialino, maioria rolado, 0,5 a 1 mm de diâ
metro, alguns com aderência de óxido de ferro, uns triturados, uns idiomorfos; traços 
de feldspato alterado, mica biotita, quartzito, concreções magnetiticas, detritos 
e carvão. 

A31 

A32 

B1 

B2 

PERFIL N? 09 

Areias grossa e fina - 100% de quartzo rolado, alguns com aderência de óxido de 
ferro; traços de carvão e detritos. 

Areias grossa e fina - 100% de quartzo hialino, alguns rolados, alguns triturados, 
poucos idiomorfos, uns com aderência de óxido de ferro; traços de concreções 
ferruginosas, magnetita, carvão e detritos. 

Areias grossa e fina - 100% de quartzo hia\ino, alguns rolados, uns triturados, com 
aderência de óxido de ferro; traços de magnetita, concreções ferruginosas. 

Areias grossa e fina- 100% de quartzo hialino, maioria rolado, alguns triturados, 
poucos corrugados, uns idiomorfos; traços de concreções ferruginosas, apatita, 
carvão e detritos. 

Descrição geral: 

Origem - \MA. Divisão de Pesquisa Pedológica, 1973) Perfil RS-22. 

Classificação original - Latossolo Vermelho-Escuro distrófiCo textura argilosa relevo ondulado subs
trato basalto. 

Classificação atual - Latossolo Vermelho-Escuro álico A proeminente textura argilosa relevo sua
ve ondulado. Haplorthox. 

Unidade de mapeamento - LEHa. 

Localização, municlpio, estado e coordenadas- Palmeira das Missões-Panambi, a 15,2 km da 
1 ~. próximo ao marco 82. Palmeira das Missões-RS. 28°02'S e 53°22'WGr. Folha SH.22-V-A. 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Coletado no terço inferior de uma elevação 
de 3% de declive sob cobertura dominante de gramineas. 

Altitude - 520 m _ 

Litologia - Basalto. 

Formação geológica - Grupo São Bento. Formação Serra Geral. 

Perlodo - Jurássico-Cretáceo. Mesozóico. 

Material de origem - Produtos de alteração do basalto com contribuição de arenito. 

Relevo local - Suave ondulado. 

Relevo regional - Suave ondulado. 

Drenagem - Bem drenado. 

Vegetação primária - Savana. 

Uso atual - Pastagem, culturas de trigo e soja. 

Descrição morfológica: 

A1l 

A12 

A3 

81 

621 

622 

0-30 em; bruno-avermelhado-escuro 15YR 3/3, úmido), bruno-avermelhado-escuro 
(2,5YA 3 I 4, úmido amassado), vermelho-amarelado (5YR 4 I 6, seco), vermelho
amarelado (5YR 4 I 6, seco triturado); argila; fraca muito pequena e pequena gra
nular e grãos simples com aspecto de maciça porosa pouco coerente; poroso; macio. 
friável, plástico e n:lo pegajoso; transição difusa e plana. 

30-50 em; bruno-avermelhado-escuro (2,5YR 3 I 4, úmido), bruno-avermelhado
escuro \2,5YR 3/4, úmido amassado). bruno-avermelhado-escuro 15YR 3/3, se
co), bruno-avermelhado-escuro (5YR 3 I 3, seco triturado); argila; fraca pequena 
e média granular com aspecto de maciça porosa pouco coerente; poroso; ligeira
mente duro, friável, plástico e não pegajoso; transição difusa e plana. 

50-70 em; bruno-avermelhado-escuro (2,5YR 3/4, ümidol. bruno-avermelhado
escuro (2,5YR 3/4, úmido amassado), vermelho-escuro (2,5YR 3/5, seco tritu
rado); argila; fraca pequena e média granular com aspecto de maciça porosa pou
co coerente notando-se entretanto, nos torrões secos expostos ao sol, estrutura 
fraca média blocos subangulares; ligeiramente duro, friável, plástico e muito plás
tico e não pegajoso; transição difusa e plana. 

70-120 em; bruno-avermelhado-escuro (2,5YR 3/4, úmido), bruno-avermelhado
escuro (2,5YR 3 I 4, úmido amassado), vermelho-escuro (2,5YR 3/6, seco tritu
rado); argila; fraca pequena e média granular com aspecto de maciça porosa pou
co coerente notando-se, entretanto, nos torrões expostos ao sol, estrutura fraca 
média blocos subangulares sem cerosidade e muito poroso; ligeiramente duro, friá 
vel, muito plástico e ligeiramente pegajoso; transição difusa e plana. 

120-180 em; vermelho-escuro 12,5YR 316, úmido), vermelho-escuro (2,5YR 316 
úmido amassado), vermelho-escuro (2,5YR 3/6, seco), vermelho-escuro (2,5YR 
3 I 6, seco triturado); argila; fraca pequena granular com aspecto de mac1ça poro
sa pouco coerente notando-se, entretanto, nos torrões expostos ao sol, estrutura 
fraca média blocos subangulares sem cerosidade e muito poroso; ligeiramente duro, 
friável, plástico e não pegajoso; transição difusa e plana. 

160-240 em •; vermelho-escuro 12,5YR 3/5. úmido), vermelho-escuro 12,5YR 3/5, 
úmido amassado), vermelho-escuro (2,5YR3 I 6, seco), vermelho-escuro 12,5YA 
3 I 6, seco triturado); argila; fraca pequena granular com aspecto de maciça poro
sa pouco coerente notando-se, entretanto, nos torrões expostos ao sol, estrutura 
fraca média blocos subangulares sem cerosidade e muito poroso; ligeiramente duro, 
friável, plástico e não pegajoso; transição difusa e plana. 

Raízes: abundantes no A11 e A12, comuns no A3, raras no Bl e escassas no 822. 

Análises físicas e químicas Lab.: SNLCS 133.690/695) 

Horizonte 
Frações da Comp. granulométrica 

amostra total % \tfsa %1 

Terra Areia Areia Silte 
Cal h. Case. fina grossa fina 0,05- Argila 

Simb. Prol. >20 20-2 <2 2-0,20 0,20- 0,002 <0,002 
em mm mm mm mm 0,05 mm mm 

mm 

A11 0-30 o o 100 28 16 14 42 
A12 -50 o o 100 25 16 14 45 
A3 -70 o o 100 22 15 13 50 
81 -120 o o 100 20 15 11 54 
621 -160 o o 100 18 13 11 58 
B22 -240+ o o 100 19 15 11 55 

Argila pH 11:2,5) Complexo sortivo mE/100g 
dispersa Grau de % Silte 

em flocu- --- I KCIN I Mg++ l I água lação 
%Argila 

ca++ K+ Na+ 
% % 

H20 

14 67 0,33 4,8 3,7 1,0 0,6 0,06 0,03 
17 62 0,33 4,8 3,8 1,0 0,6 0,04 0,03 
15 71 0,26 4,8 3,8 0,9 0,6 0,03 0,03 
15 72 0,20 4,8 3,7 0,9 0,02 0,02 

1 99 0,18 4,6 3,7 0,7 0,02 0,01 
o 100 0,20 4,8 3,8 0,5 0,01 0,01 

Complexo sortivo mE/100g Valor V c 
(sat. de \orgâ- N c 

Valor S I AI+++ I I ValorT bases) nico) % --
H+ N 

(soma) (soma) % % 

1,7 2,2 6,6 10,5 16 1,36 0,13 11 

1,7 2.4 6,1 10,2 17 1,27 0,09 14 

1,5 2,5 5,7 9.7 15 1,15 0,09 13 

0,9 3,0 4,7 8,6 11 0,65 0,05 13 

0,7 2,7 4,1 7,5 9 0,60 0,04 t5 
0,5 2,6 3,3 6,4 8 0,30 0,02 15 
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Ataque por H2S041d = 1,471 Sat. 
e Na2C03 (5% I % e/sódio 

Si02 Si02 AI203 Equiv. de 1% de 
-- -- -- CaC03 Na+ tro· 
AIP3 R203 Fe2o3 % cá~ no 

Si02 AI203 Fe203 Ti02 P205 valor TI 
IKiJ IKrl 100Na+ !T 

15,4 12,3 8,5 1,29 0,09 2,12 1,47 2,29 < 1 
16,9 13,8 9,1 1,37 0,09 2,08 1,46 2,38 < 1 
18,5 14,8 9,7 1,45 0,09 2,13 1,50 2,40 <1 
20,5 17,2 10,0 1,38 0,09 2,02 1,47 2,70 < 1 
22,0 19,2 10,7 1,52 0,09 1,95 1,44 2,83 < 1 
20,5 17,7 10,3 1,52 0,09 1,97 1,44 2,69 < 1 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

C. E. do 
extrato Água 

ca++ Mg++ K+ Na+ HC03-
mmhos/ % co3 ~ em 
a25"C -mE/100g-

so. ~ 
100·AI+++ 
----
S + AJ+++ 

56 
53 
62 
76 
79 
83 

p 
assimi~ 

lável 
ppm 

4 
3 
2 
2 
2 
2 

E qui\ 
de 

umid 
% 

21 
25 
26 
27 
29 
29 

Análise mineralógica: 

A11 

A12 

A3 

81 

821 

822 

Areias grossa e fina - 99% de quartzo hialino, muitos com aderência de óxido de 
ferro; 1% de magnetita; traços de granada e detritos. 

Areias grossa e fina - 98% de quartzo rolado, hialino, muitos com aderência de 
óxido de ferro; 2% de magnetita; traços de detritos. 

Areias grossa e fina - 99% de quartzo hialino, rolado muitos com aderência de 
óxido de ferro; 1% de magnetita e concreções de magnetita com uma capa de man~ 
ganês; traços de detritos. 

Areias grossa e fina - 100% de quartzo hialino, rolado; traços de magnetíta e 
detritos. 

Areias grossa e fina - 100% de quartzo rolado, hialino, maioria com aderência de 
óxido de ferro; traços de magnetita e detritos. 

Areias grossa e fina - 98% de quanzo hialino, muitos com aderência de óxiao de 
ferro, 2% de granada e magnetita. 

3.4.2.4 - Latossolo Roxo álico e distrófico 

Esta classe é constituída por solos minerais, não hidromórficos, com hori
zonte B Jatossólico e teores de Fe20 3 superiores a 18%. São solos cujas ca
racterísticas mais se assemelham à dos Latossolos Roxos modais, Apre
sentam, no entanto, valores da relação molecular Ki mais elevados, em torno 
de 2,0 e, freqüentemente, estrutura mais desenvolvida, principalmente no 
topo do horizonte 8, Tais feições permitem considerá-los como uma varia
ção subtropical dentro da classe dos Latossolos Roxos. 

Apresentam seqüência de horizontes do tipo A, B e C, são muito pro
fundos e profundos, pouco diferenciados e com transição normalmente gra
dual e plana entre os horizontes. O horizonte A é moderado ou proeminen
te e assenta sobre o horizonte B com estrutura forte muito. pequena gra
nular com aspecto "pó de café" ou fraca até moderada em blocos suban
gulares, friável, com cerosidade no máximo fraca e pouca. 

Os valores da soma de bases são baixos, situando-se entre 1 e 2 mE I 100 
g de solo, sendo a saturação em bases inferior a 50%. O alumínio trocável 
é elevado, variando de 1 a 3 mE I 100 g de solo, o que confere a esses solos 
em muitos casos o caráter álico. 

Sua ocorrência é bastante expressiva estendendo-se por grande parte 
do Planalto das Missões, onde figura normalmente como unidade simples. 

São solos derivados do basalto da Formação Serra Geral, referida ao 
Juracretáceo, de textura muito argilosa e com elevados teores de Fe20 3. 
Em áreas de contato com os arenitos da Formação Tupanciretã a textura 
é um pouco mais leve e os teores de ferro ligeiramente inferiores. 

O relevo característico é o suave ondulado, ocorrendo em pequena pro
porção áreas de relevo ondulado; além disso apresentam boas caracterís
ticas físicas, o que os tornam amplamente favoráveis à utilização agrícola, 
desde que corrigidas suas deficiências de fertilidade. Para um aproveita
mento racional destes solos a calagem em médias a pequenas quantida-
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des torna-se uma prática necessária para elevação do pH e redução dos teo
res de alumínio, bem como as adubações principalmente de fósforo e 
potássio. 

Tais práticas já são bastante comuns na área, principalmente nos mu
nicípios ao longo do eixo ljuí- São Nicolau e adjacências onde predomi
nam as pequenas e médias propriedades rurais, que estão sob forte influência 
e apoio técnico das cooperativas. Atualmente existe uma tendência à di
versificação das culturas, uma vez que a estrutura de produção agrícola é 
fortemente dependente da produção de duas culturas: a soja e o trigo, Os 
cultivos de centeio, cevada, aveia, frutíferas e a criação de gado leiteiro têm 
surgido como alternativa, além das culturas já citadas. 

Esses solos perfazem um total de aproximadamente 14.329,6 km2, 
equivalentes a 5,29% da área total mapeada, 

Na classificação tentativa destes solos pela "Soil Taxonomy" (1975) os 
perfis amestrados correspondem ao grande grupo Haplorthox, 

PERFIL N? 05 

Descrição geral: 

Origem- (MA. Divisão de PesquisaPedológica, 19?31 Perfil RS·35. 

Classificação original - Latossolo Roxo distrófico textura argilosa relevo ondulado. 

Classificação atual - Latossolo Roxo dístrófico A moderado textura muito argilosa relevo suave 
ondulado. Haplorthox. 

Unidade de mapeamento - LRdl. 

Localização, município, estado e coordenadas - A 6 km de Santo Ângelo, na Estrada Santo 
Angelo-São Luiz Gonzaga. Santo Angelo-AS. 28"15'S e 54'19'WGr. Folha SH.21·X·8. 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Coletado em corte de estrada na meia encos· 
ta de uma elevação com 5% de declive, sob cobertura vegetal de pastagem. 

Altitude-300m. 

Litologia - Basalto. 

Formação geológica - Grupo São Bento. Formação Serra Geral. 

Período - Jurássico·Cretáceo. Mesozóico. 

Material de origem - Produtos de decomposição do basalto. 

Relevo focal - Suave ondulado. 

Relevo regional - Suave ondulado. 

Drenagem - eem drenado. 

Vegetação primária - Mata subtropical (Floresta Estacionai Decidual), 

Uso atual - Pastagem. 

Descrição morfológica: 

A1 

81 

62 

831 

832 

0-40 em: bruno-avermelhado-escuro 12,5YR 3 I 4, úmido), vermelho-escuro (2,5YR 
3/6, úmido amassado), vermelho·escuro (2,5YR 3/6, seco), vermelho·amarelado 
(5YR 4/8, seco triturado); muito argiloso; fraca pequena e média granular; poro· 
so; ligeiramente duro, firme. plástico e ligeiramente pegajoso; transição difusa e 
plana. 

40-80 em; vermelho-escuro (2,5YR 3 I 6, úmido), vermelho-escuro (2,5YR 3 I 6, 
seco), vermelho (2,5YR 4/6, seco triturado); muito argiloso; moderada pequena 
e média blocos subangulares; cerosidade fraca e pouca; pouco poroso; duro, fir· 
me. ligeiramente plástico e não pegajoso; transição gradual e plana. 

80·120 em; bruno·avermefhado·escuro (2,5YR 3/4, úmido}, bruno·avermelhado· 
escuro (2,5YR 3 I 4, úmido amassado), bruno-avermelhado-escuro (2,5YR 3 I 5, 
seco), vermelho 12,5YR 4 I 6, seco triturado); muito argiloso; fraca grande blocos 
subanguJares com aspecto de maciça porosa pouco coerente; poroso; muito du· 
ro, firme a friãvel, ligeiramente plástico e não pegajoso; transição difusa e plana. 

120·170 em; vermelho-escuro 12,5YR 3 I 6, úmido), vermelho-escuro 12,5YR 3 I 6, 
úmido amassado), vermelho·escuro 12,5YR 3 I 5, seco), vermelho·amarelado (5YR 
4 I 6, seco triturado); muito argiloso; fraca grande blocos subangulares com as· 
pecto de maciça muito porosa pouco coerente; muito poroso; muito duro, friável, 
ligeiramente plástico e não plástico não pegajoso; transição dífusa e plana. 

170~210 em+; bruno·avermelhado·escuro (2,5YR 3 I 4, úmido), bruno~ 
avermelhado·escuro (2,5YR 3 I 4, úmido amassado), vermelho·escuro (2,5YR 3/6, 
seco), vermelho-amarelado (5YR 4/6, seco triturado); muito argiloso; fraca mui· 
to grande blocos angulares e fraca grande blocos subangulares com aspecto de 
maciça muito porosa pouco coerente; muito poroso; muito duro; friável, ligeira· 
mente plástico e não pegajoso. 

Raizes: abundantes no A1, comuns no 81 e 82, ausentes no 831 e 832. 



Análises físicas e químicas Lab.: SNLCS 134.015/019) 

Horizonte 
Frações da Comp. granulométrica 

amostra total % ltfsa %) 

Símb. 

A1 
81 
82 
831 
832 

Argila 
dispersa 

em 
água 

% 

28 
o 
o 
o 
o 

Prol. 
em 

0-40 
-80 
-120 
-170 
-210+ 

Grau de 
flocu-
lação 

% 

55 
100 
100 
100 
100 

Cal h. 
>20 
mm 

o 
o 
o 
o 
o 

%Silte 
---
%Argila 

0,40 
0,26 
0,25 
0,18 
0,23 

Case. 
20-2 
mm 

Terra 
fina 
<2 

mm 

100 
100 
100 
100 
100 

pH 11:2,5) 

H20 I KCIN 

5,3 4,4 
5,4 4,5 
5.4 4.4 
5,4 4,3 
5,5 4,3 

Complexo sortivo mE/100g 

Areia 
grossa 
2-0,20 

mm 

7 
5 
5 
4 
4 

Areia 
fina 

0,20-
0,05 
mm 

6 
4 
4 

14 
5 

Silte 
0,05-
0,002 
mm 

25 
19 
17 
15 
16 

Argila 
<0,002 

mm 

62 
72 
74 
77 
75 

Complexo sortivo mE/100g 

ca++ I Mg++ I K+ 

I 
Na+ 

1,7 1,0 0,39 0,01 
1,2 0,4 0,04 0,01 
1,1 0,5 0,04 0,02 
0,8 0,3 0,04 0,02 
0,6 0.4 0,04 0,02 

Valor V c 
lsat. de lorgã- N c 

Valor S I AI+++ I H+ I ValorT bases) nico) % 
--

N 
(soma) (soma) % % 

3,1 . 0,8 5,0 8,9 35 1,23 0,12 10 
1,7 0,7 3,2 5,6 30 0,53 0,06 9 
1.7 1,1 3,5 6,3 26 0,51 0,06 9 
1,2 1,2 3,2 5,6 20 0,31 0,04 8 
1,1 1,3 3,1 5,5 20 0,33 0,04 8 

Ataque por H2S04 id = 1 ,47) 
Sat. 

e Na2C03 15%) % e/sódio 
Si02 Si02 A120 3 Equiv. de I% de 
-- -- -- CaC03 Na+ tro-
A120 3 R203 Fe2o3 % cável no 

Si02 AI20 3 Fe20 3 Ti02 P205 valorT) 
IKil (Kr) 100Na+ /T 

24,5 21,1 24,6 4.47 0,22 1,97 1,13 2,28 <1 
26.4 23,0 23,1 3,92 0,20 1,95 1,19 2,64 <1 
26,9 23,7 22.7 3,84 0,21 1,93 1,19 2.78 <1 
27,9 23.4 21,4 3,69 O, 19 2,02 1,28 3,05 < 1 
27,3 23,4 22,1 3,63 0,21 1,98 1,21 2,84 < 1 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

C. E. do 
extrato 

Água 
ca++ Mg++ K+ Na+ 

mmhos/ 
% 

em 
a25"C -mE/lOOg -

HC03 - S04 

co3• 

100·AI+++ 
----
S + At+++ 

20 
20 
39 
50 
45 

p 
assim i-

lâvel 
ppm 

Equiv. 
de 

umid. 
% 

29 
33 
34 
35 
35 

Análise mineralógica: 

A1 

81 

B2 

Areias grossa e fina - 90% de magnetita; 5% de quartzo hialino com as faces ado
çadas; 5% de detritos. 
Cascalho - concreções ferruginosas limoníticas, hematíticas e escuras; magne
tita; concreções manganosas; quartzo com verniz ferruginoso; quartzo miloniti
zado, uns com faces adoçadas; fragmentos de delessita ou viridita; quartzo hialino. 

Areias grossa e fina - 95% de magnetita; 5% de fragmentos de sílica; quartzo hia
lino, com faces adoçadas, alguns rolados e alguns triturados. 
Cascalho - Composição idêntica à amostra anterior (A1). 

Areias grossa e fina - 95% de magnetita; 5% de quartzo hialino, a maioria com 
as faces adoçadas, alguns rolados; traços de concreções argilosas; concreções 
hematíticas; concreções /imoníticas; material verde argiloso com aderência de man
ganês, fragmentos de opala, detritos. 

831 

Cascalho - Concreções ferruginosas limonfticas, hematfticas e escuras; quartzo 
hialino; quartzo milonitizado uns com faces adoçadas; opala; ágata. 

Areias grossa e fina - 95% de magnetita; 5% de quartzo hialino, alguns rolados, 
poucos idiomorfos, fragmentos de sflica, concreções argilosas, material verde ar
giloso, fragmentos de opala; concreções hematíticas; concreções argila-leitosas. 
Cascalho - Composição idêntica à amostra anterior (82). 

832 Areias grossa e fina - 95% de magnetita, 5% de quartzo hialino alguns grãos ro
lados, traços de concreções argilosas e fragmentos de opala. 
Cascalho - Composição idêntica ã amostra anterior. 

PERFIL N? 07 

Descrição geral: 

Data- 23/10/80 

Origem - IEMBRAPA I SNLCS) Perfil n? 06 

Classificação original - latossolo Roxo. 

Classificação atual - latossolo Roxo álico A moderado textura muito argilosa relevo suave ondu· 
lado. Haplonhox. 

Unidade de mapeamento - LRd1. 

Localização, munidpio, estado e coordenadas- Estrada ljui-Santo Augusto (BR-1551, a 3,6 km 
de ljui (entroncamento). ljui-RS. 28"21'S e 53"55'WGr. Folha SH.22-V-A. 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Coletado em terço superior de elevação com 
declives de 1% sob cobertura de resqufcios de floresta. 

Altitude - 270 m. 

Litologia - Basalto. 

Formação geológica - Grupo São Bento. Formação Serra Geral. 

Período - Jurássico-Cretáceo. Mesozóico. 

Material de origem - Saprólito proveniente de basalto. 

Relevo local - Praticamente plano. 

Relevo regional - Suave ondulado. 

Erosão - Nula. 

Drenagem - Acentuadamente drenado. 

Vegetação primãria- Floresta subtropical-tropical I Floresta Estacionai Decidual). 

Uso atual - Trigc 

Descrição morfológica: 

A1 

A3 

81 

821 

822 

823 

83 

0-17 em; bruno-avermelhado-escuro (1,5YR 3/4, úmido), bruno-avermelhado
escuro 12,5YR 3/4, seco); muito argiloso; fraca muito pequena a pequena granu
lar; ligeiramente duro, muito friável, plástico a muito plástico e pegajoso; transi
ção plana e difusa. 

17-40 em; bruno-avermelhado-escuro I1,5YR 3/4, úmido), bruno-avermelhado
escuro (2,5YA 3 I 4, seco); muito argiloso; fraca muito pequena e pequena granu
lar; ligeiramente duro, muito friável, plástico e muito plástico e pegajoso; transi
ção plana e gradual. 

40-58 em; bruno-avermelhado-escuro (1,5YR 3/4, úmido); muito argiloso; fraca 
pequena a média blocossubangulares; cerosidade pouca e fraca; ligeiramente duro 
a duro, friável, plástico a muito plástico e pegajoso; transição plana e gradual. 

58-120cm; vermelho-escuro (1,5YR 3 I 5, úmido); muito argiloso; fraca a modera
da pequena a grande blocos subangulares; cerosidade pouca e fraca; duro, firme, 
plástico e pegajoso; transição plana e difusa. 

120-180 em; vermelho-escuro I1,5YR 3/5, úmido); muito argiloso; fraca pequena 
a grande blocos subangulares; cerosidade pouca e fraca; duro, friável a firme, plás
tico a muito plástico e pegajoso; transição plana e difusa. 

180-440 em; vermelho-escuro I1,5YR 3/ 5, úmido); muito argiloso; fraca pequena 
a média blocos subangulares e granular; cerosidade pouca e fraca; duro, friável, 
plástico a muito plástico e pegajoso; transição plana e difusa. 

440-530 em; vermelho-escuro I1,5YR 3/5, úmido); muito argiloso; plãstico e 
pegajoso. 

Raizes: abundantes no A1 e A3, comuns no 81, poucas no 821 e 822. 

Obs.: perfil coletado úmido, após chuva; 
concreções de manganês ao longo do perfil, principalmente no 821, 822 e 823; 
presença de camada vegetal em decomposição (3 em) sobre o A1; 
trincheira com 220 em de profundidade; 
coleta das amostras de rochas em cortt;! de estr-~da próximo. 

PEDOLOGIA/ 425 



Análises físicas e químicaS Lab.: SNLCS 180.1589/5951 

Horizonte 
Frações da Comp. granulométrica 

amostra total % ltfsa %1 

Terra Areia Areia Silte 
Cal h. Case. fina grossa fina 0,05- Argila 

Simb. Prof. >20 20-2 <2 2-0,20 0,20- 0,002 <0,002 
em mm mm mm mm 0,05 mm mm 

mm 

A1 0-17 o tr 100 4 5 22 69 
A3 -40 o tr 100 5 6 22 67 
B1 -58 o tr 100 5 6 19 70 
821 -120 o tr 100 4 5 14 77 
822 -180 o 1 99 3 3 12 82 
823 -440 o 1 99 4 4 13 79 
83 -530 o 99 2 6 18 74 

Argila pH 11:2,51 Complexo sortivo mE/100g 
Grau de % Silte dispersa 

em flocu- ---

H20 I KCIN ca++ I Mg++ I 
I 

%Argila 
água lação K+ Na+ 

% % 

25 64 0,32 4,0 3,5 0,8 0,3 O, 17 0,03 
2 97 0,33 4.4 3.7 0,7 0,4 O, 10 0,02 
1 99 0,27 4.7 3,8 1.4 0,1 0,03 0,02 
o 100 0,18 4,9 3,8 1,1 0,1 0,03 0,02 
o 100 O, 15 5,0 4,1 1,6 0,3 0,03 0,01 
o 100 0,16 5,1 4,0 1,1 0,3 0,03 0,02 
o 100 0,24 5,2 3,9 1,3 0,6 0,04 0,02 

Complexo sortivo mE!lOOg Valor V c 
(sat. de (orgâ- N c 

I ValorT bases) nico) % -
Valor S I AI+ + + I H+ N 
(soma) (soma) % % 

1,3 4,8 8.7 14,8 9 1,61 0,22 7 

1,2 4,2 6,5 11,9 10 1,15 0,15 8 

1,6 3,2 5,2 10,0 16 0,85 0,11 8 

1,3 3,0 4,7 9,0 14 0,55 0,08 7 

1,9 1,9 4,5 8,3 23 0,29 0,06 5 

1,5 2,1 3,9 7,5 20 0,17 0,04 4 

2,0 3,1 3,8 8,9 22 0,12 0,04 

Ataque por H2S0411: 1 I Sat. 
e NaOH 10,8%1% e/sódio 

Si02 Si02 Al,03 Equiv. de 1% de 
-- -- -- CaC03 Na+ tro-
AI20 3 R203 Fe20 3 % cável no 

Si02 Al20 3 Fe20 3 Ti02 P205 valorT) 
IKil IKrl 100Na+ /T 

22,3 19,3 23,3 2,51 0,13 1,96 1,11 1,30 <1 
21,6 18,5 23,6 4,41 0,13 1,98 1,09 1,23 <1 
23,6 20.4 24,4 3,56 0,12 1,97 1,12 1,31 <1 
25,5 22,7 21,6 3,16 0,10 1,91 1,19 1,65 <1 
28.4 25,1 24,0 2,72 0,10 1,92 1,19 1,64 <1 
28,2 24,3 24,4 3,19 0,11 1,97 1,20 1,56 <1 
28.4 24,1 21,9 2,99 0,09 2,00 1,27 1,73 <1 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :51 

p 

C. E. do 100·AI+ + + assim i- Equiv. 
extrato 

Âgua 
ca+ + Mg+ + K+ Na+ HC03 - so.= S + At+++ lâvel de 

mmhos/ 
% co3 ~ 

ppm umid. 
em % 

a 25'C -mE/100g --
79 2 32,7 
78 1 30,7 
67 1 . 30,3 
70 1 33.4 
50 2 35,6 
58 2 37,1 
61 2 39,4 

3.4.2.5 - L.atossolo Vermelho-Amarelo álico 

Compreende solos minerais, não hidromórficos, caracterizados pela pre
sença de horizonte B latossólico e teores de Fe20 3 inferiores a 9,0%. 
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São solos profundos, bem drenados, de textura argilosa, bastante per
meáveis e muito porosos, tendo baixo gradiente textura! e pouca diferen
ciação entre os horizontes. 

A seqüência de horizonte é do tipo A, B e C com horizonte A geralmente 
proeminente e estrutura fraca pequena granular ou em blocos subangula
res. O horizonte B usualmente tem estrutura fraca pequena e média em blo
cos subangulares, é friável e tem coloração brunada e bruno-amarelada nos 
matizes 7,5YR e 10YR. 

Apresentam acidez elevada, valores da soma de bases comumente in
feriores à unidade e saturação com alumínio elevada. 

São desenvolvidos de litologias do Grupo Guatá, ocorrendo na Depres
são do Sudeste Catarinense, ressaltando-se os municípios de Lauro Mül
ler e Aiurê como áreas de maior ocorrência. Localizam-se em área de rele
vo ondulado sendo terceiro componente das unidades de mapeamento 
PVLa2 e PVLa3. 

Esses solos são utilizados com culturas diversificadas, ao nível de pe
quenas propriedades, destacando-se o fumo, milho e feijão. Apresentam 
como principais limitações ao uso agrícola sua baixa fertilidade natural e 
o relevo em que ocorrem, exigindo práticas de calagem e adubação inten
sivas além do controle efetivo da erosão. 

3.4.2.6 - Terra Bruna Estruturada álica 

Essa classe compreende solos minerais, não hidromórficos, com horizon
te subsuperficial do tipo B textura I nem sempre bem identificado como tal, 
argila de atividade baixa e pequeno gradiente textura!. 

São solos profundos e medianamente profundos, bem drenados, de tex
tura muito argilosa e estrutura em blocos subangulares moderadamente 
desenvolvida, sendo a cerosidade geralmente fraca e pouca no horizonte B. 

Apresentam em geral seqüência de horizontes A, Bt e C com horizon
te A proeminente e ainda solos com horizonte A mais espesso com teores 
de carbono suficientes para lhes conferir o caráter húmico. 

Muitos destes solos apresentam um horizonte B, nem sempre positi
vamente identificado como B textura!. Ainda que possuam um bom grau 
de desenvolvimento de estrutura, a cerosidade a campo é de difícil identi
ficação, mesmo com auxílio de lupa com 10 aumentos. Este fato, aliado ao 
baixo gradiente e à baixa relação silte I argila, não o enquadra bem na defi
nição de B textura I, porém seu expressivo desenvolvimento parece indicar 
um horizonte mais evoluído que o horizonte B câmbico e supõe tratar-se, 
portanto, de um tipo de horizonte B intermediário entre os dois, necessi
tando melhores estudos, e análise de maior número de dados, visando a 
buscar parâmetros distintivos a serem utilizados na separação de solos deste 
tipo. 

Apresentam ainda escassez de minerais primários menos resistentes ao 
intemperismo exceto a presença ocasional de blocos de rocha semi
intemperizada no interior do perfil. Aparentam valores mais elevados da ati
vidade da argila do que realmente possuem, o que é evidenciado pela ocor
rência de fendilhamentos em cortes expostos dada a alta capacidade de 
contração da massa do solo com a perda de umidade. 

São solos de cores brunadas nos matizes 9YR a 5YR. Apresentam teo
res de Fe20 3 superiores a 15% quando derivados de rochas efusivas bási
cas (basalto) da Formação Serra Geral, ou inferiores a 15% quando deriva
dos de rochas efusivas ácidas (riodacitos, riolitos) da mesma formação 
geolÓgica. 

Apresentam acidez elevada, muito baixa soma de bases, com valores 
comumente inferiores à unidade e são extremamente álicos, com teores 
de alumínio trocável geralmente superiores a 5 mE I 100 g de solo. 

São encontrados em altitudes geralmente superiores a 800 m, sob cli
ma do tipo Cfb de Kc':ippen, com temperatura média anual ao redor de 14,5°C. 

Ocorrem em áreas de relevo suave ondulado e ondulado na região do 
Planalto dos Campos Gerais, abrangendo áreas dos municípios de Cane
la, São Francisco de Paula, Bom Jesus, Cambará do Sul e São Joaquim. 
No Planalto Dissecado Rio Iguaçu- Rio Uruguai ocorrem em áreas de re
levo ondulado até forte ondulado, próximo a São Joaquim e Bom Jardim 
da Serra. Em ambos os casos são componentes subdominantes nas uni
dades de mapeamento CBHa1, 2, 3 e 4. 

São utilizados quase que exclusivamente com pastagens naturais, apre
sentando fortes limitações de uso com culturas anuais, principalmente pela 



baixa fertilidade natural, parecendo também exercer influência adversa ao 
uso, a combinação de altas precipitações pluviométricas, baixas tempera
turas e alta umidade relativa do ar ocorrentes na área. 

Na classificação tentativa destes solos pela "Soil Taxonomy" (1975) os 
perfis amestrados correspondem aos grandes grupos Palehumult e 
Haplumbrept. 

PERFIL N? 20 

Descrição geral: 

Data- 02111180. 

Origem- IEM8RAPA I SNLCSl Perfil n? 8. 

Classificação original - Terra Bruna Estruturada. 

Classificação atual -Terra Bruna Estruturada ãlica A proeminente textura muito argilosa relevo on
dulado a forte ondulado. Pafehumult. 

Unidade de mapeamento - C8Ha1 I C8Ha3. 

Localização, município, estado e coordenadas- Estrada Lages-Vacaria (BR-116), a 25,6 km do 
rio Caveiras e a 2,1 km do rio Vacas Gordas. Lages-SC. 28°02'5 e 50°34'WGr. Folha SH.22-X-A. 

Situação, declive, cobertura vegetal sobre o perfil - Coletado em terço médio com 16% de declive 

sob cobertura de gramfneas. 

Altitude - B80 m. 

Litologia - Basalto. 

Formação geológica - Grupo São Bento. Formação Serra Geral. 

Período - Jurássico-Cretáceo. Mesozóico. 

Material de origem - Saprólíto proveniente do basalto. 

Relevo local - Ondulado. 

Relevo regional - Forte ondulado. 

Drenagem - Bem drenado. 

Vegetação primária - Campo subtropical com araucárias (Savana). 

Descrição morfológica: 

A1 0·10 em; bruno 17,5YR 412, úmido), bruno (7,5YR 4 I 3, seco); muito argiloso; 
fraca pequena a média granular e blocos subangulares; duro a muito duro, friâvel, 
plástico e muito pegajoso; transição plana e gradual. 

A3 10·30 em; bruno 17,5YR 4 I 3, úmido). bruno 17.5YR 4 I 4, seco); muito argiloso; 
fraca pequena a média blocos subangulares; duro a muito duro, friável, plástico 
e muito pegajoso; transição plana e gradual. 

81 30-51 em; bruno-escuro (7,5YA 4 I 4, úmido); muito argiloso; prismática que se 
desfaz em fraca a moderada pequena e média blocos subangulares; cerosidade fraca 
e pouca; muito duro, friâvel a firme, plãstico e muito pegajoso; transição plana e 
gradual. 

821 51·95 em; bruno (7,5YR 4 I 4, úmido); muito argiloso; prismática que se desfaz em 
fraca a moderada pequena a média blocos subangulares; cerosidade pouca e fra
ca; muito duro, friável a firme, plástico e muito pegajoso; transição plana e difusa. 

822 95-133 em; bruno 17.5YR 4 I 4, úmido); muito argiloso; prismática que se desfaz 
em fraca pequena a média blocos subangulares; cerosidade pouca e fraca; muito 
duro, friâvel a firme, plástico e muito pegajoso; transição plana e difusa. 

B23 133-182 em; bruno (6,5YR 4 I 4, úmido); muito argiloso; prismática que se desfaz 
em fraca pequena blocos subangulares; cerosidade muito pouca e fraca; muito duro, 
friàvel, plàstico e muito pegajoso; transição plana e difusa. 

824 182-222 em; bruno-avermelhado (5YR 4 I 4, úmido); muito argiloso; muito duro, 
friável, plástico e muito pegajoso. 

83 222·280 em; bruno-avermelhado 12,5YR 4 I 4, úmido). mosqueado abundante dis· 
tinto, branco, vermelho, preto e bruno; muito argiloso; plástico e pegajoso. 

C1 280-320 em; cor variegada composta de cinza, preto, branco e bruno. 

C2 320·380 em + 

Raízes: abundantes no A1; muitas no A3; poucas no 81, 821 e 822; raras no 823 e 824. 

Obs.: trincheira com 180 em de profundidade; 
coletada amostra de rocha; 
estrutura observada no barranco é prismática composta de blocos subangulares mas de mo
derada a forte; e cerosidade no barranco é idêntica â encontrada na trincheira. 

Análises físicas e químicas Lab.: SNLCS 180.16031612) 

Horizonte 
Frações da Comp. granulométrica 

amostra total % ltfsa %) 

Terra Areia Areia Silte 
Cal h. Case. fina grossa fina 0,05· Argila 

Slmb. Prol. >20 20·2 <2 2·0,20 0,20· 0,002 <0,002 
em mm mm mm mm 0,05 mm mm 

mm 

A1 0·10 o Ir 100 5 5 21 69 
A3 ·30 o Ir 100 5 4 21 70 
81 ·51 o tr 100 4 3 13 80 
821 ·95 o 1 99 2 2 13 B3 
822 ·133 o Ir 100 4 4 14 78 
B23 ·182 o tr 100 4 5 16 75 
824 ·222 o 1 99 4 5 18 73 
83 ·280 tr 1 99 4 9 25 62 
C1 ·320 8 6 86 15 14 29 42 
C2 .38()+ 34 3 63 19 14 32 35 

Argila pH 11:2,5! Complexo sortivo mEI100g 
dispersa Grau de %Silte 

em flocu· ---

I KCIN I Mg+ + 

I 
água !ação 

%Argila 
H20 ca+ + K+ Na+ 

% % 

31 55 0,30 5,0 4,1 2,2 0.7 0,20 0,03 
32 54 0,30 5,1 4,1 0,9 0,11 0,04 
58 28 O, 16 5,2 4,1 0,6 0,07 0,02 
2 98 0,16 5,3 4,2 0,6 0,06 0,03 
o 100 0,18 5,4 4,3 0,4 0,04 0,03 
o 100 0.21 5.5 4.2 0,6 0,06 0,04 
o 100 0,25 5,4 4,1 0,5 0,08 0,03 
o 100 0.40 5,3 3,9 0,9 0,10 0,03 
o 100 0,69 5,3 3,9 1.0 0,2 0,10 0,09 
o 100 0,91 5,3 3,8 2,3 2,2 o 12 006 

Complexo sortivo mE/100g Valor V c 
(sat. de lorgã· N c 

Valor S I AI+ + + I H+ I ValorT bases) nico) % --
N 

(soma) (soma) % % 

3,1 3,7 9,9 16,7 19 2,33 0,24 10 
1,1 4.4 8.4 13,9 8 1,98 0,20 10 
0.7 5,3 7,2 13,2 5 1,52 0,16 10 
0,7 4,9 7,0 12,6 6 1,04 0,13 8 
0,5 2,1 6.4 9.0 6 0,46 0,09 5 
0.7 3,3 6,6 10,6 7 0.42 0,09 5 
0,6 5,9 6.0 12,5 5 0,31 0,09 3 
1,0 19.4 1,5 21.9 5 0,22 0,06 4 
1.4 13,8 3,3 18,5 8 0,12 0,04 3 
4.7 23.3 1 4 294 16 008 o 03 3 

Ataque por H2S0411 :1) Sat. 
e NaOH 10,8%) % e/sódio 

Si02 Si02 AI20 3 Equiv. de l%de 
-- -- -- CaC03 Na+ tro-
AI20 3 R203 Fe20 3 % cável no 

Si02 A120 3 Fe2o 3 Ti02 P205 valor TI 
IKil IKr) 100Na+ IT 

20,9 18,9 23,6 3,47 0,17 1,88 1,05 1,26 < 1 
21,7 20,2 25.4 3,36 0,14 1,83 1,01 1,25 <1 
24,0 22,1 24,6 3,06 0,14 1,85 1,08 1,41 <1 
25,3 23,2 24,5 2,56 0,14 1,85 1,11 1,49 <1 
24.4 21,7 25,9 3.61 0.14 1,91 1,09 1,31 <1 
25.4 21,1 27,2 3,79 0,13 2,05 1,12 1,22 <1 
26,7 22.4 27,0 3.45 0,13 2,03 1,15 1,30 <1 
30,8 22,1 26,1 3,15 0,15 2,37 1,35 1,33 <1 
29.6 22,5 29,5 3.38 0,31 2,24 1,22 1,20 < 1 
32,0 21,1 27,5 332 o 19 254 140 122 < 1 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

p 

C. E. do 100·AI+ + + assim i- Equiv. 
extrato Água 

ca+ + Mg+ + K+ Na+ HC03- so4 = ---- lável de S +AI+++ 
mmhos/ 

% co3 = ppm umid. 
em % 

a25"C -mE/100g -
54 <1 34,6 
80 1 32,9 
BB <1 35,9 
BB <1 38,6 
81 2 38,3 
B3 1 38,4 
91 1 40,6 
95 2 42,5 
91 4 42,6 
B3 2 40,2 

PEDOLOGIA/427 



PERFIL N? 24 

Descrição geral: 

Data- 29107181. 

Origem - !EMBRAPA I SNLCSI Perfil n? 7. 

Classificação original - Terra Bruna Estruturada. 

Classificação atual - Terra Bruna Estruturada á/ica A proeminente textura muito argilosa relevo forte 
ondulado. Haplumbrept. 

Unidade de mapeamento - CBHa4. 

Localização, município, estado e coordenadas - Estrada São Joaquim- Cruzeiro- Urubici, a 26,7 
km de São Joaquim e a 11,6kmdeCruzeiro,ladodireito. SãoJoaquim·SC. 28°11'5 e49°46'WGr. 
Folha SH.22-X-A. 

Situação, declive, cobertura vegetal sobre o perfil - Coletado em terço médio de encosta com 22% 
de declive sob cobertura de gramíneas. 

Altitude - 1.230 m. 

litologia - Basalto. 

Formação geológica - Grupo São Bento. Formação Serra Geral. 

Período - Jurássico-Cretáceo. Mesozóico. 

Material de origem - Saprólito proveniente do basalto. 

Relevo local - Forte ondulado. 

Relevo regional - Forte ondulado. 

Erosão - Forte. 

Vegetação primária- Floresta subtropical com araucária (Floresta Ombrófila Mista). 

Uso atual - Pastagem natural. 

Descrição morfológica: 

Ap 

A3 

81 

82 

831 

832 

c 

0-15 em; bruno-escuro (7,5YR 4 I 2, úmido). bruno (7,5YR 4 I 4, seco); muito ar
giloso; fraca pequena e média granular e alguns blocos subangulares; ligeiramen· 
te duro a duro, muito friável, plástico e muito pegajoso; transição plana e gradual. 

15-30 em; bruno 17,5YR 4 I 4, úmido), bruno (7,5YR 5 I 4, seco); muito argiloso; 
fraca pequena a média granular e blocos subangulares; ligeiramente duro a duro, 
muito friável, plástico e muito pegajoso; transição plana e clara. 

30·42 em; bruno·avermelhado·escuro (5YR 3,5 I 3, úmido); muito argiloso; pris· 
mâtica que se desfaz em moderada pequena e média blocos subangulares; cerosi· 
dade pouca e fraca; muito duro, friâvel a firme, plástico e muito pegajoso; transi· 
ção plana e gradual. 

42-65 em; bruno-avermelhado (5YR 4 I 4, úmido); argila; prismática que se desfaz 
em moderada pequena a média blocos subangulares; cerosidade pouca e fraca; 
muito duro, friável a firme, plástico e muito pegajoso; transição ondulada e clara 
142-60 em; 42-68 em). 

65·92 em; bruno (7,5YR 4 1 4, úmido), mosqueado pouco, pequeno e proeminen· 
te preto e amarelo·avermelhado; muito argiloso; prismática que se desfaz em fra· 
ca média e grande blocos subangulares; cerosidadefraca e pouca; muito duro, friável 
a firme, plástico e muito pegajoso; transição ondulada e gradual (65·85 em; 65·92 
em). 

92-160 em; bruno (7,5YR 4 I 4, úmido), mosqueado pouco, comum, distinto, 
amarelo-avermelhado (7,5YR6 I 6) e bruno forte (7,5YR 5 I 61; muito argiloso; pris
mática que se desfaz em fraca média a grande blocos subangulares; cerosidade 
pouca e fraca; muito duro, friável a firme, plástico e muito pegajoso; transição on· 
dulada e clara 192-155 em). 

160-180 em+; argila. 

Raízes: muitas no Ap; comuns no A3; poucas no 81 e 82; raras no 831 e 832. 

Obs.: trincheira com 180 em de profundidade; 
perfil coletado úmido e em dia nublado; 
coletada amostra de rocha; 
presença de boulders em decomposição principalmente no 83. 

Análises físicas e químicas Lab : SNLCS 180.159616021 

Horizonte 
Frações da Comp. granulométrica 

amostra total % (tfsa %1 

Terra Areia Areia Silte 
Calh. Case. fina grossa fina 0,05· Argila 

Símb. Prof. >20 20-2 <2 2·0,20 0,20- 0,002 <0,002 
em mm mm mm mm 0,05 mm mm 

mm 

Ap 0-15 o tr 100 8 7 21 64 
A3 -30 o 3 97 13 5 21 61 
81 -42 o 99 10 5 21 64 
82 -65 o 1 99 7 6 34 53 
831 -92 1 4 95 7 5 20 68 
832 ·160 5 3 92 5 23 65 
c -180+ 2 5 93 8 29 56 
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Argila pH 11:2,51 Complexo sortivo mEI100g 
dispersa Grau de % Silte 

em flocu- %Argila I KCIN I Mg++ I I água !ação H20 ca++ K+ Na+ 
% % 

30 53 0,33 5,1 4,0 1,5 0,6 0,24 0,03 
38 38 0,34 5,1 4,0 0,9 0,12 0,03 
7 89 0,33 5,2 4,0 0,8 0,07 0,02 
o 100 0,64 5,3 4,0 0,4 0,05 0,02 
o 100 0,29 5,4 4,0 0,9 0,3 0,05 0,01 
o 100 0,35 5,4 4,0 1,0 0,3 0,04 0,02 
o 100 0,52 5,5 4,0 2,2 1,1 0,12 0,04 

Complexo sortivo mE/ 100g Valor V c 
(sat. de lorgã- N c 

ValorS I AI+++ I H+ I ValorT bases) nico) % --
N 

(soma) I soma) % % 

2,4 3,0 11,9 17,3 14 1,87 0,21 9 
1,1 2,9 8,7 12,7 9 1,75 0,21 8 
0,9 4,1 6,9 11,9 8 1,09 0,13 8 
0,5 5,0 4,0 9,5 12 0,35 0,08 4 
1,3 2,9 6,3 10,5 12 0,19 0,05 4 
1,4 2,4 5,9 9,7 14 0,13 0,04 3 
3,5 2,6 5,6 11,7 30 0,08 0,03 3 

Ataque por H2S04(d = 1,471 
Sat. 

e Na2co3 (5%) % e/sódio 
Si02 Si02 AI20 3 Equiv. de (%de 

-- -- -- CaC03 Na+ tro-
Al203 R203 Fe2o3 % cável no 

Si02 Al20 3 Fe203 Ti02 P205 valor TI 
(Kil (Krl 100Na+ IT 

22,2 20,2 21,7 3,87 0,26 0,36 1,87 1,11 1,46 < 1 
22,8 20,8 21.5 3,97 0,23 0,35 1,86 1,12 1,52 < 1 
25,7 21,8 22,9 4,11 0,20 0,22 2,00 1,20 1,49 < 1 
26,6 19,5 20,9 4,29 0,19 O, 15 2,32 1,38 1,46 <1 
26,7 25,0 22,9 3,87 0,21 0,30 1,82 1,15 1,71 <1 
26,7 22,2 22,9 4,06 O, 18 0,32 2,05 1,23 1,52 <1 
29,3 24,2 21.5 3,10 0,21 0,23 2,06 1,31 1,77 <1 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

p 

C. E. do 100-AI +++ assim i- Equiv. 
extrato 

Água 
ca++ Mg++ K+ Na+ HC03- so.o ---- lável de S + At+++ 

mmhos/ 
% co3o ppm umid. 

em % 
a25°C --mEI100g -

56 2 39,7 
73 1 36:4 
82 1 35,2 
91 7 34,8 
69 8 39, l 
63 5 38,9 
43 6 39,1 

3.4.2.7 Terra Bruna Estruturada intermediária para Podzólico Bruno

Acinzentado Húmica álica 

São solos minerais, não hidromórficos, caracterizando-se pela presença de 

horizonte B textura! e argila de atividade baixa. 

Apresentam como feições particulares de seu caráter intermediário 

maior contraste entre os horizontes, tênue escurecimento no topo do ho
rizonte B, onde a cerosidade é normalmente mais evidente, e valores nor

malmente médios da atividade da argila, características que os distinguem 
das Terras Brunas Estruturadas e dos Podzólicos Bruno-Acinzentados 
típicos. 

A seqüência de horizontes é do tipo A, Bt e C, com horizonte A espes

so (geralmente maior que 35 em) e com elevados teores de carbono orgâ
nico, suficiente para lhes conferir o caráter húmico. Apresentam baixo ou 

médio gradiente textura!, estrutura moderadamente desenvolvida em blo

cos subangulares, e textura muito argilosa no horizonte B. 

São solos de coloração brunada nos matizes 9YR a 5YR sendo os cro

mas normalmente mais baixos no topo escurecido do horizonte B, o que 
é devido à iluviação de matéria orgânica e é melhor evidenciado quando 

o solo está seco (Est. 3.VII B). 



Estão relacionados ao derrame de rochas efusivas ácidas (riodacitos e 
riolitos) da Formação Serra Geral referidas ao Juracretáceo. Os teores de 
Fe20 3 são comumente inferiores a 10%. 

Compreendem solos extremamente ácidos, com saturação de alumí
nio maior que 50% (álicos) no horizonte B, além da baixa reserva de nu, 
trientes minerais essenciais para as plantas. Isto implica em uso de cala
gens maciças e adubação intensiva para aproveitamento agrícola racional. 

Ocorrem em áreas de relevo suave ondulado até forte ondulado no Pla
nalto dos Campos Gerais, abrangendo os municípios de Caxias do Sul, Ben
to Gonçalves, Carlos Barbosa, Veranópolis, Arvorezinha, llópolis, Sobra
dinho, Nova Palma e outros, com altitudes em torno de 700 me cobertos 
originalmente por vegetação do tipo Floresta Ombrófila Mista. 

Ressaltam-se como principais culturas a uva, milho, feijão, batatinha, 
batata-doce e o fumo. Algumas áreas são usadas com reflorestamento, prin
cipalmente com pinheiro e acácia. 

Correspondem, como solos dominantes, a uma área de aproximadamen
te 5.895,2 km2, equivalentes a 2,17% da área total mapeada. 

Na classificação tentativa destes solos pela "Soil Taxonomy" (1975) os 
perfis amestrados correspondem ao grande grupo Haplohumult e 
Palehumult. 

PERFIL N? 13 

Descrição geral: 

Origem - !MA. Divisão de Pesquisa Pedológica. 19731 Perfil RS-150. 

Classificação original - L..ateritico Bruno Avermelhado Húmico distrófico textura argilosa relevo 
ondulado. 

Classificação atual - Terra Bruna Estruturada intermediária para Podzólico Bruno·Acinzentado Hú
mica álica textura argilosa I muito argilosa relevo ondulado. Haplohumult. 

Unidade de mapeamento - TBCHa2. 

Localização, município, estado e coordenadas - Estrada Arvorezinha -llópolis, a 2 km de Arvore
zinha. Arvorezinha·RS. 28°54"S e 52°09'WGr. Folha SH.22·V·B. 

Situação, declive, cobertura vegetal sobre o perfil - Corte de estrada na meia encosta de uma ele
vação com 10 a 12% de declive sob vegetação rasteira secundária da mata. 

Altitude - Aproximadamente 800 m. 

Litologia - Efusivas ácidas (riodacitos e riolitos). 

Formação geológica - Grupo São Bento. Formação Serra Geral. 

Período - Jurássico-Cretáceo. Mesozóico. 

Material de origem - Produtos de alteração de efusivas ácidas com influência de retrabalhamento 
superficial. 

Relevo local - Ondulado. 

Relevo regional - Forte ondulado. 

Drenagem - Bem drenado. 

Vegetação primária- Floresta subtropical alta com araucárias (Floresta Ombrófila Mista). 

Uso atual - Na região observam-se cultivos de milho e erva-mate. 

Descrição morfológica: 

A11 

A12 

B21 

B22 

B3/C 

0-25 em; bruno-amarelado-escuro (10YR 3 I 4, úmido), bruno-claro-acinzentado 
(10YR 5,5 I 3, seco); franco-argilo-siltoso; moderada média e grande granular; po
roso; duro, friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; transição difusa 
e plana. 

25-40 em; bruno-avermelhado-escuro (5YR 3 I 3, úmido); argila siltosa; fraca e mo
derada pequena blocos subangulares; poroso; duro, friável, ligeiramente plástico 
e ligeiramente pegajoso; transição gradual e plana. 

40·65 em; bruno·avermelhado·escuro (5YR 3 I 3, úmido); muito argiloso; mede· 
rada pequena blocos subangulares; cerosidade moderada e abundante; poroso; 
friável a firme, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; transição difusa e plana. 

65-85 em; bruno-avermelhado-escuro (5YR 3/3, úmido); mosqueado médio, abun
dante e distinto (devido à cerosidade), bruno-avermelhado-escuro (5YR 3/4, úmi
do); muito argiloso; moderada pequena blocos subangulares; cerosidade mode
rada e abundante; friável a firme; ligeiramente plástico e pegajoso; transição gra
dual e plana. 

85-130 em; vermelho-amarelado (SYR 4/6, úmido); mosqueado médio, abundante 
e distinto (devido à cerosidade), bruno-avermelhado-escuro (5YR 3 I 4, úmido)e 
grande, pouco e proeminente (devido ao material do C), bruno muito claro (10YR, 
úmido); a1gila a argila siltosa; moderada média blocos subangulares; poroso; ce
rosidade moderada e comum; friável a firme, ligeiramente plástico e ligeiramente 
pegajoso; transição abrupta e irregular. 

c 130-150 em+; bruno muito claro-acinzentado (10YR 7 I 3, úmido) e outras cores 
claras. Rochas bastante intemperizadas. 

Raizes: abundantes no A11, muitas no A12, poucas no 821, escassas no 822, ausentes no 83/ C. 

Análises físicas e químicas Lab.: SNLCS (4.988/9931 

Horizonte 
Frações da Comp. granulométrica 

amostra total % (tfsa %1 

Terra Areia Areia Silte 
Cal h. Case. fina grossa fina 0,05· Argila 

Simb. Prol. >20 20·2 <2 2·0,20 0,20· 0,002 <0,002 
em mm mm mm mm 0,05 mm mm 

mm 

A11 0·25 o 100 5 6 53 36 
A12 ·40 o 100 4 5 45 46 
B21 ·65 o o 100 2 3 31 64 
B22 ·85 o o 100 2 3 29 66 
83/C ·130 o o 100 1 7 40 52 
c ·150+ o o 100 4 32 66 8 

Argila pH 11:2,51 Complexo sortivo mE/100g 
dispersa Grau de % Silte 

em flocu- ---

I KCIN I Mg++ I I 
%Argila 

água !ação 
Hp ca++ K+ Na+ 

% % 

25 31 1.47 4,8 3,7 2,1 1,2 0,24 0,03 
36 22 0,98 4,7 3,6 1,6 1,2 0,11 0,03 
52 19 0.48 4,6 3,6 1,2 0,5 0,09 0,04 
56 15 0,44 4,6 3.7 0,9 0,5 0,07 0,04 
o 100 0,77 4,6 3,8 0,6 0,5 0,04 0,04 
o 100 7,00 4,8 4,0 0,5 0.4 0,06 0,04 

Complexo sortivo mE/100g Valor V c 
(sat. de (orgâ- N c 

Valor S I AI+++ I H+ 

I 
ValorT bases) nico) % 

--
N 

(soma) (soma) % % 

3,6 2,5 3.4 9,5 38 1,11 0,18 8 
2,9 2,6 5,0 10.5 28 1,15 0,12 10 
1,8 7,6 2,8 12,2 15 1,24 0,11 11 
1,5 8.4 3,2 13.1 11 1,21 0,11 11 
1,1 8,6 2,8 12,5 10 0,56 0,06 10 
0,9 8.7 0.8 10,4 9 0,10 0,01 10 

Ataque por H2S041d ~ 1.471 
Sat. 

e Na2C03 15%1% e/sódio 
Si02 Si02 Al20 3 Equiv. de 1% de 

-- -- -- CaC03 Na+ tro-

AIP3 
Sí02 Al20 3 Fe2o3 Ti02 PPs 

!Kil 

16,2 9,8 7,0 0,70 0,07 2,81 
18,5 13,9 7,5 0,68 0,07 2,26 
24,0 19,0 8,5 0,68 0,07 2,14 
26.5 21,4 8,6 0,67 0,07 2,10 
24,7 20,3 8,7 0,71 0,06 2,06 
22,0 16,3 6,9 0,39 0,02 2,29 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

C. E. do 
extrato 

Água 
ca++ Mg++ K+ Na+ HC03 -

mmhos/ 
em 

% co3 = 

a 25•c -mE/100g --

PERFIL N? 39 

Descrição geral: 

Data- 02/11/80 

Origem- (EMBRAPA/SNLCSJ Perfil2- Proj. PBA. 

R203 

IKrl 

1,94 
1,69 
1,67 
1,67 
1.62 
1,80 

504 

Fe2o 3 % 

2,18 
2,88 
3,51 
3,88 
3,69 
3,72 

lOO·AJ+++ 
----
S +.AI+++ 

41 
47 
81 
85 
87 
91 

cável no 
valor TI 

100Na+ /T 

p 
assim i-

lável 
ppm 

2 
1 

<1 
<1 
<1 
<1 

<1 
<1 
<1 
<1 
<1 
<1 

Equiv. 
de 

umid. 
% 

27 
29 
35 
35 
32 
28 
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Classificação original - Podzólico Bruno-Acinzentado âlico. 

Classificação atual - Terra Bruna Estruturada intermediária para Podzólico Bruno-Acinzentado Hú
mica ética textura argilosa I muito argilosa ~elevo ondulado. Palehumult. 

Unidade de mapeamento - T8CHa2. 

Localização, município, estado e coordenadas - 3 km de Farroupilha em direção a Caxias. 
Farroupilha-AS. 27'13'5 e 51'20'WGr. Folha SH.22-V-D. 

Situação, declive, cobertura vegetal sobre o perfil - Corte do lado direito em terço médio de eleva
ção com 20% de declividade, sob cobertura de gramlneas e ciperâceas. 

Altitude - 700 m. 

Litologia - Efusivas ácidas (riolitos e riodacitos). 

Formação geológica - Grupo São Bento. Formação Serra Geral. 

Período - Jurássico-Cretáceo. Mesozóico. 

Material de origem - Cobertura de material retrabalhado sobre produtos de alteração das rochas 
supracitadas. 

Relevo local - Ondulado. 

Relevo regional - Forte ondulado e ondulado. 

Erosão - Não aparente. 

Drenagem - Moderada. 

Vegetação primária - Floresta subtropical perenifólia (Floresta Ombrófila Mista). 

Uso atual - Nenhum; na região, videira e fruticultura de clima temperado. 

Descrição morfológica: 

A1 0-10 em; bruno muito escuro 110YR 2 I 2, úmido), bruno-acinzentado I10YR 5,5 I 2, 
seco); argila siltosa; moderada muito pequena a média granular; macio, muito friâ

vel, plástico e pegajoso; transição clara e plana. 

A3 10-30cm; bruno-amarelado-escuro (9YR 3,5 I 4, úmido), bruno (9YR 5 I 3, seco); 
argila; moderada muito pequena e pequena blocos subangulares; ligeiramente duro, 
friével, plástico e muito pegajoso; transição clara e plana. 

821 30-68cm; bruno-escuro (9YR 3 I 2,5, úmido), bruno (9YR 4 I 3, seco); muito argi
loso; moderada muito pequena e pequena blocos subangulares; cerosidade fraca 
e comum; duro, friâvel, plástico e muito pegajoso; transição difusa e plana. 

822 

83 

68-105 em; bruno (8YR 4 I 4, úmido); muito argiloso; forte pequena blocos suban
gulares e angulares; cerosidade moderada abundante e pouca forte (mormente nas 
superfícies verticais); muito duro. firme, plástico e muito pegajoso; transição clara 
e irregular. 

105-125 em; bruno-avermelhado (6YR 4 I 4, úmido), mosqueado bruno-escuro em 
algumas áreas de cerosidade (7,5YR 3 I 2, úmido); argila; moderada pequena e mui
to pequena blocos angulares e subangulares; cerosidade moderada e comum; muito 
duro, firme, plástico e muito pegajoso; transição abrupta ou clara e ondulada. 

C 125-160 em; rocha bastante alternada de consistência variando de firme a friável; 
coloração variegada de vermelho (2,5YR 4 I 8, úmido), cinzento (2,5YR N 1 6, úmi
do) e amarelo-brunado (10YR 6 I 6, úmido). 

Raízes: predominantemente fasciculares, muitas no A1, comuns no A2 diminuindo gradativamente. 

Obs.: perfil descrito úmido; 
presença de fragmentos de rocha bastante alterados no 83. 

Análises físicas e químicas Lab.: SNLCS (80.147814831 

Horizonte 
Frações da Comp. granulométrica 

amostra total % (tfsa %1 

Terra Areia Areia Silte 
Cal h. Case. fina grossa fina 0,05- Argila 

Simb. Prof. >20 20-2 <2 2-0,20 0,20- 0,002 <0,002 
em mm mm mm mm 0,05 mm mm 

mm 

A1 0-10 o 99 9 7 42 42 
A3 -30 o tr 100 7 6 34 53 
821 -68 o tr 100 5 5 25 65 
822 -105 o tr 100 3 5 26 66 
83 -125 o tr 100 7 6 28 59 
c -160 o tr 100 20 12 37 31 

Argila pH (1:2,51 Complexo sortivo mEI100g 
dispersa Grau de %Silte 

em flocu- ---

I KCIN ca+>l Mg+ + I I 
água I ação 

%Argila 
K+ Na+ 

% % 
H20 

29 31 1,00 5,6 4,5 9,5 1,2 0,68 0,08 
38 28 0,64 5.4 4,8 4,3 0,3 0,19 0,07 
41 37 0,38 5,1 3,8 0,9 0,15 0,08 
15 n 0,39 4,8 3,8 0,3 0,10 0,06 
o JOO 0.47 4,7 3,8 0,3 0,14 0,05 

27 13 1_.19 5,0 3,9 0,5 0,19 0,12 
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Complexo sortivo mE!lOOg Valor V c 
(sat. de (orgâ- N c 

Valor S I AI+ + + I I ValorT bases) nico) % --
H+ N 

(soma) (soma) % % 

11,5 0,1 8,9 20,5 56 3,25 0,32 10 
4,9 3,0 7,3 15,2 32 1,66 0,20 8 
1,1 7,5 8,9 17,5 6 1,46 0,16 9 
0,5 7,0 4,4 11,9 4 0,86 0,11 8 
0,5 6,9 3,7 11,1 0,56 0,10 6 
0,8 12,0 2,8 15,6 0,50 0,07 7 

Ataque por H2S0411 :11 Sat. 
e Na OH 10,8% I % e/sódio 

Si02 Si02 AI20 3 Equiv. de (o/o de 
-- -- -- CaC03 Na+ tro-
AI,03 R203 Fe2o 3 % cável no 

Si02 AI20 3 Fe2o 3 Ti02 P205 valorTJ 
IKil (Krl 100Na+ IT 

16,8 11,6 6,7 1,18 0,10 2,46 1,80 2,71 <1 
18,6 14,5 7,4 1,22 0,07 2,18 1,64 3,07 <1 
23,2 19,3 8,5 1,33 0,08 2,04 1,60 3,56 <1 
24.4 20,6 8,9 1,33 0,05 2,01 1,56 3,63 1 
26,2 20,5 9,1 1,36 0,05 2,17 1,69 3,53 < 1 
23,5 18,2 12,2· 1.45 0,07 2,20 1,54 2,34 1 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

C. E. do 
extrato ca+ + Mg+ + K+ Na+ HCo3 -

Água 
mmhos/ co3 = 

em 
% 

a 25'C +--mEI100g-

504 

100·AI+ + + 
----
S + AJ+++ 

1 
38 
87 
93 
93 
94 

p 
assimi-

lâvel 
ppm 

4 
1 
1 

Equiv. 
de 

umid. 
% 

33,7 
30,7 
33,0 
34,0 
35,8 
40,0 

Análise mineralógica: 

A1 

A3 

821 

822 

83 

c 

Cascalho - 40% de fragmentos de silica, opala, calcedõnia e quartzo de amígda
la de rochas eruptivas; 30% de fragmentos de rochas, de cor clara com vacúolos 
preenchidos por clorita e quartzo (eruptiva); 10% de material proveniente da alte
ração de rochas eruptivas já completamente argilizado; 10% de concreções ferru
ginosas; 10% de concreções argilo-humosas. 
Areia grossa - 48% de material argiloso de cor branca, creme e avermelhada; 20% 
de quartzo, grãos angulosos, idiomórficos, incolores e brancos; 20% de concre
ções argila-ferruginosas; 10% de carvão, detritos e concreções argilosas; 2% de 
magnetita. 
Areia fina - 65% de material argiloso de cor clara; 20% de quartzo, grãos angulo
sos e incolores; 15% de detritos. 

Cascalho - 70% de quartzo, grãos angulosos, proveniente de amígdalas de ro
chas eruptivas junto com sílica amorfa (opala) e criptocristalina (calcedõnia); 30% 
de concreções ferruginosas. 
Areia grossa - 40% de material argiloso; 35% de quartzo e material silicoso pro
veniente de amígdalas de eruptivas; 20% de fragmentos de rochas muito argiliza
do; 5% de magnetita. 

Cascalho - 40% de quartzo e fragmentos de silica amorfa (opala) e criptocristali
na (calcedônia) provenientes de amígdalas de eruptivas, alguns bem arredonda
dos; 30% de fragmentos de rocha; 20% de concreções ferruginosas; 10% de ma
terial argiloso endurecido e mais tenro. 
Areia grossa - 35% de quartzo e fragmentos de sílica amorfa (opala) e criptocris
talina (calcedônial; 30% de material argiloso; 20% de·eoncreções ferruginosas; 
10% de fragmentos de rocha; 5% de magnetita. 
Areia fina - 50% de quartzo, grãos angulosos; 45% de material argiloso; 5% de 
magnetita. 

Cascalho - 50% de quartzo e sílica amorfa (opala) e criptocristalina (alguns arre
dondados); 50% de concreções ferruginosas. 
Areia grossa - 40% de quartzo, grãos angulosos e idiomórficos; 25% de fragmentos 
de rocha completamente argilizados; 20% de material argiloso; 15% de concre
ções ferruginosas. 
Areia fina - 55% de quartzo, grãos angulosos; 40% de material argiloso branco; 
5% de magnetita. 

Cascalho- 45% de quartzo esllica amorfa (opala) e criptocristalina (calcedônial 
e ágata; 40% de fragmentos de rocha muito argilizados; 15% de concreçõesargilo
ferruginosas. 
Areia grossa - 78% de fragmentos de rocha eruptiva muito argilizados, alguns com 
aderência de material argiloso esverdeado; 10% de material argiloso de cor clara;' 
10% de quartzo, grãos angulosos e incolores; 2% de magnetita. 
Areia fina - 78% de material argiloso de cor clara; 20% de quartzo, grãos angulo
sos e idiomórfico; 2% de magnetita; traços de rutilo. 

Cascalho - 58% de quartzo, grãos angulosos e idiomórficos, incolores, fragmen
tos de sllica amorfa (opala); 40% de fragmentos de rocha argilizados; 2% de ma
terial argiloso. 



Areia grossa - 89% de fragmentos de rocha argilizados; 5% de material argiloso 
verde e branco; 5% de quartzo, grilos angulosos, incolores; 1% de magnetita. 
Areia fina - 60% de material argilizado; 30% de quartzo, grãos angulosos; 10% 
de magnetita. 

3.4.2.8 - Terra Bruna Estruturada intermediária para Terra Roxa Estrutu
rada álica 

São solos minerais, não hidromórficos, com horizqnte B textura!, argila de 
atividade baixa, estrutura em blocos subangulares moderadamente desen
volvida, cerosidade em grau e quantidade variáveis mas sempre presente. 

Apresentam seqüências de horizontes A, Bt e C, com baixo gradiente 
textura! e horizonte A proeminente com teores de carbono orgânico relati
vamente elevados, porém não muito espesso. 

A sua coloração é bruno-avermelhada nos matizes 2,5YR a 4YR. Mes
mo com matiz 2,5YR, observa-se tonalidade menos avermelhada quando 
se comparam torrões destes solos com os das Terras Roxas Estruturadas 
típicas, evidenciando daí o seu caráter intermediário. 

São derivados do basalto da Formação Serra Geral, do Juracretáceo, 
sendo os teores de Fe20 3 sempre superiores a 15%. 

São solos ácidos, não possuindo grandes reservas minerais para as plan
tas. Apresentam problemas devido aos teores elevados de alumínio trocá
vele têm baixa disponibilidade de fósforo. Podem ocorrer solos menos áci
dos, a exemplo da mancha TBRa2 na calha do rio Pelotas, onde a fertilida
de torna-se melhor nas cotas mais inferiores. 

Ocorrem em áreas do Planalto dos Campos Gerais e no Planalto Disse
cado Rio Iguaçu-Rio Uruguai. A nível de dominância ocorrem em man
chas isoladas nas proximidades de Lagoa Vermelha e lbiraiaras, sendo que 
em maior extensão são encontrados próximo à cabeceira do rio Pelotas, 
ao sul e sudeste de São Joaquim e calha do rio Lava-Tudo a oeste desta 
cidade. Em subdominância ocorrem nas porções mais dissecadas do rele
vo, normalmente ondulado, associados nas unidades de mapeamento 
LBRa3, 4 e 5, na região compreendida entre os municípios de Vacaria e Passo 
Fundo, limitando-se ao sul com os solos derivados das rochas efusivas ácidas 
e ao norte com a Folha SG.22 (Curitiba). 

Ocupam área de aproximadamente 2.132,5 km2, correspondendo a 
0,79% da área total mapeada. 

Na classificação tentativa destes solos pela "Soil Taxonomy" (1975) os 
perfis correspondem aos grandes grupos Pa/eudult e Pa/ehumult. 

PERFIL N? 16 

Descrição geral: 

Data- 24110180. 

Origem - (EMBRAPA I SNLCSI Perfil n? 5. 

Classificação original - Terra Roxa Estruturada. 

Classificação atual - Terra Bruna Estruturada intermediária para Terra Roxa Estruturada álica A mo
derado textura muito argilosa relevo ondulado. Paleudult. 

Unidade de mapeamento - LBRa3. 

Localização, municfpio, estado e coordenadas - Estrada Vacaria -lagoa Vermelha- Passo Fun
do (BR-285), a 12,7 km de Lagoa Vermelha e a 8,5 km do rio Passo Fundinho, entrando à esquerda 
para Rincão Comprido do São Francisco, a2,9 km da BR-285 (Km 91). Lagoa Vermelha-AS. 28'l4'S 
e 51'40'WGr. Folha SH.22-V-B. 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Coletado em terço superior de elevação com 
11 a 15% de declive sob cobertura de gramíneas e capoeira. 

Altitude- 720 m. 

Litologia - Basalto. 

Formação geológica - Grupo São Bento. Formação Serra Geral. 

Material de origem - Saprólito proveniente de rochas basálticas·. 

Período - Jurássico·Cretáceo. Mesozóico. 

Relevo local - Ondulado. 

Relevo regional - Ondulado. 

Drenagem - Bem a moderadamente drenado. 

Vegetação primária - Floresta subtropical (Contato Floresta Ombrófila Mis'ta com Savana). 

Uso atual - Milho, feijão, uva, pastagem natural. 

Descrição morfológica: 

Ap 0-10 em; bruno-avermelhado-escuro f4YR 3/3, úmido), bruno-avermelhado (SYR 
4/3, seco); argila; fraca a moderada muito pequena, pequena e mé:dia granular; 

821 

822 

823 

ligeiramente duro, muito friável, muito plástico e pegajoso; transição plana e 
abrupta. 

10-35 em; bruno-avermelhado (2,5YR 3,514, úmido), bruno-avermelhado (3,5YR 
4/5 seco); muito argiloso; fraca a moderada muito pequena e média blocos su
bangulares;cerosidade pouca, fraca a moderada; duro, friável, plástico e pegajo
so; transição plana e gradual. 

35·72 em; bruno·avermelhado·escuro (2,5YR 3/5, úmido), bruno-avermelhado 
(4YR4/4, seco); muito argiloso; prismáticaquesedesfazem forte pequena a média 
blocos angulares e subangulares; cerosidade forte e comum; duro, friável a firme, 
plástico e pegajoso; transição plana e difusa. 

72-120 em; bruno-avermelhado (3,5YR 414, úmido); muito argiloso; prismética 
que se desfaz em forte pequena a média blocos angulares e subangulares; cerosi
dade abundante e forte; duro a muito duro, firme, plástico e pegajoso; transição 
plana e gradual. 

831 120-163 em; bruno-avermelhado-escuro (4YR 4/4, úmido); mosqueado comum, 
pequeno e proeminente, preto (N2,5/ ), comum, médio e distinto, vermelho· 
amarelado (5YR 516) e comum, pequeno e distinto, vermelho (3,5YR 416); mui
to argiloso; prismática que se desfaz em forte pequena a grande blocos angulares 
e subangulares; cerosidade abundante e forte; duro a muito duro, firme a muito 
firme, pegajoso a muito pegajoso e muito plástico; transição plana e gradual. 

832 163-270cm; bruno-avermelhado (4YR414, úmido); mosqueado abundante, grande 
e proeminente preto (N2,5/ ), comum, pequeno e distinto vermelho-amarelo (5YR 
5/61 e vermelho (3,5YR 4/6); muito argiloso, prismática que se desfaz em forte 
média a grande blocos angulares e subangulares; cerosidade abundante e forte; 
duro e muito duro, firme a muito firme, plástico e pegajoso. 

C I R 270-320 em+; cor variegada. 
Raízes: muitas no Ap, poucas no 821, raras no 822 e 823. 

Obs.: trincheira com 220 em de profundidade; 
perfil coletado úmido; 
superfícies de compressão no 832, 821 e poucas superfícies de compressão no 822 e 823; 
coletada rocha intemperizada no leito da estrada; 
presença de superfícies brilhantes devido à umidade; 
no 821 penetração de raízes queimadas. 

Análises físicas e químicas Lab.: SNLCS (80.157915881 

Horizonte 
Frações da Comp. granulométrica 

amostr'a total % (tfsa %) 

Terra Areia Areia Silte 
Cal h. Case. fina grossa fina 0,05- Argila 

Simb. Prof. >20 20-2 <2 2-0,20 0,20- 0,002 <0,002 
em mm mm mm mm 0,05 mm mm 

mm 

Ap 0-10 o 99 5 5 33 57 
821 -35 o 99 3 2 12 63 
822 -72 o 99 4 3 15 78 
823 -120 o Ir 100 2 3 25 70 
831 -163 o Ir 100 3 4 26 67 
832 -270 6 1 93 3 5 27 65 
c -320 Ir 3 97 4 6 31 59 
c -320 o 2 98 7 8 52 33 
c -320 o 
c -320 o 

Argila pH (1:2,5) Complexo sortivo mE/lOOg 
dispersa Grau de % Silte 

em flocu- ---

I KCIN ca+ + I Mg+ + I I 
égua !ação 

%Argila 
K+ Na+ 

% % 
H20 

32 44 0,58 5,6 4,3 6,2 1,6 0,25 0,03 
o 100 0,14 5,1 3,8 3,8 1,3 0,08 0,03 
o 100 0,19 5,0 3,7 2,5 0,4 0,07 0,02 
o 100 0,36 5,0 3,8 2,1 0,7 0,09 0,02 
o 100 0,39 5,0 3,7 2,0 1,3 0,10 0,02 
o 100 0,42 4,8 3,6 2,2 3,7 0,13 0,02 
o 100 0,53 4,8 3,5 3,3 6,3 0,13 0,04 
1 97 1,58 5,0 3,5 8,1 12,6 0,08 0,06 

5,0 3,5 4,9 8,4 0,09 0,05 
5,0 3,6 5,5 8,5 0,10 0,06 

Complexo sortivo mEI100g Valor V c 
(sat. de (orgâ- N c 

ValorS I AI+++ I I ValorT bases) nico) % --
H+ N 

(soma) (soma) % % 

8,1 0,1 7,0 15,2 53 1,31 0,15 9 
5,2 3,8 6,3 15,3 34 0,76 0,14 5 
3,0 5,0 5,8 13,8 22 0,45 0,10 5 
2,9 8,5 5,3 16,7 17 0,28 0,08 4 
3,4 9,8 5,4 18,6 18 0,23 0,07 3 
6,1 10,3 5,4 21,8 28 0,11 0,04 3 
9,8 11,4 5,8 27,0 36 0,10 0,04 3 

20,8 15,9 4,7 41,4 50 0,07 0,04 2 
13,4 15,5 5,0 33,9 40 0,09 0,04 2 
14,2 10,7 9,2 34,1 42 0,11 0,04 3 
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Ataque por H2S04(1:11 
e NaOH (0,8%1% 

Si02 Si02 -- --
AI203 R203 

Si02 AI203 Fe2o3 Ti02 P205 
(Kil (Krl 

18,5 14,5 27,9 4,29 0,19 2,17 0,97 
29,0 22,2 24,1 2,67 0,14 2,22 1,31 
28,2 21,3 25,3 2,75 0,13 2,25 1,28 
29,8 21,5 26,1 2,93 0,09 2,36 1,33 
30,0 20,9 27.4 2,78 0,08 2,44 1,33 
30,2 19,9 28,0 3,02 0,07 2,58 1,36 
32,0 19.4 25,5 2,59 0,12 2,80 1,53 
37,2 20,2 23,3 2,67 0,10 3,13 1,80 
33,9 19,3 24,6 2,63 0,21 2,99 1,65 
34,0 20,9 25,9 2,84 0,20 2.n 1,54 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

C. E. do 
extrato Água ca+ + Mg++ K+ Na+ HC03- so4 • 

mmhos/ % co3 • 
em 

a25°C -mE/100g-

Sat. 
e/sódio 

AIP3 Equiv. de (%de 
-- CaC03 Na+ tro-
Fe203 % câvel no 

valor TI 
100Na+ /T 

0,82 <1 
1,44 <1 
1,32 <1 
1,29 <1 
1,20 <1 
1,11 <1 
1,19 <1 
1,36 <1 
1,23 <1 
1,27 <1 

p 
100·AI+ + + assimi- Equiv. 

S+AJ+++ 

1 
42 
63 
75 
74 
63 
54 
43 
54 
43 

lével 
ppm 

4 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
4 
7 

10 

de 
umid. 

% 

29,2 
38,2 
40,5 
40,7 
40,8 
39,5 
44,2 
46,3 

3.4.2.9 - Tena Bruna Estruturada intermediãria para Podzólico Vermelho-
Escuro ãlica 

Esta classe compreende solos minerais, não hidromórficos identificados 
pela presença de horizonte B textura!, argila de atividade baixa e gradiente 
textura! pouco elevado. 

Compreende solos com seqüência de horizontes A, Bt e C, sendo o ho
rizonte A do tipo proeminente. 

Derivam-se de rochas efusivas ácidas ( riodacitos e riolitos) da Forma
ção Serra Geral correspondente ao Juracretãceo. 

São solos de coloração bruno-avermelhada nos matizes 4YR a 2,5YR, 
com teores de Fe20 3 inferiores a 15%, no que diferem das Terras Roxas e 
Brunas Estruturadas. Diferenciam-se, por outro lado, dos Podzólicos 
Vermelho-Escuros do derrame por apresentarem características morfoló
gicas como estrutura, diferenciação de horizontes e o gradiente textura! mais 
assemelhados às Terras Estruturadas em geral. Se faz necessário, entre
tanto, o estudo e o exame de maior número de dados que permitam o es
tabelecimento de limites de distinção mais precisos entre as diversas clas
ses ora criadas, principalmente no tocante ao teor e estado do ferro (Est. 
3.VIIIA). 

Além da ocorrência de perfis com horizonte B textura I b~m expresso 
foram identificados também perfis mais profundos, latossolizados, princi
palmente nas unidades de mapeamento TBVa 1 e TBVa2. 

Ao nível de dominância são encontrados ao sul da Barragem do Passo 
Real e nos municípios de Maraú, Campo do Meio, Guaporé e outros. Em 
subdominância encontram-se próximo a Veranópolis na mancha TBCHa1, 
e próximo a Soledade e Sobradinho respectivamente nas unidades de ma
peamento PEaS e PBa2. 

São solos de baixa fertilidade natural com teores elevados de alumínio 
trocável e pequena soma de bases. Podem proporcionar bons rendimen
tos agrícolas com culturas an.uais desde que corrigidos os problemas de 
acidez através da calagem, além de adubações corretivas de fósforo e adu
bações de manutenção de acordo com a exigência das diversas culturas, 
observando-se o controle de erosão nas áreas de relevo mais movimentado. 

Ocorrem em áreas de relevo suave ondulado e ondulado e são utiliza
dos principalmente com pastagens, trigo e soja. 

Ocupam uma área de aproximadamente 3.111,2 km2, correspondendo 
a 1,15% da ãrea total mapeada. 
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3.4.2.10 - Terra Roxa Estruturada álica, distrófica e eutrófica 

Essa classe compreende solos com horizonte B textura!, não hidromórfi
cos, com argila de atividade baixa e baixa relação textura I B I A. 

São solos profundos, bem drenados, geralmente com textura muito ar
gilosa. Apresentam seqüência de horizontes A, Bt e C, com pequena va
riação de cor e textura ao longo do perfil e transição gradual ou difusa en
tre os suborizontes. 

O horizonte A pode ser do tipo moderado, chernozêmico ou proemi
nente. No horizonte B a estrutura é geralmente em blocos subangulares, 
moderada e fortemente desenvolvida com cerosidade moderada e forte, 
em quantidade comum e abundante. Sua consistência é dura ou ligeira
mente dura quando seco e firme ou friãvel quando úmido. 

Têm como substrato o basalto da Formação Serra Geral (Juracretáceo), 
apresentam Ki entre 1,9 e 2,2 e quantidades elevadas de óxidos de ferro e 
titânio. Os teores de Fe20 3 são sempre superiores a 15% e a coloração é 
avermelhada nos matizes 2,5YR e 10R. 

Apresentam-se bem distribuídos pelas regiões geomorfológicas dos Pla
naltos das Araucárias, das Missões e da Campanha, apresentando valores 
da saturação em bases e alumínio muito variável, constatando-se a ocor
rência de perfis álicos, distróficos e eutróficos. 

Os solos eutróficos desta classe ocorrem ao nível de dominância em 
maior extensão na unidade geomorfologicamente denominada Patamares 
da Serra Geral e na região do Planalto das Missões. No primeiro caso com
preendem a porção intermediária entre a borda dissecada do Planalto das 
Araucárias e a Depressão Central Gaúcha, destacando-se nos municípios 
de Estrela, Santa Cruz do Sul, Dois Irmãos e Taquara, com altitudes entre 
100 e 500 me relevo variável entre o suave ondulado até o forte ondulado. 
No Planalto das Missões ocorrem principalmente nos municípios de São 
Borja, São Nicolau e Santo Antônio das Missões em relevo dominantemente 
suave ondulado (Fig. 3.6). Em menor extensão ocorrem no Planalto da Cam
panha ao norte do município de Alegrete e em áreas localizadas do Planal
to das Missões, nas proximidades dos municlpios de ljuí e Chapada dentre 
outros. Ao nível de subdominância ocorrem principalmente na unidade de 
mapeamento Re21, que compreende grande parte da porção dissecada do 
Planalto das Araucárias, geomorfologicamente denominada Serra Geral. 

Os solos distróficos e álicos desta classe encontram-se em certas áreas 
dos Patamares da Serra Geral e Serra Geral, ambos com sua face voltada 
ou próxima ao litorallnorte de Osório e oeste de Araranguá). 

São solos que apresentam de maneira geral boas propriedades físicas, 
e grande potencialidade agrícola. Entretanto, sua utilização pode achar-se 
limitada em algumas áreas de relevo mais movimentado, onde exigem prã
ticas severas de controle da erosão e nos locais onde a fertilidade natural 
é baixa necessitando calagem e adubação para um melhor aproveitamen
to agrícola. 

Atualmente, observa-se maior utilização com pastagens e culturas 
anuais (soja e trigo) ao norte da Folha SH.21 e cultivos bastante diversifi
cados no restante da ãrea. 

Ocupam, em carãter dominante, uma ãrea de aproximadamente 10.794,9 
km2, correspondendo a 3,98% da área total mapeada. 

Na classificação tentativa destes solos pela "Soil Taxonomy" (1975) os 
perfis amestrados correspondem aos grandes grupos Palehumult e Paleudult. 

PERFIL N? 03 

Descrição geral: 

Origem - (MA. Divisão de Pesquisa Pedológica, 1973) Perfil RS-43. 

Classificaç§o original - L.ateritico Bruno-Avermelhado distrófico textura argilosa relevo suave
mente ondulado substrato basalto. 

Classificação atual - Terra Roxa Estruturada distrófica A moderado textura muito argilosa relevo 
suave ondulado. Paleudu/t. 

Unidade de mapeamento - TRe3. 

Classificação, municlpio, estado e coordenadas- Estrada Santiago-São Borja (BR-4531, a 17 km 
de São Borja. São Borja-RS. 28°44'S e 55°51'WGr. Folha SH.21-X-A. 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Coletado em voçoroca na meia encosta de 
uma elevação com 5% de declive sob cobertura de gramfneas. 

Altitude - 90 m. 

Litologia - Basalto. 

Formação geológica - Grupo São Bento. Formação Serra Geral. 

Periodo - Jurássico-Cretáceo. Mesozóico. 



Material de origem - Produtos de alteraçl!o do basalto. 

Relevo local - Suave ondulado. 

Relevo regional - Suave ondulado. 

Drenagem - Bem drenado. 

Vegetação primária - Campo com muita barba-de-bode e capim-limão. 

Uso atual - Cultura de soja. 

Descrição morfológica: 

A1 

A3 

B1t 

B21t 

B22t 

B3t 

0-15cm; bruno-avermelhado-escuro (2,5YR 3/4, úmido); argila siltosa; fraca pe
quena granular; muito poroso com poros pequenos; atividade biológica intensa; 
muito duro, friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; transição gra
dual e plana. 

15-40 em; bruno-avermelhado-escuro (2,5YR 3 I 5, úmido); argila; fraca pequena 
blocos subangulares; poroso com poros pequenos; atividade biológica intensa; du
ro, friâvel a firme. ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; transição gradual 
e plana. 

40-65 em; bruno-avermelhado-escuro (2,5YR 3 I 5, úmido); muito argiloso; fraca 
pequena blocos subangulares; muito poroso com poros muito pequenos; cerosi
dade fraca e pouca; duro, firme, ligeiramente plástico e pegajoso; transição difusa 
e plana. 

65-95cm; vermelho-escuro (2,5YR 3 I 6, úmido); mu~oargiloso; moderada pequena 
blocos subangulares; poroso com poros pequenos; cerosidade fraca e pouca; du
ro, firme, ligeiramente plãstico e ligeiramente pegajoso; transição difusa e plana. 

95-130 em; vermelho-escuro (2,5YR 3 I 6, úmido); muito argiloso; moderada mé
dia blocos subangularas; poroso com poros pequenos; cerosidada moderada e pou
ca; duro, firme, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; transição difusa e 
plana. 

130·170 em+; vermelho-escuro (2,5YR 3 I 6, úmido); muito argiloso; moderada 
média e grande blocos subangulares; poroso com poros pequenos; cerosidade mo
derada e comum; apresenta coatings na massa do solo a vista desarmada; duro, 
friàvel, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso. 

Raizes: abundantes no A1 e A3, comum no B1t, raras no B21t e B22.t, ausentes no B3t. 

Obs.: apresenta concreções tipo "chumbo de caça" em todo o horizonte B, sendo abundante no 
suborizOnte B1t. 

Análises físicas e químicas lab.: SNLCS (34.449/454) 

Horizonte Frações da Comp. granulométrica 
amostra total % (tfsa %) 

Terra Areia Areia Silte 
Calh. Case. fina grossa fina 0,05- Argila 

Simb. Prol. >20 20-2 <2 2-0,20 0,20- 0,002 <0,002 
em mm mm mm mm 0,05 mm mm 

mm 

A1 0-15 o X 100 4 6 41 49 
A3 -40 o X 100 4 4 37 56 
Blt -65 o 1 99 3 3 29 65 
B21t -95 o 2 98 2 4 19 76 
B22t -130 o 2 98 3 2 17 78 
B3t -170+ o 6 94 3 2 2J) 75 

Argila pH (1:2,51 Complexo sortivo mE/100g 
dispersa Grau de % Silte 

em flocu- ---

H20 I KCIN ca++ I Mg++ I I Na+ 
água lação 

%Argila 
K+ 

% % 

30 40 0,83 5.4 4,3 5,7 2,0 0,10 0,04 
33 41 0,66 5,3 4,1 4,8 0,9 0,05 0,03 
38 42 0,44 5,2 4,2 4,5 1,1 0,03 0,03 
2 98 0,25 5,0 4,0 3,3 1,1 0,03 0,08 
1 99 0,21 5,3 4,0 1,2 1,1 0,03 0,03 
1 99 0,26 5.4 4,0 2,9 1.1 0,03 0,02 

Complexo sortivo mE/ 1 OOg Valor V c 
(sat. de (orgã- N c 

Valor S I AI+++ I I ValorT bases) nico) % 
--

H+ N 
(soma) (soma) % % 

7,9 0,3 7.4 15,6 50 1,92 0,15 13 
5,7 0,9 6,2 12,9 45 1,29 0,12 11 
5,6 0.9 5.2 11.7 49 0.87 0,09 10 
4,4 0,6 5,3 10,4 43 0,61 0,07 9 
4,3 1,5 4,1 10,0 43 0,45 0,06 8 
4,1 1,5 3,8 9,4 43 0,30 0.04 8 

Ataque por H2S04(d = 1,47) 
Sat. 

e Na2C03 (5%) % e/sódio 
Si02 Sio2 A120 3 Equiv. de (%de 
-- -- -- CaC03 Na+ tro-
Al20 3 R203 Fe20 3 % cável no 

Si02 Al20 3 Fe20 3 Ti02 P205 valor T) 
(Kil (KrJ 100Na+ /T 

19,5 14.6 14,2 2.72 0,07 2,27 1,40 1,61 <1 
21,6 17,5 14,9 2,35 0,07 2,09 1,36 1,85 <1 
23,9 19,3 15,5 2.19 0,07 2,11 1,39 1,95 <1 
27,9 23,2 15,3 1,93 0,06 2,05 1.44 2,36 <1 
27,5 23,1 15,5 1,66 0,06 2,03 1,42 2,33 < 1 
26,8 22,2 15.4 1,97 0,07 2,05 1.42 2,27 <1 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

p 
C. E. do 100·AI+++ assimi- Equiv. 

----extrato ca++ Mg++ K+ Na+ HCo3 - so4 - lável de Agua S +AI+++ 
mmhos/ ppm umid. 

em % co3• 

a25'C -mE/100g-

3 
13 
16 
12 
25 
26 

4 
3 
2 
2 
2 
2 

% 

26 
26 
30 
33 
34 
32 

Análise mineralógica: 

A1 

A3 

B1t 

Areiasgrossaefina- 50% demagnetM;20% dedetr~osdecarvllo; 10% de quart
zo hialino, com facesdesarestadas; 20% de concreções ferruginosas, concreções 
manganosas. 
Cascalho - Concreções ferruginosas escuras, muMs pisoliticas 77%; 20% de mag
netita; 20% de concreções goetrticas; 1% de concreções ferruginosas; fragmen
tos de rocha e detritos. 

Areias grossa e fina - 45% de quartzo hialino e leitoso, bem desarestado, uns cor
rogados, maioria com aderência de óxido de ferro; 60% de magnetM, concreções 
ferruginosas; 5% de detritos. 
Cascalho - Concreções ferruginosas, algumas pisolfticas 99%; 10% de concre
ções magnetiticas; traços de concreções ferroargilosas. quartzo triturado, 
milonitizado. 
Areias grossa e fina - 80% de concreções manganosas, c onerações ferruginosas 
hematfticas e goetiticas, magnetita; 20% de quartzo hialino, muitos desarestados, 
alguns com aderência de óxido de ferro; traços de detritos. 
Cascalho - 90% de concreções ferruginosas, algumas pisolfticas; quartzo milo
nitizado, triturado e concreções magnetrticas, traços. 

B21t Areias grossa e fina - 70% de concreções ferruginosas, concreções mangano
sas, magnetita, ilmenita magnética; 30% de quartzo hialino, uns com as faces le
vemente desarestadas, muitos com aderência de óxido de ferra, concreções are

B22t 

B3t 

PERFIL N? 44 

Descrição geral: 

no-ferruginosas; detritos. 
Cascalho - 100% de concreções ferruginosas, algumas pisolrticas; concreções 
ferromanganosas, quartzo milonitizado, traços. 

Areias grossa e fina - 80% de concreções manganosas, concreções hematfticas, 
concreções limonlticas; 20% de quartzo levemente desarestados, muitos com ade
rência de óxido de ferro, muitos triturados; traços de opala, detritos. 
Cascalho- 48% de concreções ferruginosas, muitas pisolfticas; 1% de concre
ções ferromanganosas; 1% de concreções ferroargilosas; traços de quartzo, alguns 
idiomorfos e milonitizados, detritos. 

Areias grossa e fina - 60% de concreções ferruginosas; 30% de magnetita; 10% 
de quartzo hialino, levemente desarestados, traços de concreções manganosas. 
Cascalho - 100% de concreções ferruginosas, algumas pisolfticas; fragmentos 
de geada, opala, concreções argila-ferruginosas, e concreções manganosas, traços. 

Data- 04/08/81-

Classificação - Terra Roxa Estruturada ãlica A proeminente textura muita argilosa relevo ondula-
do a forte ondulado. Pa/ehumult. · 

Unidade de mapeamento - TRd3. 

localização, municfpio, estado e coordenadas - Estrada Osório- Borussa, a 5,5 km de Osório. 
Osório-RS. 29'52'8 e 50'17'WGr. Folha SH.22-X-C. 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Coletado em terço superior de encosta com 
declividade de 10 a 15% sob cobertura de mata. 

Altitude - 380 m aproximadamente. 

Litologia - Basalto. 
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Formação geológica - Grupo São Bento. Formação Serra Geral. 

Material de origem - Produtos de alteraçfto de basalto. 

Perlodo - Jurássico-Cretéceo. Mesozóico. 

Relevo local - Ondulado. 

Relevo regional - Ondulado a forte ondulado. 

Drenagem - Bem drenado. 

Vegetação priméria - Area antrópice. Floresta Estacionai Semidecidual. 

Uso atual - Lavoura de mandioca. 

Descrição morfológica: 

Ap 0-18 em; bruno-avermelhado (2,5YR 3,5/3, úmido); mu~o argiloso; moderada pe
quena a média granular e moderada pequena a média blocos subangulares; ligei
ramente duro, friévela firme, pléstico e pegajoso; transição gradual e plana. 

B1t 

B21t 

B22t 

18-48 em; vermelho (10 R 4/6, úmido); muito argiloso; moderada pequena e mé
dia blocos subangulares; cerosidade fraca e pouce; duro, firme, muito pléstico e 
mu~o pegajoso; transição difusa e ondulada. 

48-93 em; vermelho-escuro (10R 3,5/6, úmido); mu~o argiloso; moderada média 
e grande blocos subanguJares e angulares; cerosidade moderada e comum; duro 
firme, mu~o pléstico e mu~o pegajoso, transiçUo gradual e ondulada. 

93-153 em; vermelho-escuro (10R 3,5/6, úmido), muito argiloso; moderada mé
dia e grande blocos subangulares e angulares; cerosidade forte e moderada e co
mum; duro, firme, muito pléstico e muito pegajoso. 

Análises ffsicas e qufmicas Lab.: SNLCS (81.1429/432) 

Horizonte 

Slmb. Prof. 
em 

Ap 0-18 
B1t -48 
B21t -93 
B22t -153 

Frações da 
amostra total % 

Calh. 
>20 
mm 

o 
o 
o 
o 

Case. 
20-2 
mm 

Terra 
fina 
<2 

mm 

99 
99 
99 
99 

Areia 
grossa 
2-0,20 
mm 

4 
5 
4 
3 

Comp. granulométrica 
(tfsa%1 

Areia 
fi ria 

0,20-
0,05 
mm 

3 
4 
3 
2 

Silte 
0,05-
0,002 
mm 

25 
28 
11 
15 

Argila 
<0,002 

mm 

6B 
63 
B2 
BO 

Argila pH (1:2,5) Complexo sonivo mE/100g 
Grau de %Silte dispersa 

em flocu- --- I KCIN ca++ I Mg++ I égua !ação %Argila 
H20 

% % 

57 
63 

1 
o 

16 0,37 5,2 4,4 
o 0,44 4.4 3,8 

99 o. 13 4,4 3,8 
100 o. 19 4,7 3,9 

Complexo sortivo mE/100g 

ValorS I AI+++ I (soma) 
H+ I ValorT 

(soma) 

11,0 
2,1 
0,9 
0,7 

0,3 9,8 21.1 
3,9 5,6 11,6 
5,1 6,2 12,2 
3,7 3,7 8,1 

Ataque por H2S04(1: 1 I 
e NaOH (0,8%1% 

6,6 2,7 
1,5 0,2 

0,7 
0,4 

Valor v c 
(sat. de (orgê-
bases) nico) 

% % 

52 3,76 
18 1,69 
7 1.42 
9 0,55 

Si02 Si02 AIP3 
-- -- --
AI203 R203 Fe2o3 

Si02 A1203 Fe203 Ti02 P205 
(Kil (Krl 

27,6 20,5 13,7 1,50 2,29 1,61 2,35 
28,5 21,7 15,7 1,72 2,23 1,53 2,17 
28,7 23,1 16,8 1,75 2,11 1,44 2,16 
16,9 24.8 18,8 1,70 2,31 1,56 2,07 
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K+ 

1,59 
0,37 
0,14 
0,19 

N 
% 

0,34 
0,16 
0,16 
0,05 

Equiv. de 
CaC03 

% 

l Na+ 

0,12 
0,05 
0,05 
0,07 

c 
-

N 

11 
11 
9 

11 

Sat. 
e/sódio 
(%de 

Na+ tro-
cável no 
valor T) 

100Na+ /T 

<1 
<1 
<1 
<1 

Pasta saturada 

C. E. do 
extrato Agua mmhos/ % em 
a 25"C 

Sais solúveis {extrato 1 :5) 

ca+ + Mg++ K+ Na+ HC03-
co3• 

-mE/100g-

504" 
100·AJ+ + + 

S+AI+++ 

3 
65 
85 
84 

3.4.2.11 - Terra Roxa Estruturada L.atossólica distrófica 

p 
assimi-

lâvel 
ppm 

<1 
<1 
<1 
<1 

Equiv. 
de 

umid. 
% 

40,1 
38,3 
38,3 
44,0 

Os solos desta classe são semelhantes aos descritos na anterior, diferindo 
em algumas características, tais como: são geralmente mais profundos; o 
horizonte B apresenta estrutura menos desenvolvida (moderada ou fraca); 
a cerosidade é fraca ou menos comumente moderada, geralmente ocor
rendo em pouca quantidade. 

Apresentam horizonte A do tipo moderado ou proeminente e acham
se associados em subdominância nas unidades de mapeamento LRd3 e 
TRe2, ocorrendo no Planalto das Missões e na unidade geomorfológica Pa
tamares da Serra Geral. As áreas mais expressivas de sua ocorrência acham
se nas proximidades de São Luiz Gonzaga e próximo a Estrela e Lajeado, 
geralmente sob relevo suave ondulado. 

Têm baixa saturação em bases e valores médios a baixos de soma de 
bases. Apresentam boa potencialidade agrícola, necessitando, porém, ca
lagens em pequenas doses e adubações no sentido de aumentar sua ferti
lidade. 

3.4.2.12 - Podzólico Bruno-Acinzentado álico, distrófico e eutrófico 

Essa classe é constituída por solos cuja ocorrência foi constatada e já refe
rida em trabalhos anteriores (Costa, 1958; Sombroeket alii, 1970; EMBRA
PA I SNLCS, 1980a e b). 

Observações de campo durante o mapeamento evidenciaram expres
siva ocorrência destes solos e também a necessidade de melhor definir o 
conceito central da classe. Os parâmetros e definições ora propostos cons
tituem-se numa versão tentativa de conceituação e estão alicerçados, em 
grande parte, no trabalho de Olmos & Camargo (1982). 

Compreendem solos minerais, não hidromórficos, caracterizados pela 
presença de horizonte B textura!, marcante diferenciação entre os horizontes 
e valores médios a altos da atividade da argila. 

Características mais típicas nos perfis modais são: a presença de hori
zonte A moderado, com aspecto bastante aluvial e o escurecimento mar
cante no topo do horizonte B, devido à migração e acúmulo de matéria or
gânica (possivelmente também manganês, em alguns casos) neste local. 
Podem ou não apresentar horizonte A2 e admitem ainda horizonte A do 
tipo proeminente. 

São solos moderadamente drenados, pouco profundos e profundos, 
de coloração brunada, mais comumente nos matizes 7 ,5YR e 5YR, sendo 
a cor em muitos casos heterogênea no horizonte B (policromia). 

Apresentam seqüência de horizontes A, Bt, C, sendo a textura média 
ou argilosa no horizonte A. No horizonte B a textura é argilosa ou muito 
argilosa e a estrutura moderadamente desenvolvida em blocos subangu
lares, com cerosidade geralmente moderada e comum. 

Quanto à fertilidade, constatou-se a ocorrência de perfis álicos, distró
ficos e eutróficos, ocorrendo certa correlação entre a fertilidade e o mate
rial de origem. 

Os solos álicos são derivados de rochas efusivas ácidas da Formação 
Serra Geral (Juracretâceo), ocorrendo em área do Planalto dos Campos Ge
rais. As ocorrências mais expressivas destes solos, a nível de dominância, 
se dão nas proximidades de Sobradinho (Est. 3.1 A) e Barros Cassai, sen
do também encontrados, como subdominantes, próximo de Caxias do Sul, 
Bento Gonçalves, Carlos Barbosa, Nova Prata e llópolis, dentre outros. São 
áreas intensamente utilizadas a nível de pequenas propriedades com culti
vos bastante diversificados, sendo essenciais práticas de calagem e adu
bação. Destacam-se a uva, milho, feijão, batatinha, fumo e erva- mate (Est. 
3.1 B) como principais culturas. 



Já os solos eutróficos e distróficos derivam-se de gnaisses e migmati
tos dos Complexos Canguçu e Cambal ( Pré-Cambriano) e ocorrem nos Pla
naltos Residuais Canguçu- Caçapava do Sul, ora como componente do
minante ora como subdominante nas associações. Nas áreas a sudoeste 
do municlpio de Canguçu, na direção de Erval, são utilizados com pasta
gens, a nlvel de grandes propriedades rurais. No entanto, nas áreas de co
lônias (porção deste planalto mais voltada para o litoral), há uma notável 
diversificação de culturas, com destaque para o milho, feijão, batatinha além 
do pêssego nas colônias de Pelotas e Canguçu. 

Para os solos álicos e distróficos, além da fertilidade natural, o relevo 
e pedregosidade constituem os principais empecilhos para a sua utilização, 
sendo comum o uso da tração animal no preparo da terra. Necessitam de 
calagem e de adubações para a obtenção de bons rendimentos agrlcolas, 
além de práticas de conservação de solo intensivas, a fim de minimizar os 
efeitos da erosão nas partes de maior declive. As áreas de relevo forte on
dulado, em ambas as regiões de ocorrência, são mais propicias para reflo
restamento ou culturas permanentes. 

Nos solos eutróficos, as principais limitações de uso são devidas ao re
levo, embora as adubações de manutenção e a utilização de calcário em 
pequenas doses sejam recomendáveis, tendo em vista estes solos apresen
tarem menores valores de soma e saturação em bases no horizonte super
ficial. 

Ocupam como solo dominante uma área aproximada de 2.233,8 km2, 
correspondendo a 0,82% da área total mapeada. 

Na classificação tentativa destes solos pela "Soil Taxonomy" (1975) os 
perfis amestrados correspondem ao grande grupo Hapludult. 

PERFIL N~ 37 

Descrição gemi: 

Origem - I MA. Oivisllo de Pesquisa Pedológica. 19731 Perfil RS-154. 

Classificação original - L.aterftico Bruno- Avermelhado distrófico textura argilosa relevo forte on
dulado substmto basalto. 

Classificaçllo atual - Podzólico Bruno-Acinzentado ético argila de atividade alta A modemdo tex
tum argilosa I muito argilosa relevo ondulado. Hapludult. 

Unidade de mapeamento - TBCHa2. 

localização, municfpio, estado e coordenadas- Estrada Carlos Barbosa- Farroupilha, a 500 m de 
Carlos Barbosa. Carlos Barbosa-AS. 29°18'S e 51°30'WGr. Folha SH.22-V-D. 

Situaçllo, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Corte de estrada na meia encosta de uma 
elevação com 10% de declive. 

Altitude - 630 m aproximadamente. 

Litologia - Efusivas écidas (riolitos e riodacitos). 

Formação geológica - Grupo Silo Bento. Formação Serm Gemi. 

Perlodo - Jurássico-Cretéceo. Mesozóico. 

Material de origem - Produtos de alteraçfto de efusivas écidas. 

Relevo local - Ondulado. 

Relevo regional - Fone ondulado e ondulado. 

Drenagem - Moderadamente drenado. 

Vegetação primária - Ocorrência na área de mata subtropical alta com araucárias (Floresta Om
brófila Mista). 

Uso atual - No local, lavoura de batata-doce. 

Descrição morfológica: 

A11 

A12 

B2 

c 

0-25 em; bruno-escuro I10YR 3 I 3, úmido I, cinzento-brunado-claro 110YR- 6 I 2, 
seco); franco~argiloso; fraca pequena granular; poroso; ligeiramente duro, friével, 
ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; transição difusa e plana. 

25-50 em; bruno a bruno-escuro I10YR 4 I 3, úmido); argila; ligeimmente compac
tado que se quebra em fraca pequena e média blocos subangulares; poroso; ligei
ramente duro, friável,ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; transição cla
ra e plana. 

50-105 em; bruno-avermelhado I5YR 4 I 4, úmido); mosqueado grande, comum 
e distinto {devido à cerosidade), bruno~avermelhado-escuro 15YR 3 I 3, úmido); 
muito argiloso; forte grande blocos subangulares; cerosidade forte e abundante; 
pouco porosa; duro, muita firme, plástico e peg2'joso; transição clara e ondulada. 

105-180cm; bruno-avermelhado 12,5YR 4 I 4, úmido) evérias cores formando mos
queados pequenos, comuns e distintos; material de origem em decomposição apre
senta alguns cristais de quartzo. 

Raizes: abundantes no A11 e A12, bastante no B2. 

Obs.: ocorrência de algumas pedms nos horizontes A11 e A12. 

Análises flsicas e qufmicas Lab.: SNLCS 15.004/0071 

Horizonte 
Frações da Comp. granulométrica 

amostra total % ltfsa %1 

Terra Areia Areia 'Silte 
Calh. Case. fina grossa fina 0,05- Argila 

Slmb. Prol. >20 20-2 <2 2-0,20 0,20- 0,002 <0,002 
em mm mm mm mm 0,05 mm mm 

mm 

A11 0-25 o 
o 
o 
o 

5 
4 
1 
1 

95 
96 
99 
99 

20 
18 
9 

22 

10 
7 
6 

16 

39 30 
A12 -50 34 41 
B2 -105 25 60 
c -180 32 30 

Argila pH (1:2,5) Complexo sortivo mE1100g 
dispersa Grau de %Silte 

em flocu- %Argila I KCIN ca++ I Mg++ l I 
água fação 

HzO K+ Na+ 
% % 

22 27 1,30 
0,83 
0,56 
1,1 

4,9 
5,3 
4,7 
4.4 

3,9 
4,2 
3,8 
3,8 

3,9 
5,6 
2,6 
1,5 

1,9 
2,5 
1,2 
1,2 

0,32 0,04 
36 14 0,10 0,10 

1 98 0,13 0,07 
o 100 0,11 0,10 

Complexo sonivo mE/100g Valor V c 
lsat. de lorga- N c 

ValorS I AI+++ I 1 ValorT bases) nico) % --
H+ N 

(soma I (soma) % % 

6,2 
8,3 
4,0 
2,9 

' 1.4 
0,8 
8,7 

17,2 

4,8 
3,3 
4,3 
2,1 

12.4 
12.4 
17,0 
22,0 

50 
67 
24 
13 

1,23 
0,70 
0,61 
0,24 

0,17 
0,10 
0,07 
0,03 

7 
7 
9 
8 

Ataque por H2S041d = 1.471 Sat. 
e Na2C03 15%1 % e/sódio 

Si02 Si02 Al20 3 Equiv. de 1% de 
-- -- -- Na+ tro-! CaC03 

Si02 I Al203 

Al20 3 R203 Fe2o 3 % cável no 
Fe2o 3 Ti02 P205 valor TI 

i IKil IKrl 100Na+ /T 

13,1 
15,2 
22,8 
24.4 

7,6 
10,5 
18,9 
17,7 

Pasta saturada 

C. E. do 

8,3 
8,6 

10,0 
9,6 

1,40 
1,45 
1,29 
1,03 

0,05 2,92 
0,08 2,44 
0,07 2,04 
0,07 2,32 

Sais solúveis (extrato 1 :5) 

1,73 
1,61 
1,53 
1,73 

1,3 
1,9 
2,9 
2,9 

100·At+++ 
----

p 
assimi-

<1 
<1 
.:1 
<1 

Equiv. 
extrato ca++ Mg++ K+ Na+ HC03- so4 = lável de 

Água s +Ar+++ 
mmhos/ co3= ppm umid. 

% 
em 

a25'C +--mE/100g-

18 
9 

69 
86 

% 

28 
32 
32 
40 

Análise mineralógica: 

A11 

A12 

B2 

Areias grossa e fina - 40% de quanzo lmu~os idiomorfosl; 17% de magnetita !mui
tas actaédricas); 32% de concreções ferruginosas e manganosas; 10% de calce
dônia; 1% de detritos: fragmentos de raizes e de insetos. 
Cascalho - Predomfnio de fragmentos de calcedõnia; quartzo; opala. 

Areias grossa e fina - 41% de quartzo; 30% de fragmentos de rocha intemperiza
da; 10% de opala; 12% de calcedOnia; 5% de magnet~a !muitas octaédricasl; 2% 
de detritos: fragmentos de raizes. 
Cascalho - Predomlnio de quartzo !muitos idiomorfosl; calcedOnia !muitas bo
trioidais); opala; fragmentos de rocha básica intemperizada; concreções ferrugi
nosas magnetfticas. 

Areias grossa e fina - 56% de quartzo idiomorfo; 22% de concreções ferrugino
sas; 8% de concreções ferroargilosas; 5% da calcedOnia; 3% de opala; 4% de mag
net~a. algumas octaédricas. 
Cascalho - Predomfnio de quanzo {alguns idiomorfos}; calcedõnia; opala; frag
mentos de rocha intemperizada; concreções ferruginosas. 
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PERFIL N~ 85 

Descrição geral: 

Areias grossa e fina - 55% de quartzo; 45 de concreções argilosas. 
Cascalho - Predomlnio de quartzo; calcedônia. 

Origem - Sombroek et alii, 1970 - Perfil n~ 49 (8 1111. 

Classificaçllo original - FAO - Helvic Planic Acrisol; Americana (7~) - Andic Haplohumult. 

Classificação atual - Podzólico Bruno-Acinzentado distrófico argila de atividade alta A proeminente 
textura média 1 argilosa relevo suave ondulado. Hapludult. 

Unidade de mapeamento - PVd11. 

L.ocalizaçilo, municfpio, estado e coordenadas- Foto: ano de 1964. Esc. 1:60.000. Fx. 225A, n? 
22022. Estrada Canguçu- Caçapava do Sul (BR-3921, 2 km de Canguçu. Canguçu-RS. 31°23'S e 
52°42'WGr. Folha SH.22-Y-C. 

SituaçDo, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Coletado em área de relevo suave ondulado 
com declividade de 7,5% sobre cobertura de gramfneas com poucas invasoras. 

Altitude- 420 m. 

Litologia - Migmatitos homogêneos, anatexitos (heterogênea associação de rochas metamórfi
cas e magméticas). 

Formação geológica - Complexo Canguçu. 

Perfodo - Pré-Cambriano Superior. 

Material de origem - Produtos de alteração de migmatitos. 

Relevo local - Suave ondulado. 

Relevo regional - Suave ondulado e ondulado. 

Drenagem - Bem drenado. 

Vegetação primária - Savana. 

Uso atual - Pastagem. 

DescriçDo morfológica: 

A11 

A12 

B 

c 

0-20 em; bruno muito escuro (10YR 2/2, úmido), bruno-acinzentado muito escu
ro 110YR3/2, seco); franco; fraca média blocossubangulares; poros comuns, muito 
pequenos e pequenos; macio, muito friável, plástico e ligeiramente pegajoso; tran
siçDo gradual e plana. 
Obs.: cascalhos de quartzo. 

20-38 em; bruno muito escuro (10YR 2/2, úmido), bruno-acinzentado-escuro (IOYR 
4 I 2, seco); franco; fraca pequena blocos subangulares; poros poucos, muito pe
quenos; ligeiramente duro, muito friável, plástico e ligeiramente pegajoso; transi
çilo clara e plana. 
Obs.: minerais muito poucos; cascalho de quartzo. 

38-57 em; bruno-escuro (10YR 4/3, úmido); bruno-claro-acinzentado 110YR 6/3, 
seco); franco; fraca pequena blocossubangulares; poros comuns e pequenos; duro, 
friável, plástico e ligeiramente pegajoso; transição clara e ondulada. 
Obs.: minerais muito poucos, cascalhos de quartzo e feldspatos. 

57-92 em; bruno-acinzentado-escuro (10YR 4/2, úmido), bruno-acinzentado
escuro (10YR 4/2, seco); franco-argiloso; moderada média blocos subangulares 
tendendo para blocos angulares; poros abundantes e muito pequenos: cerosida
de moderada e abundante; revestimentos foscos comuns; muito duro, friável, muito 
plástico e muito pegajoso; transição abrupta e quebrada 127-47 em). 
Obs.: minerais poucos, cascalhos de quartzo e feldspato. 

92-120cm+. 

Raizes: abundantes no A11, muitas no A12 e A2, comuns no 8. 

Análises físicas e químicas Lab.: SUDESUL (1.003/0071 

Horizonte Granulometria % 

Areia· Areia grossa Areia Areia fina 

Prol. 
Cal h. Case. muito média 

Simb. 20-2 2-0,2 grossa 1-0,512-0,2 0,5- 0,25-1 0,2-1 0,2-em 
em em 2-1 mm mm 0,25 0,1 0,02 0,05 

mm mm mm mm mm 

Ali 0-20 0,1 4,8 10,0 24,8 8,0 8,3 28,4 
Al2 -38 0,1 5,0 9,6 24.4 8,0 8,4 27,8 
A2 -57 2,3 8,7 9,3 27,8 8,0 9,0 29,0 
B -92 3,7 8,4 7.4 23,8 6,6 8,3 23,2 
c -120+ 3,7 15,2 14,6 46,5 13,5 13,3 26,4 
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Granulometria % 
Silte 

Ataque por H2S04% 

Argila Grau (0,05-
Areia Silte nat. de fio- 0,0021 
muito Argila % culação --

fina o 05-! I o 02- <0,002 % 
Argila Si02 AIP3 Fep3 

0,1-0,05 0,002 0,002 mm 
mm mm mm 

7,0 36,1 21,0 25,8 2,0 92 1,4 
7,0 35,6 21.4 26,4 2,0 92 1,3 
7,2 36,6 22,0 21,2 3,8 B2 1,7 
5,8 25,3 14,8 38,2 5,2 86 0,6 
7,0 22,1 12,8 14,3 2,2 85 1,5 

Ki 
C/N 

o 5,1 4,1 3,2 0,24 13 
p 4,9 4,0 2,6 0,17 15 
o 5,1 4,0 0,9 0,07 13 
o 5,2 3,9 0,8 0,07 11 
o 5,4 4,0 

Complexo sortivo mE/100g 

ca+ 2 Mg+2 K+ Na+ S1 S2 

NH4 I KCI NH4 I KCI NH4 I HCI NH4 I HCI NH4 KCie 
OAc OAc OAc OAc OAc HCI 

3,2 1,4 0,2 0,1 4,9 
2,6 1,0 0,2 0,1 3,9 
1,3 0,5 0,1 0,1 2,0 
2,1 2,2 0,1 0,1 4,5 
1,8 1,8 0,2 3,8 

Complexo sortivo mE/100g 

Acidez 
T v 

10Q.AI+3 100·AI+3 Al+3 
trocável 

T Mat. % 
coloidal AI+ 3 +S1 AJ+ 3+S2 

KCI pH8 I pH7 pH8 T pH7 pH81 pH7 pH81 pH7 

1,1 17,0 13,9 21,9 18,8 85 73 22 26 18,3 
1,8 13,8 13,2 17,7 17,1 67 65 22 23 31,5 
1,8 12,3 9,0 14,3 11,0 68 52 14 16 47,3 
2,4 16,8 10,7 21,3 15,2 56 40 21 30 34,7 
1,3 8,7 7,2 12,5 11,0 87 77 30 35 25,4 

3.4.2.13 - Podzólico Bruno-Acinzentado Planossólico álico, distrófico e 
eutrófico 

Essa classe é constituída por solos minerais, com horizonte B textura!, ar
gila de atividade alta e concentração de argila relativaménte acentuada no 
horizonte subsuperficial, sendo marcante a diferenciação entre os horizon
tes. Podem apresentar ou não mudança textura! abrupta, além disso têm 
morfologia e feições de hidromorfismo semelhantes às dos Planossolos, 
diferindo destes por apresentarem o topo do horizonte B mais escurecido, 
cores brunas, bruno-amareladas ou bruno-acinzentadas mais vivas e es
trutura menos desenvolvida. 

A seqüência de horizontes é do tipo, A, Bt e C e a profundidade doso
l um é em torno de 1 m, com horizonte A moderado ou proeminente de tex
tura média ou arenosa, podendo ou não apresentar horizonte A2. As co
res do horizonte A são muito claras quando seco, apresentando-se com as
pecto maciço e duro, e a saturação em bases é freqüentemente inferior a 
50%, características estas que os distinguem dos Brunizéns, no caso dos 
perfis eutróficos. 

O horizonte B textura! apresenta estrutura forte ou moderada, média 
e pequena em blocos subangulares e textura argilosa ou média, sendo os 
teores de silte usualmente elevados. É moderada ou imperfeitamente dre
nado, refletindo-se na presença de gleização em parte ou todo o horizonte 
B (Est. 3.V A). 

Ocupam porção considerável da Depressão Central Gaúcha ao longo 
das bacias dos rios lbicui e Jacuí, ocorrendo normalmente em relevo sua
ve ondulado e plano, ocasionalmente ondulado, numa posição intermediária 
entre os Planossolos e os Podzólicos Vermelho-Escuros. 

Parte destes solos é derivada de siltitos e arenitos da Formação Rosá
rio do Sul, do Triássico, constituindo a maior parte da área. Neste, os valo
res da soma de bases são mais baixos e os teores de alumínio trocável nor
malmente elevados, mesmo nos solos eutróficos. 



Ao longo do alinhamento Vera Cruz- Santa Maria- São Vicente do Sul, 

predominam solos com caráter álico e distrófico no horizonte B, sendo eu
tráficos no restante da área situada sobre esta formação geológica. 

Outra parcela é constituída por solos derivados de siltitos, argilitos e fo
lhelhos das Formações Rio do Rasto, Estrada Nova, lrati e Grupo Guatá. 
Estes apresentam-se quase sempre eutróficos desde os horizontes super
ficiais, sendo baixos os teores de alumínio, e a soma de bases é elevada. 

As principais limitações para o uso agrícola destes solos referem-se à 
má drenagem e a suas propriedades físicas bem como pela baixa fertilida
de natural em algumas áreas. São bastante suscetíveis à erosão, o que é 
evidenciado pela ocorrência de voçorocas na área, necessitando de práti
cas conservacionistas adequadas quando utilizados com culturas anuais. 

Grande parte destes solos são utilizados com pastagens, podendo tam
bém dar bons resultados quando cultivados com soja, milho e sorgo. Ob
servam-se também na área cultivos de fumo. 

Compreendem, como solo dominante, uma área de 8.641,3 km2, cor
respondendo a 3,18% da área total mapeada. 

Foram tentativamente classificados, segundo a "Soil Taxonomy" (1975), 
nos grandes grupos Paleudult e Hapludalf 

PERFIL N~ 28 

Data- 02/11/80. 

Origem- IEMBRAPA/ SNLCSI Perfil3 Proj. PBA. 

Classificação original - Podzólico Bruno·Acinzentado álico. 

Classificação atual - Podzólico Bruno-Acinzentado Planossólico álico argila de atividade alta A mo
derado textura média I argilosa relevo suave ondulado. Paleudult. 

Unidade de mapeamento - PEa10. 

Localização, municfpio, estado e coordenadas- Estrada Santa Maria-São Pedro, 7 km após o 
rio lbicui-Mirim. Santa Maria-RS. 29'37'S e 54'09'WGr. Folha SH.21-X-D. 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Terço superior de elevaçllo com 7 a 8% de 
declive, sob cobertura de gramineas. 

Altitude - 230 m. 

Litologia - Siltitos e argilitos. 

Formação geológica - Grupo Silo Bento. Formação Ro~rio do Sul. 

Periodo - Triássico. Mesozóico. 

Material de origem - Cobertura de material argila-arenoso sobre argilitos e siltitos. 

Relevo local - Suave ondulado. 

Relevo regional - Suave ondulado. 

Erosão - L:1minar ligeira. 

Drenagem - Moderada. 

Vegetação primária - Campo subtropical (Savana). 

Uso atual - Pastagem plantada de azevém. 

Descrição morfológica: 

Ap 

A12 

821 

B2Z 

1183 

li C 

Q-10 em; bruno-acinzentado muito escuro (10YA 3 I 2, úmido); franco-arenoso; mo
dP.rada muito pequena e pequena granular; ligeiramente duro, muito friável, plás
tico e pegajoso; transição plana e clara. 

10-17 em; bruno muito escuro (10YR 2 I 2, úmido); franco-argila-arenoso; mode
rada muito pequena e média granular; duro, friável, plástico e pegajoso; transição 
plana e clara. 

17-55 em; bruno-escuro (10YR 3 I 3, úmido); argila; moderada muito pequena e 
pequena, blocos subangulares; cerosidade (e cutans org~nicos?) moderada e co
mum; muito duro, firme, plástico e muito pegajoso; transição plana e clara. 

55-70 em; bruno-amarelado-escuro (9YR 3,5/4, úmido); argila; moderada pequena 
e média blocos subangulares; cerosidade moderada e abundante; firme, plástico 
e muito pegajoso; transição plana e clara. 

70-87 em; vermelho-amarelado (5YR 4/6, úmidol; mosqueado abundante, mé· 
dia e distinto, cinzento-brunado-claro (10YR 6 I 2, úmido); argila, forte pequena 
e média blocos subangulares; cerosidade moderada e abundante, poucas superfl
cies de compressão; firme, plástico e muito pegajoso; transição plana e gradual. 

87-120 em; cinzento-brunado-claro (10YA 5 I 2, úmido); mosqueado comum, pe
queno e proeminente, vermelho (2,5YR 4 I 6, úmido); argila a muito argiloso; mo
derada pequena a muito pequena blocos subangulares; comuns as superficies de 
compressão; firme, plástico e muito pegajoso. 

Raizes: fascicularesfinas, abundantes no Ap, comuns no A12 e 821, decrescendo até o 1183 e prati
camentE. ausentes no 1183. 

Obs.: perfil descrito úmido até o·IIB3 e molhado no IIC; 
ninhos de formiga no topo de 821 com canais no Ap e A12; 
linha de fragmentos de arenito ferruginoso e manganoso, concreções manganosas e frag
mentos de madeira fóssil na base do 822. 

Análises físicas e químicas Lab.: SNLCS 180.1484/4891 

Horizonte 
Frações da Comp. granulométrica 

amostra total % (tfsa %1 

Terra Areia Areia Silte 
Cal h. Case. fina grossa fina 0,05· Argila 

Simb. Prof. >20 20-2 <2 2-0,20 0,20- 0,002 <0,002 
em mm mm mm mm 0,05 mm mm 

mm 

Ap 0-10 o tr 100 45 15 21 19 
A12 -17 o Ir 100 39 14 2Z 25 
821 -55 o 1 99 25 12 16 47 
B2Z -70 5 88 19 8 23 50 
1183 -87 o 99 9 4 33 54 
li C -120 o tr 100 3 2 35 60 

Argila pH (1:2,51 Complexo sortivo mE/100g 
dispersa Grau de % Silte 

em flocu- %Argila 
H20 l KCIN ca++ l Mg++ I I égua I ação K+ Na+ 

% % 

14 26 1,11 5.1 3,8 2,2 0.2 0.20 0,04 
19 24 0,88 5,0 3,8 2,5 0,3 0,12 0,07 
37 21 0,34 5,1 3,8 3,0 0,9 0,15 0,07 
35 30 0,46 5,2 3.8 3,2 0,8 0,17 0,07 
44 19 0.61 5,2 3.7 4,0 1.4 0,27 0,07 
44 27 0.58 5,3 3,6 5,8 2,7 0,36 0,09 

Complexo sortivo m E/1 OOg Valor V c 
(sat. de N c (orgâ-

ValorS I AI+++ I I ValorT bases) nico) % --
H+ N 

I soma I (soma I % % 

2,6 3.4 3,5 9.5 27 0,95 0,09 11 
3,0 4,9 4,8 12,7 24 0,86 0,08 11 
4,1 8.6 4,7 17,4 24 0,95 0,12 8 
4,2 9.2 3.8 17,2 24 0,65 0.09 7 
5,7 13.7 3.6 23,0 25 0,41 0,07 6 
9.0 19,6 2.4 31,0 29 0,30 0,06 5 

Ataque por H2S04(d = 1,471 Sat. 
e Na2C03 15% I % e/sódio 

Si02 Si02 Al203 Equiv. de (%de 
-- -- -- CaC03 Na+ tro-
AI203 R203 Fe203 % cável no 

Si02 Al203 Fe20 3 Ti02 P205 valor TI 
(Kil (K'I 100Na+ /T 

7,9 4,9 1,7 0,27 0,03 2,74 2.25 4.53 <1 
10.4 6,8 2,2 0,33 0,03 2,80 2,15 4,83 1 
20,5 13,5 4,0 0,44 0,03 2,58 2,17 5,30 <1 
2Z.1 15,5 5,0 0,50 0,03 2,42 2,01 4,86 <1 
25,5 15,2 5,3 0,57 0,04 2,85 2,33 4,50 < 1 
29.3 16,3 5.4 0,58 0,03 3.06 2,52 4,73 <1 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

C.E. do 
extrato 

Agua 
ca++ Mg++ K+ Na+ HC03-

mmhosl 
% co3= 

em 
a25'C -mE/100g-

so.= 
100·AI+++ 
----
S +AI+++ 

57 
62 
68 
69 
71 
69 

p 
assimi-

lével 
ppm 

2 

Equiv. 
de 

umid. 
% 

14.0 
16,9 
28,8 
29,0 
33.0 
34,6 

Análise mineralógica: 

Ap Cascalho - 93% de quartzo, grãos arredondados e subarredondados, brancos; 
5% de concreções ferruginosas; 2% de fragmentos de rocha. 
Areia grossa- 95% de quartzo, grãos arredondados, brancos; 5% deconcreções 
ferruginosas; traços de ilmenita, rutilo, estaurolita. 
Areia fina- 99% de quartzo, grãos arredondados, incolores e leitosos; 1% de tur
malina, ilmenita, rutilo e estaurolita. 
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A12 

821 

822 

1163 

li C 

PERFIL N? 31 

Cascalho - 90% de quartzo, grilos arredondados e subarredondados, branco; 10% 
de concreções ferruginosas. 
Areia grossa - 97% de quartzo, grilos arredondados e subarredondados, brancos; 
2% de concreções ferruginosas; 1% de magnetita, turmalina, estaurolita e rutilo. 
Areia fina - 98% de quartzo, grilos arredondados e subarredondsdos, brancos e 
incolores; 2% de turmalina, magnetita, ilmenita. estaurotita e rutilo. 

Cascalho - 90% de quartzo. grilos arredondados e subarredondados, brancos; 
5% de fragmentos de rocha e fragmentos de sllica; 5% de concreções ferrugino
sas e areno·ferruginosas. 
Areia grossa - 88% de quartzo, grilos arredondados e subarredondados, brancos 
e amarelados; 10% de concreções ferruginosas; 2% de turmalina, rutilo e..ilmenita. 
Areia fina - 99% de quartzo, grãos arredondados, brancos na maioria; 1% de tur
malina, rutilo, ilmenita e estaurolita. 

Calhaus - 100% de fragmentos de rocha, arenito ferruginoso mal selecionado. 
Cascalho - 50% de quartzo, grilos bem arredondados e subarredondados; 45% 
de fragmentos de rocha, arenito ferruginoso; 5% de material argiloso endurecido. 
Araia grossa - 90% de quartzo, grilos subarredondados e bam arredondados; 10% 
de fragmentos de rocha. 
Areia fina - 99% de quartzo, grilos subarredondados e arredondados, brancos; 
1% de rutilo, iJmenita, turmalina e estaurolita. 

Cascalho- 45% de quartzo, grilos subarredondados, alguns bem arredondados; 
25% de fragmentos de rocha (arenito ferruginoso, basalto); 20% de material argi
loso; 10% de concreções ferruginosas, basalto; 20% de material argiloso, 10% de 
concreções ferruginosas e manganosas. 
Areia grossa - 80% de quartzo, gr!los subarredondados e arredondados; 20% de 
concreções ferruginosas. 
Areia fina - 78% de quartzo, grilos subarredondados e bem arredondados; 20% 
de material argila-ferruginoso; 2% de rutilo, ilmenita e turmalina. 

Cascalho - 75% de material argiloso, bem arredondado, de cor branca e averme
lhada; 20% de quartzo, gr!lossubarredondados; 5% de concreções ferruginosas. 
Areia grossa - 60% de quartzo, grilos subarredondados, bmncos; 40% de mate
rial &IIJiloso. 
Areia fina - 59% de quartzo, grilos subarredondados e arredondados, brancos; 
40% de material argiloso. avermelhado; 1% de turmalina, rutilo e ilmenita. 

Descrição gerei: 

Origem - !MA. Divisão de Pesquisa Pedológica, 1973) Perfil RS-1. 

Oassificação original - Brunizém Hidromórfico textura média relevo suavemente ondulado subs
.trato siltito-arenito. 

Classificação atual - Podzólíco Bruno-Acinzentado P!anossólico eutrófico argila de atividade alta 
A proeminente textura média relevo suave ondulado. Hapludalf. 

Unidade de mapeamento - PBPe1. 

l.ocalizaçBo, municlpio, estado e coordenadas- Estrada Santa Maria-São Sepé (BR-392), a 22 
km de Santa Maria. Santa Maria-AS. 29°52'S e 53•45'WGr. Folha SH.22-V-C. 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Coletado no terço inferior de uma coxilha com 
8% de declive sob cobertura de pastagem. 

Altitude- 120m. 

Litologia - Arenitos médios a finos e siltitos argilosos. 

Formação geológica Grupo São Bento. Formação Ros8rio do Sul. 

Perlodo - Triássico. Mesozóico. 

Material de origem - Produtos de alteraçBo de arenito com provável influência de cobertum su
perficial. 

Relevo local - Suave ondulado. 

Relevo regional - Suave ondulado a ondulado. 

Drenagem - Imperfeitamente drenado. 

Vegetação primária Savana. 

Uso atual - Pastagem. 

Descrição morfológica: 

All 

A12 

A/B 

0-20 em; cinzento-escuro (10YR 4 I 1, úmido); bruno muito escuro (10YR 2/2, úmi
do amassado); frenoo-arenoso; fraca pequena granular apresentando glllos de areia 
lavada; macio, friâvel.ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; transição di
fusa e plana. 

20-40 em; bruno-acinzentado-escuro (10YR 41 2, úmido); preto (10YR 2/1, úmi
do amassado); franco-arenoso; maciça que se quebra em fraca média granular e 
fraca pequena granular; ligeiramente brittle, talvez devido é presença de térmitas, 
muito comuns neste suborizonte e nestes solos; macio, friâvel, ligeiramente plás
tico e ligeiramente pegajoso; tmnsição difusa e plana. 

40-55cm; bruno (10YR S /3, úmido); bruno-acinzentado-escuro (10YR 4/2, úmi
do amassado); franco; mac;ça porosa que se desfaz em fraca média granular e fra· 
ca pequena granular; macio, friável, ligeimmente plástico e ligeiremente pegajo
so; transição gradual e plana. 
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C1 

C2 

55-75 em; amarelo (10YA 7 I 6, úmido); bruno-amarelado (10YR 5 I 6, úmido amas
sado); franco-siltoso; fraca média blocos angulares e subangulares; cerosidade ao 
longo dos canais das mlzes e nas posições vertical e horizontal de alguns agrega
dos com cores bruno-amarelado (10YR 5/4, úmido) e bruno-amarelado-claro (10YR 
6 I 4, úmido); macio, friável,ligeiramente plástico e pegajoso; transiçao clame ir
regular. Com 60 aumentos observa-se a cerosidade entm os grilos de areia que com
põem os agregados de estrutura. 

75-115 em; vermelho (2,5YR 4 I 6, úmido); vermelho-claro (2,5YR 6 I 8, úmido amas
sado); franco~siltoso; arenito em decomposição mostrando ainda a estrutura ori
ginal da rocha. 

115 em+; arenito, parcialmente decomposto. 

Raízes: abundantes no A11, A12, poucas no A I 8. 

Análises físicas e quimicas Lab.: SNLCS (32.7831787) 

Horizonte 
Frações da Comp. granutométrica 

Slmb. 

A11 
A12 
A/8 
82 
C1 

Prol. 
em 

0-20 
-40 
-55 
-75 
-115 

amostra total % 

Calh. 
>20 
mm 

o 
o 
o 
o 
o 

Case. 
20-2 
mm 

o 
o 
1 
o 
o 

Terra 
fina 
<2 

mm 

100 
100 
99 

100 
100 

Areia 
grossa 
2-0,20 
mm 

24 
25 
21 
2 
2 

(tfsa %) 

Areia 
fina 

0,20-
0,05 
mm 

32 
31 
23 
13 
17 

Silte 
0,05· 
0,002 
mm 

30 
28 
33 
63 
72 

Argila 
<0.002 

mm 

14 
15 
23 
22 
10 

Argila pH (1:2,5) Complexo sortivo mE/100g 
Grau de % Silte dispersa 

em flocu- %Argila l KCIN ca•• l Mg++ I I 
água !ação 

HzO K+ Na+ 
% % 

3 79 2,14 4,9 3,8 3.4 
4 72 1,84 5,3 3,9 2,8 
o 98 1.47 5,3 3,8 4,3 
o 100 2,68 5.7 4,0 12,7 
o 100 7,20 6,3 4,4 17.4 

Complexo sortivo mE/ 100g Valor V 
(sal. de 

ValorS I AI+++ I J. ValorT bases! H+ 
(soma i (soma) % 

4,3 2,2 5,6 12,1 35 
2.9 3,2 5.4 11.4 26 
5,1 6,2 3,8 15,0 34 

14,6 4,9 2,4 22,3 65 
20,0 0,4 0,8 21,3 94 

Ataque por H2S041d = 1,47) 
e Na2C03 15%) % 

Si02 Si02 -- --
AI20 3 Rz03 

Si02 AI20 3 Fe2o3 TiOz PPs 
(Ki) (Kr) 

6.5 3,1 1,2 0,24 0,04 3.55 2,91 
6,5 3,9 1,0 0.24 0,04 2,82 2,46 

10.7 6.0 2.0 0.29 0,03 3,03 2,54 
16,7 8,4 2,7 0,42 0,03 3,35 2,83 
11,7 5,7 2,5 0,34 0,10 3.49 2,78 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

C. E. do 
extrato ca++ Mg++ K+ Na+ HC03 - so4 • 

Agua 
mmhos/ co3 = 

em 
% 

a 25°C -mE/100g-

0,8 0,10 0,06 
0,5 0,06 0,06 
0.6 0,06 0,11 
1,5 0,07 0,25 
2,2 0,08 0,35 

c 
(orgâ- N c 
nico) % --

N 
% 

1,67 0,17 10 
1,20 0,11 11 
0,64 0,09 7 
0,54 O,Q7 8 
0,16 0,03 5 

Sat. 
e/sódio 

A!203 Equiv. de (%de 

-- CaC03 Na+ tro~ 
Fe2o 3 % cável no 

valor TI 
100Na+ /T 

3.88 
5,94 
4,74 
4,85 
3,61 

100·AI+++ ----
S + Ati-++ 

34 
52 
55 
25 
20 

p 
assim i-

lável 
ppm 

5 
2 
1 
1 
6 

<1 
<1 
< 1 

1 
2 

Equiv. 
de 

umid. 
% 

16 
16 
21 
29 
23 



Análise mineralógica: 

A11 Areias grossa e fina - Quartzo, maioria hialino rolado, de 1 /3 a 1 /4 de mm, ai· 
guns com aderência de óxido de ferro, 95%; detritos: constitui dos por raizes e frag
mentos de animais, 5%. 

A12 Areias grossa e fina - 99% de quartzo, maioria hialino rolado, muitos com ade
rência de óxido de ferro, emprestando-lhes uma coloração citrina, grãos menores 
que 1 e 2 mm apresentam-se angulosos; 1% de detritos. 

A I B Areias grossa e fina - 95% de quartzo, maioria hialino rolado, muitos com ade
rência de óxido de ferro; 5% de concceções ienuginosas; traços de detritos. 
Cascalho- Quartzo, alguns com asfacesadoçadas; concreções ferruginosas es
curas; concreções manganosas com incrustações de quartzo e também inclusão 
do mesmo, alguns rolados, outros prismáticos; concreções ferroargilosas, concre
ções ferruginosas com incrustação de quartzo, alguns rolados; quartzito ferrugi
noso. 

82 

C1 

Areias grossa e fina - 75% de quartzo na maioria grãos pequenos com faces mais 
ou menos adoçadas; 25% de feldspatos; traços de mica biotita e muscovita, tur
malina rolada, fragmentos de opala, ilmenita. 

Areias grossa e fina - 95% de quartzo, alguns idiomorfos, outros mais ou menos 
arredondados, maioria grãos de 1 I 3, 1 I 4 e 1 I 10 de mm, alguns grãos triturados; 
2% de mica muscovita, biotíta, detritos, concreções ferruginosas; 3% de felds
patos; traços de turmalina. 

3.4.2.14 - Podzólico Vermelho-Amarelo álico, distrófico e eutrófico 

São solos minerais, não hidromórficos, caracterizando-se pela presença de 
horizonte B textura!, com considerável iluviação de argila evidenciada pe
la expressiva relação textura I e I ou recobrimento por filmes de material co
lo ida I na superfície de contato das unidades estruturais. 

Apresentam seqüência de horizontes A, Bt e C ou A, Btpl e C, usual
mente bem diferenciados, com horizonte A do tipo moderado ou proemi
nente, sobrejacente a um horizonte Bt geralmente argiloso com estrutura 
moderada ou fortemente desenvolvida. 

São solos medianamente profundos e profundos (raramente rasos), com 
coloração variável dentro dos matizes 5YR (valores e cromas altos) a 10YR. 
Na sua grande maioria são solos bem drenados e apresentam argila de ati
vidade baixa. 

Em geral predominam os solos de baixa fertilidade natural, tendo bai
xos valores da soma e saturação em bases. O alumínio trocável e a satura
ção com alumínio são altos, podendo caracterizar os solos álicos, porém 
mesmo nos solos distróficos os teores deste elemento são comumente ele
vados. 

Os solos eutróficos ocupam áreas pouco expressivas quando compa
rados aos demais. 

Ocorrem em áreas de relevo desde o suave ondulado até o forte ondu
lado e são derivados de diferentes litologias. Como variações das caracte
rísticas morfológicas constatou-se a ocorrência de solos cascalhentos, 
abrúpticos, plínticos (Est. 3.VI Al e pouco expressivamente sômbricos. Serão 
tratados isoladamente em função da litologia e I ou posição fisiográfica no 
sentido de permitir melhor visualização dos aspectos de uso agrícola. 

Na região do Planalto Sul-Rio-Grandense e Serras do Leste Catarinen
se, os solos desta classe derivam-se, ao nível de dominância, de gnaisses, 
migmatitos e granitos principalmente referidos ao Complexo Canguçu e Suí
te Intrusiva Arroio dos Ladrões, respectivamente dos períodos pré-cam
briano superior e cambroordoviciano. São solos pouco profundos, em ge
ral cascalhentos, sendo o horizonte A do tipo moderado ou proeminente. 
Usualmente são distróficos ou álicos, com valores da soma de bases difi
cilmente ultrapassando a 3,0 mE I 100 g de solo e teores elevados de alu
mínio trocâvel. Ao sul de Canguçu, na unidade de mapeamento PVd13, ocor
rem igualmente perfis eutróficos derivados deste material geológico. Ocu
pam áreas de relevo suave ondulado até forte ondulado e estão normalmente 
associados a Podzólico Bruno-Acinzentado, Cambissolos e Solos Litólicos. 
Ao nível de subdominância ocorrem geralmente nas porções mais movi
mentadas de todo o Planalto Sul-Rio-Grandense e são originados delito
logias muito variáveis. São utilizados com pastagens naturais na maior parte 
da área, sendo também expressivos os cultivos anuais nas áreas coloniais 
dos municípios de Pelotas, Canguçu, São Lourenço do Sul, Caçapava do 
Sul e Camaquã, ou praticamente não utilizados nas áreas muito movimen
tadas, onde os Afloramentos de Rocha constituem empecilho a qualquer 
atividade agrícola. 

Na Depressão Central Gaúcha, as principais áreas de ocorrência locali
zam-se ao norte de Porto Alegre, onde são derivados de arenitos das For
mações Botucatu e Rosário do Sul, do Jurássico e Triássico. São solos pro-

fundos, com horizonte A moderado bastante espesso, geralmente abrúp
ticos e com altos teores de alumínio trocável no horizonte B. 

As unidades de mapeamento PVa9, PVa10 e PVa11 são representativas 
desta área, onde se destacam igualmente os Podzólicos Vermelho-Escuros 
a nível de subdominância. 

A adoção de técnicas conservacionistas adequadas bem como a cala
geme as adubações químicas e orgânicas constituem práticas fundamen
tais para o bom aproveitamento agrícola destes solos. Atualmente são uti
lizados com reflorestamento de acácia e eucalipto, sendo também os so
los de maior uso com cultivo de citrus no Estado do Rio Grande do Sul. Ob
servam-se ainda culturas de milho, mandioca, abóbora e melancia. 

No que se refere à Planície Costeira Interna, encontram-se os solos desta 
classe sobre sedimentos arenosos da Formação ltapoã (Quaternário). São 
solos abrúpticos, de textura média, com baixos valores da soma e satura
ção em bases e são ocupados principalmente com pastagem natural. 

Ocorrem ainda em área expressiva na Depressão do Sudeste Catarinen
se, ao nível de subdominância nas unidades de mapeamento PVL.a1, 2, 3 
e dominância nas unidades PVa4 e PVa13, sendo derivados de litologias dos 
Grupos Guatá e Passa-Dois. São álicos, com horizonte A moderado ou proe
minente, pouco profundos e com pequena diferenciação de cor e textura 
entre os horizontes. Os principais fatores que limitam a sua utilização referem
se à baixa fertilidade natural e ao relevo em que ocorrem, exigindo calagens 
e adubações além de práticas de conservação do solo intensivas para con
trole da erosão. São geralmente utilizados com culturas anuais com desta
que para o milho e fumo. 

Apresentam-se igualmente como solo dominante na região geomor
fológica das Serras do Leste Catarinense, onde os teores de alumínio são 
elevados e a textura é cascalhenta. O uso agrícola encontra-se fortemente 
limitado pelo relevo muito acidentado em que ocorrem bem como pela pre
sença de solos rasos e afloramentos rochosos a eles associados. 

Ocupam a nível de dominância uma área aproximada de31.557,1 km2, 
correspondendo a 11,64% da área total mapeada. 

Na classificação tentativa pela "Soil Taxonomy" (1975) os perfis ames
trados correspondem aos grandes grupos Pa/eudult, Plinthudulte Hapluda/f. 

AMOSTRA EXTRA N~ 34 

Descrição geral: 

Data- tO/ 11/71. 

Origem - IUFSM & SUDESUL, 1973) Perfil SC-074. 

Classificação original - Podzólico Vermelho-Amarelo cascalhento textura argilosa relevo forte on
dulado substrato granito. 

Classificação atual - Podzólico Vermelho-Amarelo álico argila de atividade baixa A moderado tex
tura média cascalhenta I muito argilosa relevo ondulado. Paleudult. 

Unidade de mapeamento - PVaB. 

localização, municfpio, estado e coordenadas- BR-101, no entroncamento para Morro da Fuma
ça, após percorrer 5 km. Morro da Fumaça-Se. 28°39'S e 49°08'WGr. Folha SH.22-X-B. 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Corte de estrada na meia encosta de uma 
elevação com 13% de declividade sob cobertura de mata. 

Altitude - 190m. 

Litologia - Granito. 

Formação geológica - Complexo Canguçu. 

Periodo - Pré-Cambriano Superior. 

Material de origem - Produtos de alteração do granito. 

Relevo local - Ondulado. 

Relevo regional - Forte ondulado e ondulado. 

Drenagem - Bem drenado. 

Vegetação primária - Floresta Ombrófila Densa. 

Uso atual - Cultivos de milho, feijão, mandioca e fumo. 

Descrição morfológica: 

AI 0-10 em; bruno-escuro I10YR 3 I 3, úmido); franco-argila-arenoso; fraca pequena 
a média blocos subangulares; poroso; solto, solto, não plástico e ligeiramente pe· 
gajoso; transição gradual plana. 

A3 10·25 em; bruno-amarelado-escuro (10YR 3 I 4, úmido); argila arenosa; fraca pe
quena e média blocos subangulares: poroso: ligeiramente duro, não plástico e li
geiramente pegajoso; transição gradual e plana. 
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Bl 25-35 em; bruno-amarelado-escuro llOYR 4 I 4, úmido I; argila; fmca pequena e mé
dia blocos subangulares; poroso; duro, firme, não plástico e ligeiramente pegajo
so;·transiçfto gradual e plana. 

B2 35-80 em; bruno-avermelhado-escuro (2,5YR 3/3, úmido), muito argiloso; mo
derada pequena e média blocos subangulares; poroso; duro, firme ligeiramente plás
tico e pegajoso. 

Raizes: muitas nos horizontes A1 e A3; raras no 81 e 82. 

Obs.: abundancia de cascalho ao longo do perfil; abundancia de Afloramentos de Rocha na área. 

Análises físicas e químicas 

Horizonte 

Simb. 

Al 
A3 
Bl 
B2 

Pro f. 
em 

0-10 
-25 
-35 
-80 

Cal h. Case. 
20-2 2-0.2 
em em 

Areia 
muito 
grossa 

2-1 
mm 

Granulometria % 

Areia grossa 

mm mm 
1-0.5,2-0,2 

50 
41 
23 
16 

Areia 
média 
0,5-
0,25 
mm 

Lab.: SUDESUL (73/761 

Areia fina 

o 25-l o 2- I o 2-
0,1 0,02 0,05 
mm mm mm 

14 
11 
9 
9 

Granulometria % Ataque por H2S04% 
Silte 

Argila Grau (0,05-
Areia Silte nat. deflo- 0,0021 
muito Argila % culação --
fina 0,05-, 0,02- <0,002 % 

Argila Si02 AI20 3 

0,1-0,05 0,002 0,002 mm 
mm mm mm 

9 27 3 90 0,33 
9 39 5 B6 0,30 

19 59 8 B6 0,15 
9 66 9 87 0,13 

Ki 

5,0 4.4 1,50 0,12 2,6 
4,8 4,2 1,44 0,12 2,5 
4,8 4,3 1,44 0,12 2,5 
4,8 4,2 1,32 0,12 2,5 

Complexo sortivo mE/100g 

ca+ 2 

NH4 I KCI 
OAc 

2,0 
1,7 
1,5 
1,3 

Mg+2 

NH4 I KCI 
OAc 

K+ 

NH4 I 
OAc 

0,2 
0,1 
0,1 
0,1 

HCI 

Complexo sortivo mEilOOg 

Al+ 3 

KCI 

0.7 
1.7 
2,6 
3,5 

Acidez 
trocável 

pHB I pH7 

PERFIL N~ 52 

Descrição geral: 

T 

pH8 I pH7 

8.4 
11,3 
15,7 
16,0 

T 

Mat. 
coloidal 

pH8 pH7 

Na+ 51 

NH4 I HCI 
NH4 

OAc OAc 

0,3 
0,2 
0,2 
0,2 

v 
% 

pH8 I pH7 

29 
17 
11 
10 

2,5 
2,7 
1.8 
1,6 

100- Al+ 3 

AI+3+S1 

21 
45 
59 
68 

Origem - (MA. Divisfto de Pesquisa Pedológica, 1973) Perfil RS-136. 

Fe2o3 

CIN 

12 
12 
12 
11 

52 

KCI e 
HCI 

100- Al+3 

Al+3+ 52 

Classificação original - Solos Brunas Gleizados distróficos textura argilosa relevo ondulado subs
trato arenito. 

Classificação atual - Podzólico Vermelho-Amarelo élico argila de atividade baixa abrúptico plfnti
co A moderado textura arenosa e média I argilosa relevo suave ondulado. Plinthudult. 

Unidade de mapeamento - PVa6. 

localização, municfpio, estado e coordenadas - Santana do livramento-Dom Pedrito I BR-293), 
entrando ã direita em direção a Engenheiro Madureira, a 10 km da estrada federal. Santana do 
Livramento-AS. 30'52'S e 55'12'WGr. Folha SH.21-Z-B. 

440/ PEDOLOGIA 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Corte de estrada na meia enconsta de uma 
elevação com 9% de declive sob vegetação de campo natural. 

Altitude - 200 m. 

Litologia - Arenitos. 

Formação geológica - Grupo SUo Bento. Formação RoSário do Sul. 

Período - Triássico. Mesozóico. 

Material de origem - Produtos de alteração de arenito. 

Relevo local - Suave ondulado a ondulado. 

Relevo regional - Suave ondulado. 

Drenagem - Moderada a imperfeitamente drenado. 

Vegetação primária - Estepe Gramineo-lenhosa. 

Uso atual - Pastagem. 

Descrição morfológica: 

All 

A12 

A3 

621 

622 

B3g 

Cg 

0-25 em; bruno-acinzentado-escuro (10YR 4 I 2, úmido I; areia fmnca; fraca pequena 
granular e grilos simples; poroso; solto, solto, não plástico e não pegajoso; transi
ção difusa e plana. 

25-45 em; bruno-acinzentado muito escuro (10YR 3/2, úmido); franco-arenoso; 
fraca média blocos subangulares; poroso; muito friável, ligeiramente plástico e li
geiramente pegajoso; transição gradual e plana. 

45-60 em; bruno-escuro llOYR 3 I 3, úmidol; franco-argila-arenoso; fraca média 
blocossubangulares; poroso; friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajo
so; transição clara e plana. 

60-90 em; bruno-amarelado-escuro (10YR 4/4, úmido), mosqueado pequeno, co
mum e proeminente, vermelho 12,5 YR 4/6, úmido); argila; moderada média blo
cos subangulares; cerosidade fraca e comum; poroso; friâvel, ligeiramente plásti
co e ligeiramente pegajoso; transiçfio gradual e plana. 

90-120 em; bruno-amarelado llOYR 5 I 6, úmidol; mosqueado médio. abundante 
e proeminente, vermelho 12,5YR 4 I 6, únlidol e mosqueado pequeno, pouco e dis
tinto, bruno-acin•entado-escuro (lOYR 4 I 2, úmido I; argila arenosa a franco-argila
arenoso; fraca a moderada média blocossubangulares; cerosidade fraca e pouca; 
poroso; friâvel, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; transição clara e 
ondulada. 

120-165 em; cin•ento llOYR 5 I 1, úmido); mosqueado médio. comum e distinto, 
bruno-amarelado 110YR 5 J 8, úmido) e mosqueado grande, abundante e proemi
nente, vermelho I2,5YR 4 I B, úmido I; fmnco-argilo-arenoso; fmca a moderada gran
de blocos subangulares; cerosidade fraca e comum; pouco poroso; friável a firme, 
ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; transiçfto gradual e plana. 

165-180 em+; cinzento (lOYR 6 I 1, úmido); mosqueado grande, comum e proe
minente, vermelho (2,5YR 4 I 8, úmido); franco-argila-arenoso. Neste horizonte 
há ocorrência de pequenos seixos de arenito intemperizado. 

Rat.es: abundantes no All e A12, comuns no A3, poucas no 621, escassas no 622, ausentes no B3g. 

Análises físicas e químicas Lab.: SNLCS 14.18511911 

Horizonte 
Frações da Comp. granulométrica 

amostra total % (tfsa %) 

Terra Areia Areia Silte 
Cal h. Case. fina grossa fina 0,05- Argila 

Simb. Prof. >20 20-2 <2 2-0,20 0,20- 0,002 <0,002 
em mm mm mm mm 0,05 mm mm 

mm 

All 0-25 o o 100 42 39 11 8 
A12 -45 o o 100 35 40 12 13 
A3 -60 o o 100 29 33 13 25 
B21 -90 o o 100 20 23 13 44 
B22 -120 o o 100 26 26 13 35 
B3g -165 o o 100 27 28 12 33 
Cg -180+ o o 100 41 25 11 23 

Argila pH 11:2,51 Complexo sortivo mEI100g 
dispersa Grau de %Silte 

em flocu- ---

I KCIN ca++ I Mg++ I I 
água I ação 

%Argila 
K+ Na+ 

% % 
H20 

4 50 1,36 4,9 4,1 1,0 0.7 0,07 0,06 
6 54 0,92 4,8 3,9 0,8 0,6 0,05 0,04 

14 44 0,52 4,8 3,9 1,0 0,5 0,09 0,10 
29 34 0,30 4,9 3,9 1,1 0,5 0,06 0,09 
2 94 0,37 4,9 4,0 1,1 X 0,06 0,08 
5 85 0,36 5,0 4,0 1,6 1,5 0,09 0,08 
8 65 0,48 4,9 3,9 3,7 2,7 0,06 0,06 



Complexo sortivo mE/100g Valor V c 
(sat. de (orgâ- N c 

Valor S I AI+++ I I ValorT bases) nico) % --
H+ N (soma/ (soma) % % 

1,8 1,0 3,0 5,8 51 0,81 0,06 14 
1,5 1,9 3,1 6,5 23 0,72 0,06 12 
1,7 3,8 3,8 9,1 19 0,82 0,07 12 
1,8 6,9 3,9 12,6 14 0,82 0,09 9 
1,2 5,2 2,6 9,0 13 0,47 0,07 7 
3,3 5,5 2,1 10,9 30 0,26 0,05 5 
6,5 6,4 1,6 14,5 45 0,14 0,03 5 

Ataque por H2S041d = 1,471 
Sat. 

e Na2C03 i5%1% e/sódio 
Si02 Si02 A/203 Equiv. de 1% de 

-- -- -- CaC03 Na+ tro· 
A/203 R203 Fep3 % cável no 

Si02 A/203 Fep3 Ti02 P20s valorT) 
IKil IKrl 100Na+ /T 

4,2 2,8 1,0 0,18 0,05 2,55 
6,4 3,9 1,5 0,23 0,05 2,78 

10,1 6,9 2,4 0,32 0,05 2,48 
18,0 12,7 4,0 0,46 0,04 2,40 
15,4 10,6 3,7 0,40 0,04 2,47 
14,4 9,6 3,5 0,37 0,03 2,55 
12,5 7,1 2,6 0,23 0,04 2,99 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

C. E. do 
extrato ca++ Mg++ K+ Na+ HC03-

Agua 
mmhosl 

% co3 = 
em 

a25'C -mE/100g-

2,12 
2,25 
2,05 
2,00 
2,02 
2,07 
2,44 

so4 = 

4,50 
4,22 
2,47 
5,00 
4,52 
4,27 
4,38 

100·AJ+++ 
----
S +AI+++ 

38 
56 
69 
79 
81 
63 
50 

p 
assim i· 

lá v e/ 
ppm 

2 
2 

<1 
1 

<1 
<1 
< 1 
< 1 

Equiv. 
de 

umid. 
% 

8 
10 
16 
25 
22 
21 
19 

Análise mineralógica: 

A11 

A12 

A3 

621 

B22 

B3g 

Cg 

PERFIL N~ 64 

Descrição geral: 

Areias grossa e fina - 100% de quartzo vftreo incolor e hialino desarestado (rola· 
dos); traços de ilmenita, concreções ferruginosas e detritos: fragmentos de raiz. 

Areias grossa e fina - Idem à fração da amostra anterior. 

Areias grossa e fina - Idem à fração da amostra anterior. 

Areias grossa e fina - tdem à fração areia da amostra anterior, observando· se tra· 
ços de concreções argilosas. 

Areias grossa e fina - Idem à fração da amostra anterior. 

Areias grossa e fina - Idem à fração areia da amostra anterior. 

Areias grossa e fina - 65% de quartzo vftreo incolor e alguns hialinos desaresta· 
dos (rolados); 35% de quartzo com verniz ferruginoso; traços de ilmenita e con· 
ereções argilosas. 

Origem - !MA. Divisão de Pesquisa Pedológica, 19731 Perfil n~ RS-114. 

Classificação original - Podzólico Vermelho·Amarelo equivalente eutrófico abrúptico textura ar· 
gilosa substrato arenito. 

Classificação atual - Podzólico Vermelho·Amarelo eutrófico argila de atividade alta plintico A mo· 
derado textura média I argilosa relevo suave ondulado. Hapludalf. 

Unidade de mapeamento - PEd5. 

Localização, municlpio, estado e coordenadas- Estrada Caçapava do Sul-Santana da Boa Vista 
IBR-392), 4 km além da ponte sobre o rio Caldeir!lo. Caçapava do Sui-RS. 30'40'5 e 53'16'WGr. 
Folha SH.22-Y-A. 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil -Trincheira no terço superior de uma elevação 
com 6% de declive sob vegetação de campo natural. 

Altitude-320m. 

litologia - Arenitos conglomeráticos. 

Formação geológica - Grupo Camaqua. Formação Guaritas. 

Perlodo - Cambroordoviciano. Paleozóico. 

Material de origem - Produtos de alteração de arenitos conglomeráticos. 

Relevo local - Suave ondulado. 

Relevo regional - Suave ondulado a ondulado. 

Drenagem - Moderadamente drenado. 

Vegetação primária - Savana. 

Uso atual - Pastagem. 

Descrição morfológica: 

A11 

A12 

A3 

B21t 

0-30cm; bruno a bruno-escuro!10YR4/3, úmido), bruno (10YR 5/3, seco); franco
arenoso; fraca média e granular; poroso; macio, friável, ligeiramente plástico e li
geiramente pegajoso; transiçao gradual e plana. 

30-45 em; bruno·amaretado·escuro (10YR 4 I 4, úmido); mosqueado pequeno, pau· 
co e distinto vermelho·amarelado (5 YR 5 I 6, úmido); mosqueado pequeno, pau· 
co e distinto, cinzento muito escuro (10YR 3 I 1, úmido), estes mosqueados são 
devidos à presença, neste horizonte, de materiais transportados; franco·arenoso; 
fraca média granular e fraca pequena média blocos subangulares; poroso; friável, 
ligeiramente pegajoso; transição clara e plana. 

4S.55 em; bruno (7,5YR 4 I 4, úmido), mosqueado pequeno, comum e difuso 
vermelho--amarelado (SYR 5 I 6, úmido); franco·argilo·arenoso; ligeiramente cimen· 
tado que se desfaz em fraca pequena blocos subangulares; alguns coatings em torno 
doscanaisdasrafzes; poroso; friável,ligeiramente plástico e não pegajoso; transi· 
ção abrupta e ondulada. 

55-90 em; bruno-avermelhado (5YR 4/4, úmido), vermelho-amarelado 15YR 4/6, 
úmido amassado); mosqueado grande, comum e distinto, vermelho (2,5YR 4/8, 
úmido) e mosqueado pequeno, pouco e distinto, preto (N2/ , úmido); argila; mo· 
derada a forte pequena blocos subangulares; cerosidade moderada a abundante; 
alguns coatings na massa do solo; pouco poroso; firme, ligeiramente plástico e pe· 
gajoso; transição gradual e plana. 

B22t 90-160 em; vermelho-amarelado (5YR 4/6, úmido), bruno-avermelhado I5YR 4/4, 
úmido amassado); mosqueado grande, abundante e distinto, preto IN2/ , úmi
do), este mosqueado apresenta·se sob a forma reticulada no horizonte e mosqueado 
grande, comum e difuso em torno do preto, bruno·acinzentado (10YR 5 I 2, úmi· 
do); franco·argiloso; moderada grande blocos subangulares; cerosidade fraca e 
abundante; pouco poroso; firme, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso, tran· 
sição abrupta e ondulada. 

c 160-190 em+; arenito em decomposição de coloração bruno-avermelhado-escuro 
12,5YR 3/4, úmido). 

Raizes: abundantes no A11, A12 e A3, poucas no 6211, raras no B22t. 

Análises físicas e químicas Lab.: SNLCS 12.859/8641 

Horizonte 
Frações da Comp. granulométrica 

amostra total % ltfsa %1 

Terra Areia Areia Si/te 
Calh. Case. fina grossa fina 0,05- Argila 

Simb. Prof. >20 20-2 <2 2-0,20 0,20- 0,002 <0,002 
em mm mm mm mm 0,05 mm mm 

mm 

A11 0-30 o 100 11 47 26 16 
A12 -45 o 100 11 46 26 17 
A3 -55 a· 100 9 41 26 24 
B21t -90 o X 100 26 23 46 
B22t -160 o o 100 5 33 27 35 
c -190+ o o 100 5 68 12 9 

Argila pH 11:2,51 Complexo sortivo mE/100g 
dispersa Grau de %Si/te 

em flocu- ---

I KC/N l Mg++ l I Na+ 
água /ação 

%Argila 
ca++ K+ 

% % 
H20 

9 44 1,63 5,0 4,2 2,9 1,4 0,22 0,05 
12 29 1,53 5,0 4,1 2,1 0,8 0,13 0,06 
17 29 1,08 5,3 4,0 2,4 1,1 0,11 0,10 
33 28 0,50 5,7 4,0 5,9 4,5 0,22 0,37 
30 14 o,n 6,7 5,2 10,1 5,9 0,16 0,61 
5 44 1,33 7,3 5,5 3,8 2,1 0,06 0,24 

Complexo sortivo mE/100g Valor V c 
lsat. de lorgâ- N c 

Valor S I AI+++ I I ValorT bases) nico) % 
--

H+ N 
I soma) (soma) % % 

4,6 0,6 3,8 9,0 51 1,16 0,12 10 
3,1 1,3 3,0 7,4 42 0,58 0,07 8 
3,7 2,1 2,3 8,1 46 0,45 0,06 8 

11,0 3,0 2,7 16,7 68 0,45 0,07 6 
16,8 o o 16,8 100 0,41 0,05 8 
6,2 o o 6,2 100 0,07 0,01 7 
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Ataque por H25041d = 1,471 
Sat. 

e Na2C03 15% I % e/sódio 
5i02 5i02 AI,03 Equiv. de (%de 

-- -- -- CaC03 Na+ tro-
Al,03 R203 Fe,03 % cável no 

5i02 AI,03 Fe20 3 Ti02 P205 valor T) 
!Kil (Krl 100Na+ IT 

6,8 3.4 1,8 O, 18 0,04 3.40 2,57 3,00 < 1 
6.7 3,9 2,0 0,21 0,03 2,90 2,20 2,92 < 1 
9.4 5,6 3,3 0,30 0,02 2,85 2,07 2,62 1 

20,8 12.4 5,6 0,38 0,02 2,84 2,21 3.49 1 
16,9 9,1 4,2 0,35 0,01 3,14 2.45 3.42 4 
6.4 3,4 2,8 0,18 O, 13 3,19 2,12 1,83 4 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

p 
C. E. do lOO·AI ++ + assim i- Equiv. 
extrato 

Âgua 
ca++ Mg++ K+ Na+ 

mmhos/ 
% 

em 
a25"C -mE1100g-

PERFIL N~ 69 

Descrição geral: 

HC03 - 504, 

C03 

----
S + At+++ 

12 
30 
36 
21 
o 
o 

Origem - !MA. Divisão de Pequisa Pedológica, 19731 Perfil R5-(IGRA-1J. 

lável 
ppm 

3 
2 
1 
1 
1 

30 

de 
umid. 

% 

18 
16 
18 
29 
25 

9 

Classificação original - Podzólico Vermelho-Amarelo textura argilosa relevo ondulado e forte on
dulado substrato granito. 

Classificação atual - Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico argila de atividade baixa A proemi
nente textura média I argilosa relevo suave ondulado. Paleudult. 

Unidade de mapeamento - PVd2. 

localização, município, estado e coordenadas - Município de Camaquã a 8, 7 km da cidade. Loca
lidade denominada Vila Aurora. 30"47'5 e 51"50'WGr. Folha 5H.22-Y-B. 

Situaçilo, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Corte de estrada na meia encosta de uma 
elevação com 5% de declive sob vegetação de campo com ~lguns arbustos esparsos e mata de 
galeria. 

Altitude - 85 m. 

Litologia - Gnaisses, migmatitos e granitóides. 

Formação geológica - Complexo Canguçu. 

Perfodo - Pré-Cambriano Superior. 

Material de origem - Produtos de alteração das rochas supracitadas. 

Relevo local - Suave ondulado. 

Relevo regional - Ondulado e suave ondulado. 

Drenagem - Bem drenado. 

Vegetação primária - Floresta Estacionai Semidecidual. 

Uso atual - Pastagem. Observam-se na área peQuenas lavouras de milho e manc;t;oca. 

Descrição morfológica: 

A1 0-30 em; bruno-escuro 110YR 3/3, úmido}; franco-arenoso; fraca pequena gra
nular; muito poroso; ligeiramente duro, friável, ligeiramente plástico e não pega
joso; transição gradual e plana. 

A3 

B1t 

B21t 

B22t 

30-42cm; bruno (lOYR 4/ 3, úmido); franco-arenoso a franco-argila-arenoso; fra
ca pequena blocos subangulares; poroso; ligeiramente duro, friável, ligeiramente 
plástico e ligeiramente pegajoso; transição clara e plana. 

42-58 em; bruno-avermelhado (5YR 4/4, úmido); mosqueado grande e comum, 
bruno (10YR 4 I 3, úmido) e grande pouco, bruno forte (7,5YR 5 I 6, úmido); franco
argiloso; fraca pequena emédia blocos subangulares; poroso; ligeiramente duro, 
friável, plástico e pegajoso; transição clara e plana. 

58-90 em; vermelho-amarelado (5YR 4 I 6, úmido); argila; moderada média blo
cos subangulares; cerosidade forte e pouca; duro, plástico e pegajoso; transição 
difusa e plana. 
Obs.: presença de minerais primários intemperizados. 

90-120 em; vermelho-amarelado (5YR 4 I 8, úmido); argila arenosa; moderada média 
blocos subangulares; cerosidade forte e pouca; pouco poroso; duro, firme, plásti
co e pegajoso; transição gradual e plana. 
Obs.: presença de minerais primários. 

442/ PEDOLOGIA 

B3 120-150 em+; vermelho-amarelado (5YR 4 I 8, úmido); argila arenosa; moderada 
grande blocos subangulares, grande quantidade de grilos de quartzo; pouco po
roso; duro, firme, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso. 

Raízes: abundantes no Al e A3, raras no B1t, B21t e B22t e ausentes no 83. 

Análises físicas e químicas Lab.: 5NLC5 (1.54215411 

Horizonte 
Frações da Comp. granulométrica 

amostra total % (tfsa %1 

Terra Areia Areia 5ilte 
Cal h. Case. fina grossa fina 0,05- Argila 

5imb. Prof. >20 20-2 <2 2-0,20 0,20- 0,002 <0,002 

em mm mm mm mm 0,05 mm mm 
mm 

A1 0-30 o 2 98 57 12 20 11 
A3 -42 o 3 97 43 13 24 20 
B1t -58 o -2 98 35 8 19 38 
B21t -90 o 98 30 9 17 44 
B22t -120 o 2 98 37 9 14 40 
B3 -150+ o 2 98 39 9 15 37 

Argila pH (1:2,51 Complexo sortivo mEI100g 
Grau de % 5ilte dispersa 

em flocu- ---

I KCIN I Mg+ + I 
_I 

água I ação 
o/o Argila 

ca+.+ H20 K+ Na+ 
% % 

4 64 1,82 3,5 4,2 0,6 
7 65 1,20 4,6 4,3 0,6 

20 47 0,50 5,1 4,2 0,9 
23 48 0,39 5,3 4,2 0,9 
15 63 0,35 5,3 4,2 0,6 
10 73 0.41 5,3 4,3 0,6 

Complexo sortivo mE/lOOg Valor V 
(sat. de 

Valor 5 I AI+ + + 1 H+ -~ Valor T bases) 
(soma) (soma) % 

1.7 0.7 2.4 4,8 35 
1,5 1,1 2,2 4,8 31 
2,6 1,9 2,9 7.4 35 
2,9 2,3 2.4 7,6 38 
2,0 2,2 2,1 6,3 32 
1,8 1,7 2,0 5,5 33 

Ataque por H2504(1:11 

e NaOH (0,8%1 % 
5i02 5i02 
-- --
AI,03 R203 

5i02 AI,03 Fe,03 Ti02 P205 
(Kil (Krl 

5,1 2,9 3,7 0,50 0,01 2,98 1,67 
8,1 6,2 2,3 0,63 0,01 2,21 1,80 

15,7 12,0 3,7 0,67 0,02 2,22 1,86 
18,0 13,8 4.4 0,67 0,01 2,22 1,84 
17,2 13,2 3,9 0,61 0,02 2,22 1,88 
15,8 12,1 3,7 0,61 0,01 2,21 1,85 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

C. E. do 
extrato 

Água 
ca+ + Mg++ K+ Na+ HC03 - 504 " 

mmhos/ 
% co

3
, 

em 
a25"C -mE/lOOg -

0.7 0,32 0,07 
0,6 0,22 0,05 
1,3 0,33 0,07 
1,6 0,35 0,07 
1,1 0,21 0,07 
1,0 0,13 O,Ql 

c 
(orgâ- N c 
nico) % 

--
N 

% 

0,74 0,09 8 
0,52 0,06 9 
0,52 0,06 9 
0,42 0,06 7 
0,30 0,06 5 
0,25 0,07 

Sat. 
e/sódio 

Al2o3 Equiv. de (%de 
-- CaC03 Na+ tro-
Fe20 3 % cável no 

valor TI 
100Na+ IT 

1,22 
4,36 
5,13 
4,82 
5,38 
5,17 

100·AI+ + + 
----
S+At+++ 

29 
42 
42 
44 
52 
49 

p 
assim i-

lável 
ppm 

4 
2 

<1 
<1 
<1 
<1 

1,4 
1,0 

< 1.0 
< 1,0 

1,0 
1,0 

Equiv. 
de 

umid. 
% 

10 
13 
19 
20 
21 
20 

3.4.2.15 - Podzólico Vermelho-Amarelo Latossólico álico 

São solos intermediários para Latossolo Vermelho-Amarelo, apresentan
do horizonte B textura!, profundos, com pequena diferenciação entre ho-



rizonte e relação textura! geralmente baixa. A cerosidade quando presente 
é pouca e fraca, e o grau de desenvolvimento da estrutura é fraco ou mo
derado. A consistência é friável a firme quando úmido. 

Apresentam baixa soma e saturação de bases além de elevados teores 
de alumínio trocável (álicos), constituindo fatores limitantes ao seu apro
veitamento agrícola. 

Ocorrem em áreas de relevo ondulado e forte ondulado, na Depressão 
do Sudeste Catarinense (vide 2 - Geomorfologia), sob vegetação do tipo 
Floresta Ombrófila Mista. 

Estão relacionados a litologias dos Grupos Guatá e Passa-Dois, do Per
mia no, ocorrendo normalmente associados a Podzólicos Vermelho
Amarelos e L.atossolos Vermelho-Amarelos. 

localizam-se em áreas de pequenas propriedades onde se destacam os 
cultivos de milho, feijão, fumo (Est. 3. IX A) e mandioca, constituindo-se 
ainda numa das principais áreas de produção de uva do Estado de Santa 
Catarina. A calagem e adubação são práticas fundamentais no aproveita
mento agrícola destes solos. 

Ocupam área aproximada de 1.255,2 km2, correspondendo a 0,46% da 
área total mapeada. 

3.4.2.16 - Podzólico Vermelho-Escuro álico e distrófico 

Trata-se de classe de solo que está sendo proposta em caráter tentativa e 
provisório pela EMBRAPA I SNLCS (Olmos & Camargo, 1982) e ora ado
tada neste trabalho. 

É constituída pelos solos anteriormente classificados como Terra Roxa 
Estruturada Similar e parte dos Podzólicos Vermelho-Amarelos correspon
dentes às modalidades de coloração avermelhada mais escura. 

Compreendem solos minerais, não hidromórficos, caracterizados pela 
presença de horizonte B textura!, diferenciação textura! marcante (às ve
zes abrúpticos) ou pouco pronunciada e argila de atividade baixa. 

Apresentam seqüência de horizontes A, Bt e C com horizonte A proe
minente ou moderado. São solos profundos, de cores avermelhadas na 
maioria dos casos dentro dos matizes 2,5YR e 10R admitindo-se até 5YR, 
desde que os valores e cromas sejam inferiores a 4 e 6 respectivamente. 

O teor de Fe20 3, em seu limite superior, corresponde ao mínimo exigi
do para Terra Roxa Estruturada (15%). O limite inferior corresponde ao li
mite superior para Podzólico Vermelho-Amarelo. Havendo superposição de 
cor que leve a confundi-lo com Podzólico Vermelho-Amarelo, adotou-se 
preliminar e tentativamente a expressão Fe20 3 C!: 3, 75 + (0,0625 x % ar
gila), sendo que valores de Fe20 3 acima desta expressão correspondem aos 
Podzólicos Vermelho-Escuros. 

Encontram-se em regiões geomorfológicas distintas e de litologia bas
tante variada. 

No Planalto dos Campos Gerais (proximidades de Soledade, Barros Cas
sai, Júlio de Castilhos, Santiago), em altitudes de 400 a 700 m, estes solos 
são derivados de rochas efusivas ácidas da Formação Serra Geral ( Fig. 3.3). 
São solos profundos a medianamente profundos, muito ácidos, com bai
xa saturação em bases e alto teor e saturação com alumínio trocável (áli
cos). Apresentam perfis bem diferenciados, com· horizonte A do tipo proe
minente. Muitos destes solos apresentam linhas de pedra no interior do perfil, 
evidenciando descontinuidade litológica. 

São utilizados basicamente com pastagens naturais ou cultivadas, com 
destaque para pecuária de corte. Em escala expressiva, observam-se cul
tivos de trigo e soja, principalmente nas proximidades de Júlio de Casti
lhos e Santiago. A calagem e adubações, principalmente a fosfatada, são 
fatores indispensáveis nestes casos para a obtenção de altas produções, 
muito embora o trigo produza bem nos primeiros anos nas áreas novas destes 
solos (Est. 3.VIII B). 

Na Depressão Central Gaúcha desenvolvem-se de arenitos, siltitos e la
mitos de diferentes formações geológicas, ocupando quase sempre as cotas 
mais elevadas desta região geomorfológica. 

Às margens direita e esquerda dos rios lbicuí da Armada e lbicuí-Mirim, 
desenvolvem-se sobre arenitos das Formações Rosário do Sul e Batuca
tu, respectivamente dos períodos triássico e jurássico, destacando-se em 
áreas dos municípios de Santana do Livramento, Rosário do Sul, Alegre
te, Jaguari, São Pedro do Sul, Cacequi e Santa Maria. São solos normal
mente abrúpticos, com horizonte A moderado de textura arenosa ou mé
dia e horizonte B argiloso, apresentando caráter álico ou distrófico. Além 
da baixa fertilidade natural, são altamente suscetíveis à erosão (Est. 3.XII 
B, referente à unidade de mapeamento PEa7). São ocupados principalmente 
com pastagens ( Est. 3.1X B) e em menor escala com culturas anuais como 
milho e mandioca. 

Perfis com menor diferenciação textura! ocorrem à margem esquerda 
e direita do rio Jacuí, desenvolvidos sobre arenitos e siltitos da Formação 
Rosário do Sul e do Grupo Guatá, ocupando áreas de relevo suave ondula
do ou ondulado nos municípios de São Gabriel, Cachoeira do Sul, Rio Pardo, 
São Sepé e Butiá. Apresentam horizonte A moderado e proeminente, e mes
mo nos perfis bem diferenciados em cor dificilmente ocorre mudança tex
tura! abrupta. Predomina nesta área como um todo a utilização com pas
tagens, sendo também expressivos os cultivos anuais e o reflorestamento 
principalmente com eucaliptos. Os solos derivados dos arenitos do Grupo 
Guatá apresentam melhor fertilidade natural e são mais intensamente usados 
com culturas como soja e trigo, além das pastagens. 

Os solos desta classe desenvolvem-se ainda no Planalto Sul-Rio
Grandense sobre arenitos da Formação Santa Tecla (Triássico), próximo a 
Bagé, arenitos da Formação Guaritas (Cambroordoviciano), próximo a Ca
çapava do Sul, e sobre rochas pré-cambrianas do Complexo Canguçu, pró
ximo a Arroio dos Ratos. 

De uma maneira geral apresentam boas características físicas, tendo 
na baixa fertilidade natural a principal limitação ao uso agrícola. Uma vez 
adotadas práticas de calagem e adubação, visando à melhoria das condi
ções de fertilidade e ainda usando técnicas culturais adequadas, obtêm
se boas produções agrícolas. A aplicação de matéria orgânica, sempre que 
possível, é recomendada. 

Ocupam área aproximada de 24.955,8 km2, correspondendo a 9,22% 
da área total mapeada. 

Na classificação tentativa destes solos pela "Soil Taxonomy" (1975) os 
perfis coletados correspondem aos grandes grupos Palehumulte Paleudult. 

PERFIL N? 30 

Descrição geral: 

Origem- (Lemos et a/ii, 19671 Perfil n?79. 

Classificação original - Podzólico Vermelho-Amarelo álico textura argilosa relevo ondulado. 

Classificação atual - Podzólico Vermelho-Escuro álico argila de atividade baixa A proeminente textura 
argilosa I muito argilosa relevo suave ondulado. Pa/ehumult. 

Unidade de mapeamento - PEa4. 

Localização, município, estado e coordenadas - 12 km de Júlio de Castilhos na estrada para Que
vedes. Júlio de Castilhos-RS. 29"17'5 e 53"46'WGr. Folha SH.22-V-C. 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Corte de estrada na meia encosta de uma 
elevação com 3% de declive sob cobertura de campo natural. 

Altitude - 480 m. 

Litologia - Efusivas ácidas (riolitos e riodacitos). 

Formação geológica - Grupo São Bento. Formação Serra Geral. 

Periodo - Jurássico-Cretáceo. Mesozóico. 

Máterial de origem - Produtos de alteração das rochas supracitadas. 

Relevo local - Suave ondulado. 

Relevo regional - Suave ondulado a ondulado. 

Drenagem - Bem drenado 

Vegetação primária - Savana. 

Uso atual - Pastagem. 

Descricão morfológica: 

A1 0-30 em; bruno-avermelhado I5YR 3 I 3, úmido). bruno-avermelhado 15YR 3,5 I 4, 
úmido amassado), br-Jno-avermelhado (5YR 4/4, seco); argila; moderada média 
granular; poroso com poros pequenos; macio, friável, plástico e ligeiramente pe
gajoso quando muito trabalhado; transição difusa e plana. 

A3 30-46 em; bruno-avermelhado-escuro (2,5YR 3/4, úmido), bruno-avermelhado 
15YR 4 I 4, úmidoamassadol, bruno-avermelhado (2,5YR 4 I 4, seco I; argila; mo
derada média blocos subangu\ares; poroso com poros pequenos; ligeiramente duro, 
friável, ligeiramente pegajoso quando pouco trabalhado e pegajoso quando mui
to trabalhado; transição gradual e plana. 

621 46-73 em; vermelho-escuro 12,5YR 3 I 6, úmido); vermelho-amarelado I5YR 4 I 6, 
úmido amassado); coatings bruno-avermelhado-escuros {2,5YR 3/4, úmido); mui
to argiloso; forte pequena e média blocossubangulares; cerosidade moderada; duro, 
firme, plástico e ligeiramente pegajoso quando pouco trabalhado e pegajoso quando 
muito trabalhado; transição gradual e plana. 

622 73-100 em; vermelho-escuro 12,5YR 3 I 6, úmido), vermelho 12,5YR 4 I 8, úmido 
amassado); coatings bruno-avermelhado-escuros a vermelho-escuros (2,5YR 3/5, 
úmido); muno argiloso; forte média blocos subangulares; cerosidade fraca e abun
dante; poroso; duro, firme, plâstico e pegajoso; transição clara e plana. 
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B3 

c 

1Q0-150 em; vermelho (2,5YR 5/8, úmido), vermelho 12,5YR 4/6, úmido amas
sado); argila; fraca média blocos subangulares e angulares; cerosidade forte e abun
dante; poroso; firme, pléstico e ligeiramente pegajoso; transiçfto ondulada. 
Obsarvam-se neste suborizonte fragmentos de rocha em decomposiçl!o. 

150 em+; rosado (7,5YR 7 /4, úmido). O horizonte aprasenta-se rendilhado, com 
veios avermelhados devido à oxidaçl!o de raizes. 

Raizes: abundantes no A1, bastantes no A3 e 821, escassas no 822, raras no 83. 

Obs.: presença no 821 e 822 de fragmentos de basalto bastante intemperizado e concreções tipo 
"chumbo de caça". 

Análise·s fisicas e químicas Lab.: SNLCS 1725/7301 

Horizonte 
Frações da Comp. granulométrica 

amostra total % ltfsa%1 

Terra Areia Areia Silte 
Calh. Case. fina grossa fina 0,05- Argila 

Slmb. Prol. >20 20-2 <2 2-0,20 0,20- 0,002 <0,002 
em mm mm mm mm 0,05 mm mm 

mm 

A1 0-30 o 100 15 11 34 40 
A3 -46 
821 -73 o 2 98 8 6 17 69 
622 -100 o 3 97 7 6 19 68 
83 -150 
c -150+ o 100 o 48 51 

Argila pH 11:2,5) Complexo sortivo mE/100g 
dispersa 

em 
água 

% 

Grau de 
flocu-
I ação 

% 

%Silte 
---
%Argila 

0,85 

0,25 
0,28 

0,94 

H20 

3,8 

4.4 
4,6 

4,6 

Complexo sortivo mE/lOOg 

I KCIN 

3.4 

3,7 
3,8 

3,7 

ca++ 

• 0,7 

0,9 
0,8 

0,2 

Valor V 
lsat.de 

I 

Valor S I AI+++ I I ValorT bases) H+ 
(soma I (soma I % 

1.4 

1,5 
1,3 

0,7 

Si02 

15,3 

25,0 
26,7 

27,6 

4,7 

5,9 
6,5 

11,5 

7,2 

4,7 
3,0 

3,7 

Ataque por H2S041d = 1.471 
e Na2C03 15%1 % 

AI20 3 

11,2 

21,5 
22,0 

20,3 

Fe20 3 

7,9 

9,6 
10,3 

8,3 

Ti02 

0,94 

1,02 
1,16 

0,92 

13,3 

12,1 
10,8 

15,9 

11 

12 
12 

4 

Si02 
--
Al20 3 

P20s 
IKil 

0,14 2,32 

0,09 1,98 
0,09 2,06 

0,08 2,31 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

C. E. do 

Si02 
--
R203 

IKrl 

1,60 

1,54 
1,59 

1,63 

Mg++ 

0.4 

0.4 
0,3 

0,2 

c 
lorga-
nico) 

% 

1,84 

1,09 
0,62 

0,13 

AI20 3 --
Fe,03 

2,24 

3,52 
3,38 

3,63 

I 
K+ 

0,20 

0,17 
0,09 

0,10 

N 
% 

0,16 

0,09 
0.04 

0,02 

I 

Equiv. de 
CaC03 

% 

p 

Na+ 

O.Q7 

0,07 
0,07 

0,10 

c --
N 

12 

12 
16 

7 

Sat. 
e/sódio 
1% de 

Na+ tro-
cável no 
valor TI 

100Na+ /T 

<1 

<1 
<1 

<1 

HXl·At+++ assimi- Equiv. 
extrato 

Água 
ca++ Mg++ K+ Na+ HC03- S04 ---- lável de S + Af+++ 

mmhos/ 
% co3= ppm umid. 

em % 
a25'C ---mE/100g -

77 17 25.4 

60 34.4 
63 4 34,4 

94 
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PERFIL N~ 42 

Descrição geral: 

Origem - I MA. Divisão de Pesquisa Pedológica, 1973) Perfil RS-128. 

Classificação original - Podzólico Vermelho-Amarelo abrúptico textura argilosa relevo ondulado 
a forte ondulado substrato arenito. 

Classificação atual - Podzólico Vermelho-Escuro álico argila de atividade baixa abrúptico A mo
derado textura arenosa I argilosa relevo suave ondulado. Paleudult. 

Unidade de mapeamento - PVa10. 

localização, municlpio, estado e coordenadas - Estrada Novo Hamburgo- Caxias. Novo Hamburgo
AS. Coordenadas aproximadas 29'39'S e 51'09'WGr. Folha SH.22-V-D. 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Trincheira no terço médio de uma elevação 
com 8% de declive sob campo natural. 

Altitude - 80 m. 

Litologia - Arenito Botucatu. 

Formação geológica - Grupo São Bento. Formação Botucatu. 

Perfodo - Jurássico. Mesozóico 

Material de origem - Produto de alteração do Arenito Botucatu. 

Relevo local - Suave ondulado. 

Relevo ragional - Suave ondulado a ondulado. 

Drenagem - Bem drenado. 

Vegetaçl!o primária - Campos naturais (Áreas Antrópicas). 

Uso atual - Na área: pastagem e reflorestamento. 

Descrição morfológica: 

A11p 

A12 

0-20 em; bruno a bruno-escuro (7,5YR 4/4, úmido), bruno-claro-acinzentado 
(10YR 6/3, seco); areia franca; maciça que se quebra em blocos angulares; muito 
poroso, poros pequenos; macio, friável, não plástico e não pegajoso; transição di
fusa e plana. 

20-42cm; bruno 110YR 3/4, úmido), bruno-amarelado-escuro (10YR 5/3, seco); 
franco-arenoso; fraca pequena blocos subangulares; macio, firme, não plástico e 
não pegajoso; transição difusa e plana. 

A2 42-65 em; bruno-claro-acinzentado (7,5YR 4 I 4, úmido); bruno a bruno-escuro 
(10YR 6/3, seco), areia franca; maciça que se quebra em blocos angulares; muito 
poroso, poros pequenos; macio, friável, não plástico e não pegajoso; transição di
fusa e plana. 

A f 8 65-80 em; bruno-avermelhado 12,5YR 4/4, úmido); franco-arenoso; fraca média 
blocos subangulares; não plástico e não pegajoso; transiçl!o clara e plana. 

B2 

83 

80-103 em; vermelho-escuro (2,5YR 3/6, úmido); argila arenosa; forte média e gran
de blocos angulares e subangulares; firme plástico e pegajoso; transição difusa e 
plana; coatings poucos e descontfnuos; pequenas concreções de manganês. 

103-125 em+; vermelho-escuro (2,5YR 3/8, úmido amassado); argila; forte mé
dia blocos angulares e subangulares; ligeiramente plástico e pegajoso. 

Raizes: abundantes no A11p, poucas no A12 e A2, raras rio A I 8, ausentes 
no 82e 83. 

Análises físicas e químicas Lab.: SNLCS 13.727/732) 

Horizonte 
Frações da Comp. granulométrica 

amostra total % (tfsa %1 

Terra Areia Areia Silte 
Calh. Case. fina grossa fina 0,05- Argila 

Simb. Prol. >20 20-2 <2 2-0,20 0,20- 0,002 <0,002 
em mm mm mm mm 0,05 mm mm 

mm 

A11p 0-20 o o 100 36 44 12 8 
A12 -42 o o 100 35 42 13 10 
A2 -65 o o 100 33 45 15 7 
A/B -60 o o 100 29 45 15 11 
62 -103 o o 100 19 30 13 38 
63 -125 o o 100 18 27 9 46 

Argila pH 11:2,51 Complexo sortivo mE!lOOg 
dispersa Grau de % Silte 

em flocu- ---

I KCIN I Mg++ I I 
%Argila 

água I ação 
H ,O ca++ K+ Na+ 

% % 

6 25 1,50 5,0 4,1 0,3 0,05 0,03 
7 30 1,30 4,8 4,1 0,1 0,06 0,03 
6 14 2,14 4,9 4,2 0,1 0,04 0,03 
8 27 1,26 4,7 4,1 0,1 0,03 0,02 

25 34 0,34 4,6 3,8 0,5 0,09 0,03 
o 100 0,20 4,6 3,8 0,5 0,16 0,04 



Complexo sortivo mE/lOOg Valor V c 
tsat. de larga- N c 

VatorS I AI+++ I H+ I ValorT bases) nico) % --
(soma) (soma) % % 

N 

0.4 0,8 1,2 2.4 17 0,29 0,03 10 
0,2 1,2 1,6 3,0 7 0,27 0,03 9 
0,2 0,9 1,3 2.4 17 0,21 0,03 7 
0,2 1,2 1,5 2,9 7 0,24 0,03 8 
0,6 4,5 2,7 7,8 0,48 0,05 10 
0,7 5,4 2,7 8,8 0,47 0,05 9 

Ataque por H2S04td ~ 1,471 
Sat. 

e Na2co3 t5% 1 % e/sódio 
Si02 Si02 AI20 3 Equiv. de {%de 
-- -- -- caco, Na+ tro· 
AI20 3 R203 Fe2o 3 % cável no 

Si02 AI20 3 Fe2o 3 Ti02 P205 valor TI 
tRil tKr) 100Na+ /T 

2,6 1,9 3,0 0,26 0,01 2,32 1,19 1,00 <1 
3,2 2,2 1,8 0,29 0,01 2,47 1,65 2,00 <1 
2.4 1,8 0.7 0,56 0,01 2,26 1,90 4,50 <1 
3.4 2.4 1,1 0,34 0,01 2,40 1,86 3,43 <1 

14,1 11,2 4,0 0,63 0,02 2,14 1,74 4,40 <1 
17,5 13,9 4,5 0,69 0,02 2,15 1,78 4,86 <1 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

p 
C. E. do 100-AI+++ assim i- Equiv. 
extrato ca++ Mg++ K+ Na+ HC03 - so.= ---- lável de Agua S + At+++ 

mmhos/ 
% co

3
= 

em 
a 25"C -mE/100g -.. 

Análise mineralógica: 

67 
86 
82 
86 
88 
89 

ppm 

<1 
<1 

1 
< 1 
<1 
<1 

umid. 
% 

9 
9 
8 
8 

21 
25 

Allp Areias grossa e fina - 98% de quartzo hiàlino, grãos arestados, levemente desa
restados e bem desarestados, com aderência fenuginosa; 2% de turmalina, alguns 
grãos rolados, alguns idiomorfos; traços de feldspato, concreções ferruginosas e 
ferroargilosas, ilmenita e detritos. 

A12 Areias grossa e fina - 99% de quartzo hialino, grãos arestados, levemente desa
restados e bem desarestados, com aderência ferruginosa, poucos grãos com pontos 
manganosos; 1% de turmalina, alguns idiomorfos, alguns rolados, traços de ilme
nita, feldspato e detritos. 

A2 Areias grossa e fina - 99% de quartzo hialino, grãos levemente desarestados e 
bem desarestados, com aderência ferruginosa, alguns grãos com pontos manga· 
nosos; 1% de turmalina, rolados; traços de detritos. 

A I B Areias grossa e fina - 99% de quartzo hialiano, grãos levemente desarestados e 
bem desarestados com aderência ferruginosa; 1% de turmalina. 

82 Areias grossa e fina - 98% de quartzo hialino, grilos levemente desarestados com 
aderência ferruginosa; 2% de turmalina, algumas roladas, algumas idiomorfas; tra
ços de opala e concreções ferruginosas. 

B3 Areias grossa e fina - 99% de quartzo hialino, grãos levemente desarestados e 
bem desarestados, alguns corroídos com aderência ferruginosa; 1% de turmali· 
na, algumas roladas, algumas idiomorfas; traços de concreções ferruginosas e 
opala. 

PERFIL N? 66 

Descrição geral: 

Origem - I MA. Divisão de Pesquisa Pedológica, 1973) Perfil RS-117. 

Classificação original - Laterftico Bruno·Avermelhado eutrófico textura argilosa relevo ondulado 
substrato argilito. 

Classificação atual - Podzólico Vermelho· Escuro distrófico argila de atividade baixa A proeminen· 
te textura média I argilosa relevo suave ondulado. Paleudult. 

Unidade de mapeamento - PEd1. 

L.ocalizaçao, municlpio, estado e coordenadas - Km 183 da ex-8R-37 {atual 8R-2901. Cachoeira 
do Sui-RS. 30"15'S e 53"03'WGr. Folha SH.22-Y-A. 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Corte de estrada no terço médio de uma ele· 
vação com 5% de declive, sob cobertura de campo natural. 

Altitude - 100 m. 

Li1ologia - Arenitos e siltitos. 

Formação geológica - Supergrupo Tubarão. Grupo Guatá. 

Período - Permiano. PaleQzóico. 

Material de origem - Produto de decomposição das rochas referidas. 

Relevo local - Suave ondulado. 

Relevo regional - Suave ondulado a ondulado. 

Drenagem - Bem drenado. 

Uso atual - Na área: pastagem natural, trigo, milho, soja, plantios de aveia e azevém. 

Descriçao morfológica: 

A1 

A3 

81 

82 

83 

C1 

0-40 em; bruno-avennelhado-escuro {5YR 3/2, úmido); franco; fraca pequena blo
cos subangulares; poroso; friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; 
transição difusa e plana. 

40-70 em; bruno-avermelhado-escuro t5YR 3/3, úmido); franco-argiloso; fraca 
pequena média blocos subangulares; muito poroso; coatings ao longo dos canais 
das raizes; friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; transiçfto difusa 
e plana. 

70-110 em; bruno-avermelhado-escuro (2,5YR 3/4, úmido); argila; fraca a mode
rada pequena média blocos subangulares; poroso; cerosidade fraca e comum; friá
vel, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; transiçao gradual e plana. 

110-155 em; vermelho-escuro {2,5YR 3/6, úmido); mosqueado pequeno e gran
de, comum e distinto bruno-escuro {7,5YR 3/2, úmido); argila; moderada média 
e grande blocos subangulares; poroso; cerosidade fone e comum; friável, ligeira· 
mente plástico e pegajoso; transição difusa e plana. 

155-230cm; vermelho t2,5YR 4/6, úmido); mosqueado pequeno, pouco e distin
to bruno·escuro (7,5YR 3 I 2, úmido); argila; fraca pequena blocos subangulares; 
poroso; coatings ao longo dos canais das raizes; friável a firme, ligeiramente plás· 
tico e ligeiramente pegajoso; transiçllo difusa e plana. 

230-300 em•; vermelho t2,5YR 2/8, úmido); argila; guarda a estrutura do mate
rial de origem (blocos subangulares grandes); poroso; firme, ligeiramente plástico 
e ligeiramente pegajoso. 

Raízes: abundantes no A1, muitas no A3 e 81, raras no 82, ausentes no 83 e Cl. 

Obs.: o material do C ocorre desde o horizonte 82 aumentando com a profundidade. 

Análises físicas e químicas Lab.: SNLCS {2.956/961) 

Horizonte 
Frações da Comp. granulométrica 

amostra total % ttfsa %) 

Terra Areia Areia Silte 
Cal h. Case. fina grossa fina 0,05- Argila 

Símb. Prof. >20 20-2 <2 2-0,20 0,20· 0,002 <0,002 
em mm mm mm mm 0,05 mm mm 

mm 

A1 0-40 o 100 25 20 22 23 
A3 -70 o 1 89 20 16 32 32 
81 -110 o 2 88 13 11 24 52 
B2 -155 o 2 88 12 14 26 48 
83 -230 o 2 98 13 12 30 45 
C1 -3oo+ o 1 99 17 14 27 42 

Argila pH 11:2,5) Complexo sortivo mE/100g 
dispersa Grau de %Silte 

em flocu· ---

I KCIN I I I 
%Argila 

água lação 
H20 ca++ Mg++ K+ Na+ 

% % 

10 57 0,96 5,2 4,2 1,9 1,1 0,33 0,04 
23 28 1,00 5,2 4,1 2,0 1,1 0,07 0,04 
36 31 0,48 5,1 4,0 2,9 1,5 0,05 0,05 
4 91 0,54 5,4 4,1 2,0 1,6 0,04 0,05 
o 100 0,67 5,2 4,1 1,6 1,8 0,04 0,04 
o 100 0,64 5,3 4,1 1,2 1,7 0,05 0,03 

Complexo sortivo mE/lOOg Valor V c 
{sat. de larga- N c 

Valor S I AI+++ I I ValorT bases) nico) % --
H+ N 

{soma) {soma) % % 

3.4 1,1 4,3 8,8 39 1,00 0,10 10 
3,2 1,9 5,4 10,5 30 0,91 0,08 11 
4,5 2,6 3,7 10,8 42 0,70 0,08 9 
3,7 2,0 2,3 8,0 48 0,38 0,05 8 
3,5 1,8 2,0 7,3 48 . 0,22 0,04 6 
3,0 1,8 2,0 6,9 44 0,18 0,04 5 
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Ataque por H2S041d ~ 1,471 
Sat. 

e Na2C03 15%1% e/sódio 
Si02 Si02 AI203 Equiv. de 1% de 

-- -- -- CaC03 Na+ tro-

AIP3 Rp3 Fe2o3 % cável no 
Si02 AI20 3 Fe20 3 Ti02 P205 valorT) 

IKil IKrl 100Na+ /T 

8,6 6,2 2,9 0,93 0,04 2,34 1,81 3,39 < 1 
12,1 9,4 4,4 0,94 0,04 2,18 1,68 3,29 < 1 
19,6 15,2 6,5 0,56 0,04 2,19 1,72 3,63 < 1 
18,2 14,4 5,9 0,55 0,04 2,15 1,70 4,55 <1 
17,4 13,5 5,6 0,57 0,04 2,19 1,73 3,77 <1 
15,8 12,4 5,1 1,01 0,03 2,16 1,71 3,81 <1 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

p 

C. E. do 100·AI+++ assim i- Equiv. 
extrato ca++ Mg++ K+ Na+ HC03 - S04 ---- lável de 

Agua S +AI+++ 
mmhos/ C03 " ppm umid. 

% em 
a25'C -mE/100g -

24 
37 
37 
35 
34 
38 

2 

4 
1 

% 

15 
18 
23 
22 
21 
22 

Análise mineralógica: 

A1 

A3 

B1 

B2 

B3 

C1 

Areias grossa e fina - 100% de quartzo vítreo incolor, alguns hialinos ou ferrugi
nosos, desarestados, em parte com aderência ferruginosa; traços de concreções 
ferruginosas hematíticas e magnetlticas, turmalina idioforma, sericita, detritos: frag
mentos de raiz e carvão 
Cascalho - Não tem. 

Areias grossa e fina - 99% de quartzo vftreo incolor, alguns hialinos e ferrugino
sos ou com aderência ferruginosa, desarestados; 1% de concreções ferruginosas; 
traços de turmalina idiomórfica. 
Cascalho - Predomínio de quartzo vftreo incolor desarestado em parte com ade
rência ferruginosa; concreções ferruginosas hematíticas (maior parte) e goetíticas 
e argila-ferruginosas com inclusões de quartzo; concreções argilosas possivelmente 
cauliniticas, detritos: fragmentos de raiz. 

Areias grossa e fina - 98% de quartzo vítreo incolor, alguns ferruginosos e hiali
nosou com aderência ferruginosa, desarestados; 2% de concreções ferruginosas 
hematlticas e magnetlticas; traços de ilmenita e concreções argilosas e goetita. 
Cascalho- Idem à fração cascalho da amostra anterior, não se observando detri
tos orgânicos. 

Areias grossa e fina - Idem à fração areia da amostra anterior. 
Cascalho - Idem à fração cascalho da amostra anterior. 

Areias grossa e fina - 99% de quârtzo vltreo incolor, alguns hialinos ou ferrugino
sos, desarestados, em parte com aderência ferruginosa; 1% de concreções ferru
ginosas hematiticas e magnetfticas; traços de ilmenita e concreções goetlticas. 
Cascalho - Idem à fração cascalho da amostra anterior. 

Areias grossa e fina - Idem à fração areia da amostra anterior. 
Cascalho - Idem à fração cascalho da amostra anterior. 

Obs.: na fração cascalho notam-se ao longo do perfil: 
ocorrência de fragmentos de quartzito; 
alguns cristais de quartzo idiomórfico; 
fragmentos de quartzo com vestlgios de cimentos ferruginosos. 

PERFIL N? õ1 

Descriçllo geral: 

Origem - I MA. Divisão de Pesquisa Pedológica, 19731 Perfil RS-140. 

Classificação original - Laterítico Bruno-Avermelhado distrófico textura argilosa relevo ondulado 
substrato siltito. 

Classificação atual - Podzólico Vermelho-Escuro álico argila de atividade baixa A proeminente textura 
média I argilosa relevo ondulado. Paleudult. 

Unidade de mapeamento - PEa3. 

L.ocalizaçilo, municfpio, estado e coordenadas - Estrada Rio Pardo- Pântano Grande a 16 km de 
Rio Pardo. Rio Pardo-AS. 30'07'S e 52'22'WGr. Folha SH.22-V-C. 

Situação, declividade e cobertura vegetal sobre o perfil - Corte de estrada ao longo de uma eleva
çllo com 10% de declive sob campo natural. 

Altitude - 100m. 

Litologia- Siltito. 
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Formação geológica - Grupo São Bento. Formação Rosário do Sul. 

Período - Triássico. Mesozóico. 

Material de origem - Produto de decomposição de siltito. 

Relevo local - Ondulado. 

Relevo regional - Suave ondulado a ondulado. 

Drenagem - Bem drenado. 

Vegetação primária - Campos naturais com barba-de-bode (Áreas Antrópicasl. 

Uso atual - Pastagem. 

Descrição morfológica: 

A1 0-50 em; bruno-avermelhado-escuro (5YR 3/3, úmido); franco-argila-arenoso; fraca 
média pequena blocos subangulares; poroso; ligeiramente duro, friável, ligeiramente 
plástico e pegajoso; transição difusa e plana. 

A3 

B21 

B22 

B3 

C1 

C2 

50-70cm; bruno-avermelhado-escuro (5YR 3/5, úmido); argila arenosa; fraca pe
quena e média blocos subangulares; poroso; friável, ligeiramente plástico e pega
joso; transição gradual e plana. 

70-113 em; bruno-avermelhado-escuro (2,5YR 3/4, úmido); mosqueado pequeno, 
pouco e proeminente, vermelho 12,5YR 3/4, úmido); argila; fraca e moderada pe
quena blocos subangulares; poroso; cerosidadefraca e comum; friável,ligeiramente 
plástico e pegajoso; transição difusa e plana. 

113-154 em; vermelho 12,5YR 4/8, úmido); argila; fraca pequena blocossubangu
lares; poroso; cerosidade forte e pouca; friável, ligeiramente plástico e pegajoso; 
transição gradual e plana. 

154-230 em; vermelho (2,5YR 5/8, úmido); franco-argilo-arenoso; fraca peque
na blocossubangulares; friâvel, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; tran
sição difusa e plana. 

230-280cm; vermelho (2,5YR 5/9, úmido); mosqueado grande comum a proemi
nente, branco (10YR 8/1, úmido), vermelho-amarelado (5YR 7/6, úmido) em tor
no do mosqueado branco; franco-argila-arenoso; alguns minerais menos decom
postos; friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; transição difusa e 
plana. 

280-400 em+; siltitos róseos decompostos. 

Raizes: abundantes no A1, A3 e 821, raras no B22, ausentes no B3 e Cl 
Obs.: coatings devido à atividade biológica no horizonte A3; 

concreções tipo "chumbo de caça", algumas no A3 e várias no 822. 

Análises físicas e químicas Lab.: SNLCS 14.213/219) 

Horizonte 
Frações da Comp. granulométrica 

amostra total % ltfsa %1 

Terra Areia Areia Silte 
Cal h. Case. fina grossa fina 0,05- Argila 

Simb. Prol. >20 20-2 <2 2-0,20 0,20- 0,002 <0,002 
em mm mm mm mm 0,05 mm mm 

mm 

A1 0-50 o o 100 15 42 15 28 
A3 -70 o 1 99 13 39 13 35 
B21 -113 o 3 97 12 33 13 42 
B22 -154 o 3 97 10 33 16 41 
B3 -230 o o 100 3 41 23 33 
C1 -280 o o 100 7 41 24 28 
C2 -4oo+ o o 100 15 43 26 16 

Argila pH 11:2,51 Complexo sortivo mE/100g 
dispersa Grau de %Silte 

em flocu- ---

H20 l KCIN l Mg++ I I 
%Argila 

água I ação Ca ++ K+ Na+ 
% % 

16 43 0,54 4,6 4,0 0,9 0,10 0,06 
17 51 0,37 4,6 4,0 0,9 0,13 0,07 
24 43 0,31 4,7 4,1 0,8 0,05 0,07 

4 90 0,39 4,8 3,9 0,7 0,11 0,07 
o 100 0,70 4,9 4,0 0,7 0,03 0,05 
o 100 0,86 4,6 3,9 0,5 0,04 0,07 

94 1,63 4,6 3,9 0,5 0,05 0,08 

Complexo sortivo mE/100g Valor V c 
lsat. de (orgâ- N c 

Valor S I AI+++ l l ValorT bases) nico) % 
--

H+ N 
(soma) (soma) % % 

1,1 3,0 3,6 7,7 14 0,73 0,06 12 
1,1 3,3 3,8 8,2 13 0,71 0,05 14 
0,9 3,8 3,6 8,3 11 0,58 0,06 10 
0,9 3,5 1,8 6,2 15 0,37 0,04 9 
0,8 2,9 1,3 5,0 16 0,15 0,02 8 
0,6 2,5 1,0 4,1 15 0,14 0,02 7 
0,6 1,5 0,6 2,7 22 0,09 0,01 9 



Ataque por H2S041d ~ 1,471 
Sat. 

e Na2C03 (5%) % e/sódio 
Si02 Si02 A1203 Equiv. de I% de 
-- -- -- CaC03 Na+ tro-
AI203 R203 Fe20 3 % cável no 

Si02 A1203 Fe203 Ti02 P205 valor TI . 
IKil IKr) 100Na+ /T 

11,2 9,1 3,1 0,34 0,04 2,10 1,73 4,68 < 1 
13,3 11,4 3,8 0,38 0,03 1,98 1,63 4,67 <1 
16,3 13,4 4,8 0,44 0,04 2,11 1,69 4,37 <1 
16,2 13,1 4,5 0,46 0,04 2,11 1,73 3,57 < 1 
17,8 14,0 3,8 0,39 0,04 2,17 1,84 5,71 <1 
16,3 13,0 3,5 0,68 0,07 2,14 1,83 5,77 <1 
12,9 10,0 2,3 0,21 0,06 2,19 1,92 7,00 <1 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

p 
C. E. do 100·AI+++ assim i- Equiv. 

----extrato 
Água 

ca++ Mg++ K+ Na+ HC03 - S04 lável de S + At+++ 
mmhos/ umid. % C03 " ppm 

em % 
a 25'C -mE/100g-

73 18 
75 <1 20 
81 1 22 
80 < 1 22 
78 <1 23 
81 <1 24 
71 < 1 22 

Análise mineralógica: 

A1 

A3 

821 

822 

83 

Cl 

C2 

Areias grossa e fina - 100% de quartzo; traços de magnetita e detritos: raizes. 

Areias grossa e fina - 100% de quartzo. 
Cascalho - Predominio de quartzo; fragmentos de arenito com cimento ferrugi
noso, hematltico magnetítico, limonítico; agregados de grãos de quartzo com ci
mentos de calcedônia. 

Areias grossa e fina - 99% de quartzo; 1% de concreções limoníticas. 
Cascalho - Predomlnio de quartzo; fragmentos de arenito com cimento ferrugi
noso (magnetita·goetita); fragmento de quartzito; fragmentos de arenito com c i· 
menta de calcedõnia. 

Areias grossa e fina - 100% de quartzo; traços de magnetita. 
Cascalho - Fragmento de arenito com cimento de ferro e quartzo, proporção mais 
ou menos iguais; fragmento de arenito com cimento de limonita. 

Areias grossa e fina - 100% de quartzo; traços de mica. 

Areias grossa e fina - 100% de quartzo colorido de róseo pelo óxido de ferro; tra· 
ços de mica intemperizada e feldspato intemperizado. 

Areias grossa e fina - 100% de quartzo colorido por óxido de ferro; traços de: mi· 
ca intemperizada e feldspato intemperizado. 

3.4.2.17 - Podzólico Vermelho-Escuro L.atossólico álico 

Compreende solos intermediários para L.atossolo Vermelho-Escuro. 

São solos muito profundos, apresentando horizonte B textura!, com re

lação textura! B I A em torno de 1,3 e com pequena diferenciação de hori

zontes. A cerosidade quando presente é fraca e pouca e a estrutura fraca 

ou moderadamente desenvolvida geralmente em blocos subangulares. 

Apresentam seqüência de horizontes do tipo A, Bt, C, baixa saturação 

e soma de bases, com alumínio trocável e saturação com alumínio eleva
dos, constituindo os fatores mais limitantes ao seu aproveitamento agrícola. 

Ocorrem como unidade simples em pequenas áreas próximas a São Je

rônimo e como subdominante na unidade de mapeamento PEa5, próximo 

a Butiá e Rio Pardo. São áreas de relevo suave ondulado, utilizadas princi

palmente com pastagem e reflorestamento com eucaliptos. São válidas as 
mesmas recomendações de uso propostas no âmbito geral para a classe 

anterior. 

Ocupam área aproximada de 185,3 km2, correspodendo a 0,07% da 
área total mapeada. 

Na classificação tentativa pela "Soil Taxonomy" (1975) o perfil amos

trado corresponde ao grande grupo Paleudult. 

PERFIL N? 72 

Descrição geral: 

Data - 29/07/81. 

Classificação - Podzólico Vermelho· Escuro Latossólico álico A moderado textura argilosa relevo 
suave ondulado. Paleudult. 

Unidade de mapeamento - PELa. 

Localização, municfpio, estado e coordenadas- 8R-290, trecho Porto Alegre-8utià. Entrada à 
direita para Charqueadas, a 4 km desta entrada, barranco do lado esquerdo. 30°02'5 e 51 °31'WGr. 
Folha SH.22-Y-B. 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Coletado em corte de estrada com declivida· 
de de 6% sob vegetação de campo. 

Altitude - 50 m. 

litologia - Arenitos finos a grosseiros. 

Formação geológica - Supergrupo Tubarão. Grupo Guatâ. 

Perfodo - Permiano. Paleozóico. 

Material de origem - Produto de decomposição de arenitos sob influência de retrabalhamento 
superficial. 

Relevo local - Suave ondulado. 

Relevo regional - Suave ondulado. 

Erosão - Não aparente. 

Drenagem - Acentuadamente drenado. 

Vegetação primária - Savana. 

Uso atual - Pastagem e reflorestamento com eucalipto. 

Descrição morfológica: 

Ap 

A3 

81 

821 

822 

0-35cm; bruno-avermelhado-escuro (3,5YR 3/4, úmido); franco-argiloso; forte mui
to pequena granular de aspecto maciço e fraca pequena blocos subangulares; friá· 
vel, plástico e ligeiramente pegajoso; transição gradual e plana. 

35-60 em; bruno-avermelhado-escuro (2,5YR 3/4, úmido); argila; fraca pequena 
blocos subangulares; plástico e pegajoso; transição difusa e plana. 

60-95 em; bruno-avermelhado-escuro (2,5YR 3/4, úmido); argila; fraca a mode
rada pequena e média blocos subangulares; cerosidade fraca a moderada e comum; 
friâvel a firme, plástico e pegajoso; transição difusa e plana. 

95-155 em; bruno-avermelhado-escuro (2,5YR 3/4, úmido); argila; fraca a mode
rada pequena e média blocos subangulares; cerosidade fraca a moderada e pau· 
ca; friável, plástico e pegajoso; transição difusa e plana. 

155-210 em+; bruno-avermelhado-escuro (2,5YR 3/4, úmido); argila; fraca pe
quenf~ a média blocos subangulares com aspecto de maciça porosa; cerosidade 
fraca e pouca; ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso a pegajoso. 

Anàlises fisicas e químicas Lab.: SNLCS (81.1371/375) 

Horizonte 

Slmb. 

Ap 
A3 
81 
821 
822 

Argila 
dispersa 

em 
água 

% 

27 
35 
44 

Prof. 
em 

0-35 
-60 
-95 
-155 
-210+ 

Grau de 
flocu· 
I ação 

% 

18 
20 
12 
98 

100 

Frações da 
amostra total % 

Cal h. 
>20 
mm 

o 
o 
o 
o 
o 

o/o Silte ---
o/o Argila 

0,67 
0,43 
0,38 
0,38 
0.43 

Case. 
20-2 
mm 

1 
2 

Terra 
fina 
<2 

mm 

99 
99 
99 
99 
98 

pH (1:2,51 

H ,O I KCIN 

4,7 3,6 
4,8 3,7 
4,9 3,7 
5,0 3,7 
5,0 3,7 

Complexo sortivo mE/100g 

Valor S I AI+++ I 
(soma) 

H+ I ValorT 
(soma) 

1,9 3,2 2,1 7,2 
1,7 4,1 2,1 7,9 
2,1 4,0 1,8 7,9 
2,5 3,7 1,3 7,5 
2,2 3,3 0,9 6,4 

Areia 
grossa 
2-o:2o 

mm 

30 
24 
21 
18 
18 

Comp. granulométrica 
(tfsa %) 

Areia 
fina 

0,20-
0,05 
mm 

15 
13 
11 
9 
9 

Silte 
0,05-
0,002 
mm 

22 
19 
18 
20 
22 

Argila 
<0,002 

mm 

33 
44 
50 
53 
51 

Complexo sortivo mE/100g 

ca++ l Mg++ 

I 
K+ 

I 
Na+ 

1,0 0,8 0,03 0,03 
1,5 0,2 0,02 0,02 
1,7 0,4 0,02 0,02 
1,4 1,0 0,02 0,03 
1,0 1,1 0,02 0,03 

Valor V c 
(sat. de (orgâ- N c 
bases) nico) % --

N 
% % 

26 0,85 0,09 9 
22 0,77 0,08 10 
27 0,67 0,08 8 
33 0,47 0,06 8 
34 0,34 0,06 6 
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Ataque por H2S04td = 1,471 
Sat. 

e Na2C03 {5%) % e/sódio 
Si02 Si02 AI20 3 Equiv. de {%de 
-- -- -- CaC03 Na,.. tro-
AJ203 R203 Fe2o3 % cávelno 

Si02 A120 3 Fe2o3 Tí02 Pp5 valor TI 
{Kil {Krl 100Na+ /T 

12,8 9,7 3,8 0,61 2,24 1,79 4,00 <1 
16,9 13,3 4,8 0,62 2,16 1,76 4,35 <1 
20,8 16,7 5,5 o.n 2,12 1,75 4,76 <1 
22,4 17,2 6,0 0,76 2,21 1,81 4,50 <1 
20,6 15,1 5,6 0,75 2,32 1,88 4,23 <1 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

p 
C.E. do 100·AI+++ assim i- Equiv. 
extrato 

Agua 
ca++ Mg++ K+ Na+ HC03 - so4 - ---- lâvel de S +AI+++ 

mmhas/ 
% co3• ppm umid. 

em % 
a25"C -mE/100g-

63 <1 16,9 
71 <1 20,2 
66 <1 23,1 
60 < 1 25,3 
69 < 1 24,6 

3.4.2.18 - Podzóis Indiscriminados 

Esta classe compreende solos minerais com horizonte B podzol (spodic ho
rizon), conforme "Soil Taxonomy" (1975), ou seja, horizonte no qual hou
ve acumulação e precipitação de materiais amorfos ativos, compostos de 
matéria orgânica e alumínio, com presença ou não de ferro iluvial. 

São solos arenosos, com nitida diferenciação de horizontes, usualmente 
com seqüência A1, A2, Bh e I ou Bir, podendo ocorrer horizonte Bhir ou 
Birh. O horizonte A1 tem cores bruno-acinzentado-escuras a pretas e o ho
rizonte A2 é bruno-amarelado a bruno-acinzentado. 

O horizonte B apresenta cores variando de bruno-amareladas no Bir a 
bruno-acinzentado-escuras no Bh ou Bhir. 

São solos ácidos, extremamente pobres em nutrientes minerais dispo
niveis para as plantas, sendo portanto baixos os valores da soma e satura
ção em bases. 

localizam-se em áreas de relevo plano próximo ao município de Rio Gran
de e margem da lagoa Mirim, sendo desenvolvidos de sedimentos lacus-
tres e marinhos referidos ao Quaternário. • 

Ocupam área de aproximadamente 795,5 km2, correspondendo a 
0,29% da área total mapeada. 

3.4.2.19- Brunizém Avermelhado 

Compreende solos minerais, não hidromórficos, como horizonte B textu
ra!, argila de atividade alta e eutróficos ao longo do perfil. 

A seqüência de horizonte é do tipo A, Bt e C, sendo o horizonte A cher
nozêmico, de coloração escura, constrastando com o horizonte B de cor 
bruno-avermelhada, podendo ou não apresentar mosqueado. 

Normalmente são pouco profundos (50 e 100 em), ocorrendo variações 
para perfis rasos ou profundos. 

O horizonte Bt apresenta textura argilosa e estrutura moderada ou for
te em blocos subangulares e angulares sendo a cerosidade usualmente bem 
expressa. 

São solos moderadamente ácidos e neutros, com saturação em bases 
comumente superior a 60%, alta soma de bases e valores da relação mole
cular Ki entre 2,5 e 4,0. São praticamente nulos os teores de aluminio tro
cável. Distribuem-se por grande parte da área mapeada, ocupando relevo 
plano até forte ondulado e são desenvolvidos de litologias variadas. 

Ocupando as áreas de relevo plano são encontrados nas várzeas dos 
rios Taquari, Caí, Três Forquilhas· e Cadeia, apresentando neste caso perfis 
mais profundos derivados de material alúvio-coluvionar proveniente do ba
salto das áreas adjacentes. É comum a ocorrência de um microrrelevo típi
co, formado por pequenas elevações entrecortadas por vales de drenagem. 
São áreas intensamente utilizadas com cultivos anuais, ao nível de peque
nas propriedades rurais, destacando-se o trigo, milho, feijão e alfafa, além 
de pecuária leiteira. Podem ser considerados como solos de maior poten
cialidade agrícola, do ponto de vista de fertilidade, do Estado do Rio Gran
de do Sul (vide amostra extra n? 70 nos dados analíticos complementares). 
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Na região do Planalto Sul-Rio-Grandense ocupam áreas de relevo sua
ve ondulado até forte ondulado e são desenvolvidos de litologias dos Com
plexos Vacacaf, Cambaí e Canguçu, do Pré-Cambriano. Os perfis em geral 
são pouco profundos, sendo os valores da soma de bases elevados. Ocor
rem como solo dominante ou subdominante em associações com Solos 
Litólicos e Cambissolos eutróficos, podendo ser utilizados com a maioria 
das culturas, desde que se faça o controle efetivo da erosão, principalmen
te nas áreas mais dissecadas, e adubações fostatadas tendo em vista a baixa 
disponibilidade de fósforo. 

Esta classe compreende também solos desenvolvidos do basalto da For
mação Serra Geral. Em caráter dominante são encontrados nas áreas mais 
dissecadas do Planalto dos Campos Gerais, nos municipios de Casca, Ci
riaco, Nova Araçá e arredores. Ocupam neste caso áreas de relevo forte on
dulado e ondulado em posição de meia encosta ou fundo de vales, asso
ciados a Solos Litólicos, Cambissolos e Terra Roxa Estruturada. Em sub
dominância são amplam~nte encontrados em toda a borda dissecada do 
Planalto das Araucárias, abrangendo desde o municipio de Jaguari até Osó
rio, borda litorânea, bem como nos vales dos rios que drenam para os rios 
Pelotas e Uruguai. Estas áreas encontram-se sob regime de pequenas pro
priedades, com produção agricola bem diversificada, sendo comum o uso 
da tração animal no preparo da terra. Apesar da ótima fertilidade natural, 
o emprego de tecnologia mais avançada nestes solos esbarra em fatores 
limitantes como o relevo e a pedregosidade. 

Como solo dominante, ocupam área de aproximadamente4.019,4 km2, 
correspondendo a 1,48% da área total mapeada. 

Na classificação tentativa pela "Soil Taxonomy" (1975) os perfis ames
trados correspondem ao grande grupo Argiudo/1. 

PERFIL N? 15 

Descrição geral: 

Origem - {lemos et alii, 1967) Perfil n? 17. 

Classificação original - Brunizém Avermelhado raso textura a·rgilosa relevo forte ondulado subs
trato basalto. 

Classificação atual - Brunizém Avermelhado textura média I argilosa relevo forte ondulado. 
Argiudo/1. 

Unidade de mapeamento - BV5. 

Localização, municfpio, estado e coordenadas - Estrada Ciriaco-Trinta e Cinco, a 4 km de Cirla· 
co. Cirlaco·RS. 28"21'5 e 51"51'WGr. Folha SH.22-V-B. 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Corte de estrada na meia encosta de uma 
elevação com 18% de declive sob mata. 

Altitude - 700 m aproximadamente. 

litologia - Basalto. 

Formação geológica - Grupo São Bento. Formação Serra Geral. 

Perfodo - Jurássico-Cretáceo. Mesozóico. 

Material de origem - Produto de alteração do basalto. 

Relevo local - Forte ondulado. 

Relevo regional - Ondulado e forte ondulado. 

Drenagem - Moderadamente drenado. 

Vegetação primária - Floresta Ombrófila Mista. 

Uso atual - Na érea: cana-de-açúcar, milho, feijão. 

Descrição morfológica: 

A1 

A3 

B2 

{)-23 em; brun9·avermelhado-escuro {5YR 3/3, úmido); bruno-avermelhado-escuro 
tSYR 3/3, úmido amassado); vermelho·escuro-acinzentado {2,5YR 3/2, seco); 
bruno-avermelhado-escuro (5YR 3 I 3, seco triturado I; franco-argilo-siltoso; fra
ca pequena niédia granular; poroso; macio, friével, plástico e ligeiramente pega: 
jose; transição difusa e plana; grande atividade biológica e presença de fragmen
tos de rochas. 

23-47 em; bruno-avermelhado-escuro (5YR 3/4, úmido), bruno-avermelhado
escuro {SYR 3/4, úmido amassado), vermelho-acinzentado (2,5YR 4/2, seco), 
bruno·avermelhado·escuro {5YR 3/4, seco triturado); franco·argilo-siltoso com 
cascalho; moderada média granular; poroso; macio, friável, plástico e pegajoso; 
transiçfto abrupta e plana; presença de fragmentos de basalto e calcedônias ou 
ágatas. 

47-78 em; vermelho-escuro {2,5YR 3/8, úmido); vermelho-escuro {2,5YR 3/8, 
úmido amassado); bruno~avermelhado-escuro (2,5YR 3 I 4, seco); bruno
avermelhado (5YR 4/4, seco triturado); argila; forte média blocos subangulares; 
pouco poroso; cerosidadefraca e abundante; muito duro, fritrvel, plástico e pega
joso; transição l!radual e ondulada. 



c 

Com 60 aumentos observam-se coatings na massa do solo. Presença de minerais 
intemperizados e calcedônia. 

78-132 em; mosqueado abundante, grande e proeminente, vermelho-escuro (2,5YR 
3/6, úmido) e bruno forte (7,5YR 5/6, úmido); argila siltosa; moderada forte blo
cos subangulares. 

Raizes: ocupam 10% da superflcie do A1, 3% no A3, ausentes no B2. 

Obs.: grande número de rochas intemperizadas; 
A3 apresenta uma linha de pedras com 5 a 10 em de diêmetro, provavelmente devido ao des
locamento das pedras superficiais com arações sucessivas. 

Análises físicas e qufmicas lab.: SNLCS 133.236/2391 

Horizonte 
Frações da Comp. granulométrica 

amostra total % ltfsa %1 

Simb. 

A1 
A3 
B2 
c 

Argila 
dispersa 

em 
água 

% 

15,2 
23,7 
34,6 
8,0 

Prol. 
em 

0-23 
-47 
-78 
-132+ 

Grau de 
flocu-
fação 

% 

Calh. 
>20 
mm 

o 
5 
o 
o 

% Silte 
---
%Argila 

Case. 
20-2 
mm 

5 
12 
3 

Terra 
fina 
<2 

mm 

95 
83 
97 
99 

pH 11:2,51 

Hp I KCIN 

6,2 
6,2 
5,4 
5,3 

5,0 
5,1 
3,8 
3,5 

Complexo sortivo mE/100g 

Areia 
grossa 
2-0,20 
mm 

11,2 
10,4 
5,5 
2,8 

Areia 
fina 

0,20-
0,05 
mm 

5,3 
5,3 
9,8 

12,6 

Complexo sortivo 

ca++ I M9++ I 
21,63 
19,47 
20,91 
12,51 

Valor V 
lsat. de 

4,88 
6,11 

10,81 
5,64 

c 
lorgâ-

Silte 
0,05-
0,002 
mm 

55,9 
53,0 
37,0 
43,9 

Argila 
<0,002 

mm 

27,6 
31,3 
47,7 
40,7 

mE/100g 

K+ 

0,67 
0,18 
0,11 
0,09 

N 

l Na+ 

0,02 
0,03 
0,03 
0,03 

c 

Valor S l AI+++ l H+ I ValorT bases) nicol % --
N 

(soma) (soma) % % 

27,18 
25,79 
31,80 
18,27 

o 
o 
3,55 

17,43 

5,11 
4,20 
4,47 
2,82 

32,29 
29,99 
39,88 
38,58 

84,2 
86,0 
79,9 
47,5 

2,14 
1,17 
0,61 
0,31 

0,28 
0,18 
0,09 
0,04 

7,6 -
6,5 
6,8 
7,8 

Ataque por H2S04id = 1,471 
Sat. 

Si02 

24,42 
24.42 
34,60 
38,51 

e Na2C03 15% I % 

Alz03 

10,81 
10,95 
16,47 
17,15 

Fez03 

27,55 
28,44 
21,26 
20.74 

Ti02 

6,04 
5,94 
3,88 
3,35 

PzOs 

0,21 
0,16 
0,10 
0,07 

Si02 --
Al20 3 

IKil 

3,84 
3,79 
3,57 
3,82 

Si02 --
RzOJ 

IKrl 

1,46 
1,43 
1,96 
2,16 

AI20 3 
--
Fe2o 3 

0,62 
0,60 
1,22 
1,33 

Equiv. de 
CaC03 

% 

e/sódio 
(%de 

Na+ tro-

cável no 
valor TI 

100Na+ /T 

< 1 
<1 
<1 
< 1 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

C. E. do 
extrato 

Água 
ca++ Mg++ K+ Na+ HC0

3
-

mmhosl 
% co3 • 

em 
a 25"C -mE/1009 -

so4 -
100·AI+++ 
----
S +AI+++ 

o 
o 

10 
49 

p 

assim i-
lável 
ppm 

0,6 
0,3 
0,3 
0,2 

Equiv. 
de 

umid. 
% 

34,2 
35,0 
47,7 
52,9 

Análise mineralógica: 

A1 Cascalho - Fragmentos de geodos; fragmentos de sflica uns rolados; fragmen
tos de arenitos com argila leitosa no centro; concreções manganosas; fragmen
tos de calcedônia; concreções hematíticas, algumas com uma capa de manganês; 
fragmentos de rochas sendo que uns fragmentos são mais ou menos rolados; quart
zo hialino, muitos grãos milonitizados. 
Areia grossa; areia fina - 20% de concreções hematíticas; 15% de concreções 
ferroargilosas; 10% de concreções limonfticas; 6% de concreções ferruginosas es-

A3 

B2 

c 

PERFIL N? 57 

Descrição geral: 

curas; 2% de sllex; 20% de detritos; 5% de fragmentos de rocha; 2% de carvllo: 
2% de quartzo hialino; 10% de concreções ferromanganosas. 

Cascalho - Fragmentos de geodo; fragmentos de sflica em maior porcentagem; 
fragmentos de rocha; fragmentos de calcedônia com listras de opala quase uma 
égata. 
Areia grossa; areia fina - 6% de quartzo hialino; 12% de quartzo; 4% de sllex; 
13% de concreções hematfticas; 4% de concreções ferruginosas escuras; 3% de 
concreções manganosas; 21% de concreções fermmanganosas; 12% de concre
ções limonlticas; 15% de concreções argila-ferruginosas; 3% de fragmentos de 
rocha; 7% de calcedOnia; traços de detritos e carvão. 

Cascalho - Fragmentos de sflica uns rolados; fragmentos de calcedOnía com as 
faces adoçadas; fragmentos de argila amarelada; fragmentos de rocha; fragmen
tos de calcedOnia com invólucro de opala; concreções de sflica escura; fragmen
tos de opala; fragmentos de arenito; concreções manganosas. 
Areia grossa; areia fina - 3% de quartzo hialíno; 10% de concreções argila
ferruginosas; 3% de concreções calcedonizadas; 3% de quartzo esfumaçado al
guns com capa de opala; 2% de concreções manganosas; 6% de concreções ar
gilosas; 1% de material verde argiloso; 70% de concreções hematfticas; traços de 
concreções calcárias, detritos e micas. 

Cascalho - Concreções silicosas; fi'agmentos de argilito; fragmentos de rocha; 
fragmentos de arenitos; fragmentos de sllica uns rolados; fragmentos de sllica com 
argila e opala; quartzo rolados. 
Areia grossa; areia fina - 1.% de quartzo hialino; 3% de concreções manganosas; 
43% de concreções hematlticas; 2% de concreçõesargilosasesverdeadas; 7% de 
concreções argila-ferruginosas; 1% de detritos; 43% de concreções argilosas ocas; 
traços de fragmentos de rocha. 

Origem - (MA. Divisao de Pesquisa Pedológica, 19731 Perfil RS-98. 

Classificação original - Brunizém Avermelhado raso textura argilosa substrato xisto. 

Classificação atual - 8runizém Avermelhado textura média I argilosa relevo suave ondulado. 
Argiudo/1. 

Unidade de mapeamento - BV4. 

Localização, municfpio, estado e coordenadas- Estrada São Gabriei-Bagé, a 39 km da BR-290 
lex-BR-371. São Gabriel-AS. 30"39'5 e 54'05'WGr. Folha SH.21-Z-B. 

Situaçao, declive e col.>ertura vegetal sobre o perfil - Coletado em corte dá estrada no terço médio 
de uma elevação de 6% de declive sob campo misto com 95% de cobertura, composto por gramfneas. 

Altitude - 300m. 

Litologia - Xistos. 

Formação geológica - Complexo Vacacal. 

Perfodo - Pré-Cambriano Médio. Proterozóico Inferior. 

Material de origem - Produto de decomposição de xistos. 

Relevo local - Suave ondulado a ondulado. 

Relevo regional - Ondulado a forte ondulado. 

Drenagem - Bem a moderadamente drenado. 

Vegetação primária - Savana Gramíneo-Lenhosa. 

Uso atual - Na área: feijão, milho e pastagem. 

Descrição morfológica: 

A11 

A12 

B2 

B3 

c 

0-26 em; bruno-acinzentado muito escuro (10YR 3/2, úmido); franco; fraca pe
quena granular; poroso; ligeiramente duro, friável, ligeiramente plástico e ligeira
mente pegajoso; transição difusa e plana. 

26-53 em; bruno-acinzentado muito escuro llOYR 3/2, úmido}; franco; fracamente 
cimentado que se quebra em fraca pequena e média blocos subangulares; poro
so; ligeiramente pegajoso; transição abrupta e plana. 

53-67 em; bruno-avermelhado 15YR 4/4, úmido) cor de dentro da estrutura, 
vermelho-amarelado (5YR 4 1 B, úmido), mosqueado grande comum e distinto; ar
gila; moderada média blocos subangulares; cerosidade forte e abundante; coatings 
em torno das raízes; poroso; duro, firme, ligeiramente plástico e ligeiramente pe
gajoso; transição difusa e plana. 

67-85 em; vermelho-amarelado (5YR 4/8, úmido) mosqueado grande comum e 
distinto bruno-avermelhado-escuro (5YR 3 I 4, úmido); franco; fraca a moderada 
média ~rande blocos subangulares; cerosidade forte e abundante; poroso; firme, 
ligeiramente plàstico e ligeiramente pegajoso; transição gradual e ondulada. 

85-130 em+; bruno-amarelado (10YR 5 I 6, úmido), mosqueado grande comum e 
distinto ou proeminente, bruno-avermelhado-escuro (5YR 3 I 4, úmido); franco; 
material em decomposição. 

Raizes: abundantes no A11 e A12, poucas no 82, raras no 83. 

Obs.: linha de pedras (quartzo) de vários tamanhos em média com 8 em de diêmetro entre o A e B. 
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Análises fisicas e químicas Lab.: 5NLCS 11.891/8951 

Horizonte 
Frações da Comp. granulométrica 

amostra total % (tfsa %1 

Terra 
Cal h. Case. fina 

5imb. Prol. >20 20-2 <2 
em mm mm mm 

A11 0-26 o 100 
A12 -53 o 99 
B2 -67 o 5 95 
B3 -85 o 1 99 
c -130. o 2 98 

Argila pH 11:2,51 
dispersa Grau de % Silte 

em flocu- --

I KCIN 
água lação 

%Argila 

HzO 
% % 

4 84 1,60 5,5 4,5 
9 62 1,54 5,6 4,5 

21 49 0,73 5,7 4,3 
14 42 1.79 5,8 4,2 
7 42 4,00 6,1 4,0 

Complexo sortivo mE/100g 

Areia 
grossa 
2-0,20 
mm 

18 
21 
17 
20 
22 

Areia 
fina 

0,20-
0,05 
mm 

17 
18 
12 
13 
18 

Complexo sortivo 

Ca ++ I Mg++ I 
5,9 2,5 
5,2 2,1 
7,5 3.4 
8,1 2,6 
8,4 2,7 

Valor V c 
(sat. de 

5ilte 
0,05-
0,002 
mm 

40 
37 
30 
43 
48 

Argila 
<0,002 

mm 

25 
24 
41 
24 
12 

mE/lOOg 

K+ 

I 
Na+ 

0,26 0,06 
0,06 0,05 
0,08 0,08 
0,04 0,09 
0,02 0,06 

N c lorgâ-

Valor 5 I AI+H I H+ I ValorT bases) nico' % --
N 

I soma) (soma) % % 

8.7 0,3 5,5 14,5 60 2,07 0,20 10 
7.4 0,2 4,1 11.7 63 o,n 0,10 8 

11,1 0,4 2,6 14,1 79 0,76 0,06 13 
10,8 0,5 1,8 13,1 82 0,44 0,06 7 
11,2 0,5 1,2 12,9 87 0,24 0,03 8 

Ataque por H25041d ~ 1,471 
5at. 

e Na2C03 15% I % e/sódio 
5i02 5i02 Alz03 Equiv. de (%de 

-- -- -- CaC03 Na+ tro-
AI20 3 Rz03 Fe2o3 % cável no 

5i02 Alz03 Fez03 Ti02 P205 valor TI 
IKil IKrl 100Na+ /T 

12,0 7,3 5,4 0,88 0,06 2.78 1,88 3,47 < 1 
10,5 1.5 4,9 0,88 0,03 2,88 1,66 3,23 <1 
24,9 14.7 8,0 0,72 0,03 2,87 2,14 4,88 <1 
17,2 12,;3 8,2 0,69 0,04 2,36 1,66 3,31 <1 
12,9 8,9 7,5 0,64 0,03 2,44 1,60 2,68 <1 

Pasta saturad~ Sais solúveis (extrato 1 :5) 

C. E. do 
extrato 

Âgua 
ca++ Mg++ K+ Na+ HC03 -

rl')mhos/ 
% co3• 

em 
a25°C --mE/100g-

504 

100·AI++ + 
----
S +AI+++ 

3 
2 
3 
4 
4 

p 
assim i-

lável 
ppm 

0,6 
0,2 

Equiv. 
de 

umid. 
% 

24 
99 
26 
23 
22 

Análise mineralógica: 

A11 

A12 

B2 

Cascalho - 90% de quartzo hialino, corroidos triturados, a maioria com aderên
cia manganosa; 10% de feldspato a maioria com aderência manganosa; traços de 
concreções ferruginosas. 
Areias - 82% de quartzo hialino, corroidos, triturados, muitos com aderência man
ganosa; 12% de concreções manganosas; 5% de concreções ferruginosas; 1% 
de detritos. 

Cascalho - 60% de quartzo hialino, corroidos, triturados, alguns milonitizados, 
a maioria com aderência manganosa; 40% de feldspato, a maioria com aderência 
manganosa; traços de concreções ferruginosas e concreções manganosas. 
Areias- 92% de quartzo hialino, corroídos, triturados, alguns com aderência man
ganosa; 4% de concreções manganosas; 3% de concreções ferruginosas; 1% de 
detritos; traços de feldspato. 

Cascalho - 60% de quartzo hial:ino, corroidos, triturados, a maioria com aderên
cia manganosa; 40% de feldspato, alguns com aderência manganosa; traços de 
concreções manganosas. 
Areias - 91% de quartzo hialino, corroídos, triturados, alguns com aderência fer
ruginosa, alguns com aderência manganosa; 3% de mica; 3% de concreções fer
ruginosas; 296 de concreções manganosas; 1% de feldspato; traços de detritos. 
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Cascalho - 90% de quartzo hialino, alguns cinza, corroidos, triturados, poucos 
. com aderência de feldspato; 5% de fragmentos de rocha; 5% de feldspato, con
creções manganosas. 
Areias- 90% de quartzo hialino, corroídos, triturados, milonitizados; 5% de felds
pato; 2% de mica; 2% de concreções ferruginosas; 1% de concreções man~ 
ganosas e detritoS. 

Cascalho - 98% de quartzo, alguns cinza, alguns hialinos, muitos sacaróides; 2% 
de fragmentos de rocha; traços de concreções manganosas. 
Areias - 97% de quartzo hialino, alguns triturados, alguns milonitizados, alguns 
corro/dos, alguns sacaróides, a maioria com aderência ferruginosa; 2% de mica; 
1% de concreções manganosas; traços de feldspato e detritos. 

3.4.2.20 - Brunizém 

São solos minerais, não hidromórficos, com saturação em bases superior 
a 50% ao longo do perfil e horizonte A chernozêmico assente sobre hori
zonte 8 textural ou cãmbico, sempre com argila de atividade alta. 

Apresentam seqüência de horizonte A, 8t ou (8) e C com elevada so
ma de bases e praticamente nulos ou muito baixos teores de alumínio tro
cáveL Tem estrutura comumente granular no horizonte A e em blocos su
bangulares moderada e fortemente desenvolvida no B. 

Em comparação com a classe dos 8runizéns Avermelhados, esses so
los se diferenciam por apresentarem cores bruno-acinzentadas, brunas ou 
bruno-amareladas no horizonte B resultante de condições de drenagem 
e I ou do material originário. 

Ocorrem ao nível de dominância em pequenas áreas do Planalto Sul
Rio-Grandense, desenvolvendo-se principalmente a partir de andesitos do 
Grupo Maricá, referidas ao Pré-Cambriano (Est. 3.VI 8). 

São encontrados ao nível de subdominãncia ou inclusão respectivamen
te na Depressão Central Gaúcha e no Planalto da Campanha, No primeiro 
caso são desenvolvidos de folhelhos, argilitos ou siltitos do período per
miano podendo, ou não, ser cálcicos, No segundo caso são originados do 
basalto da Formação Serra Geral, do Juracretáceo (Est. 3.1V AI. 

As principais limitações referem-se à pequena profundidade dos per
fis, exigindo práticas cuidadosas de manejo quando utilizados agricolamen
te, O relevo pode igualmente constituir fator restritivo ao uso em determi
nadas áreas, além disso exigem, em certos casos, adubação com fósforo, 
dada a baixa disponibilidade deste elemento. 

Ocupam como solo dominante uma área de aproximadamente 424,8 
km2 o que corresponde a 0,16% da área total mapeada. 

Segundo a classificação tentativa pela "Soil Taxonomy" (1975) os per
fis a mostrados correspondem aos grandes grupos Hap/udo/1 e Argiudo/1. 

PERFiL N? 60 

Descrição geral: 

Origem - I MA. Divisão de Pesquisa Pedológica, 19731 Perfil AS-157. 

Classificação original - Brunizém raso textura argilosa relevo ondulado substrato andesito. 

Classificação atual - Brunizém textura média/muito argilosa relevo suave ondulado. Argiudo/1. 

Unidade de mapeamento - 8. 

Localização, município, estado e coordenadas - Estrada São Sepé- Caçapava do Sul a 8 km do 
entroncamento com a BR-290. São 5epé'AS 38'18'5 e 53'32'WGr. Folha 5H.22-Y-A. 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Trincheira em meia encosta de uma elevação 
de 5% de declive aproximadamente, sob campo natural. 

Altitude - 350 m. 

Litologia - Lamitos, grauvacas. 

Formação geofógica - Formação Arroio das Ilhas. 

Periodo - Pré-Cambriano Médio. Proterozóico Inferior. 

Material de origem - Produtos de decomposição de lamitos e grauvacas. 

Relevo local - Suave ondulado. 

Relevo regional - Ondulado. 

Drenagem - Moderadamente drenado. 

Vegetação primária - Savana. 

Uso atual - Pastagem. 

Descrição morfológica: 

A1 0-28 em; bruno muito escuro (lOYR 2/2, úmido); franco-argiloso; moderada pe
quena granular; poroso; friável.ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; tran
sição gradual e plana. 



821 

822 

c 

28-50cm; preto (10YR 211. úmido); mooqueado pequeno, abundante e proemi
nente • ._rmetho·ama<etado ISYR 416. ómídol; muito argiloso; moderada a forte 
pequena blocos subengulares; ,_,sidade lono e abundante; presença de sllcken
sides; POuco POroso; frl..,.l a firme, plástico e pegajoso; translçlo gradual e plana. 

5().65 em; bruno· acinzentado muito escuro 110YR 3/2, úmido); mosqueedo pe· 
que no, abundante e proeminente. bruno-a,...rmclhedo escuro (5YR3/4, úmido!; 
muito argaoso; moderada a forte pequena blocos subangulares; cerosidede forte 
e abundante; pre~GnÇ.t de sJickensides; pouco peroso; transiçlo ct""' e ondulada. 

6&-110 em' ; bruno·omaro4ado (IOYR 5/4, úmido); bruno-amareJado.escuro llOYR 
4/ 4. úmí<lo omouodole bnmo-arnarelado-escuro OOYR 4 /4, umidol; mosquea· 
do pequeno, comum e proeminente, preto IN 21 , oimídoJ; algila; haca média e gr11n
de blocos aubangulares; cerosidede moder&de comum; presença de slickens.des 
peuco acentuados; pouco peroso. 

Raizes: abundantes no AI e 821 , comuns no 822, escassas no C. 

Obs.: presença de algumas pedras ao longo do perfil. 

Lab.: SNLCS (5.259/2621 

Horit:onte 

Simb. 

AI 
821 
822 
c 

Prol. 
em 

0·28 
·50 
·65 
·110-

FraçO.S da 
amostra total 'Mo 

Calh . 
>20 
mm 

o 
o 
o 
o 

Case. 
20-2 
mm 

o 
o 
o 
o 

TeHa 
fina 
<2 

mm 

100 
100 
100 
99 

Aseia 
grossa 
2·0,20 
mm. 

17 
4 
3 
7 

COmp. granulométrica 
ltfsa%1 

Aleill 
frna 

0,20· 
o.os 
mm 

12 
4 
4 

11 

Si te 
0.05-
0,002 
mm 

39 
17 
16 
36 

Argila 
<0,002 

mm 

32 
75 
77 
46 

Argila pH 11:2,51 Cornj)4cxo sortivo mE/ 100g 
d~ 

em 
6gua 

'Mo 

24 
65 
63 
43 

Grau de 
fio cu· 
I ação 

'Mo 

25 
13 
18 
7 

'M.Sato ---
%Argila 

1.22 
0.23 
0,21 
0,78 

H lO 

5,6 
5.7 
5,9 
7,0 

Complexo sortivo mE/100g 

KCIN 

4.4 
4.4 
4,6 
4,9 

c,, ..... 

10.0 
16,7 
16,4 
19.6 

Valor v 
fsat. de 

I Mg·• I 
6.2 

13,8 
16.3 
19.0 

c 
forg6· 

V o lO< S I AI • • • I J VolorT beS<MII nlcoJ H' 
I soma I (sçmal % 'Mo 

16,5 
30,9 
33.0 
39.0 

0.3 
0.3 
0.2 
o 

7,6 
7.0 
4,9 
1,2 

Ataque POr H2so.fd • 1,471 
e N~co3 15%1 'Mo 

24,4 
38.2 
38,1 
40,2 

68 
81 
87 
97 

Si02 St02 -- --
A !zOa R203 

2.15 
1.97 
1,48 
0,32 

AI20 3 --
Fc20 3 

K+ 

0,10 
0,10 
0,10 
0,07 

N 
'Mo 

0,20 
0.18 
0,16 
0,07 

Equiv. de 
eaco3 

% 

I No• 

0,15 
0,25 
0,24 
0.28 

c --N 

li 
11 
9 
5 

Sat. 
e/ sódio 
('Modo 

Na+ trO· 

câvol no 
valor TI Si02 AJ203 Fe2o3 Ti02 P205 

fKil IKrl lOONa•tr 

17,2 
32.2 
33.3 
26,4 

10,1 
21.3 
21,7 
13,7 

Pasus saturada 

C. E. do 
extraio Agua 

mmhos/ 
em % 

azs•c 

PERFIL N~ 75 

OescriçAo geral: 

Oa~a - OS/ 11 /80. 

9,8 
12,6 
13,2 
10,7 

ca • .. 

0,93 
0,91 
0,89 
0,83 

0.06 2.90 
0,07 2,57 
0.03 2.61 
0,04 3.28 

Sais .alúveis (exrrato 1:51 

Mg•-. 1( + Na • HCo3• 

co3• 

- mE/100g -

1,79 
1,87 
1,88 
2,19 

so. · 

1.62 
2,65 
2.58 
2,01 

lOO·AI H' 

S + At ++• 

2 

1 
o 

p 
assim i· 

l~vol 
ppm 

1 
18 

Origem - EM8RAPA/SNL.CS. Perfilp! 1 - Projeto Solos Negroc da Campanha. 

<1 
<1 
<1 
<I 

E!!uiv. 
do 

umíd. 
'Mo 

29 
48 
50 
36 

Classifreaçlo original - 8runi:r.6m c61cíco textura argilosa faao campo subtropical sub úmido rele
w suave ondulado/plano. 

ClassJficaçlo atual - 8runl<tm. c61cico textura argiloaa ralew suave ondulado/plano. 1/apludoll. 

Unidade de mapeamento - 8T9. 

Localizaçlo, municiplo, et14doe coordenadas - Lado dlraitoda estrada Bag6-Acegua f8R·1531 
próximo ao Km 200,5 da rodovia (aproximadamente 53 ktn de Bagél. Aceguâ· RS. 3t•48'S e 
54•09WGr. Folha SH.21.Z·B. 

S ituação, declive e cobettura vegetal sobre o perfi - T*tço mtdio de e!I!Y3çlo com doclividode 
de 3-4% sob .ege~açJo de gramlncas. 

Altitude- 250 m. 

Urologia - Siltitos. 

Formação geológica - Grupa Passe· Dois. Formaçlo Rio rio Rasto. 

Perlodo - Permiano. Paleozóico. 

Material de origem - Produto de alteraçlo das rochas supracitadas com prova.el retrabalhamento 
na parte su:>etfrc:lel. 

Relevo local - Suave ondulado/plano. 

Relew regional - Suave ondulado. 

Erosão - Na o aparente. 

Drenagem - Moderada. 

Vegetação primâl'ia - CamPO subtropicalsubúmido !Estepe Gramineo·LenhOsal. 

Uso atual - Pastagl!m. 

Descriçio morfológU: 

A11 

Al2 

IBI 

C1 

IIC2ca 

0.10 em; preto fN2/, úmido); franco·orgitoso; muito forte e pequena a grande gra· 
nular e muito forte muito pequena a pequena grumosa f sobretudo na parte mais 
superficial); friável plástico e pegajoso; tronsiçlo clara e plana. 

10·27 em; prelo IN2/, úmido!; tronco-argiloso a argila; forte grande a muito gran· 
de granular; firme. muito plbtico e pegajoso; transiç!o gradual e plana. 

27-47 em; cinzento muito escuro l2,5 Y N 2,5/l; argila; moderada pequena a mé
dia blocos subangulates e angulares com t-eia a prismática; cutana de colo· 
raçlo escura fargians7; organo-argiano7J muitas superfícies de compresslo pe· 
q-; ftrme a muito fttme. muito pUotico e muito pegajoso; transiçlo gradual 
e ondulada 115-22 cml. 

47~66cm: horizonteconstitukio por moterlat ergiloso muito intemperi~tdo quo te 
fragmenta em blocos angulates (2 a 6 mm do dia metro), com predomlnio de cotes 
bruno-acinzentado 110YR 6/ 2, .;rriidol, clnzento·eseuro IIOYR 411, úmido! e 
cinzento·claro nOYR 711, umldol; translç8o clara e plana. 

68·120 em; horizonto constituldo POf fragmentos de siltito(IJ , 81ljilitof11 bastante 
intemperizados de cor bruna 17,5YR 5/2, úmido! com carbonato de c61cio cinuntt>
claro f5Y 7/ 2. úmido I conc:enuado em certos locais sob forma do massa pulveru· 
l&ntaouconstituindorevcstimenlosouformandofiamentosentreosfrtgmentos 
de rocha; neste horizonte ocorre~ambtm penetntçlo de material ciruento-oscUfO 
IIOYR 4/ 1, úmídol ptCMtnierl!e dos horizontessobrejaeentes, transiçlo ondulada 
variando de abrupta a gtaduall46-59 cml 

IIIC3 120-180 em; hOrizonte consthuldo par l~ntos angulares (de 1 a 5 em de dia· 
metro) deargaito111. siltito111 com fratura conchOidaldeCO< bruna (7,5VR 5/2,C.mi· 
doi com bol~es de concentraçlo de carbonato de c61cio cinzento-brunado·ela<o 
f2.5Y 6/2, úmido) e branco IIOYR 8/1, úmido i. 

Raizes: muitas(fasclculares finasl noA11 eA12, comuns no IBl. paucasnoC1 e tOPO de IIC2ca(IJ, 
decrescendo a16 o IIIC3. Neste hOrizonte as raizes penetram entre os fragmentos de rocha . 

Obs.: ef~: fraca e localnlentefortenoiiiC3; tona ,localmente violenta no IIC2eaf71enlo 
aparente no C!; 
peffil descrito C.mido; 
seixo rolado de QuartlO de 1.5 em no Al2; 
crotovinas no (81: 
atividade biológica produzido POf f()(migas e cupina no Ali e A12; 
alguns pontos de carbonatos no C1. 

Análises físicas e qulmicas Lab.: SNLCS 180.1503/ 6081 

Horizonte 
Freções de Comp. granulométrlca 

amos.tra total % (!lsa%1 

Terra Areill Areia Silte 
Calh. Case. ftna gtossa fina 0.05- Argila 

Slmb. Prol. >20 20-2 <2 2·0,20 o.zo. 0.002 <0,002 
em mm mm mm mm o.os mm mm 

mm 

All 0·10 o tr 100 25 32 39 
A12 ·27 o ti 100 4 24 32 40 
181 -47 o tr 100 3 15 39 43 
Cl "66 o tr 100 3 21 45 31 
IIC2ca · 120 o 2 98 4 25 51 20 
IIIC3 · t80 • o I 99 3 17 46 34 
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Argila pH 11:2,51 Complexo sortivo mE/100g 
Grau de %Silte dispersa 

em flocu- --

H20 I KCIN ca++ I Mg>+ I I 
água lação 

%Argila 
K+ Na+ 

% % 

26 33 0,82 6,5 5,3 30.4 
28 30 0,80 6.4 5,2 32,5 
41 5 0,91 6,6 4,9 46,9 
21 32 1.45 6,6 4,8 80,5 
14 30 2,55 8,5 7,2 33,0 
20 41 1,35 8,5 7,2 30,3 

Complexo sortivo mE/100g Valor V 
(sat. de 

Valor S I AI+ + + I r ValorT bases) H+ 
(soma) (soma) % 

31,3 o 4,7 36.0 87 
35.4 o 4,8 40,2 88 
49,2 o 4,2 53.4 92 
62,3 o 2,8 65,1 96 
35.6 o o 35,6 100 
31,1 o o 51,1 100 

Ataque por H2S04(1:1) 
e NaOH (0,8%1 % 

Si02 Si02 -- --
A120 3 R203 

Si02 Al20 3 Fe20 3 Ti02 P205 
(Kil (Krl 

18,(\ 7.4 2,1 0,36 0,06 4,14 3,50 
19,8 8,8 2.4 0,32 0,04 3,82 3,26 
27,1 11.4 2,7 0,40 0,03 4,04 3,51 
32,0 12,1 3,2 0,40 0,03 4,50 3,85 
18,9 6,7 2,0 0,23 0,06 4,79 4,03 
34,5 9,2 3,2 0,40 0.07 4,53 3,71 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :51 

C.E. do 
extrato 

Agua 
ca+ + Mg+ + K+ Na+ HC03- so

4
= 

mmhos/ 
% co3= 

em 
a 25•c -mE/100g___. 

3.4.2.21 - Brunizém Vértice 

0.4 0,37 0,14 
2,5 0,24 0,18 
1,8 0,24 0,23 
1,3 0,22 0,29 
0,3 0,08 0,20 
0.4 0,14 0,24 

c 
(orga- N c 
nico) % -

N 
% 

2,95 0,32 9 
2,16 0,24 9 
1,25 0,17 7 
0,68 0,10 7 
0,21 0,05 4 
0,14 0,05 3 

Sat. 
e/sódio 

Al20 3 Equiv. de (%de 
-- CaC03 Na+ tro· 
Fep3 % cável no 

valorT) 
100Na+ /T 

5,33 <1 
5,75 <1 
6,62 <1 
5,93 <1 
5,26 
4,51 <1 

p 
100·AI+ + + assim i- Equiv. 

S +AI+++ 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

lável 
ppm 

16 
4 
3 

16 
1 

de 
umid. 

% 

Esta classe é constituída por solos minerais, não hidromórficos, com hori
zonte A chernozêmico assente sobre horizonte B textura! ou câmbico, com 
argila de atividade alta. 

São solos sempre eutróficos, com valores muito elevados da soma e sa
turação em bases, sendo praticamente nulos os teores de alumínio trocável. 

Distinguem-se da classe dos Vertissolos por apresentarem nítido de
senvolvimento do horizonte B, boa diferenciação de cor entre os horizon
tes, principalmente com o solo seco, e I ou evidências de podzolização mos
tradas através do gradiente textura I e I ou expressão de cerosidade. No en
tanto, a presença de slickensides e a alta capacidade de expansão e con
tração resultantes do predomínio de argila-minerais do grupo 2:1 na mas
sa do solo são fatores que os distinguem como uma classe intermediária 
com aqueles. 

Apresentam seqüências de horizontes do tipo A, Bt e C ou A, (B) e C, 
com estrutura granular ou em blocos subangulares no horizonte A. O ho
rizonte B apresenta textura argilosa ou muito argilosa, sendo a estrutura 
normalmente em blocos subangulares moderada a fortemente desenvolvida. 

São solos moderadamente drenados, de coloração bruno-escura ou 
bruno-acinzentada muito escura, sendo derivados de diferentes litologias. 

No Planalto da Campanha desenvolvem-se sobre o basalto da Forma
ção Serra Geral (Juracretáceo), sendo encontrados em áreas de relevo plano 
ou suave ondulado nos municípios de Uruguaiana, ltaqui e Alegrete ( Est. 
3.1V A), ocorrendo como unidade simples ou em associação com Solos 
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Litólicos, Vertissolos e Pia nosso los. É comum nestes locais a presença de 
concreções de carbonato de cálcio, principalmente na porção inferior do 
horizonte B ou no C. 

Na sua grande maioria são utilizados com pastagens naturais e cultiva
das, e arroz irrigado nas áreas de relevo plano. 

Na Depressão Central Gaúcha, são encontrados sobre litologias das For
mações Rio do Rasto, Estrada Nova e lrati, do Grupo Passa-Dois (Permia
no), compostos por siltitos, argilitos e folhelhos que podem apresentar ca
madas calcíferas intercaladas aos sedimentos. Ocorrem nos municípios de 
Bagé, Quaral e Dom Pedrito em áreas de relevo suave ondulado ou ondu
lado. Nas partes mais movimentadas os declives normalmente são curtos 
e os solos são bastante sujeitos à erosão. Igualmente, ocorrem como uni
dade simples ou como dominante e subdominante em associação com Ver
tissolos, Brunizéns, Podzólico Bruno-Acinzentado Planossólico ou Solos 
Litólicos. 

Nas unidades de mapeamento BT2, BT8, BT9 e BT10 as observações 
de campo mostraram a ecorrência de solos com caráter vértice, bem co
mo solos mais rasos, normalmente com horizonte B câmbico, em que es
se caráter não se evidenciava, razão pela qual usou-se a denominação Bru
nizém Vértice e não Vértice nestes casos. 

A utilização principal destes solos é com pastagens, em pequena es
cala com culturas dA sorgo, milho e trigo (Est. 3.1V 8). 

De maneira geral, os solos desta classe são de ótima fertilidade natu
ral, no entanto apresentam propriedades físicas adversas ao uso, principal
mente com cultivos anuais. Sua alta densidade aparente, baixa porosida
de e alto grau de expansão volumétrica, notadamente no horizonte sub
superficial, tornam-nos pouco permeáveis, muito plásticos e pegajosos 
quando molhados e muito duros quando secos, dificultando sobretudo o 
manejo. 

Exigem um ponto ótimo de umidade para serem trabalhados, devendo-se 
evitar o uso de maquinário pesado. A utilização de práticas conservacio
nistas adequadas e a manutenção ou incremento do teor de matéria orgâ
nica são igualmente práticas muito recomendáveis nestes solos. 

Ocupam, ao nível de dominância, área de aproximadamente 7.724.4 
km2, correspondendo a 2,85% da área total mapeada. 

Segundo a classificação tentativa pela "Soil Taxonomy" (1975) os per
fis coletados correspondem ao grande grupo Argiaquo/1. 

PERFIL N? 49 

Descrição geral: 

Origem - (MA. Divisão de Pesquisa Pedológica, 1973) Perfil RS-148. 

Classificação original - Brunizém Hidromórfico cálcico textura argilosa relevo plano substrato se
dimentos de basalto. 

Classificação atual - Brunizém Vértice cálcico textura média I argilosa relevo plano. Argiaquoll. 

Unidade de mapeamento - BTl 

localização, município, estado e coordenadas - Estrada Uruguaiana- Barra do Ouaraf a 2 km de 
Barra do Ouarai. Uruguaiana-RS. 30°12'5 e 57°31'WGr. Folha SH.21-Y-8. 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Trincheira em área de relevo plano. Sob vege
tação de campo com muitas espécies de gramlneas e lavoura de arroz à beira do perfil. 

Altitude - 80 m. 

Litologia - Sedimentos de basalto. 

Formação geológica - Grupo São Bento. Formação Serra Geral. 

Perfodo - Jurássico-Cretáceo. Mesozóico. 

Material de origem - Cobertura pouco espessa de material argilo-arenoso retrabalhado, soore pro
dutos de alteraçílo de basalto. 

Relevo local - Plano. 

Relevo regional - Plano a suave ondulado. 

Drenagem - Imperfeitamente drenado. 

Vegetação primâria - Estepe. 

Uso atual - Cultivo de arroz. 

Descriçílo morfológica: 

A1 0-30 em; preto (10YR 2 I 1, úmido); franco; fraca pequena e média blocossuban
gulares e granular; poroso; ligeiramente duro, friável, ligeiramente plástico e ligei
ramente pegajoso; transição abrupta e plana. 



821 

822 

83 

Cca 

C1 

30-57 em; preto {10YR 2/1, úmido), mosqueado pouco, pequeno e distinto, bruno
acinzentado {10YR 5/2, úmido); argila siltosa; moderada a forte pequena e média 
blocos subangulares; cerosidade fraca e comum; slickensides pequeno e comum; 
pouco poroso; firme, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; transiçllo di
fusa e plana. 

57-62 em; cinzento muito escuro {10YR 3/1, úmido); argila; moderada pequena 
blocos subangulares; cerosidade fraca e abundante; slickensides médtos e comuns; 
pouco poroso; firme, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; transiçilo di
fusa e plana. 

62-80 em; cinzento-escuro {10YR 4/1, úmido); argila; fraca a moderada média blo
cos subangulares; cerosidade fraca e pouca; slickensides grande e pouco; pouco 
poroso; friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; algumas concreções 
calcárias pequenas; transição clara e ondulada. 

B0-130 em; bruno-acinzentado {10YR 5/2, úmido), mosqueado pequeno, comum 
e distinto, branco (concreções calcárias) e mosqueado pequeno, pouco e distin
to, cinzento muito escuro {10YR 3/1, úmido); argila; moderada grande bloco su
bangulares; s/ickensides pequeno e comum; concreções de câlcio de 0,2 e 1 em; 
friável, plástico e ligeiramente pegajoso; transição difusa e plana. 

130-160 em+; bruno (10YR 5/3, úmido), mosqueado pequeno, pouco e distinto, 
cinzento muito escuro {10YR 3/1, úmido); mosqueado muito pequeno, pouco e 
difuso, bruno-amarelado (10YR 5/6, úmido); franco-argiloso; moderada grande 
blocos subangulares; friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; algu
mas concreções de tamanho médio. 

Raizes: abundantes no A1 e 821, comuns no 822, poucas no 83, raras no Cca, ausente no C1. 

Obs.: mosqueado muito pequeno e abundante de areia lavada no 8. 

Análises ffsicas e químicas Lab.: SNLCS {4.9n /9821 

Horizonte 
Frações da Comp, granulométrica 

amostra total % {tfsa %1 

Terra Areia Areia Silte 
Cal h. Case. fina grossa fina 0,05- Argila 

Símb. Prof. >20 20-2 <2 2-0,20 0,20- 0,002 <0,002 
em mm mm mm mm 0,05 mm mm 

mm 

A1 0-30 o o 100 13 12 50 25 
821 -57 o o 100 10 9 41 40 
822 -62 o o 100 10 9 37 44 
83 -80 o X 100 10 9 35 46 
Cca -130 o 2 99 12 9 36 46 
C1 -160+ o 100 11 10 40 39 

Argila pH 11:2.51 Complexo sortivo mE/100g 
dispersa Grau de % Silte 

em flocu- ---

I KCIN I Mg++ I I 
água lação 

%Argila 
ca++ K+ Na+ 

% % 
H20 

17 32 2,00 5,9 4,8 12,9 4,2 0,07 0,29 

37 8 0,03 6,5 5,2 23,0 6,8 0,09 0,54 
34 23 0,84 7,3 6,0 23,6 8,3 0,07 0,65 
37 20 0,76 7,8 6,3 24.4 6.7 0,08 0,61 
34 21 0,84 8,2 6.8 21,8 6.5 0,08 0,57 
33 15 1,03 7,7 6,3 20,2 4,5 0,08 0,46 

Complexo sortivo mEI100g Valor V c 
lsat. de {orgâ- N c 

ValorS I AI+++ I I ValorT bases) nico) % --
H+ N 

{soma) {soma) % % 

17,5 o 1,9 19,4 90 1,62 0,13 12 

30.4 o 1,6 32,0 95 0,99 0,10 10 
32,6 o o 32,6 100 0.55 0,06 9 
31,8 o o 31,8 100 0.45 0,05 9 
29,0 o o 29,0 100 0,21 0,02 11 
25,2 o o 25,2 100 0,18 0,02 9 

Ataque por H2S04{d = 1.471 
Sat. 

e Na2co3 {5% I % e/sódio 
Si02 Si02 Al2o3 Equiv. de {%de 
-- -- -- CaC03 Na+ tro-
Al20 3 RzOJ Fez03 % câvel no 

Si02 Al2o3 Fez03 Ti02 Pz05 valor TI 
{Kil IKr) 100Na+ /T 

13,8 4,3 2,5 0,61 0,03 5,44 4,03 2,63 1 
18,6 7,7 3,9 0,64 0,02 4,09 3,13 3,13 2 
18,4 7.4 3,8 0,66 0,02 4,21 3,16 3,04 2 
18,7 8,1 3,8 0,66 0,02 3.91 3,03 3,29 2 
15.2 6.4 3,4 0,62 0,02 4.02 3,01 3,00 2 
16.8 6,6 3,5 0,62 0,02 4,31 3,19 2,95 2 

Pasta saturada Sais solúveis {extrato 1 :5) 

p 
C. E. do 100·AI+++ assim i- Equiv. 

----extrato 
Agua 

ca++ Mg++ K+ Na+ HC03 - so4 • lável de S +AI+++ 
mmhosl ppm umid. % 

em 
a25'C -mE/100g-

co3 • 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

<1 
1 
1 
1 
4 

% 

26 
3B 
39 
36 
28 
23 

Análise mineralógica: 

A1 

821 

822 

83 

Cca 

C1 

Areias grossa e fina - 93% de quartzo hialino de forma arredondada; 7% de con
creções manganosas; traços de calcedOnia, ilmenita, concreções argilosas e de
tritos: fragmentos de raiz. 

Areias grossa e fina - 96% de quartzo hialino de forma arredondada; 4% de con
creções manganosas; traços de calcedOnia, ilmenita. 

Areias grossa e fina - Idem à traçao areia da amostra anterior. 

Areias grossa e fina - 95% de quartzo hialino de forma arredondada; 5% de con
creções manganosas; traços de calcedOnia, concreções calcárias e ilmenita. 
Cascalho - Predomfnio de quartzo e calcedOnia de forma arredondada; concre 
ções manganosas; concreções calcárias; fragmentos de ágata. 

Areias grossa e fina - 93% de quartzo hialino de forma arredondada; 5% de con
creçõescalcárias; 2% de concreções manganosas; traços de calcedOnia, ilmenita 
e biotita. 
Cascalho - Predomfnio de concreções calcárias (maior que 80%) esbranquiça
das, com inclusões esporádicas de quartzo hialino; calcedOnia; quartzo hialino e 
vltreo, de forma arredondada, concreções manganosas. 

Areias grossa e fina - 100% de quartzo hialino de forma arredondada; traços de 
concreções manganosas, calcedOnia, ilmenita, concreções ferruginosas, concre
ções argilosas. 
Cascalho - Predomfnio de calcedônia e quartzo de forma arredondada; concre
ções calcárias; concreções manganosas; fragmento!: de égata. 

Obs.: ao longo do perfil nota-se a ocorrência de quartzo idiomórfico. 

PERFIL N? 73 

Descrição geral: 

Origem - (MA. Divisão de Pesquisa Pedológica, 1973) Perfil RS-158. 

Classificação original - Brunizém Hidromórfico Vértice textura argilosa relevo suavemente ondu
lado substrato siltito. 

Classificação atual - Brunizém Vértice textura argilosa/ muito argilosa relevo suave ondulado. 
Argiaquo/1. 

Unidade de mapeamento - 8T2. 

L.ocalizaçllo, municlpio, estado e coordenadas - Estrada Dom Pedrito para Três Vendas a 30 km 
de Dom Pedrito. Dom Pedrito-RS. 31'12'S e 54'20'WGr. Folha SH.21-Z-D. 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Corte de estrada na meia encosta de uma 
elevação com 4% de declive sob cobertura de campo infestado por chirca. 

Altitude - 180 m. 

Litologia - lamitos, siltitos, argilitos cinza-claro. 

Formação geológica - Grupo Passa-Dois. Subgrupo Estrada Nova. 

Periodo - Permiano. Paleozóico. 

Material de origem - Produto de alteração das rochas citadas com posslvel retrabalhamento 
superficial. 

Relevo local - Suave ondulado. 

Relevo regional - Suave ondulado. 

Drenagem - Imperfeitamente drenado. 

Vegetação primária - Estepe Gramlneo-l.enhosa. 

Uso atual - Pastagem. 

Descrição morfológica: 

A1 0-25 em; bruno-acinzentado muito escura (10YR 3 I 2, úmido); argila siltosa; mo
derada a forte pequena granular; poroso; friávela firme, plástico e pegajoso; tran
sição gradual e plana. 

81 25-55 em; bruno-acinzentado-escuro (10YR 4/2, úmido}; mosqueado pequeno, 
comum e proeminente bruno-amarelado (10YR 5 I 6, úmido); argila siltosa; mo-
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B21 

822 

C1 

C2 

derada pequena blocos subangulares; poroso; cerosidade fraca e abundante; fir· 
me, muito plástico e muito pegajoso; transição clara e plana. 

55-70 em; bruno muito escuro (10YR 2 I 2, úmido); mosqueado pequeno, abun
dante e distinto, bruno-amarelado-escuro (10YR 4 I 4, úmido); argila; moderada 
média blocos subangulares; pouco porosa; cerostdade forte e comum; firme; muito 
plástico e muito pegajoso; transição clara e ondulada. 

70·75 em; bruno·acinzentado muito escuro (10YR 3 I 2, úmido); mosqueado pe· 
queno, pouco e difuso, bruno-amarelado-escuro (10YR 3 I 4, úmido) muito argilo
so; moderada a forte pequena e média blocos subangulares; pouco poroso; caro· 
sidade forte e comum; presença de slickensides bem pronunciados; firme, muito 
plástico e muito pegajoso; transição clara e ondulada. 

75-96 em; cinzento-escuro (10YR 4 I 1, úmido); mosqueado do material menos in
temperizado (C21, bruno-amarelado-claro (2,5Y 6/4); argila; forte pequena mé
dia blocos subangulares; pouco poroso; firme, plástico e pegajoso; transição gra· 
dual e plana. 

96·120 em; material de origem pouco intemperizada de coloração cinzento·escuro 
(10YR 4/11, por dentro, e bruno-acinzentado (2,5Y 5/21, porfora. Siltitos em blo
cos angulares. 

Raizes: abundantes no A1, muitas no 81, poucas no 821 e 822, raras no C1. 

Obs.: presença da cascalhos e pedras de quartzo no 822 e C1. 

Análises fisicas e químicas Lab.: SNLCS (5.263/266) 

Horizonte 
Frações da Comp. granulométrica 

amostra total % (tfsa %) 

Terra Areia Areia Silte 
Calh. Case. fina grossa fina 0,05- Argila 

Simb. Prol. >20 20-2 <2 2-0,20 0,20- 0,002 <0,002 
em mm mm mm mm 0,05 mm mm 

mm 

A1 0-25 o 3 97 10 5 42 43 
81 -55 o 1 99 9 5 41 45 
B21 -70 o 3 97 7 4 33 56 
B22 -75 o 2 98 5 2 22 71 
C1 -96 o o 100 1 45 54 
C2 -120 o o 100 42 58 

Argila pH (1:2,51 Complexo sortivo mE/100g 
dispersa Grau de % Silte 

em flocu- ---

H20 I KCIN I Mg++ I I 
%Argila 

água !ação ca++ K+ Na+ 
% % 

27 37 0,98 5,2 3,8 11,3 6.4 0,28 0,20 
37 18 0,91 5.4 3,8 11,2 6,7 0,13 0.41 
49 13 0,59 5,8 4,3 19,0 10,2 0,19 0,73 
66 7 0,31 6,2 4,7 27.4 15,2 0,25 0,99 
47 13 0,83 7,5 5,8 28,7 14,3 0,34 1,03 
47 19 0,72 7,7 6,1 26,0 14,1 0,50 0,99 

Complexo sortivo mE/100g Valor V c 
(sat. de (orgâ- N c 

Valor S I AI+++ 1 H+ I ValorT bases) nico) % --
N 

(soma) (soma) % % 

18,2 2,5 6,9 27,6 66 1,80 0,18 10 
18.4 2,6 5,5 26,5 69 1,27 0,13 10 
30,1 0,5 5,0 35,6 85 1,22 0,13 9 
43,8 0,2 3,0 47,0 93 0,03 0,14 7 
44.4 o o 44.4 100 0,30 0,05 6 
41,6 o o 41,6 100 0,14 0,04 4 

Ataque por H2S04(d ~ 1,471 
Sat. 

e Na2C03 (5%)% e/sódio 
Si02 Si02 AI20 3 Equiv. de (%de 
-- -- -- CaC03 Na+ tro· 
AI20 3 R203 Fe,03 % câvel no 

Si02 A120 3 Fe20 3 Ti02 P205 valor TI 
(Kil (Krl 100Na+ /T 

18,7 8,4 3,9 0.42 0,04 3,78 2,94 3,38 1 
17,2 8.4 4,6 0,46 0,03 3,46 2,60 2,86 2 
22,5 11,8 4,5 0,49 0,03 3,24 2,61 4,12 2 
29,9 15,2 5,3 0,53 0,02 3,34 2.74 4,50 2 
28.4 12,8 4.4 0,49 0,02 3,75 3,11 4,56 2 
27,8 11,9 4.4 0,49 0,02 3,95 3,23 4,24 2 
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Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :51 

C.E. do 
extrato 

Agua 
ca++ Mg++ K+ Na+ HC03-

mmhos/ 
% C03 

em 
a 25'C -mE/100g -

3.4.2.22 - Planossolo eutrófico 

so4• 
100·AI+++ 
----
S +AI+++ 

12 
12 
2 
1 
o 
o 

p 
assimi· 

lável 
ppm 

< 1 
<1 
<1 
<1 
<1 
<1 

Equiv. 
de 

umid. 
% 

32 
33 
41 
56 
41 
40 

São solos típicos de áreas baixas, onde o relevo permite excesso de água 
permanente ou temporário, ocasionando fenômenos de redução que re
sultam no desenvolvimento de perfis com cores cinzentas, indicativas da 
gleização. 

Característica marcante desta classe é a presença déhorizonte super
ficial eluvial de textura arenosa ou média, que contrasta abrupticamente 
com o horizonte subjacente B, de elevada concentração de argila. 

Em geral são solos mal ou imperfeitamente drenados, com seqüência 
de horizontes A, Bt e C. O horizonte A é do tipo moderado, quase sempre 
apresentando A2. O horizonte B usualmente tem argila de atividade alta. 

Ocorrem como unidade simples ou como componente dominante nas 
unidades de mapeamento PL.e1 e Pl.e2 na Depressão do Rio Jacuí (Fig. 3.13) 
e Depressão do Rio lbicuí- Rio Negro, e como componente subdominan
te de algumas unidades de mapeamento na planície costeira. 

São derivados de sedimentos aluvionares referentes ao período qua
ternário, principalmente provenientes de arenitos e siltitos. 

Como variação, foram constatados perfis com horizonte A muito es
pesso e com saturação de alumínio elevada. 

Apresentam valores bastante variáveis da soma e saturação em bases 
na superfície, sendo usualmente distróficos. No horizonte B esses valores 
são muito elevados, com a saturação em bases chegando por vezes a atin
gir 100%. 

A principal limitação ao uso agrícola destes solos diz respeito à sua má 
drenagem, dificultando o manejo pelo excesso de umidade. Vêm sendo adé
quadamente utilizados com arroz irrigado em rotação com pastagens, 
observando-se igualmente cultivos de soja em áreas de melhor drenagem. 

Ocorrem numa área aproximada de 13.473,4 km2, correspondendo a 
4,97% da área total mapeada. 

Na classificação tentativa pela "Soil Taxonomy" (1975), os perfis a mos
trados correspondem ao grande grupo Albaqualf. 

PERFIL N? 55 

Descrição geral: 

Origem - (MA. Divisão de Pesquisa Pedológica, 19731 Perfil RS-110. 

Classificação original - Planossolo textura média relevo plano e suavemente ondulado substrato 
sedimentos aluviais recentes. 

Classificação atual - Planossolo eutrófico argila de atividade alta A moderado textura arenosa I mé· 
dia relevo plano Albaqualf. 

Unidade de mapeamento - PBe3. 

Localização, municfpio, estado e coordenadas - Estrada São Gabriel- Rosário do Sul a 26 km de 
São Gabriel. São Gabriel-AS. 30'16'S e 54'34'WGr. Folha SH.21-Z-B. 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Corte de estrada em situação de terraço em 
várzea sob vegetação de campo modificado pelo uso agrfcola. 

Altitude- 120m. 

Litologia - Sedimentos aluvionares recentes. 

Perfodo - Holoceno. Quaternário. 

Material de origem - Depósitos aluvionares areno·argilosos. 

Relevo local - Plano I suave ondulado. 

Relevo regional - Plano. 

Drenagem - Imperfeitamente drenado. 

Vegetação primária - Savana e Vegetação Pioneira de influência fluvial. 

Uso atual - Cultivo de arroz. 



Descrição morfológica: 

All 

A12 

A21 

A22 

B2g 

G 

0-30 em; bruno-escuro (10YR 3 I 3, úmido); franco-arenoso; fraca média granular 
e fraca média blocos subangulares; poroso; friável, ligeiramente plástico e ligeira
mente pegajoso; transição clara e plana. 

30-45cm; bruno-amarelado-escuro (10YR 4 I 4, úmido); franco-arenoso; fraca mé
dia blocossubangulares e fraca média granular; poroso; friável, não plástico e não 
pegajoso; transição clara e plana. 

45-60 em; bruno (10YR 5 I 3, úmido); mosqueado pequeno, distinto e bastante; 
bruno forte 17, 5YR 5 I B, úmido); franco-arenoso; fraca média blocos subangula
res; poroso; friável, não plástico e não pegajoso; transição clara e plana. 

60-70cm; cinzento-claro (10YR 2 I 2, úmido); mosqueado pequeno, distinto e bas
tante; franco-arenoso; sem estrutura, grãos simples e fraca pequena granular; po
roso com alguns poros grandes; solto, não plástico e não pegajoso; transição abrup
ta e plana. 

70-120 em; cinzento (10YR 5 I 1, úmido), devido aos coatings, bruno-amarelado 
(lOYR 5 I 4, úmido amassado); mosqueado, grande, abundante e proeminente, ver
melho (10YR 4 I 8, úmido) e mosqueado grande, comum e distinto, bruno
amarelado-claro (10YR 6 I 4, úmido); franco-argiloso; forte grande prismâtica que 
se quebra em grande blocos subangulares; cerosidade forte e abundante; coatings; 
pouco poroso; extremamente duro, muito firme, muito plástico e muito pegajoso; 
transição gradual e plana. 

120-200cm +; cinza-oliváceo-claro (5YR 6/2, úmido); mosqueado, preto (N 1 I, 
úmidO) devido a manganês amarelado; franco-argiloso; forte média e grande pris
mática; pouco poroso; firme, muito plástico e muito pegajoso. 

Raizes: abundantes no All e A12, comuns no A21, poucas no A22 e B2g, ausentes no G. 

Obs.: entre o A22 e o B2g encontram-se algumas concreções escuras de manganês. 

Análises físicas e químicas Lab.: SNLCS 12.119/124) 

Horizonte 
Frações da Comp. granulométrica 

amostra total % (tfsa %) 

Terra Areia Areia Silte 
Cal h. Case. fina grossa fina 0,05- Argila 

Simb. Prol. >20 20-2 <2 2-0,20 0,20- 0,002 <0,002 
em mm mm mm mm 0,05 mm mm 

mm 

A11 0-30 o 100 21 43 26 10 
A12 -45 o 100 21 43 28 8 
A21 -60 o o 100 21 46 29 4 
A22 -70 o 1 99 21 45 32 2 
B2g -120 o o 100 13 31 22 34 
G -200+ o o 100 7 25 38 30 

Argila pH (1:2,51 Complexo sortivo mE/100g 
dispersa Grau de % Silte 

em flocu- ---

H20 I KCIN I Mg++ I I 
água !ação 

o/o Argila 

% % 
ca++ K+ Na+ 

4 60 2,60 5,0 4,0 0,7 0,6 0,06 0,09 
1 87 3,50 . 5,0 4,0 0,5 0,03 0,09 
o 100 7,25 5,3 4,1 0,3 0,02 0,05 
o 100 16,00 5,8 4,3 0,5 0,02 0,06 

18 47 0,64 5,4 4,0 7,5 2,6 0,13 0,52 
27 10 1,26 5,9 4,6 14,0 4,7 0,14 0,67 

Complexo sortivo mE/100g Valor V c 
lsat. de lorgâ- N c 

Valor S I AI+++ I H+ I ValorT bases) nico) % --
I soma I I soma I % % 

N 

1,5 1,7 3,3 6,5 23 0,73 0,06 12 
0,6 1.4 1,7 3,7 16 0,25 0,03 8 
0,4 0,6 1,2 2,2 18 0,14 0,03 5 
0,6 0,3 0,7 1,6 38 0,07 0,02 4 

10,8 1,3 2,9 15,0 72 0,24 0,04 6 
19,5 o 1,9 20.5 95 0,05 0,02 3 

Ataque por H2S041d ~ 1.471 Sat. 
e Na2C03 15%) % e/sódio 

Si02 Si02 AI20 3 Equiv. de 1% de 
-- -- -- CaC03 Na+ tro-

AI20 3 R203 Fep3 % cável no 

Si02 Al20 3 Fe20 3 Ti02 PPs valor TI 
(Ki) IKrl 100Na+ /T 

4,8 2,0 0,2 0,19 0,02 4,08 4,0 1,0 1 
3,6 1,7 0,6 0,21 0,01 3,58 2,9 4,3 2 
2,0 0,7 O,J 0,17 0,01 4,84 3,7 3,5 2 

1.4 0,5 0,3 0,16 0,01 4,75 3,3 2,5 4 
13,5 8,1 2,6 0,34 0,01 2,82 2,52 4,9 3 
13,3 5,9 ·2,1 0,35 0,01 3,82 3,17 4,5 3 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :51 

p 
C. E. do H>O·AI+++ assimi- Equiv. 

----extrato 
Água 

ca++ Mg++ K+ Na+ HC03- so.= lável de 
mmhos/ 

S +AI+++ 
umid. % co3• ppm 

em 
a 25°C -mE/100g-

53 
70 
60 
33 
11 
o 

< 1 
<1 
< 1 
<1 
<1 

% 

14 
13 
10 
9 

25 
30 

Análise mineralógica: 

ATT 

A12 

A21 

A22 

821 

G 

PERFIL N? 92 

Descrição geral: 

Areias grossa e fina - 100% de quartzo, grãos hialinos, maioria com as faces bem 
desarestadas; traços de magnetita, feldspato, turmalina, grãos rolados. 

Areias grossa efiria - 100% de quanzo, grãos hialinos, muitos grãos com as faces 
bem desarestadas, alguns com aderência de óxido de ferro; traços de estaurolita, 
turmalina, grãos rolados. 

Areias grossa e fina - 100% de quartzo, grilos hialinos, muitos com as faces bem 
desarestadas; traços de turmalina, grãos rolados. 

Areias grossa e fina - 100% de quartzo, grãos hialinos, maioria com as faces bem 
desarestadas, poucos grilos com aderência de óxido de ferro. 
Cascalho - 95% de concreções arena-ferruginosas, concreções ferromangano
sas; 5% de fragmentos de sílica, fragmentos de calcedônia, quartzo. 

Areias grossa e fina - 100% de quartzo, grãos hialinos, com as faces bem desa
restadas, alguns grãos triturados, outros sacaróides; traços de turmalina, grãos 
rolados. 

Areias grossa e fina - 100% de quartzo, grãos hialinos com as faces bem desares
tadas; traços de turmalina, grãos rolados. 

Data - 21 I 05 I 1968. 

Origem - (Sombroek et alii, 1970) Perfil n? 28(61X). 

Classificaç:lo original- FAO - Eutric Paraquic Ochric Planosol, coastal phase; Americana (7~) -
Typic Albaqua/f. · 

Classificação atual - Planossolo eutrófico argila de atividade alta A moderado textura arenosa I ar
gilosa relevo plano. Albaqualf. 

Unidade de mapeamento - PLS1 

localização, municlpio, estado e coordenadas - Mosaico 11. Foto: ano de 1964. Esc. 1:60.000. Fx 
246A, n? 19306. Santa Vitória do Palmar-AS. 32°57'S e 53°07'WGr. Folha SI.22-V-A. 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Coletado em área plana sob pastagem de 
gramlneas. 

Altitude - 4 m. 

Litologia - Sedimentos arenosos inconsolidados. 

Formação geológica - Grupo Patos. Formação Chui. 

Perlodo - Pleistoceno. Quaternário. 

Material de origem - Produtos de alteração de sedimentos arenosos. 

Relevo local - Plano. 

Relevo regional - Plano. 

Erosão - Não aparente. 

Drenagem - Imperfeitamente drenado. 

Vegetação primária - Campo (Áreas Antrópicas em Areas de Vegetação Pioneira). 

Uso atual - Pastagem natural em rotação com arroz. 

Descrição morfológica: 

All 

A12 

Q-12 em; bruno-acinzentado-escuro 110YR 4 I 2, úmido), bruno-acinzentado-escuro 
(10YR 4 I 2, seco); franco-arenoso; maciça tendendo a fraca pequena blocos an
gulares; ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; poros poucos e muito pe
quenos; transição clara e plana. 

12-23 em; bruno-acinzentado-escuro (10YR 4 I 2, úmido), cinzento-brunado-claro 
110YR 6 I 2, seco); franco-arenoso; maciça tendendo.a·lraca pequena blocos an
gulares; ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; poros poucos e muito pe
quenos; transição clara e plana. 
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A2 23-30 em; bruno-acinzentado (10YR 51 2, úmido), cinzento-claro (10YR 7 11, se
co); franco-arenoso; maciça; ligeiramente plástico e pegajoso; poros poucos e muito 
pequenos; transição abrupta e ondulada. 

821 30·50 em; cinzento 15Y 511, úmido). cinzento-escuro I5Y 4/1); franco·argilo
arenoso; moderada grande prismática tendendo a forte grande blocos angufares; 
muito plástico e ligeiramente pegajoso; cerosidade forte e abundante; sfickensi· 
des poucos; poros pequenos e comuns; transição gradual e ondulada. 

822 50-64 em; cinzentó (5Y 5/1, úmido), cinzento-escuro 15Y 4/ll; argila arenosa; 
moderada grande blocos angulares; muito plástico e ligeiramente pegajoso; cero· 
sidade forte e abundante; poros comuns e muito pequenos; transição clara e pia~ 
na; concreções de manganês, poucas, pequenas e gm:ndes. 

63 

c 

64-90cm; oliva-claro-acinzentado (5Y 6/3, úmido), cinzento (5Y 511). mosqueado 
pouco, pequeno e distinto, amarelo-oliváceo (SY 6/8}; franco·argilo~arenoso; mo .. 
derada grande blocos angulares; plástico e pegajoso; cerosidade moderada eabun.: 
dante; poros muito pequenos e abundantes; transição difusa e plana. 
Obs.: concreçdes de manganês poucas grandes e concreções de carbonatos poucas 
e grandes. 

90·107 em •; oliva-claro-acinzentado 15Y 6/ 3, úmido), mosqueado comum gran· 
de e distinto, cinzento muito escuro {5Y 3/1); franco·argilo-arenoso; fraca grsn~ 
de bJocos angulares; muito plástico e pegajoso; cerosidade pouca e forte; poros 
abundantes pequenos e muita pequenas. 
Obs.: concreções de manganês muitas, pequenas e grandes e concreções de car
bonatos muito poucas grandes. 

Raizes: comuns no All, A12, A2 e 621, poucas no 822. 

Análises físicas e químicas Lab.: SUDESUL (1.336/344) 

Horizonte Granulometria % 

Areia Areia grossa Areia Areia fina 

Prol. Cal h. Case. muito média 
Símb. 20-2 2-0,2 grossa 1-0,512·0,2 0,5· 0,25·1 0,2· J 0,2· em em em 2·1 mm mm 0,25 0,1 0,02 0,05 

mm mm mm mm mm 

A11 0-12 X 0,2 21 9,8 50,0 19,0 
A12 -23 0,1 0.4 26,5 11,2 44,0 21,0 
A2 ·30 X 0,1 30,0 13,0 51,0 19,0 
821 ·50 0,1 0,2 17,5 7,8 40,0 16,0 
822 ·64 0,2 0,2 14,5 6,5 32,0 16,5 
83 ·90 0,3 0,2 15,5 6,7 34,0 17,0 
c ·107+ O, 1 17,0 7,5 41,0 15,5 

Granufometría % 
Silte 

Ataque por H2S04 % 

Argila Grau 10,05· 
Areia Silte nat. de fio- 0,002) 
muito Argila % colação Argila 
fina 0.05; I 0.02- <0,002 % 

Si02 AI203 Fe2o3 

0,1-0,05 0,002 0,002 mm 
mm mm mm 

2,8 27,2 19,0 10,0 1,3 87 2,72 
2,7 34,5 21,0 7,1 1,9 73 4,85 
2,6 26,0 19,0 7,3 2,2 70 3,56 
2,7 20,7 16,0 28,5 9,0 68 0,73 
2.4 22.7 16,5 36,0 14,5 60 0,63 
2,2 23,1 17,5 33,5 7,6 77 0,69 
2,5 20,9 15,5 28,0 7,5 73 0,74 

Ki 
C/N 

5,4 4,4 1,1 0,10 11 
X 5,4 4,5 0,6 0,06 10 
X 5,7 4,6 0,3 0,03 10 

5,7 4,7 0,5 0,05 10 
X 6,6 5,5 0,3 0,03 10 

01 7,5 6,4 0,3 0,02 15 
/ 7,6 6,2 0,14 

Complexo sortivo mE/iOOg 

ca+ 2 Mg+2 K+ Na+ S1 $2 

NH4 I KCI NH4 I KCI NH4 I HCI NH4 I HCI NH4 KCie 
OAe OAc OAc OAc DAc HCI 

3,9 4,4 0,2 0,2 8.7 
3,8 2,5 0,3 0,2 6,8 
3,9 1,8 0.2 0,1 6,0 

13,7 4,5 0,3 0,5 19,0 
18,4 6,3 0,3 0,9 25,9 
19,4 5,3 0,2 1,0 25,9 
14,7 3,4 0,2 0,7 19,0 

456/PEDO.LOG!A 

Complexo sortivo mE/100g 

Acidez 
T v 100-AI+3 100·A1+3 Ai+ 3 

trocável 
T Mat. % 

AI+ 3 +S1 
----

coloídal A1+3+ S2 

KCI pHS I pH7 pH8 l pH7 pH8 I pH7 pHS I pH7 

0,1 74 78 1,1 
0,1 65 73 1,4 
0,0 74 80 0,0 
0,1 78 83 0,5 
0,0 88 96 0,0 
0,0 91 100 0,0 
0,0 91 100 0,0 

3.4.2.23 - Planossolo So!ódico 

São solos de características físicas e morfológicas semelhantes aos da classe 
anterior ( Est. 3.V B ). Diferem quimicamente por apresentar saturação com 
sódio trocável com valores compreendidos entre 6 e 15% no horizonte B 
e/ou C. 

A maioria destes solos localiza-se na Planície Costeira Interna e Exter
na ( Fig. 3. 16), derivando-se de sedimentos lacustres do Holoceno, sedimen
tos arenosos da Formação Chuí e arenitos arcoseanos mal consolidados 
da Formação Graxaim ambos do Pleistoceno e todos referidos ao período 
quaternário. Em menor proporção são também encontrados no Planalto 
de Uruguaiana, derivados de sedimentos aluviais do mesmo período. 

Grande parte dos perfis analisados evidenciou a presença do caráter so
lódico em profundidade, geralmente no horizonte 63 e/ou C (vide, além dos 
perfis em anexo, amostras extras números 36, 111, 133, 136 e perfis 93 e 96 
nos dados analíticos complementares), feição esta que provavelmente não 
constitua, em muitos casos, fator restritivo ao desenvolvimento das cul
turas neles instaladas. Além disso, a ocorrência de Planossolos não soló
dicos, principalmente na unidade de mapeamento PLS4, igualmente jus
tifica a intensa utilização destes solos com arroz irrigado ou mesmo sója 
em rotação com pastagens já há algumas décadas. 

Não foi utilizada a terminologia "eutrófico" pelo fato de que todos os 
perfis amestrados mostraram valores de saturação de bases superiores a 
50%. 

A má drenagem e os valores relativamente baixos da soma de bases na 
superfície constituem os principais fatores limitantes ao uso agrícola des
tes solos, sendo o manejo dificultado pelo excesso de umidade que nor
malmente apresentam. As adubações normais de manutenção são indis
pensáveis. A utilização atual destes solos com arroz irrigado em rotação 
com pastagens (Est. 3.XIf A) é aconselhada tendo em vista, além de ou
tros fatores, a manutenção dos níveis de matéria orgânica, que naturalmente 
já são baixos. 

Ocupam área aproximada de 9.542,8 km2 correspondendo a 3,52% da 
área total mapeada. 

Na classificação tentativa pela "Soil Taxonomy" !1975), os perfis amos
tra dos correspondem ao grande grupo Albaqua/f. 

PERFIL N? 50 

Descrição geral: 

Data- 25107181. 

Classificação - Pfanossoto Sol6dico argila de atividade alta A moderado textura arenosa/média 
relevo ptano a suave ondulado. Albaqua!f. 

Unidade de mapeamento - PLSl. 

Localização, munícipio, estado e coordenadas - Estrada Uruguaiana-Barra do Quarai a 7 km de 
Barra do Quaral. Uruguaíana·RS. 30"11'S e 57"27'WGr. Folha SH.21·Y·B. 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil- Coletado em barranco em ãrea praticamente 
plana e cultivada com arroz. 

Altitude- 50 m. 

líto!ogia - Depósito aluvionares. 

Periodo - Holoceno. Quaternário. 

Material de origem - Depósitos aluvionares arena-argilosos. 

Relevo local Plano/suave ondulado. 



Relevo regional - Plano. 

Erosão - Não aparente. 

Drenagem - Imperfeitamente drenado. 

Vegetação primária - Estepe Gramlneo-l.enhosa e Estepe Parque. 

Uso atual - Cultivo de arroz. 

Descrição morfológica: 

A1 

8211 

B22t 

63/C 

c 

0-20 em; bruno-acinzentado-escuro (10YR 4,5/2, úmido); franco-arenoso; fraca 
pequena a média blocos subangulares e fraca pequena a média granular; friâvel, 
ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; transiçilo abrupta e plana. 

20-45 em; cinzento muito escuro 110YR 3,5/1, úmido), mosqueado pequeno, abun
dante e distinto bruno (10YR 5/3, úmido), pequeno, pouco e proeminente. 
vermelho-escuro (2,5YR 3/6, úmido); franco-argila-arenoso; moderada pequena 
a média blocos subangulares; duro, firme a muito firme, plástico a muito plástico 
e pegajoso; transição clara e plana. 

45-65cm; cinzento muito escuro (10YR 3/1, úmido); mosqueado pequeno, pouco 
e distinto, bruno-acinzentado llOYR 5/2, úmido); franco-argila-arenoso; forte gran
de e média prismática que se desfaz em blocos subangulares; muito duro, muito 
firme, plástico e pegajoso; transição gradual e plana. 

65-100cm; cinzento muito escuro (10YR 3/1, úmido), variegado composto de bruno
acinzentado (10YR 5/2, úmido) e cinzento-escuro (10YR 4/1, úmido); franco-argila
arenoso; moderada média prismática que se desfaz em blocos subangulares; du
ro, firme, plástico a muito plástico e pegajoso; transição gradual e plana. 

100-120 em+ 

Análises físicas e químicas Lab.: SNLCS 181.1338/1342) 

Horizonte 
Frações da Comp. granulométrica 

amostra total % ltfsa %1 

Terra Areia Areia Silte 
Cal h. Case. fina grossa fina 0,05- Argila 

Simb. Prof. >20 20-2 <2 2-0,20 0,20- 0,002 <0,002 
em mm mm mm mm 0,05 mm mm 

mm 

A1 0-20 o· tr 100 38 27 23 12 
B21t -45 o 3 97 31 20 19 30 
B22t -65 o 99 34 18 24 24 
83/C -100 o 99 31 18 26 25 
c -120+ o 99 29 19 23 29 

Argila pH 11:2,51 Complexo sortivo mE/100g 
dispersa Grau de li> Silte 

em flocu- %Argila 
água lação 

Hp Na+ 
% % 

8 33 1,92 6,0 4,3 3,9 0,7 0,05 0,17 
25 17 0,63 6,6 3,9 12.4 1,2 0,01 0,99 
23 4 1,00 7,0 5,0 13,9 1,3 0,07 0,89 
25 o 1,04 7,5 5,2 13.4 2,1 0,08 0,99 
26 10 0,79 7,0 4,7 12,7 1,6 0,09 0,84 

Complexo sortivo mE/100g Valor V c 
(sat. de lorgâ- N c 

Valor S I AI+++ I I ValorT bases) nicol % --
H+ N 

I soma) (soma) % % 

4,8 0,2 1,7 6,7 72 0.48 0,09 
14,6 0,1 2,3 18,1 81 0,38 0,07 5 
16,2 o o 16,2 100 0,39 0,08 5 
16,6 o 16,6 100 0,24 0,04 6 
15,2 o 15,2 100 0,07 0,03 2 

Ataque por H2S0411:1) 
Sat. 

e NaOH 10,8%) % e/sódio 
Si02 Si02 AI20 3 Equiv. de I% de 

-- -- -- CaC03 Na+ tro-
Al20 3 RP3 Fe20 3 % cável no 

Si02 Al20 3 Fe2o3 Ti02 P205 valor TI 
IKil IKr) 100Na+ /T 

5,2 1,9 1,6 0,63 4,66 3,03 1,86 3 
14.4 6,6 3,4 0,74 3,71 2,79 3,04 5 
12,1 4,6 2,9 0,69 4.47 3,19 2,49 5 
13,3 4,8 2,9 0,69 4.71 3,40 2,60 6 
13,1 4,9 3,2 0,65 4,55 3,21 2,40 6 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

p 
C. E. do 100·AI+++ assim i· Equiv. 
extrato ca++ Mg++ K+ Na+ HC03 - S04 ---- lável de Agua S + AJ+++ 

mmhos/ co3 ~ 
ppm umid. 

em % 
% 

a 25°C --mE/100g -
4 <1 14,5 

O, 16 44 0,1 0,05 0,07 8 <1 22,5 
0,56 34 0,2 0,01 0,31 o < 1 23,1 
0,50 32 0,2 0,01 0,21 o :1 24,4 
0,44 36 1,2 0,2 0,03 0,31 o < 1 26,5 

PERFIL N~ 70 

Descrição geral: 

Origem - (MA. Divisão de Pesquisa Pedológica, 1973) Perfil RS-115-IGRA). 

Classificação original - Planossolo textura argilosa relevo plano substrato sedimentos de granito. 

Classificação atual - Planossolo Solódico argila de atividade alta A moderado textura média/argi
losa relevo plano. Albaqualf. 

Unidade de mapeamento - PLS4. 

Localização, município, estado e coordenadas- Estrada Camaquã- Capororoca, coletado no nú
cleo da área do Banhado do Colégio. Camaquã-RS. 30°56'5 e 51°47'WGr. Folha SH.22-Y-B. 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Trincheira em área de relevo plano sob vege
tação de campo com cobertura de gramlneas. 

Altitude - 20 m. 

Utologia - Arenitos arcoseanos síltico-argilosos fracamente consolidados. 

Formação geológica - Formação Graxaim. Grupo Patos. 

Período - Pleistoceno. Quaternário. 

Material de origem - Sedimentos síltico-argilosos. 

Relevo local - Plano. 

Relevo regional - Plano. 

Drenagem - Imperfeitamente drenado. 

Vegetação primária - Campo IAreas Antrópicas em Areas de Vegetação Pioneira). 

Uso atual - Arroz. 

Descrição morfológica: 

A11 

A12 

A2 

B2g 

B3g 

0-23 em; cinzento-escuro (10YR 4/1, úmido); franco; fraca pequena blocossuban
gulares; pouco poroso; friável, plástico e ligeiramente pegajoso; transição gradual 
e plana. 

23-40cm; bruno-acinzentado-escuro (10YR 4/2, úmido); franco, fraca média blo
cossubangulares; poroso; friâvel, plástico e pegajoso; transição abrupta e ondulada. 

40-43 em; cinzento-claro (10YR 7/1, úmido); areia franca; não plástico e não pe
gajoso, que às vezes penetra no horizonte 8, entre os agregados da estrutura. 

43-80 em; bruno-acinzentado-escuro I10YR 4/2, úmido). bruno 110YR 4/3, úmi
do amassado); mosqueado comum, médio e distinto, amarelo-brunado (10YR 6/6 
e 6/8, úmido), comum médio e difuso, bruno I10YR 5/3, úmido) e mosqueado de 
areia lavada em torno dos agregados, cinzento-claro (10YR 7/1, úmido); argila; forte 
grande blocos subangulares, notando-se entre agregados areia lavada escorrida; 
cerosidade forte e abundante envolvendo os agregados; pouco poroso; firme, muito 
plástico e muito pegajoso; transição gradual e plana. 

80-110 em+; cinzento-claro 110YR 7/1, úmido), bruno-pálido 110YR 6/3, úmido 
amassado); mosqueado comum, pequeno e distinto, bruno-amarelado (10YR 5/4, 
úmido), comum pequeno e distinto, bruno-amarelado (10YR 5/8, úmido) e mos
queado envolvendo os agregados, cinzento (10YR 5/1, úmido); franco-argiloso; 
moderada grande prismática; pouco poroso; firme. muito plástico e pegajoso. 

Raizes: abundantes no A11, comuns no A12, ausentes no B2g ou B3g. 

Obs.: devido à espessura muito estreita o horizonte A2 não foi coletado para caracterização analítica. 

Análises físicas e químicas Lab.: SNLCS 11615/618) 

Horizonte 
Frações da Comp. granulométrica 

amostra total % ltfsa %) 

Terra Areia Areia Silte 
Cal h. Case. fina grossa fina 0,05- Argila 

Simb. Prof. >20 20-2 <2 2-0,20 0,20- 0,002 <0,002 
em mm mm mm mm 0,05 mm mm 

mm 

A11 0-23 o 2 98 32 12 38 19 
A12 23-40 o 3 97 39 11 36 14 
B2g 43-60 o 1 99 22 8 28 42 
B3g 80-110 o 2 98 26 9 31 34 
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Argila pH (1:2,51 Complexo sortivo mE/100g 
dispersa 

em 
água 

% 

9 
5 

23 
23 

Grau de 
flocu-
/ação 

% 

53 
64 
45 
32 

%Silte 
---
%Argila 

1,89 
2,57 
0,67 
0,91 

Hp 

5,4 
5,0 
5,3 
5,1 

Complexo sortivo mE/100g 

J KCIN 

3,8 
3,8 
3,6 
3.7 

Valor S I AI+++ I 
I soma) 

H+ 1 Valor T 
(soma/ 

3,5 
1,9 

10,5 
8,5 

1,1 
1,3 
1,3 
0,6 

2,1 
2,2 
1,8 
1,3 

Ataque por H2S0411:1) 

e NaOH 10,8%)% 

6,7 
5,4 

13,6 
10.4 

ca++ 

1,8 
1,1 
5,0 
4,2 

Valor V 
lsat. de 
·bases) 

Si02 

% 

52 
35 
77 
82 

Si02 

l 

-- --

Si02 

10,5 
9,6 

18.7 
16,9 

A/203 

4,0 
2,9 
9,5 
6,6 

Pasta saturada 

C. E. do 
extrato 

Água 
mmhos/ 

% 
em 

Fe20 3 

1,2 
1,0 
3,8 
2,7 

ca++ 

Ti02 

0,46 
0,40 
0,64 
0.47 

A/203 

P20s 
IKil 

0,01 4,45 
0,01 5,62 
0,01 3,33 
0,01 4,35 

Sais solúveis (extrato 1 :5) 

Mg++ K+ Na+ HC03 -

co3• 

a25"C -mE/100g--

PERFIL N~ 97 

Descrição geral: 

Data - 27/06/1968. 

Origem - ISombroek et alii, 1970) Perfil n? 92124 VI) 

R203 

IKrl 

3,72 
4,71 
2,67 
3,52 

so4 • 

Mg++ 

1,3 
0,6 
4,6 
3,5 

c 
lorgã-
nico) 

% 

0.48 
0,86 
0,28 
0,14 

A/203 
--
Fe20 3 

l K+ 

0,07 
0,06 
0,12 
0,13 

N 
% 

0,06 
0,09 
0,06 
0,06 

Equiv. de 
CaC03 

% 

I 
Na+ 

0,29 
0,17 
0,75 
0,64 

c 
--

N 

8 
10 
5 

Sat. 
e/sódio 
I% de 

Na+ tro-
câvel no 
valor TI 

100Na+ /T 

4,88 
4,67 
3,88 
3,82 

100·AI+++ 
----
S +AI+++ 

24 
41 
11 
7 

p 
assim i-

lável 
ppm 

3 
5 
1 
1 

4 
3 
6 
6 

Equiv. 
de 

umid. 
% 

19 
17 
28 
25 

Classificaçlo original - FAO-Subeutric Paraquic Ochric Planosol, coastal phase; Americana 7a. 
Aeric Natraqualf. 

Classificação atual - Planossolo Solódico argila de atividade alta A moderado textura arenosa/ar
gilosa relevo plano. Natraqualf. 

Unidade de mapeamento- HGPS1. 

Localização, municfpio, estado e coordenadas - Mosaico-F-13. Foto: ano de 1964. Esc. 1:60.000. 
Fx.247A, n~ 18831. Municlpio de Peiotas-RS. 32"14'5 e 52"36'WGr. Folha S/.22-V-A. 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Coletado em área praticamente plana sob 
cobertura de pastagem rala de gramineas. 

Altitude - 4 m. 

Litologia - Sedimentos arenosos inconsolidados. 

Formação geológica - Grupo Patos. Formação Chui. 

Penedo - Pleistoceno. OuaterMrio. 

Material de origem - Produtos de alteração de sedimentos arenosos. 

Relevo local - Plano. 

Relevo regional - Plano. 

Erosão - Não aparente. 

Drenagem - Imperfeitamente drenado. 

Vegetação priméria - Cempo (Áreas Antr6picas em Áreas de Vegetação Pioneira). 

Uso atual - Pastagem em rotaçilo com arroz. 

458/PEDOLDGIA 

Descrição morfológica: 

Ap 

A12 

A2 

821 

822 

83 

c 

0-13 em; bruno i10YR 4/3, úmido), bruno 110YR 5/3, seco), mosqueado bruno
amarelado (10YR 5/8) em torno das raizes; franco-arenoso; maciça tendendo a fraca 
média blocos angulares; friável, não plástico e não pegajoso; poros muito peque
nos e poucos; transição gradual e plana. 

13-21 em; bruno-acinzentado- escuro 110YR 4/2, úmido), bruno (10YR 5/3, seco), 
mosqueado bruno-amarelado 110YR 5/81 em torno das raizes; franco-arenoso; ma
ciça tendendo a fraca média blocos angulares; macio, friável, não plástico e não 
pegajoso; poros muito pequenos e poucos; transição clara e plana. 

21-28 em; bruno-acinzentado (10YR 5,5/2, úmido), bruno-claro-acinzentado 
110YR 6/3, seco), mosqueado bruno-amarelado (10YR 5/81 em torno das raizes; 
franco-arenoso; maciça; macio, friável, não plástico e não pegajoso; poros muito 
pequenos e poucos; transição abrupta e plana. 

28-40 em; cinzento-escuro (10YR 3,5/1, úmido), bruno-acinzentado muito escuro 
110YR 3,5/2, seco), mosqueado médio, proeminente e abundante, bruno-amarelado 
110YR 5/81; argila; forte grande prismática; cerosidade moderada e comum; po
ros muito pequenos e pequenos comuns; transição clara e ondulada. 

40-57 em; bruno-acinzentado {2,5Y 5/2, úmido), cinzento-brunado-claro 
(2,5Y 6/2, secpl, mosqueado grande, comum e proeminente, vermelho 
i2,5YR 5/8) e pequeno, comum e distinto, vermelho 12,5YR 5/81; argila arenosa; 
moderada média prismática tendendo a grande blocos angulares; cerosidade mo
derada e abundante; extremamente duro, muito firme, muito plástico e pegajoso; 
poros muito pequenos e pequenos comuns; transição gradual e ondulada. 

57-88 em; cinzento-óliváceo-claro (5Y 6/2, úmido) mosqueado pequeno, pouco 
e distinto, bruno-oliváceo-claro i2,5Y 5/61 e grande, pouco e distinto (5Y 4/11; 
franco-argila-arenoso; moderada média prismática e forte muito grande blocos an
gulares; cerosidade moderada e pouca; extremamente duro, extremamente firme, 
plástico e pegajoso; poros muito pequenos e pequenos comuns; transição difusa 
e plana. 
Obs.: concreções de manganês freqüentes, pequenas e grandes. 

88-123 em; oliva-claro-acinzentado 15Y 6/3, úmido) mosqueado médio, pouco e 
distinto, amarelo-oliváceo (2,5Y 5/6) e grande, pouco e proeminente, bruno
amarelado 110YR 5/8), franco-argila-arenoso; moderada média blocos angulares; 
cerosidade moderada e pouca; extremamente duro, firme, muito plástico e muito 
pegajoso; poros muito pequenos e pequenos abundantes. 

Raizes: comuns no Ap, A12, A2, 821 e raras no 822, 83 e C. 

Análises físicas e químicas Lab.: SUDESULI1.437/443) 

Horizonte Granulometria % 

Areia Areia grossa Areia Areia fina 

Prol. Calh. Case. muito média 
Simb. 20-2 2-0,2 grossa 1-0,512-0,2 0,5- 0,25-1 0,2-1 0,2-em 

em em 2-1 mm mm 0,25 0,1 0,02 0,05 
mm mm mm mm mm 

Ap 0-13 0,1 0.4 29,5 11,5 57,0 50,2 
A12 -21 0,1 0.4 30,0 11,3 60,0 47,0 
A2 -28 0,2 0,7 29,5 11,5 55,0 50,7 
821 -40 0,2 0,3 17,5 7,2 34,0 29,2 
822 -57 0,1 0,3 17,5 7,2 38,0 34,0 
83 -88 0,1 0,3 19,5 7,6 42,0 37,0 
c -123 0,2 20,5 7,8 41,5 35,0 

Granulometria o/o 
Silte 

Ataque por H2S04 % 

Argila Grau 10,05-
Areia Silte nat. de fio- 0,002) 
muito Argila % culação --
fina 0,05-1 0,02- <0,002 % 

Argila Si02 A120 3 Fe2o3 

0,1-0,05 0,002 0,002 mm 
mm mm mm 

3,5 22,2 5,3 1,3 76 4,2 
3,0 18,2 7,0 1,3 81 2,6 
3,5 23,0 6,1 1,3 79 3,8 
2,3 14,0 42,0 14,0 67 0,3 
2,7 14,7 37,0 17,0 54 0.4 
2,8 17,2 30,0 20,0 33 0,6 
2,5 18,0 30,0 18,0 40 0,6 

Ki 
CIN 

o 5.4 4,2 0,9 0,08 1,55 11 
o 5.4 4,2 0,8 0,07 1,38 11 
o 5,8 4,3 0,3 0,03 0,51 10 
o 5,5 4,0 0,9 0,08 1,55 11 
o 5,7 4,5 0,4 0,04 0,69 10 
o 6,3 5,0 0,2 0,02 0,34 10 
o 6,9 5,5 



Complexo sortivo mE/100g 

ca+ 2 Mg+2 K+ Na+ 51 52 

NH4 I KCI NH4 I KCI NH4 I HCI NH4 I HCI 
NH4 KCie 

OAc OAc OAc OAc OAc HCI 

1,8 0,9 0,1 0,2 3,0 
1,9 0,8 0,1 0,1 2,9 
1,5 0,6 0,1 0,1 2,3 

10,2 4,3 0,1 0,1 16,2 
11,0 4,4 0,1 1,9 17,4 
11,0 3,4 0,1 2,2 16,7 
10,9 3,8 0,1 2,4 17,2 

Complexo sortivo mE/100g 

Acidez 
T v 

100 · Al+ 3 100 · Al+ 3 
Al+ 3 

trocável 
T Mat. % ---

coloidal AI+ 3+S1 AI+3+S2 

KCI pH8 I pH7 pH8 I pH7 pH8 I pH7 pH8 I pH7 

0,4 3,0 1,9 6,0 4,9 113 93 50 61 12 
0,5 3,0 2,0 5,9 4,9 84 70 49 59 15 
0,3 2,5 2,3 4,8 4,6 79 75 46 50 12 
1,7 8,8 7,4 25,0 23,6 60 56 65 69 10 
0,3 5,4 4,2 22,8 21,6 62 56 79 81 2 
0,3 2,7 2,0 19,4 18,7 65 62 86 69 2 
0,0 2,1 0,3 19,3 17,5 64 56 69 98 o 

3.4.2.24 - Planossolo Vértico 

São solos cujas características morfológicas assemelham-se aos Planos
solos anteriormente descritos. 

Apresentam seqüência de horizonte A, Bt e C, colorações bruno
escuras, bruno-acinzentadas ou bruno-acinzentadas muito escuras, sen
do o horizonte A do tipo chernozêmico ou moderado, normalmente de tex
tura média. 

O horizonte Bt é de textura argilosa ou muito argilosa, estrutura pris
mática composta de blocos subangulares e angulares moderada a forte
mente desenvolvida, muito plástico e muito pegajoso, sendo comum a pre
sença de slickensides em sua porção inferior, dai sua caracterização como 
vértico. 

Estudos sobre mineralogia da fração argila revelam predominância de 
argila-minerais do tipo 2:1 nos horizontes subsuperficiais, tendo a mont
morilonita contribuído com mais de 50% desta fração, seguida da vermi
culita. No horizonte superficial, parte destes minerais de argila já se trans
formaram em argila do tipo 1:1 e materiais amorfos (Goedert & Beatty, 
1971b). 

Geralmente estes solos possuem alta soma de bases, com valores aci
ma de 20 mE/100 g de solo no horizonte B, onde o cálcio contribui com mais 
deBO%. 

Podem ou não apresentar concreções de carbonato de cálcio neste ho
rizonte e I ou no é. e estas quando presentes caracterizam os solos cálcicos. 

São encontrados na Depressão Central Gaúcha, nas proximidades de 
Bagé e Dom Pedrito, em altitudes de 100 a 250 m, sob vegetação do tipo 
Estepe Gramíneo-l.enhosa. São originados de arenitos finos, siltitos argi
losos e folhelhos do Grupo Guatá, Supergrupo Tubarão (Permiano) e tam
bém de siltitos e siltitos arenosos com ocasionais intercalações calcíferas 
referidos ao Grupo Passa-Dois- Formação Rio do Rasto. 

Estes solos, apesar de as boas características químicas lhes conferir alta 
fertilidade natural, apresentam sérias limitações devido às más proprieda
des físicas e à drenagem imperfeita. 

Apesar de ocuparem áreas de relevo plano e suave ondulado, a estrutu
ração relativamente pobre no horizonte A, aliada à baixa permeabilidade 
do B, torna estes solos propícios à erosão quando cultivados. 

O trabalho mecânico é bastante dificultado, dados os seus elevados ín
dices de contração e expansão, tornando-se muito plásticos e pegajosos 
quando molhados e muito duros quando secos. 

A utilização mais apropriada para estes solos é com pastagens. Os cam
pos geralmente apresentam cobertura com gramíneas e leguminosas de 

ótima qüalidade. Eventualmente, poderão ser cultivados com culturas anuais 
(milho, trigo, sorgo, arroz). 

Ocupam área aproximada de 2.009,6 km2, correspondendo a O, 74% da 
área total mapeada. 

Na classificação tentativa destes solos pela "Soil Taxonomy" (1975), os 
perfis analisados correspondem aos grandes gruposArgiaquo/1 e Albaqualf. 

PERFIL N? n 
Descrição geral: 

Data - 05/11/80. 

Origem - (EMBRAPA/SNLCS) Perfil n? 2 - Projeto Solos Negros da Campanha. 

Classificação original - Planossolo Eutrófico Vértice carbonático A chernozêmico textura mé· 
dia/muito argilosa fase campo subtropical subúmido relevo plano/suave ondulado. 

Classificação atual - Planossolo Vértice cálcico A moderado textura média/argilosa relevo suave 
ondulado. Argiaquo/1. 

Unidade de mapeamento - PLV2. 

Localização, municipio, estado e coordenadas- Lado direito da estràda Bagé-Acaguá (BR-153) 
próximo ao Km 171,5 da rodovia (aproximadamente 21 km de Bagé). Bagé-RS. 31'30'5 e 54 'OS'WGr. 
Folha SH.21-Z-D. 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Terço superior de elevação com declividade 
de 3-4% sob cobertura de gramineas. 

Altitude - 250 m. 

Litologia - Siltitos, siltitos arenosos com ocasionais intercalações calclferas. 

Formação geológica - Grupo Passa-Dois. Formação Rio do Rasto. 

Perlodo - Permiano. Paleozóico. 

Material de origem - Produto de alteração das rochas supra com influência de retrabalhamento 
superficial. 

Relevo local - Plano/suave ondulado. 

Relevo regional - Suave ondulado e plano. 

Erosão - Não aparente. 

Drenagem - Imperfeitamente drenado. 

Vegetação primária - Campo subtropical (Estepe Gramfneo·lenhosa). 

Uso atual -- Pastagem natural. 

Descrição morfológica: 

Ap 

A2 

82 

83 

IIC1ca 

IIC2 

0·12 em; cinzento muito escuro (10YR 3,5/1,5, úmido) mosqueado comum, peque· 
no e proeminente bruno·avermelhado (5YR 4/4, úmido) preferencialmente distri· 
buido nos canalfculos das raizes; franco; moderada pequena a média granular e 
pequena blocos subangulares; duro, friável, plástico e pagajoso; transição clara 
e plana. 

12-30 em; bruno-escuro (10YR 3/3, úmido), bruno-acinzentado (10YR 5,5/2, se
co), mosqueado muito pequeno, pouco e distinto bruno·avermelhado (5YR 4/4, 
úmido), e pouco, pequeno e difuso bruno-acinzentado I10YR 5,5/2) nos pontos 
de areia lavada; franco; fraca pequena blocos subangulares e angulares; muito duro, 
friável, plástico e pegajoso transição abrupta e plana. 

30-46cm; preto I10YR 2/1, úmido). mosqueado pouco, muito pequeno e proemi
nente bruno·avermelhado (6YR 4,5/3, úmido); argila; moderada média prismáti· 
ca composta de forte média a grande blocos angulares; muitos cutans escuros (ar· 
gilans(?)); extremamente duro, muito firme, plástico e muito pegajoso; transição 
abrupta e ondulada (13-25 em). 

46-65 em; bruno-escuro 110YR 4/2,5 úmido), mosqueado médio, abundante e di
fuso bruno-amarelado (10YR 5/4, úmido); argila; fraca média blocos angulares; 
slickensides moderados comuns; muitas superficies de compressão; cerosidade(7) 
fraca comum; extremamente duro, muito firme, muito plástico e muito pegajoso; 
transição abrupta e ondulada 113-25 em). 

65-85 em; horizonte constitufdo por material com estratificação de dimensão muito 
grande (forma laminar) expondo alternancias de estratos bruno·acinzentado (3Y 
5/2, úmido) evermelho·amarelado (4YR 4/6, úmido), com pequenas áreas locali· 
zadas de concentração de carbonato de cálcio pulverulento de cor esbranquiçada. 

85-100 em; horizonte constituldo por fragmentos de siltito (7) em forma de blocos 
angulares médios com tendência a placóide conchoidal; vermelho·amarelado (4YR 
4/6, úmido). 

IIIC3 100-120 em+; fragmentos placóides (siltito7) com tendência a fratura conchoidal. 

Raizes: muitas (fasciculares finas) no Ap, comuns no A2., poucas no 82 e raras no 83. 

Obs.: efervescência fraca,localmente violenta no IIC1ca; localmente forte em alguns pontos e en· 
tre os fragmentos no IIC2; não aparente no restante dos horizontes; 
perfil descrito úmido. 

PEDOLOGIA/459 



Análises fisicas e químicas Lab.: SNLCS (80.1509/5151 

Horizonte 
Frações da Comp. granulométrica 

amostra total % (tfsa %1 

Terra Areia Areia Silte 
Cal h. Case. fina grossa fina 0,05- Argila 

Símb. Prol. >20 20-2 <2 2-0,20 0,20- 0,002 <0,002 
em mm mm mm mm 0,05 mm mm 

mm 

Ap 0-12 o tr 100 3 41 37 19 
A2 -30 o tr 100 3 43 36 18 
82 -46 o tr 100 2 24 23 51 
83 -65 o tr 100 2 22 30 46 
I!Clca -85 o 41 59 14 16 41 29 
IIC2 -100 25 34 41 9 15 48 28 
IIIC3 -120+ o 8 92 12 11 54 23 

Argila pH (1:2,51 Complexo sortivo mE/100g 
dispersa Grau de % Silte 

em flocu· ---

H20 I KCIN ca++ I Mg++ I I 
água lação 

%Argila 
K+ Na+ 

% % 

13 32 1,95 6,3 5,1 6,6 2,3 0,35 0,26 
10 44 2,00 6,3 4,6 5,3 0,8 0,29 0,32 
40 22 0,45 6,7 4,7 19,1 2,3 0,25 1,21 
40 13 0,65 7,5 5,9 21,0 3,4 0,30 1,47 
21 28 1,41 8,8 7,0 23,8 2,6 0,23 1,34 
16 43 1,71 9,0 7,2 22,9 2,8 0,26 1,44 
17 26 2,35 9,0 7,1 23,1 3,4 0,31 1,65 

Complexo sortivo mE/100g Valor V c 
(sat. de (orgâ- N c 

Valor S I AI+++ I I ValorT bases) nico) % --
H+ N (soma) (soma) % % 

9,5 o 4,7 14,2 67 1,88 0,22 9 
6,7 o 3,7 10,4 64 1,13 0,13 9 

22,9 o 3,8 26,7 86 1,08 0,13 8 
26,2 o o 26,2 100 0,58 0,10 6 
28,0 o o 28,0 100 0,32 0,08 4 
27,4 o o 27,4 100 0,14 0,05 3 
28,5 o o 28,5 100 0,09 0,04 2 

Ataque por H2S04( 1:11 Sat. 
o NaOH (0,8%1% e/sódio 

Si02 Si02 AI20 3 Equiv. de (%de 
-- -- -- CaC03 Na+ tro-
AI20 3 R203 Fe2o3 % cável no 

Si02 AI20 3 Fe20 3 Ti02 P205 valor TI 
(Kil (Kr) 100Na+ /T 

9,2 4,3 1,5 0,37 0,04 3,63 2,97 4,49 2 
7,2 3,6 1,3 0,37 0,03 3,40 2,76 4,36 3 

21,8 12,7 3,7 0,49 0,02 2,92 2,46 5,39 5 
21,3 13,1 4,1 0,46 0,02 2,76 2,31 5,02 1,70 6 
20,7 9,5 2,9 0,50 0,04 2,71 3,10 5,14 4,52 5 
17,7 8,6 4,4 0,57 0,13 3,50 2,64 3,07 2,80 5 
17,2 8,3 4,5 0,50 0,13 3,52 2,64 2,90 2,00 6 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

p 
C. E. do 100·AI+++ assim i- Equiv. 
extrato ca++ Mg++ K+ Na+ HC03- so4 = ---- lável de Agua S +AI+++ 

mmhos/ 
% co3• ppm umid. 

em % 
a25°C -mE/100g -

0,0 12 22,7 
0,0 3 19,4 

0,32 70 0,1 0,02 0,37 0,0 1 34,4 
0,60 70 0,1 0,01 0,58 0,0 1 36,5 
1,16 58 0,1 0,02 1,05 0,0 41 27,6 
1,13 48 0,1 0,01 0,95 0,0 441 27,4 
0,88 48 0,1 0,01 0,60 0,0 490 28,2 

AMOSTRA EXTRA N~ 117 

Descriçllo geral: 

Data - 03/08/81. 

Classificaç!o atual - Planossolo Vértice A moderado textura média/muito argilosa relevo suave 
ondulado. Albaqua/1. 

Unidade de mapeamento - PLV1. 

Localizaçao, município, estado e coordenadas- Estrada Bagé- Passo do Batalha e Passo do Min
gote, aproximadamente 38 km de Bagé. Bagé-RS. 31°29'5 e 54°26WGr. Folha SH.21-Z-D. 

460/ PEDOLOGIA 

Situaçao, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Coletado em terço médio de uma elevaçllo 
com 4% de declive sobre vegetaçilo de gramfneas. 

Altitude - 180 m aproximadamente. 

Litologia - Siltitos, siltitos arenosos com ocasionais intercalações calcfferas. 

Formaçfto geológica - Grupo Passa-Dois. Formaçilo Rio do Rasto. 

Perfodo - Permiano. Paleozóico. 

Material de origem - Produto de alteração das rochas supra com influência de retrabalhamento 
superficial. 

Relevo local - Suave ondulado. 

Revelo regional - Suave ondulado I plano. 

ErosRo - Não aparente. 

Drenagem - Imperfeitamente drenado. 

VeQetação primária - Estepe Gramfneo-Lenhosa. 

Uso atual - Pastagem. 

Descrição morfológica: 

A 0-30 em; cinzento-bru.nado-claro (10YR 6/2, úmido); franco; moderada pequena 
a média granular e pequena blocos subangulares; duro friável, plástico e pegajo
so, transiçilo abrupta e plana. 

B2t 35-65 em, bruno·acinzentado muito escuro (10YR 3/2,5, úmido); mosqueado pe
queno, pouco e proeminente bruno forte (7,5YR 5/6, úmido) e médio, abundante 
e distinto bruno-amarelado 110YR 5/4, úmido); muito argiloso; moderada média 
prismática se desfazendo em blocos angulares e subangulares; slickensides mo
derados comuns; extremamente duro, muito firme, muito plástico e muito pegajoso. 

Obs.: sem efervescência com H C I. 

Análises físicas e químicas 

Horizonte 

Símb. 

A 
B2t 

Argila 
dispersa 

Prol. 
em 

0-30 
35-65 

Grau de 

Frações da 
amostra total % 

Cal h. 
>20 
mm 

o 
o 

% Silte 

Case. 
20-2 
mm 

tr 

Terra 
fina 
<2 

mm 

99 
100 

pH (1:2,51 

Areia 
grossa 
2-0,20 

mm 

7 
2 

Lab.: SNLCS (81.1367/3681 

Comp. granulométrica 
(tfsa %) 

Areia 
fina 

0,20-
0,05 
mm 

30 
9 

Silte 
0,05-
0,002 
mm 

40 
28 

Argila 
<0,002 

mm 

23 
61 

Complexo sortivo mE/100g 

em flocu· ---

H20 I KCIN I Mg++ I I 
água lação %Argila 

ca++ K+ Na+ 
% % 

20 
54 

13 
11 

1,74 
0,46 

5,8 
6,8 

Complexo sortivo mE/100g 

4,4 
4,9 

5,8 
22,0 

Valor V 
(sat. de 

ValorS I AI+++ I I ValorT bases) H+ 
(soma) (soma) % 

7,8 
26,6 

Si02 

9,9 
29,8 

o 
o 

3,2 
2,3 

Ataque por H2S04(1:1) 
e NaOH (0,8%1 % 

AI20 3 

5,0 
15,8 

Fe20 3 

2,4 
5,3 

Ti02 

0,41 
0,58 

11,0 
28,9 

P205 

Si02 
--
AI203 

(Ki) 

3,37 
3,21 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

C. E. do 

71 
92 

Si02 --
R203 

(Krl 

2,58 
2,64 

1,5 
3,2 

c 
(orgã-
nico) 

% 

1,05 
1,00 

Al20 3 
--
Fe2o 3 

3,27 
4,68 

0,42 
0,71 

N 
% 

0,12 
0,11 

Equiv. de 
CaC03 

% 

p 

0,07 
0,65 

c --
N 

9 
9 

Sat. 
e/sódio 
1% de 

Na+ tro-

cável no 
valor TI 

100Na+ /T 

1 
2 

100·AI+++ assim i- Equiv. 
extrato ca++ Mg++ K+ Na+ HC03- so4 = ---- lável de Água 5 +AI+++ 

mmhos/ 
% 

em 
a25°C -mE/100g-

co3= ppm umid. 
% 

20,6 
41,3 



3.4.2.25 - Solonetz Solodizado 

São solos que têm como principal característica diagnóstica a presença de 
horizonte 8 solonétzico, que corresponde à definição de horizonte nátrico 
conforme a "Soil Taxonomy", 1975. Possuem teores elevados de sódio tro
cável (100 Na+ /T > 15%1 no horizonte 8te/ou C, e estrutura colunarou 
prismática nos mesmos horizontes. 

A reação é ácida no horizonte superficial e usualmente neutra ou alca
lina nos horizontes de subsuperfície. 

Apresentam seqüência de horizontes A (normalmente A1 e A2), 8t e 
C, bem diferenciados, com argila de atividade alta e elevada saturação em 
bases (eutróficos). Em geral são solos pouco profundos, mal ou imperfei
tamente drenados, tendo muito baixa permeabilidade no horizonte 8. 

Derivam-se de sedimentos lacustres do Holoceno e são encontrados 
em áreas deprimidas, próximas às lagoas Mirim e Mangueira, ocorrendo 
como componente subdominante nas unidades de mapeamento HGHS1 
e HOd3. 

Sua utilização principal é com pastagens naturais, tendo em vista a má 
drenagem e os altos teores de sódio trocável que apresentam, fatores limi
tantes ao melhor aproveitamento destes solos. 

Foram tentativamente classificados, segundo a "Soil Taxonomy" (1975) 
no grande grupo Natraqualf. 

PERFIL N~ 103 

Descrição geral: 

Origem - (Sombroek et alii, 19701 Perfil20 (6X). 

Classificação original - FAO - Na·Mg Alcali Soi/ (Solonetz, coastal phase); Americana (7~) - Ae
ric Halaquept. 

Classificação atual - Solonetz Solodizado A moderado textura média/argilosa relevo plano. 
Natraqualf. 

Unidade de mapeamento - HGHS1. 

localização, municfpio, estado e coordenadas- Mosaico K10. Foto: ano de 1964. Esc. 1:60.000. 
Fx 245A, n~ 19323. Santa Vitória do Palmar-AS. 33°19'5 e 53°22'WGr. Folha 51.22-V-C. 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Coletado em trincheira em área de relevo pla
no sob cobertura de pastagem natural. 

Altitude- 5 m. 

Litologia - Sedimentos lacustres. 

Perfodo - Quaternário (Holoceno). 

Material de origem - Depósitos constituidos de silte, areia e argila. 

Relevo local - Plano. 

Relevo regional - Plano. 

Drenagem - Imperfeitamente drenado. 

Vegetação primária - Vegetação Pioneira de Influência Fluvial. 

Uso atual - Pastagem natural, bosques de eucaliptos. 

Descrição morfológica: 

Ap Q-13cm; cinzento-brunado-claro (10YR 6/2, úmido), cinzento-claro (10YR 7/3, sa
co); areia franca; duro, friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; po
ros poucos e muito pequenos; transição abrupta e plana. 

821 

822 

C1 

C2 

13-38 em; cinzento-escuro (10YR 4/1, úmido e seco); franco-argila-arenoso; mo
derada muito grande prismática e fraca muito grande coluna r; revestimentos fos
cos comuns moderados; extremamente duro, extremamente firme, muito plásti
co e pegajoso; poros abundantes e muito pequenos; transição gradual e ondulada. 
Obs.: concreções de carbonatos muito poucas e grandes. 

38-58 em; cinzento-olivâceo-claro (5YR 6/2, úmido e seco); franco-argilo-arenoso; 
fraca a moderada muito grande prismática; revestimentos foscos comuns, mode
rados; extremamente duro, extremamente firme, muito plástico e pegajoso; po
ros abundantes e muito pequenos; transição clara e quebrada. 
Obs.: concreções de carbonatos poucas, grandes e c onerações de manganês pou
cas, pequenas e grandes. 

58-90 em; oliva-claro-acinzentado {5YR 6/3, úmido e seco); franco-argila-arenoso; 
fraca muito grande prismática e moderada muito grande blocos subangulares; re
vestimentos foscos forte; muito duro, firme, muito plástico e muito pegajoso; po
ros abundantes muito pequenos e pequenos; transição clara e plana. 
Obs.: concreções de manganês muito poucas, pequenas e concreções de carbo
natos poucas, pequenas e grandes. 

90-106 em; oliva-claro-acinzentado (5YR 6/3, úmido e seco); franco-argila-arenoso; 
fraca muito grande prismática e moderada muito grande blocos angulares; reves
timentos foscos poucos, forte; muito duro, firme, muito plástico e pegajoso; po
ros abundantes muito pequenos e pequenos. 

Obs.: concreçôes de manganês muito poucas, pequenas e concreções de carbo
natos comuns e grandes. 

Raízes: comuns no Ap, poucas no 821, 822, C1 e C2. 

Análises físicas e químicas Lab.: SUDESUL 11.293/297) 

Horizonte Granulometria % 

Areia Areia grossa Areia Areia fina 

Prol. Calh. Case. muito média 
Símb. 20-2 2-0,2 grossa 1-0,5,2-0,2 0,5- o 25-l o 2- I o 2-em 

em em 2-1 mm mm 0,25 o. 1 0.02 0,05 
mm mm mm mm mm 

Ap 0-13 o 0,1 0,6 35 18,8 50 48,7 
821 -38 0,8 0,7 0,8 29,5 16,0 41 39,5 
822 -58 0.4 0,1 0.4 25,5 13,3 34 33.0 
C1 -90 1,0 tr 0,4 23,0 13,0 34 35.5 
C2 -106 o 0,1 0,3 25,0 13,5 37 35.5 

Granulometria % 
Silte 

Ataque por H2S04% 

Argila Grau (0,05-
Areia Silte nat. de fio- 0,0021 
muito Argila % culação --
fina 0,05-, 0,02- <0,002 % 

Argila Si02 AI20 3 Fe20 3 
0,1-0,05 0,002 0,002 mm 

mm mm mm 

5,3 21.4 12,5 3,8 2,1 5,6 
4,5 17,0 11,0 20,0 19,0 0,8 
3,8 21.4 14,5 27,0 27,0 0,8 
4,2 21,9 15,0 26,5 17,5 0,8 
3,8 18.3 12,5 27,0 26,0 0,7 

Ki 
C/N 

0,1 10,0 9,3 0,3 0,04 0,51 8 
0,7 9,9 8,7 0,2 0,03 0,34 7 
0,1 9,7 8,2 0,1 0,02 0,17 5 
tr 9,3 7.4 
tr 8,8 6,9 

Complexo sortivo mE/100g 

ca+ 2 Mg+2 K+ Na+ 51 S2 

NH4 I KCI NH4 I KCI NH4 I HCI NH4 I HCI 
NH4 KCie 

OAc OAc OAc OAc OAc HCI 

5,3 5,1 0,6 6,3 17,3 
5,3 6,1 0,7 12,5 24,6 
2,4 6.5 0,6 16,5 26,0 
6,5 7,8 0,3 11,9 26,5 
5.2 4.9 0.3 8.4 18.8 

Complexo sortivo m E/1 OOg 

Acidez 
T v 

100 · Al+ 3 100-AI+3 
A1+ 3 

trocável 
T Mat. % 

AI+ 3+S1 coloidal AI+3+S2 

KCI pH8 I pH7 pH8 J pH7 pH8 I pH7 pH8 I pH7 

0,0 0,0 0,0 17,3 17,3 455,0 455,0 100,0 100,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 24,6 24,6 123,0 123,0 100,0 100,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 26,0 26,0 96,0 96,0 100,0 100,0 0,0 
0.0 0,0 0,0 26,5 26,5 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 18,8 18,8 70,0 70,0 100,0 100,0 0,0 

3.4.2.26 - Solonchak Solonétzico 

Esta classe compreende solos halomórficos intermediários entre Solonchak 
e Solonetz, correspondendo aos solos salino-sódicos, ou seja, apresentam 
condutividade elétrica do extrato de saturacão maior que 4 mmhos I em 
a 25•c e percentagem de sódio superior a 15% pelo menos em alguns 
suborizontes. 

Apresentam perfis pouco diferenciados, com seqüência de horizonte 
do tipo A, C e usualmente possuem descontinuidade litológica. O horizonte 
A tem coloração escura, com altos teores de carbono, sendo o horizonte 
C normalmente cinzento ou bruno-acinzentado, com ou sem mosqueado. 

São encontrados em áreas baixas, mal drenadas, com lençol freático 
geralmente próximo ou à superfície. Ocorrem nas adjacências de Rio Grande 
como segundo componente na unidade de mapeamento PLS2 e são deri
vados de sedimentos lacustres referidos ao período quaternário. 

Na classificação tentativa destes solos pela "Soil Taxonomy" (1975) o 
perfil amostrado corresponde ao grande grupo Halaquept. 
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AMOSTRA EXTRA N? 141 

Descrição geral: 

Origem- ISombroek et a/11, 19701 Perfil21 110VII. 

Classificação original - FAO- Gley1c Solonchak; Americana (7a.) - Hall1c H1stosol. 

Classificação atual - Solonchak Solonétzico A turfoso textura argilosa relevo plano. Halaquept. 

Unidade de mapeamento - PLS2. 

LDcalização, município, estado e coordenadas- Mosaico F15. Foto: ano 1964. Esc. 1:60.000. Fx 
244A, n? 19024. Município de Rio Grande-AS. 32°07'5 e 52°08'WGr. Folha 51.22-V-8. 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Coletado em área de relevo plano com cober
tura de gramíneas e juncos. 

Altitude - 7 m. 

Litologia - Depósitos inconsolidados de areias e argilas. 

Período - Quaternário. Holoceno. 

Material de origem - Sedimentos lacustres de água doce e salobra. 

Relevo local - Plano. 

Relevo regional - Plano. 

Drenagem - Muito mal drenado. 

Vegetação primária - Vegetação Pioneira de Influência Marinha. 

Uso atual - Pastagem natural. 

Descrição morfológica: 

O 0-17 em; constituído por raizes e restos orgânicos, sem fração mineral; transição 
abrupta e plana. 

IIC1g 17-34 em; cinzento muito escuro (N 3/, úmido); argila; muito plástico e pegajoso; 
transição abrupta e plana. 

IIC2g 34-53 em; cinzento-escuro (N 4/, úmido); argila; muito plástico e pegajoso; transi
ção abrupta e plana. 

IIIC3g . 53-80 em; cinzento (5YR 5/1, úmido); areia franca; não plástico e não pegajoso. 

Raizes: fasciculares, finas e abundantes no IIC1g, fasciculares, finas e muitas no IIC2g, fasciculares 
finas e poucas no IIIC3g. 

Obs :verificação com trado confirma IIIC3g até 130 em. Depois surgiu uma camada cinzento-escura 
(5Y 4/1) com restos de conchas. 

Análises físicas e químicas 

Horizonte 

Areia 

Prof. 
Cal h. Case. muito 

Simb. 20-2 2-0,2 grossa 
em em em 2-1 

mm 

o 0-17 
IIC1g -34 
IIC2g -53 
IIIC3~ -80 

Granulometria % 

Argila 
Areia Silte nat. 

muito Argila % 
fina o 05-, I o 02- <0,002 

0,1-0,05 0,002 0,002 mm 
mm mm mrn 

34 49 37 
26 59 14 

5 9 

Ki 

4,7 
100 5,7 
80 6,9 
80 7,1 
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Lab.: SUDESUL 1494/4971 

Granulometria o/o 

Areia grossa Areia Areia fina 
média 

1-0,512-0,2 
mm mm 

Grau 
de fio-

culação 
% 

4,6 
5,5 
6,3 
6,3 

10 
7 

31 

Silte 
10,05-
0,0021 
--
Argila 

21,3 
6,5 
3,5 
0,4 

0,5-
0,25 
mm 

o 25-l o 2- I o 2-
O, 1 0,02 0,05 
mm mm mm 

7 
8 

55 

Ataque por H2S04% 

Si02 AI20 3 Fep3 

C/N 

1,6 13 
0,7 10 
0,3 11 
0,1 13 

Complexo sortivo mE/100g 

Ca + 2 

NH. I KCI 
OAc 

17,3 
13,9 
9,9 
1,9 

Mg+2 

NH. I KCI 
OAc 

53,0 
32,1 
27,2 
4,3 

K+ 

NH. I 
OI\. c 

5,3 
3,6 
4,8 
0.4 

HCI 

Complexo sortivo mE/100g 

Acidez 
T 

AI' 3 
trocável 

T Mat. 
coloidal 

KCI pH8 I pH7 pH8 I pH7 pH8 I pH7 

0,5 14,5 25,5 240.7 251.7 
0,0 14.5 3,9 119,9 .109,3 245 223 
0,0 18,0 0,4 106,8 89,2 181 151 
0,0 5,0 0,0 22,4 17,4 249 193 

3.4.2.27 - Cambissolo Húmico álico 

Na+ 51 

NH. I HCI 
NH4 

OAc OAc 

150,6 
55,8 
46,9 
10,5 

v 
% 

pH8 I pH7 

94 90 
88 96 
83 100 
78 100 

226,2 
105.4 
88,8 
17,4 

100-AI" 

AI"+Sl 

0,0 
0,0 
0,0 

52 

KCie 
HCI 

100-AI+J 
---
Al+3+ 52 

Esta classe é constituída por solos minerais, não hidromórficos, com pre
sença de horizonte B incipiente. 

Apresentam coloração bruno-escura ou muito escura no horizonte A, 
com teores relativamente elevados de carbono orgânico. O horizonte B tem 
cores brunas e bruno-amarelado-escuras, textura normalmente argilosa 
e estrutura fraca ou moderadamente desenvolvida em blocos subangula
res. É comum a ocorrência de coatings de matéria orgânica ao longo dos 
canais de raízes, sendo também elevados os teores do silte ao longo do perfiL 

São pouco profundos e profundos, com argila de atividade alta ou bai
xa, muito baixa saturação em bases e valores da soma de bases inferiores 
à unidade. São solos ácidos, com elevados teores de alumínio trocável. 

Originam-se de siltitos e argilitos das Formações Estrada Nova e Rio do 
Rasto, do Grupo Passa-Dois, sendo referidas ao período permiano. 

Os solos mais profundos dentro desta classe são encontrados ao lon
go do vale do rio Urubici, em altitudes em torno de 900 m, ocupando áreas 
de relevo plano e suave ondulado. Nas partes planas apresentam maior res
trição de drenagem e é comum a presença de mosqueado no horizonte B. 
Estes solos são muito utilizados para a produção de hortaliças e com pas
tagem para pecuária leiteira, sendo o fator mais limitante ao uso a sua bai
xa fertilidade natural, necessitando calagens e adubações para um melhor 
aproveiramento. 

Ocupando a posição intermediária entre os vales do rio Urubici e oba
salto, onde o relevo é fortemente ondulado, ocorrem solos menos profun
dos, comumente associados aos Solos Litólicos. São utilizados para o ex
trativismo vegetal e pecuária extensiva nas partes menos dissecadas. 

Ocupam uma área de aproximadamente 220,2 km2 correspondendo a 
0,08% da área total mapeada. 

3.4.2.28 - Cambissolo Bruno Húmico álico 

Compreende solos minerais, não hidromórficos, com presença de horizonte 
B incipiente sob um horizonte superficial de elevado acúmulo de matéria 
orgânica (Est. 3.11 A). 

Foram distintamente individualizados dentro da classe dos Cambisso
los por mostrarem algumas feições particulares. São solos tipicamente de 
altitude e ocupam uma porção muito extensa e homogênea do Planalto dos 
Campos Gerais. São pouco profundos e profundos, de coloração brunada 
nos matizes 10YR e 7,5YR, apresentam argila de atividade baixa e caulini
ta como argila-mineral dominante. A relação molecular Ki em torno de 2,0 
e os valores relativamente baixos de relação silte I argila também são ca
racterísticos nestes solos. 

Têm seqüência de horizontes A, (B) e C bem diferenciada, com baixo 
gradiente textura!. No horizonte B a textura é comumente argilosa e a es
trutura fraca e moderadamente desenvolvida em blocossubangulares, usual
mente mostrando a ocorrência de fragmentos de rocha semi-intemperizada. 

São solos fortemente ácidos, com valores muito baixos da soma e sa
turação em bases, e teores de alumínio trocável geralmente superiores a 
5 mE/100 g de solo. 

Abrangendo áreas de relevo suave ondulado e ondulado, são encon
trados nos municípios de Canela, São Francisco de Paula Cambará do Sul 
e Bom Jesus (Est. 3.11 B), sendo derivados de rochas efusivas ácidas da 
Formação Serra Geral ( riodacitos, riolitos). Podem ser derivados também 



do basalto da mesma formação, ocorrendo nas regiões onde o dissecamento 

é mais intenso, com relevo ondulado e forte ondulado (São Joaquim e ar
redores). 

Em toda a borda do Planalto dos Campos Gerais voltada para as faces 
sul e leste há elevado acúmulo de matéria orgânica no horizonte superfi
cial destes solos, o qual foi caracterizado como horizonte A turfoso. 

Em todos os casos ocorrem sempre associados a outros solos. Como 
segundo componente ocorre a Terra Bruna Estruturada e como terceiro com
ponente uma Associação Complexa de Solos Litólicos com Afloramentos 
de Rocha. 

A principal limitação de uso destes solos é devida à sua baixa fertilida
de natural. Outros fatores limitantes dizem respeito ao relevo e I ou fase de 
rochosidade e pedregosidade que· podem ocorrer, restringindo a mecani
zação nas áreas de maior declive. A introdução de culturas anuais parece 

ainda prejudicada pela combinação dos fatores: baixas temperaturas com 
geadas e nevoeiros freqüentes e nevadas ocasionais, altos índices de pre
cipitação pluviométrica e elevada umidade relativa do ar. 

São quase que exclusivamente utilizados com pastagens naturais, ex
ceto nos municípios de São Joaquim, Bom Jardim da Serra e Bom Jesus, 
onde tem sido incrementada a produção de maçãs ( Est. 3.111 A). Observa
se, ainda, um grande número de madeireiras utilizando-se de áreas reflo

restadas com pinus ou na extração de remanescentes de araucária. 
Ocupam, como solos dominantes, uma área de aproximadamente 

13.496,0 km2, o que corresponde a 4,98% da área total mapeada. 
Na classificação tentativa pela "Soil Taxonomy" (1975), estes solos fo

ram enquadrados no grande grupo Haplumbrept. 

PERFIL N? 22 

Descrição geral: 

Data - 28/10/80. 

Origem - IEMBRAPA/SNLCSI Perfil n? 2. 

Clas~ificação original - Cambissolo Húmico. 

Classificação atual - Cambissolo Bruno Húmico álico argila de atividade baixa textura muito argi
losa relevo suave ondulado I ondulado. Haplumbrept. 

Unidade de mapeamento'- CBHa1. 

Localização, municipio, estado e coordenadas - Estrada Vacaria- Bom Jesus-Araranguâ, 7,4 km 
após Bom Jesus. Bom Jesus-AS. 28"39"S e 50"23'WGr. Folha SH.22-X-A. 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Coletado em terço médio a sUperior com de
clives de 8% sob cobertura de gramíneas. 

Altitude- 1.080 m. 

Litologia- Efusivas ácidas (riodacitos e riolitos). 

Formação geológica - Grupo São Bento. Formação Serra Geral. 

Período - Jurássico-Cretáceo. Mesozóico. 

Material de origem - Produto da decomposição das rochas supracitadas. 

Relevo local - Suave ondulado. 

Relevo regional - Suave ondulado e ondulado. 

Erosão - Laminar ligeira. 

Drenagem - Bem drenado. 

Vegetação primária - Campo subtropical (Savana). 

Uso atual - Pastagem natural. 

Descrição morfológica: 

All 

A12 

A13 

A3 

0-10 em; preto (N 2/, úmido), cinzento muito escuro {10YR 3/1, seco); argila; mo
derada pequena a grande granular; duro, muito friável, plástico a muito plástico 
e pegajoso; transição plana e difusa. 

10-30 em; preto (10YR 2/1, úmido), bruno-acinzentado muito escuro (10YR 3/2, 
seco); argila; fraca pequena a grande blocos subangularese granular; ligeiramen
te duro a duro, muito friável, plástico a muito plástico e pegajoso; transição plana 
e difusa. 

30-50 em; cinzento muito escuro {lOYR 3/1, úmido), bruno-acinzentado muito es
curo (10YR 4/2, seco); muito argiloso; fraca pequena a grande blocos subangula
res que se desfaz em fraca pequena a média granular; ligeiramente duro a duro, muito 
friável, plástico e muito pegajoso: transição plana e difusa. 

50-68 em; bruno-acinzentado muito escuro (10YR 3/2, úmido), bruno-escuro (10YR 
4/3, seco); muito argiloso; fraca pequena a média blocos subangulares; duro, muito 
friável, plástico e muito pegajoso; transição plana e gradual. 

(B11 68-84 em; bruno-amarelado-escuro (10YR 4/3, úmido), bruno-amarelado-escuro 
(10YR 4/4, seco); muho argiloso; fraca pequena a média blocossubangulares; duro, 
friável, plástico e muito pegajoso; transição plana e clara. 

IB21 84-120 em; bruno (7,5YR 4/4, úmido), bruno-amarelado-claro (10YR 6/4, seco); 
muito argiloso; fraca prismática que se desfaz em fraca a moderada pequena e média 
blocos subangulares; cerosidade fraca e pouca; duro a muito duro, friável a firme, 
plástico e muito pegajoso; transição ondulada e gradual. 

(B31 120-145 em; bruno (7,5YR 4/4, úmido), bruno-claro-acinzentado (10YR 6/3, se
co), mosqueado pouco, pequeno e distinto, cinzento-rosado (7,5YA 6/2) e muito, 
pequeno e distinto, bruno forte (7 ,5YR 5/61; muito argiloso; fraca pequena a mé
dia blocos subangulares; duro, friável, plástico e muito pegajoso; transição ondu
lada e gradual. 

Raízes: abundantes no All, A12 e A13; comuns no·(81); poucas no (82) e raras no (83) e C. 

Übs.: perfil coletado úmido; 
fragmentos de rocha no (B11 e (B31; 
boufder no C; 
atividade biológica em todo A; 
superfícies foscas no ( 81 J; 
ao longo do perfil presença de cascalhos arredondados; 
o C apresenta estrutura de rocha com cores variegadas. 

Análises físicas e químicas Lab.: SNLCS 180.1553/1560) 

Horizonte 
Frações da Comp. granulométrica 

amostra total % (tfsa %) 

Terra Areia Areia Silte 
Cal h. Case. fina grossa fina 0,05- Argila 

Simb. Prol. >20 20-2 <2 2-0,20 0,20- 0,002 <0,002 
em mm mm mm mm 0,05 mm mm 

mm 

A11 0-10 o Ir 100 10 7 29 54 
A12 -30 o tr 100 9 6 26 59 
A13 -50 o 1 99 9 6 23 62 
A3 -68 o 1 99 8 5 23 64 
IB1) -84 o 3 97 9 6 22 53 
IB2) -120 o 2 98 8 7 22 53 
IB31 -145 5 7 68 13 12 32 43 
c -180 26 9 65 10 5 50 32 

Argila pH 11:2,51 Complexo sortivo mE!lOOg 
dispersa Grau de o/o Silte 

em flocu- ---

H20 I KCIN ca++ I I I 
água I ação 

o/o Argila 
Mg++ K+ Na+ 

% % 

17 69 0,54 4,9 3,7 1,7 0,7 0,22 0,04 
22 63 0,44 4,8 3,7 0,9 0,10 0,03 
35 44 0,37 4,8 3,8 0,7 0,05 0,03 
36 44 0,36 ·4,8 3,7 0,3 0,04 0,02 
46 27 0,35 4,8 3,7 0.4 0,04 0,02 
39 38 0,35 4,9 3.7 0,3 0,03 0,03 
11 74 0.74 5,0 3,7 0,4 0,03 0,03 
o 100 1,56 5,1 3,8 0,5 0,06 0,06 

Complexo sortivo mE/100g Valor V c 
(sal. de (orgã- N c 

Valor S I AI+++ .I I ValorT bases) nico) % --
H+ N 

(soma) (soma) % % 

2.7 6,8 20.4 29,9 9 4,12 0,37 11 
1,0 7,3 18,8 27,1 4 3,10 0,28 11 
0,8 7,3 12,3 20.4 4 1,75 O, 16 11 
0.4 7,5 11.2 19,1 2 1,23 O, 13 9 
0,5 7,7 8,9 17,1 3 0,77 0,10 8 
0.4 7.7 7,1 15,2 3 0,53 0,09 6 
0,5 9,7 6,2 16.4 3 0,27 0,07 4 
0,6 12,2 6,1 18,9 3 0,09 0,06 2 

Ataque por H2S0411 :1 I Sat. 
e NaOH 10,8%1% e/sódio 

Si02 Si02 A1203 Equiv. de (o/o de 
-- -- -- CaC03 Na+ tro-
Al203 R203 Fe,03 % cável no 

Si02 Al203 Fe203 Ti02 P205 valor Tl 
IKil IKrl 100Na+ /T 

18,0 16,0 6,3 1,37 O, 12 1,91 1,53 3,98 < 1 
19,0 17,3 6,3 1,37 0,10 1,87 1,51 4,18 < 1 
20,1 19,3 7,3 1.45 0,09 1,77 1,43 4,15 < 1 
23,0 20.7 7,9 1,44 0,09 1,89 1,52 4,11 < 1 
23,3 21,8 8,6 1,57 0,09 1,82 1.45 3,97 <1 
23,6 21,9 8,6 1,60 0,09 1,83 1.46 3,99 < 1 
26,1 23,9 10,8 1,61 0,14 1,86 1,44 3.47 < 1 
25.4 21,2 16,1 2,50 0,35 2,04 1,37 2,07- <1 
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Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

p 
C. E. do 100·AI+++ assim i· Equiv. 

----extrato ca++ Mg++ K+ Na+ HC03- S04 lável de 
Agua s +Ar+++ 

mmhos/ co3 • ppm umid. 
% 

em % 
a 25"C -mE/100g-

72 3 36,7 
88 1 34.0 
90 1 26,7 
95 1 30,8 
94 1 32,6 
95 1 32,2 
95 1 33,3 
95 12 54,5 

PERFIL N? 23 

Descrição geral: 

Origem - I MA. Divisão de Pesquisa Pedológica, 1973) Perfil AS-48. 

Classificação original - Cambissolo Hlstico álico textura argilosa relevo forte ondulado substrato 
basalto. 

Classificação atual - Cambissolo Bruno álico argila de atividade baixa A turfoso relevo ondulado. 
Hap/umbrept. 

Unidade de mapeamento - CBHa5. 

Localização. municlpio, estado e coordenadas - Estrada Bom Jesus-Araranguá a 54 km de Bom 
Jesus. Bom Jesus-AS. 28"48'S e 49"58'WGr. Folha SH.22-X-A. 

Situaçilo, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Corte de estrada na meia encosta de uma 
elevação com 15% de declive sob cobertura de campo de altitude. 

Altitude- 1.060m. 

Litologia - Efusivas ácidas lriodacitos e riolitos). 

Formação geológica - Grupo Silo Bento. Formação Serra Geral. 

Perlodo - Jurássico-Cretáceo. Mesozóico. 

Material de origem - Produto de alteração de riodacitos e riolitos. 

Relevo local - Ondulado/forte ondulado. 

Relevo regional - Ondulado e forte ondulado. 

Drenagem - Moderada. 

Vegetação primária - Campo de altitude !Savana). 

Uso atual - Pastagem natural. 

Descrição morfológica: 

A11 

A12 

A3 

IB1) 

IB2) 

IB3) 

c 

0-20 em; preto IN 1/, úmido); franco lturfoso); maciça que sa quebra em modera
da média e grande blocossubangulares; poroso; friável, ligeiramente plástico e não 
pegajoso; transição clara e plana. 

20-50cm; preto IN 2/, úmido); lturfoso) franco-argilo-arenoso; moderada peque
na prismática que se quebra em moderada média blocossubangulares; pouco PO· 
rosa; duro, friável, plástico e ligeiramente pegajoso; transição gradual e plana. 
Obs.: coloração azulada parecendo ser vivianita. 

50-62cm; bruno muito escuro I10YR 2/2, úmido); apresentando ainda corocre de 
basalto intemperizado; argila; fraca média blocos subangulares; portl$o; duro. friá
vel, plástico e pegajoso; transição abrupta e plana. 
Obs.: entre o A3 e 8 encontramos uma camada de basalto do tamanho de calhaus. 

62-90 em; bruno forte 17 ,5YR 4/6, úmido); argila, fraca média blocos subangula
res; poroso; com 12 aumentos observam-se coatings na massa do solo; friável, muito 
plástico e pegajoso; transição gradual e plana. 
Obs.: apresenta algumas manchas de coloração do A3. 

90-155 em; bruno forte 17,5YA 4/6, úmido); apresentando na parte superior deste 
suborizonte manchas de coloração do A3, bruno muito escuro 17 ,5YR 2/2, úmi· 
do/ e manchas mais escuras entrelaçadas formando uma verdadeira rede em todo 
este suborizonte. Na parte inferior encontramos camadas acres de 3 mm de es· 
pessuras ainda ni!o consolidadas; argila; maciça que se desfaz em fraca média blocos 
subangulares; poroso; friâvel, plástico e pegajoso;. transição gradual e plana. 

15&-195 em; bruno forte 17,5YR 4/7, úmido); mosqueado de várias cores devido 
à intemperização da rocha e coloração rosa·amarelado; argila; maciça pouco po· 
rosa, que se desfaz em fraca média blocossubangulares; cerosidades em algumas 
partes do suborizonte provocadas pela pressão da massa do solo; friável, muito 
plástico e pegajoso; .transição difusa e plana. 

195--245 em+; amarelo·brunado I10YR 6/6, úmido); mosqueado médio, comum 
e difuso, vermelho·claro (2,5YR 6/6, úmido) e mosqueado pouco, pequeno e di· 
fuso, bruno (10YR 4/3, úmido); franco·siltoso; friável. Misturado com rochas em 
decomposição. 
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Raizes: abundantes no A1, comuns no A3, escassas no IB1), ausentes no IB21 

Obs.: encontramos grande número de pedras no hori:zonte C. 

Análises físicas e químicas Lab.: SNLCS 134.311/317) 

Horizonte 
Frações da Cornp. granulométrica 

amostra total % ltfsa %) 

Terra Areia Areia Silte 
Cal h. Case. fina grossa fina 0,05- Argila 

Símb. Prol. >20 20-2 <2 2·0,20 0,20- 0,002 <0,002 
em mm mm mm mm 0,05 mm mm 

mm 

A11 0-20 o o 100 37 6 35 21 
A12 -50 o 1 99 54 4 15 27 
A3 -62 4 12 84 31 3 24 42 
IB1) -90 5 28 67 22 3 26 49 
IB2) -155 7 19 74 18 4 30 49 
1831 -195 11 1'4 75 14 6 34 47 
c -245+ 27 7 66 11 5 60 24 

Argila pH 11:2,51 Complexo sortivo mE/100g 
dispersa Grau de %Silte 

em flocu· ---

I KCIN I Mg++ I I 
%Argila 

água lação 
Hp ca++ K+ Na+ 

% % 

7 69 1,71 4,9 3,9 1.8 0.42 0,06 
3 90 0,62 4.8 3,9 0.4 0,10 0.06 
6 87 0,57 4,9 4,0 0.3 0,03 0,02 

24 51 0,53 4,9 3,9 0,4 0,03 0,02 
4 91 0.61 4,9 4.0 0.4 0,04 0,02 
2 95 0,73 4.9 3,9 0,4 0,03 0,01 
o 98 2,50 4,9 4,1 0,3 0,05 0.06 

Complexo sortivo mE/100g Valor V c 
lsat. de lorgã- N c 

ValorS I AI+++ I H+ I ValorT bases) nico) % --
N 

I soma) (soma i % % 

2.3 7.7 35,4 45,4 5 12.71 0,73 17 
0,5 7,1 35,0 32,6 2 5,13 0,23 22 
0.4 5,0 12,6 18,0 2 1,95 0,11 18 
0.4 4,7 4,8 10,3 4 0.83 0,08 10 
0,5 5,2 5,4 10.6 4 0,50 0,06 8 
0.4 5,3 4.4 10.6 4 0.45 0.06 8 
0.4 3,1 8.4 12,0 3 0,69 0,04 17 

Ataque por H2S041d = 1.471 Sat. 
e Na2C03 15% l % e/sódio 

Si02 Si02 Al20 3 Equiv. de l%de 
-- -- -- CaC03 Na+ tro· 

AIP3 A203 Fe20 3 % cável no 
Si02 Al20 3 Fe20 3 Ti02 P205 valor TI 

IKil IKrl 100Na+ /T 

17,2 15,8 8,0 1,60 0,13 1,83 1.40 3.11 <1 
20,3 19,3 9,7 1,93 0,09 1.79 1,36 3,13 <1 
22,2 21,3 14,8 1,88 0,10 1,76 1.23 2,25 <1 
25,3 22,3 12,5 1,92 0,10 1,93 1,42 2,80 <1 
25,5 22,3 12,1 1.90 0,12 1,94 1,45 2,90 <1 
30,0 23.4 13,0 1,97 0,15 2,18 1,61 2,83 <1 
22.4 27,5 21,2 3,76 0,94 1,38 0,93 2,04 <1 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

p 
C. E. do 100·Af+++ assim i· Equiv. 
extrato 

Agua 
ca++ Mg++ K+ Na+ HC03- so4 = ---- lável de S +AI+++ 

mmhos/ 
% em 

a 25"C 

co3= 

-mE/100g-

77 
94 
94 
92 
91 
93 
95 

ppm 

4 
3 
2 
1 

1 
4 

umid. 
% 

51 
34 
30 
33 
33 
35 
50 

Análise mineralógica: 

A11 Cascalho - Quartzo hiaJino (traços); concreções ferruginosas de hematita, limo· 
nita; concreções hematíticas; detritos (traços). 



A12 

A3 

(611 

(621 

(63) 

c 

Areias grossa e fina - 80% de concreções humosas; 20% de concreções silico
sas incipientes, concreções areniticas, quartzo; traços de magnetita. 
Cascalho -Quartzo hialino (traços); concreções: hematfticas em grande porcen
tagem, ferroargilosas escuras. 

Areias grossa e fina - 80% de concreções arenfticas, fragmentos de rocha; 10% 
de quartzo; 10% de concreções humosas; traços de fragmentos de opala, concre
ções ferruginosas, concreções silicosas incipientes, magnetita. 
Cascalho - Ouanzo hialino triturado com capa de opala; concreções argila
ferruginosas hematíticas com capa de limonita. 
Calhaus- Fragmentos de rocha intemperizada (rocha preta) com uma auréola in
temperizada clara; fragmentos milonitizados com aderência de opala. 

Areias grossa e fina - 80% de fragmentos de rocha, fragmentos de concreções 
areníticas; 10% de quartzo hialino; 10% de magnetita, concreções manganosas, 
concreções argilosas incipientes, concreções ferruginosas, fragmentos de opala, 
detritos. 
Cascalho- Quartzo hialino (traços); concreções hematfticas com limonita no in
terior, em maior porcentagem; concreções argila-ferruginosas. 
Calhaus - Concreções argila-ferruginosas. 

Areias grossa e fina - 10% de quartzo hialino, sacaróide; 80% de fragmentos de 
rocha; traços de concreções silicosas incipientes, concreções manganosas, con
creções magnetiticas, opala com quartzo, magnetita. 
Cascalho - Quartzo hialino (traços); fragmentos de rocha (material argiloso) em 
maior porcentagem; concreções argilosas com inclusões de magnetita. 
Calhaus - Concreções ferruginosas com aderência de óxido de ferro. 

Areias grossa e fina - 40% de concreções argilosas; 15% de magnetita; 30% de 
fragmentos de rocha; 15% de concreções argilosas, concreções ferruginosas, con
creções argila-leitosas. 
Cascalho - Concreções ferromanganosas; fragmentos de rocha com argila, cal
cário e manganês (em decomposição); material argiloso com hematita e limonita 
(fragmento de rocha). 
Calhaus - Concreções argila-ferruginosas. 

Areias grossa e fina - 70% de concreções argilosas salpicadas por um material 
preto, fragmentos de rocha; 25% de quartzo hialino; 5% de fragmentos de opala, 
fragmentos de geada. 
Cascalho - Material argiloso claro e argila-ferruginoso com inclusões mangano
sas, com maior porcentagem: quartzo hialino. 
Calhaus - Fragmentos de rocha com uma capa argilosa amarela (rocha clara). 

3.4.2.29 - Cambissolo distrófico e eutr.(>fico 

As principais características destes solos são a presença do horizonte B in
cipiente e o baixo gradiente textura! entre os horizontes. 

São solos minerais, não hidromórficos, de coloração bruno
avermelhada, com seqüência de horizontes A, (B) e C. 

Podem apresentar horizonte A moderado, proeminente ou chernozê
mico. O horizonte B tem estrutura fraca ou moderadamente desenvolvida 
em blocos subangulares, textura argilosa e média, sendo comumente ele
vados os teores de silte. A presença de cascalhos ou mosqueado neste ho
rizonte pode ou não ser verificada. 

Ocorrem ao nível de dominância ou subdominância em regiões fisio
grâficas distintas e são desenvolvidos de diferentes litologias. 

Ao nível de dominância ocorrem principalmente nas várzeas dos rios 
Toropi, Pardo e dos Sinos, ocorrendo também nas imediações de Praia Gran
de. Nestes locais apresentam-se pouco profundos e profundos e são eu
tróficos ao longo do perfil. O horizonte A é do tipo chernozêmico e o hori
zonte B, de argila de atividade alta, mostra restrição de drenagem que é evi
denciada pela presença comum de mosqueado, em geral após os primei
ros 60 em, daí a sua denominação como gleico. São derivados de sedimentos 
aluvionares e coluvionares do Quaternário e ocorrem em áreas de relevo 
plano, ou menos freqüentemente suave ondulado. 

Outra parcela destes solos ocorre na Planície Alúvio-Coluvionar (vide 
2 - Geomorfologia) da região sul do Estado de Santa Catarina, nas ime
diações de Arar!Jnguá, Meleiro e Jacinto Machado. Apresentam maior va
riação nas características químicas dos perfis, com a ocorrência de solos 
distróficos e eutróficos, com altos e baixos valores de atividade da argila. 
Encontram-se associados com Glei Pouco H úmico e Podzólico Vermelho
Amarelo. A produção agrícola nestes solos é bem diversificada, destacando
se culturas de feijão; milho, trigo, soja, fumo e arroz. 

Ao nível de subdominância, são amplamente encontrados no Planalto 
das Araucárias e no Planalto Sul-Rio-Grandense. 

No primeiro caso são desenvolvidos do basalto da Formação Serra Geral, 
do Juracretáceo, e ocorrem na porção mais dissecada deste planalto, nor
malmente em relevo forte ondulado, associados a Solos Litólicos, Bruni
zém Avermelhado e Terra Roxa Estruturada. São normalmente pouco pro
fundos, eutróficos ao longo do perfil, com elevados valores da soma de ba
ses. Têm no relevo, pedregosidade e pequena profundidade dos perfis as 
principais limitações ao uso agrícola. Práticas simples de manejo são utili
zadas no preparo destes solos; é comum na área o uso de tração animal. 

São intensamente utilizados com cultivos anuais e perenes bem diversifi
cados, a nível de pequenas propriedades rurais, dada a intensa coloniza
ção ali instalada. 

Num cultivo racional, seriam necessárias práticas conservacionistas so
fisticadas, estando sua melhor utilização relacionada ao reflorestamento 
ou fruticultura. 

No segundo caso desenvolvem-se de litologias variadas, principalmente 
do Complexo Canguçu, Suíte Intrusiva Caçapava do Sul ( Pré··Cambriano) 
e Suíte Intrusiva Arroio dos Ladrões ( Cambroordoviciano), no caso dos perfis 
distróficos, e dos Complexos Cambaí e Vacacaí (Pré-Cambriano) no caso 
dos perfis eutróficos. 

São solos rasos ou pouco profundos, com horizonte A proeminente ou 
moderado, quase sempre apresentando textura cascalhenta. Apresentam 
fortes limitações ao uso, devido à presença de afloramentos de rocha e I ou 
pedregosidade e sua localização em áreas de relevo muito dissecado. São 
quase que exclusivamente utilizados com pastagens naturais, ou não utili
zados. Em pequena escala, são usados com cultivos anuais, principalmente 
nas áreas de colônia, ao nível de pequenas propriedades rurais. 

Ocupam, ao nível de dominância, uma área de 1.722,7 km2, correspon
dendo a 0,63% da área total mapeada. 

Foram classificados tentativamente pela "Soil Taxonomy" (1975), nos 
grandes grupos Eutrochrept e Hap/udo/1. 

AMOSTRA EXTRA N? 21 

Descrição geral: 

Origem - (UFSM & SUDESUL, 19731 Perfil SC·106. 

Classificação original - Cambissolo Eutrófico textura média relevo plano substrato sedimentos alu
viais recentes. 

Classificação atual - Cambissolo eutrófico argila de atividade baixa A moderado textura média re
levo plano. Eutrochrept. 

Unidade de mapeamento - Cd2. 

Localização, municlpio, estado e coordenadas - Estrada Ermo-Jacinto Machado a 5 km de Ja
cinto Machado. Jacinto Machado-Se. 28'58'S e 49'43'WGr. Folha SH.22·X·A. 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Trincheira aberta na parte plana do relevo sob 
cobertura de mata. 

Altitude - 95 m. 

Litologia - Depósitos aluvionares. 

Período - Holoceno. Quaternário. 

Material de origem - Depósitos aluvionares siltosos e argilosos. 

Relevo local - Plano. 

Relevo regional - Plano a suave ondulado. 

Drenagem - Moderadamente drenado. 

Vegetação primária - Floresta Ombrófila Densa. 

Uso atual - Culturas de arroz, milho e fumo. 

Descrição morfológica: 

Ap 0-18cm; bruno-escuro (7,5YR 4/4, úmido); franco; fraca pequena e média blocos 
subangulares; poroso; friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; tran
sição gradual e plana. 

A3 18·30 em; bruno-avermelhado (5YR 4/3, úmido); franco·argilo-arenoso; maciça 
que se quebra em fraca pequena blocos angulares e subangulares; poroso; firme, 
ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; transiçilo gradual e plana. 

(611 30.4Jcm; bruno-avermelhado (5YR4/4, úmido); franco-argilo-arehoso; fraca pe· 
quena e média blocossubangulares; poroso; firme, ligeiramente plástico e ligeira
mente pegajoso; transição gradual e plana. 

(6211 43-75 em; bruno-avermelhado (5YR 4/3, úmido!; franco-argila-arenoso; fraca mo· 
dera da pequena e média blocos subangula~s; poroso: friável, ligeiramente plàsti
co e ligeiramente pegajoso; transição difusa e plana. 

(6221 75-105 em; bruno-avermelhado-escuro (5VR 3/3, úmido); franco-argila-arenoso; 
fraca pequena e média blocos subangulares; poroso; friãvel, ligeiramente plástico 
e ligeiramente pegajoso. 

Raízes: muitas no horizonte Ap; raras nos demais horizontes. 

PEDOLOGIA/465 



Análtses físicas e qufmicas Lab.: SUDESUL 1134/138) 

Horizonte Granulometria % 

Areia Areia gro~sa Areia Areia fina 

Prof. 
Calh. Case. muito 

1-0,512-0,2 

média 

0,25-1 0,2-, 0,2-Slmb. 20-2 2-0,2 grossa 0,5-
em 

em em 2-1 mm mm 0,25 O, 1 0,02 0,05 

Ap 
A3 
(81) 
1821) 
(822) 

Areia 
muito 
fina 

0,1-0,05 
mm 

Ki 

0-18 
-30 
-43 
-75 
-105 

Granulometria % 

Silte 

0.05-, I 0.02-
0,002 0,002 
mm mm 

30 
23 
21 
21 
22 

mm 

Argila 
nat. 

Argila % 
<0,002 

mm 

28 1 
32 1 
33 5 
32 5 
32 6 

5,5 
5,7 
6,1 
6.1 
6,1 

Grau 
de fio-

culação 
% 

95 
96 
84 
83 
80 

4,6 
4,9 
5,1 
5,1 
5,1 

15 
13 
13 
13 
12 

Silte 
(0,05-
0,002) --
Argila 

1,07 
0,71 
0,63 
0,65 
0,68 

0.96 
0,78 
0,42 
0,42 
0,24 

mm mm mm mm 

27 
32 
33 
34 
34 

Ataque por H2S04% 

Si02 AIP3 Fe20 3 

C/N 

0,10 1,7 9 
0,09 1,3 8 
0,06 0,7 7 
0,06 0,7 7 
0,04 0,4 6 

Complexo sortivo mE/ lOOg 

Ca + 2 Mg+2 K+ Na+ S1 S2 

NH4 I KCI NH4 I KCI NH4 I HCI NH4 I HCI NH4 KCie 
OAc OAc OAc OAc OAc HCI 

10,5 0,2 0,2 10,9 
10,5 0,1 0,3 10,9 
10,7 0,1 0.3 11.1 
11,8 0,0 0,4 12,2 
12,5 o.o 0,4 12,9 

Complexo sortivo mE/100g 

Acidez 
T v 

tOO. Al+ 3 100·AI+3 
Al+ 3 T Mat. % trocâvel coloidal A1+ 3 +S1 AI+ 3 +S2 

KCI pHS I pH7 pH8 I pH7 pH8 I pH7 pHS I pH7 

0,2 3,6 14,7 74 
0,1 2,8 13,8 79 
0,1 2,4 13,6 82 
0.1 2,4 14,7 83 
0,1 2,5 15,5 83 

PERFIL N~ 36 

Descrição geral: 

Data- 31/07/81. 

Classificação - Cambissolo eutrófico argila de atividade alta A chernozêmico textura média com 
cascalho relevo forte ondulado Eutrochrept. 

Unidade de mapeamento - Re21. 

Localização, municipio, estado e coorden~das- Estrada Garibaldi- Roca Sales, 10 km após a lo
calidade de Coronel Pilar. Garibaldi-RS. 29"16'5 e 51"46'WGr. Folha SH.22-V·D. 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Coletado em barranco, em área de relevo for
te ondulado, com declividade de 40% sob vegetação florestal. 

Altitude - 480 m. 

Litologia - Basalto. 

Perfodo - Jurássico-Cretáceo. Formação Serra Geral. 

466/ PEDOLOGIA 

Material de origem - Produtos de alteração do basalto. 

Relevo local - Forte ondulado. 

Relevo regional - Montanhoso. 

Erosão - Moderada em sulcos e laminar. 

Drenagem - Bem drenado. 

Vegetação primária - Floresta Estacionai Decidual. 

Uso atual - Lavoura de mandioca. 

Descrição morfológica: 

Ap 0-20 em; bruno-avermelhado-escuro 15YR 3/3, úmido); franco-argiloso; fraca pe
quena e média granulare fraca pequena blocos subangulares; macio, friável, ligei
ramente plástico e ligeiramente pegajoso; transição gradual e ondulada. 

(8) 

c 

20-50 em; bruno-avermelhado-escuro 15YR 3/4, úmido); franco-argiloso; fraca pe
quena e média blocos subangulares; macio, friâvel, plástico e pegajoso; transição 
gradual e ondulada. 

50-70 em•; bruno-avermelhado-escuro 15YR 3/4, úmido). 

Análises ffsicas e qufmicas Lab.: SNLCS 181.1419/1421) 

Horizonte 

Slmb. 

A 
(8) 

c 

Prof. 
em 

0-20 
·50 
-70 

Frações da 
amostra total % 

Calh. 
>20 
mm 

11 
o 
o 

Case. 
20-2 
mm 

32 
11 
5 

Terra 
fina 
<2 

mm 

57 
89 
95 

Areia 
grossa 
2-0,20 

mm 

28 
26 
34 

Comp. granulométrica 
(tfsa %1 

Areia 
fina 

0,20-
0.05 
mm 

12 
17 
15 

Silte 
0,05-
0,002 
mm 

32 
25 
22 

Argila 
<0,002 

mm 

28 
32 
29 

Argila pH 11:2,5) Complexo sortivo mE/100g 
dispersa Grau de % Silte 

em flocu- ---

I KCIN I Mg++ I _I 

%Argila 
água !ação 

H20 ca++ K+ Na+ 
% % 

25 11 1,14 6,0 4,6 14,1 
25 22 0,78 6,4 4,9 19,5 
26 10 0,76 6,7 4,7 22,9 

Complexo sortivo mE/100g Valor V 
lsat. de 

ValorS I AI+++ I I ValorT bases) H+ 
(soma) (soma I % 

17,1 
23,5 
28,7 

Si02 

25,6 
32,3 
34,3 

o 
o 
o 

3,7 
2,2 
1,8 

Ataque por H2S04(1 :1) 

e NaOH (0,8%) % 

AI20 3 

15,4 
18,5 
17,9 

Fe2o3 

20,7 
17,2 
12,4 

Ti02 

1,79 
1,46 
1,07 

20,8 
25,7 
30,5 

P205 

82 
91 
94 

Si02 
--
AI20 3 

IKil 

2,83 
2,97 
3,26 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

C. E. do 

Si02 --
R203 

(Kr) 

1,52 
1,86 
2,26 

2,8 
3,8 
5,5 

c 
larga-
nico) 

% 

0,73 
0,36 
0,20 

Al20 3 
--
Fe2o3 

1,17 
1,69 
2,26 

0,15 
0,12 
0,18 

N 
% 

0,08 
0,06 
0,04 

Equiv. de 
CaC03 

% 

p 

0,05 
0,11 
0,12 

c --
N 

9 
6 
5 

Sat. 
e/sódio 
(%de 

Na+ tro-
cável no 
valor TI 

100Na+ /T 

<1 
<1 
<1 

100·AI+++ assimi- Equiv. 
extrato ca++ Mg++ K+ Na+ HC03 - so

4
= ---- lável de 

Agua S +AI+++ 
mmhos/ 

% co3 • 
em 

a25'C -mE/100g-

0,0 
0,0 
0,0 

ppm 

< 1 
<1 
<1 

umid. 
% 

31.3 
38,0 
37,0 



AMOSTRA EXTRA.N~ 71 

DescriçDo gemi. 

Classificação - Cambissalo eutrófico argila de atividade alta gleico A chernozêmico te>~.dJra argilo
sa relevo plano. Hapludo/1. 

Unidade de mapeamento - BV1 

lDcalização, municfpio, estado e coordenadas- Estrada Mariante-Taquari a 8 km de Mariante e 
a 12 km antes da balsa pare Taquari. Taquari-RS. 29'46'5 e 51'57'WGr. Folha SH.22-V'D. 

Situação, declive e cobertum vegetal sobre o perfil - Coletado em ârea de relevo plano sob rema
nescente de floresta. 

Altitude - 15 m aproximadamente. 

Litologia - Sedimentos aluvionares. 

Perlodo - Holoceno. Ouaternârio. 

Material de origem - Depósitos aluvionares siltosos e argilosos. 

Relevo local - Plano. 

Relevo reaional - Plano a suave ondulado. 

Drenagem - Moderadamente drenado. 

Vegetaçao primária - Floresta Estaciona/ Decidua/. 

Uso atual - Cultivos de milho, arroz e fumo. 

Descrição morfológica: 

A 0-25 em; bruno-esc"uro (7,5YR 3/2, úmido); argila siltosa; modemda pequena a mé
dia blocos subangulares; firme, plástico e pegajoso; transição difusa e plana. 

IBI 35-55cm; bruno-avermelhado-escuro 15YR 3,5/4, úmido); argila siltosa; plástico 
e pegajoso. 

Raízes: abundantes no A. 

Obs.: perfil coletado úmido; 
aos 75 em da superfície in(cio de mosqueado acinzentado evidenciando gleização; 
horizonte (B) coletado a trado dificultando a observação da estrutura. 

Análises físicas e quimicas Lab.: SNLCS 181.1210/12111 

Horizonte 
Frações da Comp. granulométrica 

amostra total % ltfsa %1 

Terra Areia Areia Silte 
Cal h. Case. fina grossa fina 0,05- Argila 

Símb. Prol. >20 20-2 <2 2-0,20 0,20- 0,002 <0,002 
em mm mm mm mm 0,05 mm mm 

mm 

A 0-25 o tr 100 4 4 44 48 
IBI 35-55 o tr 100 6 5 41 48 

Argila pH (1:2,51 Complexo sortivo mE/100g 
dispersa Grau de % Silte 

em flocu- %Argila 
água lação 

H20 Na+ 
% % 

41 15 0,29 4,9 4,0 3,9 9,9 0.15 0,45 
44 29 0,85 5,0 3,7 2,7 6,0 0,11 0,53 

Complexo sortivo mE/100g Valor V c 
(sat. de lorga- N c 

ValorS I AI+++ I !_ ValorT bases) nico) % -
H+ N 

(soma) I soma) % % 

14.4 1,1 7,9 23.4 62 2,22 0,19 
0,17 

12 
7 9,3 3,7 5,7 18,7 50 1,20 

Ataque por H2S0411:1) 
e NaOH 10,8%1 % 

Si02 Si02 Al20 3 -- -- --
AI20 3 R203 Fe2o3 

Si02 Al20 3 Fe2o3 Ti02 P205 
IKil (Kr) 

21.2 10,1 9,3 1,41 3,57 2,25 1.70 
21,7 10.7 10,1 1,62 3.45 2,15 1,66 

Equiv. de 
CaC03 

% 

Sat. 
e/sódio 
1% de 

Na+ tro-
cável no 
valorT) 

100Na+ /T 

1,9 
2,8 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

C. E. do 
extrato 

Agua 
ca++ Mg++ K+ Na+ HC03-

mmhos/ 
% co3-

em 
a25'C -mE/100g-

3.4.2.30 - Plintossolo álico e distrófico 

p 
100·AJ+++ assimi-

so4 - ---- lável S +AI+++ 
ppm 

Equiv. 
de 

umid. 
% 

38,6 
36,6 

Trata-se de uma classe de solo nova, proposta e utilizada inicialmente pelo 
Serviço Nacional de levantamento e Conservação de Solos (EM8RAPA
SN LCS, 1980c), que visa a incluir os solos anteriormente classificados co
mo Laterita Hidromórfica, parte dos Podzólicos Vermelho-Amarelos plín
ticos e parte dos Hidromórficos Cinzentos. 

A conceituação dos solos desta classe está sendo estabelecida, em ca
ráter tentativo e provisório, levando-se em consideração, principalmente, 
a quantidade e profundidade de ocorrência da plintita e a característica ou 
natureza do horizonte que antecede o horizonte plíntico (Jacomine et alii, 
1982). 

Quanto à quantidade de plintita no horizonte plíntico, o requisito é que 
ocupe no mínimo 25% da área do horizonte ou suborizonte e tenha 15 em 
ou mais de espessura. A profundidade de ocorrência é variável e deve es
tar de acordo com as especificações que se seguem. 

São solos minerais formados sob condições de restrição à percolação 
de água, moderadamente, imperfeitamente ou mal drenados, ocupando 
as cotas mais baixas de superfícies planas ou suaves onduladas e que se 
caracterizam fundamentalmente por apresentar: 

A) horizonte plíntico dentro de 40 em da superfície; ou 

8) horizonte plíntico dentro de 60 em da superfície, abaixo de A2 ou de ou
tro(s) horizonte(s) subjacente(s) ao A1, de coloração variegada ou com mos
queados abundantes, de coloração conforme especificações: 

I. coloração variegada, com manchas desde alaranjadas até vermelhas ou 
com plintita insuficiente para caracterizar horizonte plíntico, e com pelo me
nos uma das cores apresentando matiz 2,5Y a 5Y; ou matiz 10YR e 7 ,5YR 
com croma usualmente inferior a 4, podendo atingir6 no caso do matiz 10YR; 
ou 

11. matriz do solo apresentando coloração amarelada até avermelhada, com 
mosqueado comum ou abundante, com pelo menos uma das cores com 
matizes e cromas especificados no item anterior; ou 

111. horizonte de coloração pálida (acinzentada, branca ou amarelado-clara), 
com matizes e cromas especificados no item I, com ou sem mosqueados 
comuns ou abundantes, de coloração desde avermelhada até amarelada; ou 

C) horizonte plíntico começando dentro de 160 em da superfície, imedia
tamente abaixo de A2 ou de outro(s) suborizonte(s) subjacente(&) ao A1, 
de cores pálidas ou pouco cromadas (brancas, acinzentadas, amarelado
claras), com ou sem mosqueado, apresentando cores com matiz e croma 
especificados no item I. 

Os solos da área em estudo, além de se enquadrarem em uma ou mais 
das especificações anteriores, apresentam B textura I sobre ou coinciden
te com o horizonte plíntico, sendo profundos ou mediana mente profundos 
e bem diferenciados. A seqüência de horizontes é tipo A, 8tpl e C, com ho
rizonte A moderado de textura arenosa ou média, às vezes cascalhenta, 
podendo ou não apresentar A2. O horizonte 8 é textura! argiloso, apresen
tando argila de atividade alta ou baixa. 

Ocorrem em áreas de relevo plano ou suave ondulado nas porções de 
cotas mais baixas do Planalto da Campanha ( Fig. 3.9). sob vegetação do 
tipo Estepe Gramíneo-L.enhosa. Ao nível de dominância são encontrados 
próximo de ltaqui e da localidade de Maçambará, nas unidades de mapea
mento PTd1 e PTd2. Em subdominância, ocorrem nas posições de baixa
da, em área de Terra Roxa Estruturada, ocorrendo a leste e sudeste de São 
Borja (TRe3). São originados de produtos de alteração de rochas erupti
vas básicas da Formação Serra Geral (Juracretáceo). 

Foram constatadas em alguns perfis e a diferentes profundidades e ho
rizontes concreções de ferro e manganês constituindo a fração cascalho, 
observando-se ainda em alguns casos inclusões de solos com concreções 
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de carbonato de cálcio. Apresentam fertilidade natural baixa, necessitan
do calagens leves e adubações regulares para um aproveitamento agrícola 
racional. Podem apresentar deficiência de água em alguma época do ano. 
São utilizados principalmente com pastagens, arroz irrigado, milho e sorgo. 

Podem ainda ocorrer na planície costeira, em áreas de relevo plano a 
suave ondulado, em cotas ligeiramente superiores às dos Planossolos. 
Desenvolvem-se de sedimentos arena-argilosos pouco consolidados das 
Formações ltapoã e Chuí, Grupo Patos, referidas ao Quaternário. São so
los arenosos na superfície, com horizonte A muito espesso, apresentan
do nítido desenvolvimento de A2. São pobres em matéria orgânica e nu
trientes disponíveis e têm baixa capacidade de troca de cátions. O horizonte 
B plíntico, de coloração acinzentada ou amarelado-pálida, sempre ocorre 
em profundidades superiores a 80 em e apresenta mosqueados grandes e 
abundantes. A área mais representativa destes solos é encontrada próxi
mo ao eixo Capivari- Mostardas, sendo a maior ocupação com campo na
tivo de cobertura rala e de baixa qualidade. São notáveis os cultivos de ce
bola e alho, necessitando neste caso de calagem leve, incorporação de ma
téria orgânica e adubações inorgânicas normais. Observam-se ainda culti
vos de milho, mandioca, batata-doce além de reflorestamento com euca
liptos. Devido à espessura do horizonte A e sua textura arenosa, não sere
comenda para estes solos cultivo de arroz irrigado, dada a grande necessi
dade de água para sua saturação. 

Ocupam, ao nível de dominância, uma área aproximada de 4.431, 7 km2, 

correspondendo a 1,64% da área total mapeada. 
Na classificação tentativa destes solos pela "Soil Taxonomy" (1975). 

os perfis a mostrados correspondem ao grande grupo Albaquult. 

PERFIL N? 01 

Descrição geral: 

Data - 28/01/81. 

Classificação ~ Plintossolo álico argila de atividade baixa abrúptico A moderado textura média cas
calhenta I argilosa cascalhenta relevo suave ondulado. Afbaquult. 

Unidade de mapeamento - PTd2. 

Localização, município, estado e coordenadas - Estrada São Borja- ltaqui a 31 km de São Borja. 
São Borja-RS. 28"56'S e 56"07'WGr. Folha SH.21·X·A. 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil- Terço superior de uma elevação com 4% de 
declive sob cobertura de campo natural. 

Altitude - 100 m aproximadamente. 

Litologia - Basalto. 

Formação geológica - Grupo São Bento. Formação Serra Geral. 

Período - Jurássico-Cretáceo. Mesozóico. 

Material de origem - Cobertura de material arenoso retrabalhado sobre produtos de alteração do 
basalto. 

Relevo local - Suave ondulado. 

Relevo regional - Plano a suave ondulado. 

Drenagem - Imperfeitamente drenado. 

Vegetação primária - Campo. 

Uso atual - Pastagem e cultura d~ arroz. 

Descrição morfológica: 

A1 

A3 

Btpl 

Clgpl 

C2gpl 

0-17 em; bruno-acinzentado-escuro (lOYR 3,5 /2, úmido) e bruno-acinzentado 
(lOYR 5/2, seco); franco; fraca a moderada muito pequena a média granular e fra
ca a moderada muito pequena blocos subangulares; friâvel, ligeiramente plástico 
e ligeiramente pegajoso; transição clara e plana. 

17·35 em; bruno-acinzentado (2,5Y 5/2, úmido), bruno-acinzentado (10YR 4,5/2, 
úmido amassado), cinzento-brunado-claro (10YR 6/2, seco); franco-cascalhento; 
fraca a moderada pequena a média blocos subangulares; friável, plástico e pega
joso; transição clara e plana. 

35-65 em; bruno-amarelado-escuro 110YR 4/4, úmido). bruno !arte (8,5 YR 5/6, 
úmido amassado), mosqueado médio abundante e proeminente vermelho-escuro 
(2,5YR 3/6, úmido), mosqueado médio comum e proeminente bruno muito escu
ro (10YR 2/2, úmido); argila cascalhenta; fraca a moderada muito pequena a mé
dia blocos subangulares, friável, plástico e pegajoso; transição clara e ondulada. 

65-120cm; bruno 17,5YR4,5/4, muito amassado), coloração variegada composta 
de cinzento llOYR 5/1, úmido), vermelho-escuro (2,5YR 3/6, úmido), bruno
amarelado llOYR 5/4, úmido); argila com cascalho; fraca média a grande blocos 
subangulares; friável, plástico e pegajoso; transição clara e ondulada. 

120·170 em+. 
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Raízes: muitas e finas no Al, comuns e finas no A3 e raras no C. 

Obs.: concreções de !erro e manganês constituindo a fração cascalho no horizonte A3 e Btpl e em 
menor proporção no C1gpl. 

Análises físicas e químicas 

Horizonte 

Simb. Prol. 
em 

A1 0·17 
A3 ·35 
Btpl ·65 
C1gpl ·120 
C2gpl ·170+ 

Argila 
dispersa Grau de 

Frações da 
amostra total % 

Cal h. 
>20 
mm 

o 
o 
o 
o 
o 

% Silte 

Case. 
20·2 
mm 

3 
22 
18 
5 
1 

Terra 
fina 
<2 

mm 

97 
78 
82 
95 
99 

pH 11:2,51 

Areia 
grossa 
2·0,20 

mm 

15 
25 
13 
4 
5 

Lab.: SNLCS 181.1346/3501 

Comp. granulométrica 
ltfsa %) 

Areia 
fina 

0,20· 
0,05 
mm 

16 
12 
8 
8 
8 

Silte 
0,05· Argila 
0,002 <0,002 
mm mm 

45 24 
38 25 
26 53 
37 51 
33 54 

Complexo sortivo mE!lOOg 

em !locu· ---

Hp _I KCIN I Mg++ l I 
%Argila 

água !ação ca++ K* Na+ 
% % 

19 21 1,88 4,9 4,0 2.7 0,8 O, 14 0,04 
21 16 1,52 5.4 3,9 0,8 0,3 0,04 0,04 
40 25 0.49 5,3 3,9 0,6 0,04 0,07 
38 25 0,73 5,5 3,9 2,5 0,9 0,07 0,07 
38 30 0,61 5,7 3,8 3,8 1,9 0,05 0,09 

Complexo sortivo mE/ 100g Valor V c 
lsat. de lorgâ. N c 

Valor S I AI+++ I l ValorT bases) nico) % 
--

H+ N 
I soma) (soma) % % 

3.7 1,2 4,4 9,3 40 1.49 0,19 
1,2 2,5 2,9 6,6 18 1,13 0,17 
0.7 5.4 3,5 9,6 7 0,86 O, 15 
3,5 3,6 2.5 9.6 36 0,27 0,07 4 
5,8 2,0 2,7 10,5 55 0,19 0,06 3 

Ataque por H2S0411 :1) Sat. 
e NaOH (0,8%)% e/sódio 

Si02 Si02 Al2o3 Equiv. de (%de 
-- -- -- CaC03 Na+ tro-

AIP3 Rp3 Fe2o3 % cável no 
Si02 Al20 3 Fe2o3 Ti02 PzOs valorT) 

IKil (Kr) 100Na+ /T 

11,1 4,9 12,1 4,79 3,85 1,50 0,63 < 1 
12,5 7,7 14,0 4,48 2,76 1,28 0,86 
25,0 17,7 13,6 3,21 2,40 1,61 2,04 
22.4 14,8 14,4 3,48 2,57 1,59 1,61 
22.2 14,0 15,8 3,65 2,69 1,57 1,39 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

p 

C. E. do 100·AJ+++ assim i- Equiv. 
extrato ca++ Mg++ K+ Na+ HC03- so4 ~ ---- lável de 

Água S +AI+++ 
mmhos/ 

% co
3 
~ ppm umid. 

em % 
a 25°C -mE!lOOg-

24 < 1 22,5 
68 < 1 25,6 
89 <1 28,7 
51 <1 26,3 
26 < 1 27.7 

AMOSTRA EXTRA N? 114 

Descrição geral: 

Origem - I Fundação de Economia e Estatística, 1978) Perfil n?' P7 - Projeto litoral Norte. 

Classificação original - Planossolo plíntico. 

Classificação atual - Plintossolo álico argila de atividade baixa abrúptico A proeminente textura 
arenosa/média relevo plano. Albaquult. 

Unidade de mapeamento - PTa. 

Localização, município, estado e coordenadas - Trincheira aberta na margem direita da antiga es
trada Capivari-Cidreira, 10,8 km de Capivari e a 300m do entroncamento com a nova estrada 
Capivari-Cidreira-Pinhal. Osório-RS. 30"09'S e 50"25'WGR. Folha SH.22·Z·A. 



Situação, declive e cobertura vegeta1 sabre o perfil - Topo piano de suave elevação com variação 
de declividade de O a 3%. 

Altitude - Menos de 30m. 

Litologia - Sedimentos arenosos inconsolidados. 

formação geológica - Grupo Patos. formação Chul. 

Periodo - Pteistoceno. Quaternário. 

Material de origem - Produto de alteração de sedimentos arenosos. 

Relevo local - Plano. 

Relevo regional - Plano a suave ondulado. 

Erosão - Nula e ligeira. 

Drenagem - Imperfeitamente drenado. 

Vegetação primária - Campo nativo e bosques de eucalipto. 

Uso atual - Pastagem natural. 

Descrição morfológica: 

A11 0-35 em; bruno-escuro {10YR 3/3. úmido), bruna I10YR 5/3, seco); areia; grãos 
simples e fraca grande blocos subangulares; poros muito pequenos e comuns; friá· 
vel, não plástico e não pegajoso; transição difusa e plana. 

A12 35-75 em; bruno-amarelado·escuro (lOYR 4/4, úmido!; areia; grãos simples; po
ros muito pequenos e comuns; muito friável, não plástico e não pegajoso; transi
ção clara e ondulada. 

A21 75-110cm; bruno-amarelado 110YR 5/8, úmido), mosqueado comum. pequeno dis
tinto, vermelho (2,5YR 4,5/8, úmido); areia; grãos simples; poros pequenos e co
muns; solto, solto, nao plástico e não pegajoso; transição clara e plana. 

A22 110-120 em; bruno-amarelado-claro {10YR 6/4, úmido!, mosqueado comum, pe
queno distinto vermelho (2,5YR 4/8, úmida}; areia; grãos simples, poros peque
nos e comuns; solto, solto, não plástico e não pegajoso; transição abrupta e plana. 

B2pl 120·150cm'; bruno-claro-acinzentado I10YR 6/3, úmido); mosqueadoabundar.
te, grande proeminente bruno-amarelado (10YA 5/6, úmido} e vermelho 
{2,5YA 5/81; franco-argílo-arenoso; fraca média e grande blocos subangulares e 
angulares; poucos poros médios; friável, ligeiramente pegajoso. 

Raizes: abundantes no A11, muitas no A12, comuns no A21, raras no A22, ausentes no B2pl. 

Análises físicas e químícas 

Horizonte 

Simb. 

A11 
A12 
A21 
A22 
B2pl 

Argila 
dispersa 

em 
água 

% 

2 
2 
2 

Prol. 
em 

0-35 
-75 
-110 
-120 
-150+ 

Grau de 
flocu-
!ação 

% 

75 
75 
71 

100 
100 

Frações da 
amostra total % 

Calh. 
>20 
mm 

%Si/te ---
%Argila 

0,25 
0,25 
0,30 

0,10 

Case. 
20·2 
mm 

Terra 
fina 
<2 

mm 

100 
100 
100 
100 
100 

pH 11:2,51 

H20 I KCIN 

5,9 4.2 
5,3 4,3 
5,5 4,5 
5,5 4,5 
5,1 3,9 

Complexo sortivo mEI100g 

Valor S I AI+++ I 
(soma) 

H+ I ValorT 
(soma) 

0,32 0.47 1,46 2,25 
0,10 0,47 1,12 1,69 
0,06 0,11 0,57 0,68 
0,07 0,00 0,14 0,21 
0,23 2,12 1,79 4,14 

Lab.: UFRGS 

Comp. granulométrica 
ltfsa %1 

Areia 
grossa 
2-0,20 

mm 

12 
14 
11 
22 
10 

Areia 
fina 

0,20· 
0,05 
mm 

78 
76 
80 
74 
66 

Complexo sortivo 

ca++ l Mg++ l 
0,15 0,12 
0,05 0,03 
0,05 0,01 
0.05 0,01 
0,08 0,11 

Valor V c 
(sat. de (orgã-
bases) nico) 

% % 

14,0 0,6 
6,0 0,0 
9,0 0,0 

33,0 0,0 
5,5 0,0 

Silte 
0,05· 
0,002 
mm 

2 
2 
2 

Argila 
<0,002 

mm 

8 
8 
7 
4 

22 

mE/100g 

K+ 

1 
Na+ 

0,05 o 
0,02 o 
0,01 o 
0,01 o 
0,04 o 

N c 
% -

N 

Ataque por H2S041d ~ 1.471 

e Na2C03 i5%1% 

Si02 Si02 -- --
Alz03 Rz03 

Si02 Aiz03 Fez03 Ti02 PzOs 
IKil !Krl 

Pasta saturada Sais solúveis !extrato 1 :5} 

C.E. do 
extrato ca++ Mg+-+ K+ Na+ HC03 - so. . Agua 

mmhos/ 
% co3 • em 

a 25'C --mE/100g-

3.4.2.31 - Glei Húmico distrófico e eutrófico 

Sat. 
e/sódio 

AI20 3 Equiv. de 1% de 
-- CaC03 Na+ tro-
Fe2o3 % cável no 

valor TI 
100Na+ /T 

lOO·AI+++ 
----
S +AI++,+ 

59 
82 
65 
o 

90 

p 
assimi-
lável 
ppm 

3,6 
1,8 
1,8 
1,8 
2.4 

o 
o 
o 
o 
o 

Equiv. 
de 

umid. 
% 

Esta classe compreende solos hidromórficos que se caracterizam pela pre
sença de um horizonte glei dentro de 60 em da superfície. Este horizonte 
é formado em condições de excesso de umidade, temporário ou perma
nente, resultando em cores de redução acentuadas, comumente cinzen
tas ou cinzento-oliváceas. 

Apresentam seqüência de horizontes do tipo A e Cg, com ou sem des
continuidade litológica, horizonte A do tipo chernozêmico ou moderado, 
e teores de carbono orgânico comumente superiores a 4% nos primeiros 
20cm. 

São solos medianamente profundos, mal drenados e com permeabili
dade muito baixa. Apresentam argila de atividade alta e usualmente textu
ra argilosa no horizonte subsuperficíal. A maioria dos perfis observados são 
eutróficos, com médios a altos valores da soma e saturação em bases. 

Ocorrem como unidade simples e como solo dominante ou subdomi
nante em associações com Glei Pouco Húmico, Cambissolo eutrófico e So
los Orgânicos. Sua área de ocorrência restringe-se às porções deprimidas, 
sujeitas a inundações, e margens dos cursos de água, principalmente ao 
longo da faixa litorânea, sendo desenvolvidos sobre sedimentos do 
Quaternário. 

Os principais fatores limitantes à utilização destes solos dizem respeito 
às suas más propriedades físicas e drenagem restringida, uma vez que o 
lençol freático se mantém geralmente muito próximo ou à superfície. Po
dem no entanto ser utilizados com culturas adaptadas às condições de umi
dade, como arroz de várzea, com bons resultados. Em situações nas quais 
a drenagem artificial constitua prática economicamente viável, podem ser 
cultivados com culturas anuais de verão com bons rendimentos, sendo muito 
recomendáveis para produção de hortaliças. Na prática estas condições vêm 
sendo observadas, a nível empresarial, na cultura de cana-de-açúcar em 
áreas localizadas. 

Ocupam, em dominância, uma área aproximada de 679,5 km2, corres
pendendo a 0,25% da área total mapeada. 

3.4.2.32 - Glei Pouco Húmico distrófico e eutrófico 

São solos que apresentam características semelhentes aos da classe an
terior, diferenciando-se daqueles pela menor espessura e mais baixos teo
res de carbono no horizonte superficial ( < 4%). 

Mostram seqüência de horizontes do tipo A e Cg e presença de hori
zonte glei dentro de 60 em da superfície. Freqüentemente foram observa
dos nesta classe solos com gradiente textura! bem pronunciado, porém não 
suficiente para caracterização de mudança textura! abrupta. 

De um modo geral apresentam argila de atividade alta e textura argilo
sa ou média nos horizontes subsuperficiais, sendo o horizonte A do tipo 
moderado ou chernozêmico. Ocupam áreas planas e mal drenadas e são 
desenvolvidos de sedimentos do período quaternário. 
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Os solos com fertilidade mais baixa ( distróficos) foram constatados ao 
sul do Estado de Santa Catarina, nas proximidades de Tubarãó e Araran
guá, podendo ocorrer como unidade simples ou em associação com ou
tros solos. 

Os solos mais férteis foram observados nas várzeas dos principais rios 
que cortam a Depressão Central Gaúcha, como lbicui, Jacu! e seus afluen
tes, ressaltando-se sua ocorrência como subdominante na unidade Pl..e2. 
Em caráter dominante foram também encontrados ao longo dos rios Bu
tui, lcamaquã e do arroio Urucutal. 

Igualmente são solos que têm sua utilização limitada pela má drenagem. 
Podem ser naturalmente aproveitados para a produção de arroz inundado, 
ou a produção de hortaliças quando artificialmente drenados. 

Ocupam a nível de dominância uma ârea aproximada de 1.555,9 km2, 
correspondendo a 0,58% da ârea total mapeada. 

Na classificação tentativa pela "Soil Taxonomy" (1975), o perfil amos
trado corresponde ao grande grupo Fluvaquent. 

PERFIL N? 2 

Oescriçi!o geral: 

Origem - IMA. Oivis!lo de Pesquisa Pedológica, 1973) Perfll RS-45. 

ClassificaçDo original - Glei Húmico eutrófico textura argilosa relevo plano substrato sedimentos 
do basalto. 

ClassificaçDo atual - Glei Pouco Húmico eutrófico argila de atividade alta A moderado textura ar· 
gilosa relevo plano. Ftuvaquem. 

Unidade de mapeamento - HGPe. 

LocalizaçSo. municlpio, estado e coordenadas - Estrada SUo Borja-Butul a 11 km de Silo Borja. 
Sao Borja·RS. 28°44'5 e 56°06'WGr. Folha SH.21-X-A, 

SituaçDo, declive e cobenura vegetal sobre o perfil - Trincheira em área de relevo plano sob cober
tura de campo modificado, formado por gramfneas, maria-mole e gravatá. 

Altitude - 59 m. 

Litologia - Sedimentos de basalto. 

Formaçi!o geológica - Grupo SUo Bento. Formação Serra Geral. 

Perlodo- Jurássico-Cretáceo. Mesozóico. 

Material de origem - Produtos da decomposiçi!o de sedimentos argilosos do basalto. 

Relevo local - Plano. 

Relevo regional - Plano. 

Drenagem - Muito mal drenado. 

VagetaçDo primária - Cempo modificado (antropismo em Area de Vagetaçi!o Pioneira). 

Uso atual - Arroz. 

OescriçDo morfológica: 

A 

Clg 

0-15 em; cinzento-escuro (10YR 4/1, úmido). bruno-escuro (10YR 3/3, úmido amas
sado), mosqueado pequeno, pouco e distinto, bruno-amarelado-escuro 110YR 4/4, 
úmido); argila siltosa; fraca pequena e média blocos subangulares; pouco poroso 
com poros muitos pequenos; firme. plástico e pegajoso; transição clara e plana. 

15-30 em; cinzento-escuro IIOYR 4/1. ümidol, bruno-escuro 110YR 3/3, úmido 
amassado), mosqueado pequeno, proeminente e abundante, bruno forte (7 ,SYR 
5/6, úmido); argila siltosa; fmca média blocos subangulares; cerosidade fraca e 
pouca; pouco porOso com poros muito pequenos; plástico e pegajoso; transição 
clara e plana. 

C2g 30-85 em•; (<Igual, cinzento (10YR 5/1, úmido), bruno-acinzentado-escuro (10YR 
4/2, úmido amassado); mosqueado grande, proeminente e abundante, bruno
amarelado (10YR 5/6, ümido); argila; fmca mádia e grande blocos subangulares; 
cerosidade forte e abundante apresentando sfickensides; não poroso; muito plás
tico e muito pegajoso. 

Raizes: abundantes no A, comuns no C1g, raras no C2g. 

Análises físicas e químicas 

Frações da Horizonte 
amostra total % 

Símb. 

A 
C1g 
C2g 

Prof. 
em 

0-15 
-30 
-as+ 

Calh. 
>20 
mm 

o 
o 
o 
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Case. 
20-2 
mm 

Terra 
fina 
<2 

mm 

99 
99 
99 

Areia 
grossa 
2-0,20 
mm 

4 
5 
5 

Lab.: SNLCS (34.461/463) 

Comp. granulométrica 
ltfsa %1 

Areia 
fína 

0,20-
0,05 
mm 

3 
2 
2 

Silte 
0,05-
0,002 
mm 

52 
40 
36 

Argila 
<0,002 
mm 

41 
53 
57 

Argila 
dispersa 

em 
água 

% 

24 
36 
45 

pH (1:2,51 
Grau de %Silte 
flocu- ---

H20 I KCIN 
lação %Argila 

% 

42 1,26 4,8 3,6 
31 0,75 4,9 3,7 
20 0,63 6.7 5.2 

Complexo sortivo mE/100g 

Complexo sortivo 

ca++ I Mg++ I 
10,3 
17,2 
24.7 

Valor V 

4,5 
7,2 
9,9 

c 

mE/100g 

K+ 

0,21 
0,07 
0,09 

N 

l Na+ 

0,13 
0,13 
0.14 

c (sat. de (orgã-
Valor S l AI+++ 1 H+ T ValorT bases) nico) % N 
I soma I I soma) % % 

15,1 
24,6 
34.8 

2,9 7,0 25,0 
1,7 5,2 31,6 
o o 36.9 

60 
78 
94 

1,43 
0,67 
0,36 

0,12 
0,06 
0,03 

12 
11 
12 

Ataque por H2S04(d = 1,471 Sat. 

Si02 

20,9 
23,9 
25.0 

e Na2co3 (5%) %-

A1203 

9,0 
12,0 
12,3 

Fe203 

11,3 
13,0 
13.5 

Ti02 

2,63 
2,53 
2,63 

Si02 --
A1203 

P205 
iKil 

0,05 3,95 
0,03 3,37 
0.02 3,45 

Si02 
--
R203 

(Krl 

'2,19 
2,00 
2,03 

Ai2o3 --
Fe2o3 

1,24 
1,46 
1,44 

Equiv. de 
CaC03 

% 

e/sódio 
(%de 

Na+ tro~ 
cável no 
valorT) 

100Na + /T 

<1 
<1 
<1 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

C.E. do 
extrato Água ca++ Mg++ K+ Na+ HC03-

mmhos/ % co3• 
em 

a25°C -mE/100g-

so4 • 

•100·AI+++ 
----
S + AJ+++ 

16 
6 
o 

p 
assími-
lável 
ppm 

2 
2 
2 

Equiv. 
de 

umid. 
% 

34 
36 
42 

Análise mineralógica: 

A 

Clg 

C2g 

Areias grossa e fina - 60% de concreções ferruginosas. concreções mangano
sas, concreções hematlticas, fragmentos de sllica, quanzo hialino, com as faces 
bem desarestadas, concreções magnetlticas; 40% de detritos. 

Areias grossa e fina - 80% de concreções manganosas. concreções límonfticas, 
concreções ferruginosas, quartzo híalino com as faces bem desarestadas, mag
netita, ilmenita magnética; 20% de detritos. 

Areias grossa e fina - 85% de magnetita, concreções hematlticas, concreções 
limonlticas, ilmenita magnética, detritos; 5% de quanzo hialino com as faces bem 
desarestadas, uns com verniz ferruginoso, outros leitosos. 

3.4.2.33 - Glei Húmico Solódico 

São solos que apresentam características similares aos solos da classe Glei 
Húmico, anteriormente definida, diferindo fundamentalmente daqueles por 
apresentarem saturação com sódio trocável entre 6 e 15% no complexo de 
troca, daí evidenciando o carâter solódico. 

A seqüência de horizontes é do tipo A e Cg e quase sempre ocorre des
continuidade litológica. O horizonte glei, ou camada de gleização, encontra
se próximo à superfície nestes solos, sendo de textura argilosa ou média, 
com altos teores de silte. e a estrutura é prismâtica ou em blocos subangu
lares. O horizonte A é do tipo moderado e os teores de carbono são ligeira
mente superiores a 4,0%. 

São encontrados em áreas deprimidas da planície costeira sujeitos a inun
dações freqüentes e desenvolvem-se de sedimentos lacustres referidos ao 
período quaternário. 

As principais áreas de ocorrência situam-se na borda das lagoas dos Qua
dros e da Fortaleza, próximo a Tramandai e Pinhal, lagoa do Peixe, próximo 
a Mostardas, e na margem das lagoas Mirim e Mangueira. 

As limitações destes solos relacionam-se à sua má drenagem, tendo em 
vista que o lençol freático se mantém à supeficie na maior parte do ano. 
Outras limitações dizem respeito às más propriedades físicas e à presença 
de teores de sódio elevados. 



São mais utilizados com pecuária, observando-se, localizadamente, 
áreas que foram drenadas com produção de arroz irrigado. 

Ocupam área aproximada de 1.520,6 km2, correspondendo a 0,56% da 
área total mapeada. 

Na classificação tentativa pela "Soil Taxonomy" (19751, o perfil amos
trado corresponde ao grande grupo Haplaquo/1. 

PERFIL N~45 

Descriçlo ge<al: 

Origem - !MA. Oivisllo de ~uisa Pedológica, 19731 ~~ RS·163. 

Classificaçio original - Gloi Húmico outróflco toxture argilosa relevo plano substrato sedlmontos 
costeiros reeentes. 

Classificaçio atual - Glei Húmico Solódico argíla de a tividade alta A moderado toxture muito orgi· 
losa relevo plano. Haplaqvo/11. 

Unidade de mapeamento - HGHS2. 

Localização, municlpio, estado e coordenadas - 3 km de Capao de Canoa na est111de quoli~Ja a 
BR-101. Tramandai·RS. 29'47'S o 50'04WGr. folha SH.22·X·C. 

Situaçio, declive e cobenura vegetal sobre o perfO - Trinche Ire em érea do relevo plano sob cobor· 
tura do campo. 

Altitude - Menor que 10m. 

Utologia - Oep6sitos lacustres. 

Periodo - Holoceno. Ouaternério. 

Material de origem - Depósitos argilo·sütosos recentes. 

Ro..wo local - P1ano. 

ReleVO regional - Plano. 

Drenagem - Mal drenado. 

Vegotaç§o priméria - Vogetaçio Pioneira da Influência Marinha. 

Uso atual - Pastagem. 

Oowiçlo morlo16gica: 

A11 0·20 em; preto IN OI, úmido I; mosqueado ocro em torno das rel;tes; muito argilo· 
so; forte gtande prismética; POUCO poroso; muito duro. muíto firme. plástico e pe· 
gajoso; tnmslçêo difusa e plana: raizes abundantes. 

A12 20-38 em; pr81o (10YR 2/1, úmido!; muito argiloso; fone grande prismática; pou· 
co poroso; muito duro, muito finno. muito J)lastico e pogejoso; transiçio abrupta 
e plana; raizes poucas. 

Cg 38-47 em; b<uno·acinzpntado (10YR 5/2, úmido I; argila; moderado grande blocos 
subangufates e angulares; cerosidade fraca o comum; pouco poroso; firme. muito 
plêstico e mu~o pegajoso; transiçio abrupta e plana; ral- raras. 

li C 47·80 em ... ; branco (10YR 8/1, úmido); sem estrutura; so~o. nlo plâstico e nlo 
pegajoso. 

Análises físicas e quimicas 

Horizonte 

Simb. 

A11 
A12 
Cg 
li C 

Argila 
dispersa 

em 
água 

'*' 
61 
n 
56 
1 

Prol. 
em 

0·20 
-38 
-47 
.eo+ 

Grau de 
flocu· 
laçao 

'*' 
14 
3 
5 

ru 

Frações da 
amostra total % 

Calh. 
>20 
mm 

o 
o 
o 
o 

%Silto 

%Argila 

0.39 
0.24 
0.29 
0,33 

Case. 
20-2 
mm 

o 
o 
o 
o 

Terra 
fina 
<2 

mm 

100 
100 
100 
100 

pH (1:2, 5) 

H20 I KCIN 

5,3 
7.1 
7,6 
8.6 

4.6 
5,6 
6,0 
8,.2 

Areia 
grossa 
2.0.20 
mm 

o 
o 
o 
3 

Lab.: SNLCS (6.318/3211 

Comp. granulométrica 
ltfsa%1 

Areia 
fina 

0.20-
0,05 
mm 

1 
2 

24 
93 

S~te 
0,05-
0.002 
mm 

28 
19 
17 
1 

Argila 
<0,002 

mm 

71 
79 
59 
3 

Complexo sonivo mE/100g 

ca• • 

14,5 
17.5 
12,8 
0.8 

I Mg ++ I 
10.4 
12,1 
9.7 
0,5 

K• 

0.30 
0,38 
0,38 
o.oa 

I Na + 

3.45 
6, 15 
5,03 
0.58 

Complexo sonivo mEl 100g 

Valor S I AI+•+ I 
!soma I 

H+ I ValorT 
(soma) 

28.7 
36.1 
27.9 

2.0 

o 
o 
o 
o 

9,3 
o 
o 
o 

Ataque por H2S041d; 1,471 
e N"2C03 !5%1 % 

38.0 
36,1 
27,9 

2,0 

Valor V 
(sat.de 
bases) 

'*' 
76 

100 
100 
100 

Si02 Si02 - - --
A~03 R20 3 

c 
(O<Qt· 
nico} 

'*' 
4.40 
1, 19 
0,68 
o.oa 

AI203 - -
F"203 

N 

'*' 
0,46 
0,17 
0,10 
0,02 

Equiv. de 
CaC03 

'*' 

c --N 

10 
11 
7 
4 

Sat. 
e/sódio 
!%de 

Na• tro .. 
cilvelno 
valorT) Si02 Al20 3 Fe20 3 no2 P205 

!Kil !Krl 100Na+ / T 

44,3 
42.0 
22.0 
20.0 

15,5 
16,5 
10,9 
10,0 

Pasta saturada 

c. e. do 
extrato 

Agua 
mmhos/ 

'j(, 
em 

azs•c 

5,3 
6.4 
5.4 
0.8 

0,91 
1, 14 
1.35 
0.17 

0,04 4,84 
0,03 4,33 
0,02 3,43 
om 3.40 

Sais solúveis (extrato 1:51 

3,98 4.59 
3,47 4.05 
2,61 3,16 
3.23 1,96 

100·AI +,.. -t-
ca++ Mg ++ K• Na• HCo3 • so.- - ---

S + AI++• 
co3• 

+--mE/100g-

24 
o 
o 
o 

3.4.2.34 - Glei Pouco Húmico Solódíco 

p 

assíml· 
lável 
pprn 

4 
1 
1 
3 

9,0 
17,0 
18,0 
29,0 

Equiv. 
de 

umid. 
% 

61 
80 
64 
4 

São solos que constituem parcela especial dentro da classe dos solos Glei 
Pouco Húmico, por apresentarem, além das caracteristicas definidoras desta 
classe, caráter solódico e gradiente textura! elevado. Admitiu-se, portan
to, a presença do horizonte B textura! (sem mudança textuml abrupta), po
rém com precedência taxonOmica ao horizonte glei, que aparece dentro de 
60 em da superfície (EMBRAPA-SNLCS, 1980al. 

São encontrados nas proximidades da lagoa Mirim, em áreas de relevo 
plano, sendo desenvolvidos de sedimentos da Formação Chui, referida ao 
Quaternário. 

Ocupam área de aproximadamente 2.202,6 km2, correspondendo a 
0,81% da área total mapeada. 

Foram classificados tentativamente pela "Soil Taxonomy" (19751 no 
grande grupo Ochraqualf. 

PERFILN~94 

Oescriçao geral: 

Dato - 31/3/1967. 

Origam - (Sombroek e/ aW, 1970l Perfi14 (6 Vllll . 

Classificaçio original - FAO - Ocl>rlc Planic G/e.yso/; Americana (7~) - IVJrlc Ochraqva/f. 

Classificaçio atual - Glei Pouco Húmlco Solódico argila de a tividade alta planossólico A modera· 
do textura média relevo plano: Ocl>mquolf. 

Unidade de mapeamento - HGP$1 

Locatiz.êçao, municlpio, estado e coordenados - Mosaico G12. foto: ano de 1964. Eac. 1:60.000. Fx 
237A, n~ 18757. Arrolo Grande-AS. 32'25'S e 52' 56WGr. folha SI.Z2·V·A. 

Situaçllo. declive o eobenura vegetal sob<& o perf~ - Coletado em 6ree plana em rasteva de arroz 
sob cobenura de gramfn-. 

Altilude - 6m. 

Litologia - Sedimentos arano-argllosos pouco consolidados. 

Patfodo - P1eistocano. Ouatarnério. 

Material de O<igern - Sedimentos arano·argilosos. 

RelevO local - Plano. 
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Relevo regional - Plano. 

Drenagem - Muito mal drenado. 

VegelaÇio prim6ri& - Areas Antr6picas em Arees de Vegetaçlo Pioneire. 

Uso atual - Cultura de arroz em rotaçlo com pastagem. 

Oescriç3o morlológica: 

Ap ~12 em; bruno-acinzentado-escuro IIOYR 4/2, úmido), cinzento·brunado·claro 
(IOYR 6/2, seco); franco; grlos simples; macio, muito friável, ligeiremento plésti· 
co e ligeiremento pegaíoso; tn~nsiçlo clare e plana. 

A3 12-21 em; bruno-acinzentado muito escuro 110YR 3/2, úmido I, ciruento-brunado
claro UOYR 6/2, aecol. mosqueado bruno-amarelado 110YR 5/ 61 pouco. peque
no e proeminente; franco; fraca muito grende maciça tendendo a prismética. po· 
ros comuns e muito -oe: duro, extnl!n8mento &me. pléstico e pege_joso; tran· 
siçlo clara e p lana. 
Obs.: mine<&is muito poucos, redondos, cascalhos de quartto. 

81 21-31 em; cinzento.....curo (IOYR 411, úmido), cinza.claro (10YR 6/1. seco). mos· 
queedo bruno-amarelado (10YR 5/6) pouco, pequeno o proeminente; franco; fr&
cemuitogrendemaciçatendendoeprism6tlca; poroscomunsemuitopequenos; 
extremamente duro, extremamente fmne, pl6stico e pegajoso; traMíçlo clara e 
plana. 
Obs. : minet~~is muito poucos, cascalhos de quartzo. 

821 31-46em; pretonOYR 2/1, úmido e saco I; franco-argboso; moderadag~andepris· 
m6tlca; cerosldade moderada e comum. 1'8110Stimentos foscos abundentes; ~ 
comuns muito pequenos e pequenos; extremamente duro, extremamente firme, 
pléstlco e pegajoso; transiçlo gredual e ondulada . 

822 46-66 em; prelo !5Y 2/1, IJmido o aecol; franco·argiloso; forte gn~nde prism6tica; 
cerosidade moderada e comum; ..-timentos foscos abundantes, rnoclelllclo; po· 
ros comuns muho pequenos e pequenos; extremamente duro. extremamente fir
me, muito pléstico o muito pegajoso; transiç.lo clara e plana. 

6&106 em; cinzento-escuro (5Y 4/1, úmido e Me<>), mosqueado bruno-amarelado 
UOYR 5/6) comum, grande e proeminente, olMo (5Y 5/4) pouco, médio e proemi· 
nente; franco·arg~oso; moderada médie prism6tica tendendo a forte grande blo· 
<:os angulares; cerosidade moderada e comum; niSV8stimentos foscos poucos, mo
deteclos; poros poucos e muito pequenos; muito duro, fome. muito pl.istico e muito 
pegajoso; transiçlo gradual e plana. 
Obs.: concreçôes de manganés muito poucas e pequenas. 

106-110 em+; clnzento-<>liv6ceo-claro (5Y 6/2 úmido), mosqueado abundante, 
9'11ndeeproem;""'"' bruno-amarelado 110YR5/6); franco-argiloso; porosoomuns 
e muito pequenos; r.-me, muito pl6stico e muito pegajoso. 
Obs.: mlne<aismuito poucos, arestaclos, cascalhos de quartzo, concroçl5esdoferro 
e manganés poucos pequenos e grande. 

Raizes: abundantes no Ap; muitas no A3 e 81; comuns no 821 e raras no 822, 83g e Cg. 

Anâlí$4!$ fisieas e qulmiC&$ 

Hotizonte 

Areia 
Calh. Case. muito 

Sfmb. 
Prol. 

~2 2~.2 grossa 
em 

em em 2-1 
mm 

Ap ~12 2,9 
A3 ·21 3,5 
81 ·31 ~.o 
821 -46 2,8 
822 -65 2,3 
83g ·106 2.2 
Cg -110" 3.4 

Granulometrla% 

Areia 
muito 
fina 

0 ,1-0,05 
mm 

21,8 
19,6 
21,0 
15.0 
15,6 
12,4 
17,3 

Silte 

o.os.l 0.02. 
0,002 0 ,002 
mm mm 

38,6 
40,2 
34,7 
33,4 
30.4 
30,2 
30,0 
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Argila 
nat. 

Argila '!E. 
<0,002 

mm 

16,4 6.0 
18,5 6,1 
21,4 5,4 
30,4 9 ,9 
35,8 13,2 
39,6 18,7 
3t,O 16,3 

Lab. : SUDESUL (383/3891 

Granulometria % 

Areia grossa 

1~.512~.2 
rnm mm 

7,4 
7.3 
7, 1 
5,8 
5,2 
5,6 
6,9 

Grau 
detlo · 
culaç:lo 

% 

64 
(J7 

75 
66 
63 
53 
46 

17,t 
17.3 
15,6 
15,9 
12,4 
12,5 
16.0 

Silte 
(0,05-
0 ,0021 --
Argila 

2,3 
2.2 
1,6 
1,1 
0,9 
0,8 
1,0 

Areia Areia fina 
média 

0.&- 0,25-1 0,2· 1 0,2· 
0,25 o. 1 0,02 0,05 
mm mm mm nvn 

5,2 7,7 43,3 
5.0 5,9 41,2 
5, 1 7,7 39,3 
4,3 8,0 30,9 
4,0 6,7 29.5 
3,6 6,4 28,4 
4,7 6,7 34.6 

Ataque por H~04 '!lo 

Si02 Ar20 3 Fe2o3 

ca •2 Mg•2 K+ Na + 51 52 

NH. I KCI NHc I KCI NH. I HCI NH. I HCI NH4 KCI e 
OAc OAc OAc OAc OAc HCI 

5,2 2 ,8 0,2 0,4 8,6 
5.1 3,2 0,1 0,3 8.7 
6.4 4.0 0,1 0,4 10,9 
9,3 6,0 0,2 0,9 16,4 

11,4 6.6 0,2 1,1 19,3 
11,1 7,3 0,3 1,5 20,2 
8,2 6,7 0.3 1,4 16,6 

Complexo sortivo mE/100g 

Acidez 
T v 

100 -AI+l 100- AI+J AJ+3 T Mat. % trocâvel 
coloidal At +l+S1 Al +l+S2 

KCI pH81 pH7 pH8 J pH7 pHB .I pH7 pH8 I pH7 

0,1 12,1 6,5 20,7 15. t 42 57 o 
o 8,8 4,7 17,5 13,4 50 65 o 
o 10.2 3,8 21 . 1 14,7 52 74 o 
o 10.8 3,6 27,2 20,0 60 82 o 
o 10,3 3,0 29,6 22,3 65 87 o 
o 10,9 3,8 31,1 24.0 65 84 o 
o 9,3 2. 1 25,9 18.7 64 89 o 

3.4.2.35 - Areias Quartzosas Hídromórficas Húmícas éticas 

Compreendem solos imperfeitamente a mal drenados, essencialmente 
quartzosos e de textura arenosa. 

Apresentam seqüência de horizontes A e C. O horizonte A, de aproxi
madamente 30 em de espessura, tem teores de carbono superiores a 5%. 
Segue-se o horizonte C de cores acinzentadas ou bruno-amareladas nos 
matizes 5YR a 10YR, geralmente com mosqueados. 

São solos profundos a medianamente profundos que apresentam len· 
çol freático próximo à superficie, conferindo-lhes caracterlsticas de 
hidromorfismo. 

Os altos teores de carb~no orgênico no hori~~nte A proporcion9.m a_tta 
capacidade de troca de cát1ons na parte superf1c1al, sendo a mesma ba1xa 
no horizonte C. Apresentam baixa fertilidade natural, com pequenos valo· 
res de saturação e soma de bases e elevados teores de alumlnio trocável. 

São encontrados na ptanicie costeira, sob Vegetação Pioneira de tnfluên· 
cia Marinha, com pastagem nativa muito pobre, acarretando baixa lotação 
com pecuária de corte. 

AJ> propriedades qulmicas e físicas destes solos limitam o seu aprovei
tamento com culturas anuais, sendo recomendada sua utilização com re
florestamento, além da pastagem natural, tendo em vista a possibilidade 
de alagamentos constantes e a baixa capacidade de retenção de nutrientes. 

Ocupam área aproximada de 830,7 km2, correspondente a 0,32% da 
área total mapeada. 

Na classificação tentativa pela "Soil Taxonomy" (1975), o perfil cole
tado corresponde ao grande grupo Psammaquent. 

PERFIL lli! 47 

Oescriç!o geral: 

Origem - (MA. Divisao de Pesquisa Peclológíca, 19731 Perfil RS-162. 



Classificação original - Areia Quartzosa Hidromórfica distrófica relevo plano substrato sedimen~ 
tos costeiros recentes. · 

Classificação atual - Areia Ouartzosa Hidromórfica Húmica élica relevo plano a suave ondulado. 
Psammaquent. 

Unidade de mapeamento - HA0Ha2. 

Localização, municfpio estado e coordenadas - Estrada Terra de Areia- Curumim, a 1 km de Cu
rumim. Osório-AS. 29°48'S e 49°57'WGr. Folha SH.22-X-C. 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Trincheira em érea de pequenas elevações 
e depressões sob cobertura de campo. 

Altitude - Menor que 10m. 

Litologia - Sedimentos costeiros recentes. 

Perfodo - Holoceno. Ouaternério. 

Material de origem - Depósitos marinhos arenosos. 

Relevo local - Plano. 

Relevo regional - Plano a suave ondulado. 

Drenagem - Imperfeitamente drenado. 

Vegetação primé.ria - Vegetação Pioneira de Influência Marinha. 

Uso atual - Pastagem nativa muito pobre. 

Oescriçi!o morfológica: 

A1 0-20 em; preto (N2/, úmido); mosqueado claro de grilos de areia lavados; areia fran
ca, fracamente cimentada que se quebra em fraca média e grande blocos engula~ 
res; pouco poroso; friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; transi~ 
ção abrupta e ondulada; raizes abundantes. 

c 20-80 em; (lençol freático); coloraçAo variegada composta de bruno-amarelado
escuro 110YR 3/4, úmido( e bruno-amarelado (10YR 6/4, úmido); areia; grilos sim
ples; solto, solto, não plástico e não pegajoso. 

Análises físicas e químicas Lab.: SNLCS 16.316/3171 

Horizonte 

Simb. 

A1 
c 

Prol. 
em 

0-20 
-80 

Frações da 
amostra total % 

Calh. 
>20 
mm 

o 
o 

Case. 
20-2 
mm 

o 

Terra 
fina 
<2 

mm 

100 
100 

Areia 
grossa 
2-0,20 
mm 

7 
21 

Comp. granulométrica 
(tfsa %1 

Areia 
fina 

0,20-
0,05 
mm 

72 
76 

Silte 
0,05-
0,002 
mm 

13 
1 

Argila 
<0,002 

mm 

8 
2 

Argila pH (1:2,51 Complexo sortivo mE/100g 
dispersa Grau de % Silte 

em flocu- ---

H20 I KCIN I Mg++ I água lação 
%Argila 

ca++ 
% % 

1 
o 

88 
100 

16,3 
0,50 

4,0 
5,2 

Complexo sortivo mE/100g 
\ 

3,6 
4,3 

0,8 0.4 
0,2 

Valor V c 
(sat. de (orgâ-

Valor S I AI+++ I I ValorT bases) nico) H+ 
I soma I I soma I % % 

1.4 
0,3 

Si02 

4,0 
1,0 

3,8 
0,3 

15,6 
1,5 

Ataque por H2S041d ~ 1.471 

e Na2C03 15% I % 

Al20 3 

1,5 
0,5 

Fe20 3 

0,3 
0.4 

Ti02 

0,21 
0,07 

20,8 
2,1 

Pp5 

Si02 
--
AIP3 

(Kil 

0,04 4,52 
0,01 3,40 

14 

Si02 --
R203 

(Kr) 

4,12 
2,00 

5,47 
0,28 

A120 3 
--
Fep3 

7,74 
1,96 

K+ 

0,07 
0,02 

N 
% 

0.41 
0,03 

Equiv. de 
CaC03 

% 

I 
Na+ 

0,13 
0,04 

c 
--

N 

13 
9 

Sat. 
e/sódio 
(%de 

Na+ tro-

cável no 
valor TI 

100Na+ /T 

0,6 
2,0 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

C. E. do 
extrato 

Agua 
ca++ Mg++ K+ Na+ HC03-

mmhos/ 
% co3 • em 

a25°C -mE/100g-

3.4.2.36 - Solos Tiomórficos 

so4 • 

HXJ·AI+++ 
----
S +AI+++ 

73 
50 

p 
assimi-

lável 
ppm 

5 
4 

Equiv. 
de 

umid. 
% 

23 
2 

São solos hidromórficos, salinos, com horizonte superficial orgânico-mineral 
ou orgânico, contendo compostos de enxofre que após drenagem e oxi
dação dão lugar à formação de sulfatos e ácido sulfúrico produzindo abai
xamento do pH das amostras. A presença de tiomorfismo é evidenciada 
pelo forte odor de gás sulfidrico no solo molhado, ou revestimentos e veios 
amarelo-brunados contendo sulfato de ferro nos torrões secos. 

Apresentam seqüência de horizontes A e Cg, são muito mal drenados 
e com teores bastante elevados de carbono orgânico no horizonte 
superficial. 

São encontrados em áreas deprimidas de banhados próximo às lagoas 
Mirim e Mangueira, bem como nos arredores da cidade de Pelotas, ocor
rendo em subdominância na associação com Solos Orgânicos (H0d3). 

São solos que, quando drenados, podem tornar-se bastante ácidos, 
constituindo fator mais limitante ao seu uso. Além disso verifica-se cará
ter salino e I ou solódico com freqüência. 

Pela classificação tentativa pela "Soil Taxonomy" (1975), o perfil amos
trado corresponde ao grande grupo Sulfihemist. 

PERFIL N~ 98 

Descrição geral: 

Data- 01/03/1967. 

Origem - (Sombroek et alii, 19701 Perfil15 (20 VIl. 

Classificação original - FAO - Hydric Thionic Histosol; Americana (7~) - Thionic Histosol. 

Classificação atual - Solo Tiomórfico eutrófico A turfoso relevo plano. Sulfihemist. 

Unidade de mapeamento - H0d3. 

LDcalização, rnunicfpio, estado e coordenadas - Mosaico F13. Foto: ano de 1964. Esc. 1:60.000. 
Fx 234 A, n~ 21312. Pelotas-AS. 32•oa•s e 52°35'WGr. Folha SI.22-V-A. 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Coletado em área plana (planlcie de inunda
çao do rio Silo Gonçalo) sob vegetaçAo típica de banhado. 

Altitude - 2 a 3 m. 

Litologia - Depósitos lacustres. 

Perfodo - Holoceno. Quaternário. 

Material de origem - Acumulaçilo orgAnica sobre sedimentos lacustres. 

Relevo local - Plano. 

Relevo regional - Plano. 

Drenagem - Muito mal drenado. 

VegetaçAo primária - VegetaçAo Pioneira de Influência Fluvial. 

Uso atual - Nenhum. 

DescriçAo morfológica: 

A11 0-22 em; bruno muito escuro 110YR 2/2, úmido); franco-argiloso; transição clara. 

A12 22-40 em; preto (10YR 2/1, úmido); franco-siltoso; plástico e pegajoso; transição 
clara. 

A13 40-120 em; cinzento (5Y 5/1, úmido); mosqueado pouco, pequeno edisti.nto; muito 
argiloso; muito plástico e muito pegajoso; transição gradual. 

C1g 120~185 em; cinzento (N5/, úmido); franco-siltoso; plástico e muito pegajoso; tran· 
siçAo gradual. 

C2g 185-200 em; cinzento (5Y 5/1, úmido). 
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Análises físicas e qulmicas Lab.: SUDESUL 1368/3711 

Horizonte Granulometria % 

Areia Areia grossa Areia Areia fina 

Prol. Calh. Case. muito média 
Simb. 

A11 
A12 
A13 
C1g 

Areia 
muito 
fina 

0,1-0,05 
mm 

5,7 
5,9 
0,7 
3,1 

Ki 

em 

0-22 
-40 
-120 
-185 

20-2 
em 

Granulometria % 

Silte 

0.05-: I 0.02-
0,002 0,002 
mm mm 

46,3 30,0 
53,7 27,1 
36,1 29,6 
72,1 30,0 

2-0,2 grossa 
em 

Argila 
<0,002 
mm 

30 
18,8 
63,0 
23,8 

o 
o 
o 
o 

2-1 
mm 

1,6 
4,0 

Argila 
nat. 
% 

3,1 
3,5 

24,8 
5,7 

5,4 
5,2 
5,7 
6,2 

mm mm 
1-0,512-0,2 

2,8 
5,7 

Grau 
de fio-

culação 
% 

90 
82 
61 
76 

4,5 
4,5 
5,0 
5,2 

10,9 
17,0 
0,2 
0,2 

Silte 
(0,05-
0,002) 
--
Argila 

1,54 
2,86 
0,57 
3,03 

21,9 
24,2 
2,68 
0,56 

Complexo sortivo mE/100g 

0,5-
0,25 
mm 

4,4 
5,5 
0,1 
0,1 

0,25-1 0,2-1 0,2-
O, 1 0,02 0,05 
mm mm mm 

9,2 29,1 
1,4 37,1 
0,1 7,2 
0,9 46,0 

Ataque por H2S04% 

Si02 Al203 

1,50 
1,60 
0,21 
0,06 

Fe203 

C/N 

15 
15 
13 
10 

ca+ 2 Mg+2 K+ I Na+ S1 S2 

NH4 I KCI NH4 I KCI NH4 I HCI J NH4 I HCI NH4 
OAc OAc OAc OAc OAc 

26,8 
34,4 
15,7 
6,8 

Al+ 3 

KCI 

15,5 
27,9 
17,9 
6,0 

0,5 
0,5 
0,7 
0,4 

Complexo sortivo mE/ 1 OOg 

Acidez 
trocável 

pH8 I pH7 

39,4 
45,5 
17,9 
9,2 

T 

pH8 I pH7 

85,0 
115,1 
54,8 
24,7 

T 
Mat. 

coloidal 

pH8 I pH7 

283 
613 
87 

104 

3.4.2.37 - Solos Orgânicos distróficos 

2,8 
6,8 
2,6 
2,3 

v 
% 

pH8 I pH7 

54 
60 
67 
63 

45,6 
69,6 
36,9 
15,5 

100-Af+3 
Al+3+ S1 

KCI e 
HCI 

100-Af+3 

Af+ 3+ S2 

São solos hidromórficos, pouco evoluídos, provenientes de acumulações 
orgânicas em ambientes mal a muito mal drenados. 

Apresentam horizonte A turfoso, geralmente de coloração preta, assente 
sobre camadas orgânicas constituídas por resíduos vegetais em grau va
riável de decomposição. 

Apesar da relevância dos constituintes orgânicos, este solos podem apre
sentar percentuais variáveis de frações minerais, porém os teores de car
bono orgânico são elevados e sempre superiores a 12% no horizonte 
superficial. 

Ocorrem em áreas planas, sujeitas a inundações freqüentes, com len
çol freático próximo ou à superfície durante a maior parte do ano. 

Desenvolvem-se sobre sedimentos aluvionares e lacustres referentes 
ao Holoceno, na Planície Costeira Externa, sob Vegetação Pioneira de Influên
cia Fluvial. 
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Os altos teores de matéria orgânica conferem a estes solos alta capaci
dade de troca de cátions e baixa densidade aparente. 

Apresentam valores muito variáveis da soma e saturação em bases, po
rém os solos a mostrados evidenciaram sempre o caráter distrófico. A má 
drenagem, aliada a esta feição, constitui o principal fator de limitação ao 
uso destes solos com culturas anuais. 

Com controle permanente da drenagem e o emprego de práticas crite
riosas de manejo, estes solos podem ser aproveitados para produção de hor
taliças com bons resultados. Outras áreas deverão ser preservadas como 
reservas naturais. 

Ocupam área aproximada de 1.514,6 km2, correspondendo a 0,56% da 
área total mapeada. 

Na classificação tentativa pela "Soil Taxonomy" (1975). o perfil cole
tado corresponde ao grande grupo Medisaprist. 

AMOSTRA EXTRA N? 135 

Descrição geral: 

Data - 22/02/64. 

Origem - (Sombroek et afii, 19701 Perfi113B (8 VI). 

Classificação original - FAO - Hydric Dystric Histosol. 

Classificação atual - Solo Organico distrófico textura indiscriminada relevo plano. Medisaprist. 

Unidade de mapeamento - H0d3. 

Localização, municlpio, estado e coordenadas - Mosaico E 14, Foto: ano de 1964. Esc. 1:60.000. 
Fx 233A, n? 21342. Pelotas·RS. 32'00'S e 52'16'WGr. Folha SH.22-Y-D. 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Coletado em área de relevo plano sob cober
tura de ciperâceas e gravatá do banhado. 

Altitude- 5 m. 

Litologia - Sedimentos lacustres. 

Perlodo - Holoceno. Quaternário. 

Material de origem - Acumulação organica sobre sedimentos lacustres. 

Relevo local - Plano. 

Relevo regional - Plano. 

Erosão - Não aparente. 

Drenagem - Muito mal drenado. 

Vegetação primária - Vegetação Pioneira de Influência Fluvial. 

Uso atual - Nenhum. 

Descrição morfológica: 

1~ camada 0-21 em; preto (10YR 2/1, úmido); textura de matéria organica; transição difusa 
e plana. 

2~ camada 

3~ camada 

21-45 em; bruno muito escuro (10YR 2/2, úmido); tex1ura de matéria orgânica; tran
sição difusa e plana. 

45 em+; bruno muito escuro {10YR 2/2, úmido); textura de matéria orgânica. 

Obs.: com trado foi-se até 165 em e as camadas orgânicas continuavam. 

Análises físicas e químicas Lab.: SUDESUL 1209/2111 

Horizonte Granulometria % 

Areia Areia grossa Areia Areia fina 
Cal h. Case. muito média 

Simb. Prol. 20-2 2-0,2 grossa 1·0,512-0,2 0,5- o 25-1 o 2·1 o 2· em em em 2·1 mm mm 0,25 O, 1 0,02 0,05 
mm mm mm mm mm 

1 ~ 
camada 0-21 

2~ 

camada -45 
3~ 

camada -45+ 



Granulometria % 
Silte 

Ataque por H2S04% 

Areia Silte 
muito 
fina 0,05-1 0,02-

O, 1-0,05 0,002 0,002 
mm mm mm 

Ki 

Argila 
<0,002 

mm 

Argila 
nat. 
% 

4,8 
4,1 
4,4 

Grau 
de !lo-

culação 
% 

3,6 
3,3 
4,4 

(0,05-
0,002) 
--
Argila 

27,7 
33,0 
36,7 

Si02 

2,3 
2,2 
2,6 

AI203 

Complexo sortivo mE/100g 

Ca + 2 

NH4 I KCI OAc 

13,6 
12,0 
14,0 

Mg+2 

NH4 I KCI OAc 

6,1 
5,2 
5.4 

K+ 

NH4 I OAc 

0,34 
0,18 
0,27 

HCI 

Complexo sortivo mE/100g 

Al+ 3 

KCI 

0,9 
2,8 
1,9 

Acidez 
trocável 

pH8 I pH7 

45,2 
80,1 
85,5 

T 

pH8 I pH7 

75,4 
100 
106 

T 
Mat. 

coloidal 

pH8 I pH7 

Na+ 51 

NH4 I HCI NH4 
OAc OAc 

1,20 
0,66 
0,83 

v 
% 

pH8 pH7 

28 
18 
19 

21,2 
18,0 
20,5 

100 · Al+ 3 

Al+3+ 51 

4,0 
13,4 
8,5 

3.4.2.38 - Areias Quartzosas álicas e distróficas 

Fe203 

C/N 

12 
15 
14 

52 

KCie 
HCI 

100-AI+3 
----
AI+ 3+S2 

Compreendem solos minerais profundos a muito profundos, não hidromór
ficos, pouco evoluídos, de classe textura! areia ou areia franca. 

São excessivamente drenados, com seqüência de horizontes do tipo 
A e C, de coloração clara e avermelhada. Apresentam horizonte A mode
rado e praticamente não dispõem de reservas de minerais primários de fá
cil intemperização. 

Desenvolvem-se a partir de sedimentos arenosos do Holoceno e Pleis
toceno em áreas de relevo plano a suave ondulado na Planície Costeira Ex
terna e Interna, sob Vegetação Pioneira e Floresta Ombrófila. 

Constatou-se na área a ocorrência de solos com horizonte subsuperfi
cial de coloração clara onde parece ter havido remoção de óxidos, seguido 
de um horizonte de coloração mais viva (amarelo-brunada), porém sem evi
dência de acumulação de tais óxidos. Dada a inadequação dos métodos 
analíticos tradicionais visando a detectar parâmetros distintivos entre Areias 
Quartzosas e possíveis Podzóis, esses solos foram identificados como Areias 
Quartzosas. 

Apresentam baixos valores de soma e saturação em bases, geralmen
te com alumínio trocável elevado. A incorporação de matéria orgãnica nestes 
solos constitui prática bastante recomendável, tendo em vista, principal
mente, aumentar a CTC e a capacidade de retenção de umidade, além das 
práticas normais de calagem e adubação. 

Os principais cultivos de abacaxi do Rio Grande do Sul encontram-se 
nas áreas de ocorrência destes solos, além disso observam-se pequenos 
cultivos de milho, mandioca, batata-doce e abóbora. Podem ser igualmente 
utilizados com reflorestamento. 

Ocupam área aproximada de 1.916,3 km2 correspondente a O, 71% da 
área total mapeada. 

Na classificação tentativa pela "Soil Taxonomy" (1975) esses solos 
enquadram-se no grande grupo dos Ouartzipsamments. 

AMOSTRA EXTRA N? 25 

Descrição geral: 

Data - 08/02/72. 

Origem -- (UFSM & SUDESUL, 19731 Perfil SC-78. 

Classificação original - Areia Quartzosa Oistrófica relevo suave ondulado substrato sedimentos 
costeiros recentes. 

Classificação atual - Areia Quartzosa álica A moderado relevo suave ondulado. Ouartzipsamments. 

Unidade de mapeamento - AQd3. 

Localização, municipio, estado e coordenadas - Rodovia BR·101, trecho Araranguá- Sombrio; a 
8 km de Araranguá entrar é esquerda. Araranguá-SC. 28°59'5 e 49°32'WGr. Folha SH.22-X-A. 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Trincheira em área de relevo suave ondulado 
sob cobertura de floresta. 

Altitude-20m. 

Litologia - Sedimentos arenosos não consolidados. 

Formação geológica - Grupo Patos. Formação Chul. 

Perfodo - Pleistoceno. Quaternário. 

Material de origem - Produtos de decomposição de sedimentos arenosos. 

Relevo local - Suave ondulado. 

Relevo regional - Suave ondulado e plano. 

Drenagem - Excessivamente drenado. 

Vegetação primária - Floresta Ombrófila Densa. 

Uso atual - Na área cultivos de mandioca, milho e batata-doce. 

Descrição morfológica: 

Al 0-50 em; bruno (10YR 5/3, úmido); areia; grilos simples; muito poroso; solto, sol
to, não plâstico e não pegajoso; transição difusa e plana. 

C11 

C12 

50-85 em; amarelo-brunado (10YR 6/6, um ido); grãos simples; muito poroso; sol
to, solto, não plástico e nUo pegajoso; transição difusa e plana. 

85-105cm; bruno·amarelado(10YR 5/6, úmido); areia; grãos simples; muito poro
so; solto, não plástico e não pegajoso. 

Raizes: abundantes ao longo do perfil. 

Análises físicas e químicas 

Horizonte 

Slmb. 

Al 
C11 
C12 

Prof. 
em 

0-50 
-85 
-105 

Cal h. Case. 
20-2 2-0,2 
em em 

Granulometria % 

Areia Sihe 
muito Argila 

Areia 
muito 
grossa 

2-1 
mm 

Argila 
nat. 
% 

fina 0.05-~ I 0.02- <0,002 
0,1-0,05 0,002 0,002 mm 

mm mm mm 

6 o 
4 o 

5 6 o 

Ki 

5,5 
5,5 
5,1 

Granulometria % 

Areia grossa 

1-0,512-0,2 
mm mm 

27 
23 
21 

Areia 
média 
0,5-
0,25 
mm 

Lab.: SUDESUL (7/,91 

Areia fina 

0,25-1 0,2-1 0,2-o, 1 0,02 0,05 
mm mm mm 

62 
68 
68 

Silte 
Ataque por H2S04% 

Grau (0,05-
de !lo- 0,0021 
culação --

% Argila Si02 AI203 Fe203 

95 0,83 
94 1,25 
96 0,83 

C/N 

4,6 0,45 0,07 0,8 6 
4,5 0,45 0,07 0,8 6 
4,3 0,18 0,03 0,3 6 
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Complexo sortivo mE/100g 

ca• 2 Mg+2 K+ Na+ 51 

NH4 I KCI NH4 I KCI NH4 I HCI NH4 I HCI NH4 
OAc OAc OAc OAc OAc 

Al+ 3 

KCI 

0,1 
0.4 
0,5 

0,7 
0,5 
0,2 

o 
o 
o 

Complexo sortivo mE/100g 

Acidez 
trocável 

pHS I pH7 

1,6 
2,0 
2,9 

T 

pHS I pH7 

2.4 
2,9 
3,6 

T 
Mat. 

coloidal 

pHS I pH7 

o 
o 
o 

v 
% 

pHS I pH7 

29 
17 
5 

3.4.2.39 - Areias Quartzosas Marinhas distróficas 

0,7 
0,5 
0,2 

100-Af+3 

Al+3+ 51 

14 
44 
71 

52 

KCie 
HCI 

100-AI+3 
---
AI+ 3+S2 

Esta classe é constituida por solos não hidromórficos, derivados de sedi
mentos areno-quartzosos não consolidados, depositados na faixa litorânea 
pela açllo dos ventos. 

Silo solos em geral profundos e muito profundos, excessivamente dre
nados, com seqüência de horizontes A e C. A textura é arenosa ao longo 
do perfil e a estrutura em grllo simples. O horizonte A é pouco desenvolvi
do, de coloraçllo ligeiramente mais escura que o horizonte C, este geral
mente cinzento-claro a bruno-amarelado-claro. 

Apresentam muito baixos teores de nutrientes minerais assimiláveis pelas 
plantas, constituindo restriçllo forte ou muito forte a sua utilização agrícola. 

3.4.2.40 - Solos Aluviais eutróficos e distróficos 

Sllo solos pouco desenvolvidos, apresentando horizonte A usualmente do 
tipo moderado, sobrepondo camadas estratificadas sem relação pedoge
nética entre si, de composiçllo quimica, mineralógica e granulométrica 
variada. 

localizam-se em algumas áreas planas, constituindo as planicies de inun
daçllo do estuário do rio Guaiba, lagoa dos Patos e rio Camaqull ( Figs. 3.16 
e 3.13), sob Vegetaçllo Pioneira de Influência Fluvial. Consistem de depósi
tos de sedimentos aluvionares lacustres do Holoceno, sofrendo freqüente 
acréscimo por ocasião das inundações. 

As condições de má drenagem e as freqüentes inundações limitam a 
utilizaçllo agricola destes solos. Eventualmente silo usados no verllo com 
pastagem extensiva (lagoa dos Patos) ou cultivos de milho (várzea do rio 
Camaqui!). 

Ocupam área de aproximadamente 981,6 km2, correspondendo a 
0,36% da área total mapeada. 

3.4.2.41 - Vertissolo 

Compreende solos minerais argilosos que apresentam pronunciadas mu
danças em volume decorrente da variação no teor de umidade, fendas pro
funaas (1 em de largura até uma profundidade de 50 em, "Soil Taxonomy", 
1975) em alguma época do ano, nas regiões onde há pelo menos algum pe
ríodo seco, presença de superficie de fricçllo ou slickensides decorrente da 
movimentaçllo da massa do solo, microrrelevo gilgai e agregados estrutu
rais cuneiformes que sllo inclinados e formam um ângulo com a horizontal. 

Suas propriedades de contraçllo e fendilhamento quando secos e ex
pansllo quando úmidos sllo devidas ao predomínio de argila do tipo 2:1, com 
dominância da montmorilonita, seguida da vermiculita (Goedert, 1967; Goe
dert & Beatty, 1971b). 

Apresentam seqüência de horizontes do tipo A e C ou A, B/C e C ou 
ainda A, A/C e C, com horizonte A do tipo chernozêmico. 
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Silo solos de alta saturaçllo e soma de bases com elevados teores de 
cálcio e magnésio, sendo constatados muitos perfis com concreções de 
carbonatos de cálcio no horizonte C, dai a denominação cálcio. 

Sllo em geral de coloraçllo preta ou bruno-acinzentado-escura no ma
tiz 10YR (Est. 3. X A). 

Na regillo do Planalto da Campanha ocorrem em relevo plano nas áreas 
deprimidas ou ao longo dos cursos de égua, sendo derivados do basalto. 
Na Depressllo Rio lbicui-Rio Negro (Fig. 3.11), sllo desenvolvidos de ar
gilitos, siltitos e folhelhos das Formações Rio do Rasto, Estrada Nova e Ira
ti, do Grupo Passa-Dois, ocupando áreas de relevo plano até ondulado. As 
áreas de maior ocorrência localizam-se ao sul de Bagé. Em ambos os ca
sos ocorrem como dominante ou subdominante em associaçllo com ou
tros solos e pequena proporçllo como unidade simples. 

Silo solos dificeis de serem trabalhados, pois sllo muito duros quando 
secos, formando torrões compactos, e muito plásticos e muito pegajosos 
quando molhados, aderindo aos implementes agrícolas. Necessitam de um 
estado ótimo de umidade para serem arados. Sllo moderadamente sujei
tos à erosão, requerendo cuidados de conservaçllo quando cultivados. 

A maior parte destes solos é utilizada com pastagens naturais (Est. 3. X 8) 
de boa qualidade, e em menor escala com culturas de trigo, sorgo e milho. 
Observam-se cultivos de arroz em algumas áreas planas. 

Ocupam, ao nível de dominância, uma área aproximada de 1.910,1 km2, 
correspondendo a 0,70% da área total mapeada. 

Foram classificados tentativamente pela "Soil Taxonomy" (1975) no grande 
grupo Pelludert. 

PERFIL N? 51 

Descriçllo geral: 

Origem - (MA. Divisl!o de Pesquisa Pedológica, 19731 Perfil RS-141. 

ClassificaçUo original - Vertissolo relevo plano substrato basalto. 

ClassificaçUo atual - Vertissolo A chernozêmico textura mu~o argilosa relevo plano. Pel/uden. 

Unidade de mapeamento - V3. 

Localização, municfpio, estado e coordenadas- A 38 km de Livramento na estrada Livramento
Harmonia. Livramento-AS. 30°41'S e 55°50'WGr. Folha SH.21-Z-A. 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Coletado em trincheira na parte abaciada do 
relevo sob cobertura de campo natural. 

Alt~ude - 150m. 

Litologia - Basalto. 

FormaçUo geológica - Grupo SUo Bento. Formaçllo Serra Geral. 

Perfodo - Jurássico-Cretáceo. Mesozóico. 

Material de origem - Produto da a~eraçllo do basalto. 

Relevo local - Plano. 

Relevo regional - Suave ondulado. 

Drenagem - Mal drenado. 

Vegetaçao primária - Estepe Gramfneo-Lenhosa. 

Uso atual - Pastagem natural. 

Descriçllo morfológica: 

A11 0-15 em; preto (7 ,5YR N2/, úmido); argila siltosa; moderada grande granular; pou
co poroso; firme, muito plástico e muito pegajoso; transiçfto gradual e plana; rai
zes abundantes. 

A12 15-70 em; preto (7,5YR N2/, úmido); muito argiloso; forte grande prismática que 
se desfazem média blocos angulares com arestas vivas; muitos slickensides; pou
co poroso; firme, muito plástico e muito pegajoso; transição clara e plana. 

c 70-120 em+ ; cinzento-escuro (10YR 4/1, úmido); mosqueado grande, abundan
te e proeminente, bruno amarelado 110YR 5/8, úmido); basalto intemperizado com 
presença de calhaus e cascalhos. 



Anàlises físicas e quimicas Lab.: SNLCS 14.220/2221 

Horizonte Frações da Comp. granulométríca 

Slmb. 

A11 
A12 
c 

Prof. 
em 

0-15 
-70 
-120+ 

amostra total % 

Cal h. 
>20 
mm 

o 
o 

18 

Case. 
20-2 
mm 

1 
o 

33 

Terra 
fina 
<2 

mm 

99 
100 
49 

Areia 
grossa 
2-0,20 

mm 

3 
2 
5 

ltfsa %1 

Areia 
fina 

0,20-
0,05 
mm 

2 
1 
5 

Silte 
0.05-
0,002 
mm 

43 
31 
30 

Argila 
<0,002 

mm 

52 
66 
59 

Argila pH 11:2,51 Complexo sortivo mE/100g 
dispersa 

em 
égua 

% 

37 
59 
57 

Grau de 
flocu-
I ação 

% 

29 
11 
4 

% Silte ---
%Argila 

0,83 
0.47 
0,51 

H20 

5,3 
5,7 
6,7 

Complexo sortivo mE/100g 

I KCIN 

4,5 
4,6 
5,3 

ca++ 

31,1 
38,6 
37.4 

Valor V 
lsat. de 

I 

Valor S I AI+++ I H+ I ValorT bases) 
(soma) (soma) % 

43,8 
54,5 
55,0 

Si02 

26,1 
26,3 
25,7 

o 
o 
o 

12,7 
8,0 
1,6 

Ataque por H2S041d = 1.471 

e Na2C03 t5%1% 

Al20 3 Fe20 3 

8,8 8,0 
11,2 . 10,0 
10,3 15,1 

Ti02 

1,22 
1,25 
1,61 

56,5 
62,5 
56,6 

78 
87 
97 

Si02 
--
AI20 3 

PPs 
IKil 

O, 12 5,03 
0,09 3,98 
0,06 4,24 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

C. E. do 

Si02 
--

R203 

(Krl 

3,19 
2,53 
2,19 

Mg++ 

11,7 
15,3 
16,8 

c 
larga-
nico) 

% 

5,64 
3,33 
0,44 

AI~03 
--
Fe2o3 

1,50 
1,75 
1,07 

I 
K+ 

0,73 
0,16 
0,09 

N 
% 

0,43 
0,21 
0,05 

Equiv. de 
CaC03 

% 

p 

I 
llla+ 

0,22 
0,47 
0,66 

c 
--

N 

13 
16 
9 

Sat. 
e/sódio 
1% de 

Na+ tro-

cável no 
valor TI 

100Na+ /T 

<1 
<1 

1 

100·AJ+++ assim i- Equiv. 
extrato 

Água 
ca++ Mg++ K+ Na+ HC03 - so

4
= ---- lável de S + AJ+++ 

mmhos/ 
% em 

a25'C 

PERFIL N? 54 

Descrição geral: 

Data - 06/11/80. 

co3 = 

-mE/100g-

o 
o 
o 

Origem - EMBRAPA/SNLCS. Perfil N? 3. Projeto Solos Negros da Campanha. 

ppm 

<1 
7 

umid. 
% 

57 
65 
55 

Classificação original - Vertissolo cálcico A chernozêmico fase campo subúmido relevo suave 
ondulado. 

Classificação atual - Vertissolo cálcico A chernozêmico textura argilosa relevo suave ondulado. 
Pelludert. 

Unidade de mapeamento - BT10. 

Localização, municlpio, estado e coordenadas - Lado esquerdo da estrada Dom Pedrito- Livramento 
IBR-2931, próximo ao Km 254,5 da rodovia (aproximadamente 29 km de Dom Pedritol. 30'51'S e 
54'56'WGr. Folha SH.21-Z-B. 

Situaçilo, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Terço médio de elevação com 6 a 8% de de
clividade e sob cobertura de gramineas. 

Altitude - 150m. 

Litologia - Siltitos, siltitos arenosos, arenitos calcfferos. 

Formação geológica - Grupo Pessa-Dois. Formação Rio do Rasto. 

Perfodo - Permiano. Paleozóico. 

Material de origem - Produtos da alteraçao das rochas supra. 

Relevo local - Suave ondulado. 

Relevo regional - Suave ondulado. 

Erosllo - NAo aparente. Na área verificam-se ocasionais ocorrências de erosllo em sulcos. 

Drenagem - Imperfeitamente drenado. 

Vegetação primária - Campo subtropical subúmido ISavena Gramlneo-Lanhosal. 

Uso atual - Pastagem natural. 

Descrição morfológica: 

Ap 

A3 

B/C 

C1 

IIC2ca 

IIIC3ca 

IVC4 

0-12cm; preto I10YR 2/1,5, úmido); cinzento-escuro IIOYR 4/1, seco); franco-ar
gUo-siltoso; forte pequena a média granular e forte pequena a média grumosa na 
parte mais superficial; firme, pléstico e pegajoso; transiçAo clara e plana. 

12-30 em; preto 110YR 1/1, úmido); franco-argilo-siltoso; forte média blocos su
bangulares e angulares; coatings escuros; algumas superffcies de compressAo; fir
me, muito plástico e muito pegajoso; transiçAo gradual e plana. 

30-70 em; preto IIOYFI N1/, úmido); argila siltosa; moderada média e grande blo
cos angulares e subangulares: muitos slickensides variando de pequenos a gran
des; muitas superffciesde compressão; muito firme, muito plástico e muito pega
joso; transiçAo difusa e plana. 

70-90 em; preto 110YR 2/1. úmido); argila; moderada méd1a a grande blocos an
gulares e subangulares; muitos slickensides médios e grandes bem desenvolvidos; 
muitas superftcies de compressão; muito firme, muito pléstico e muito pegajoso; 
transiçi!o clara e ondulada 115-25 em\. 

90-110 em; bruno-acinzentado 11,5YR 5/2, úmido), mosqueado pouco, distinto, 
bruno-amarelado I10YR 5/2, úmido), abundante, pequeno e médio e distinto, 
cinzento-oliváceo (5YR 5,5/2, úmido), decorrente de concreções calcárias, pequeno 
a médio, comum e proeminente, preto, decorrente de concreções manganosas se
mibrandas; franco-argiloso; muitos slickensides bem desenvolvidos predominan
temente grandes; muita superficie de compreensao; friável, muito plástico e mui
to pegajoso; transição abrupta e ondulada 110-25 em). 

110-120 em; horizonte constitufdo por placas do arenito calcério com material argi
loso nos interstfcios, carbonato de cálcio pulverulento e sob forma de revestime
tos; transição abrupta e plana. 

120-160 em; horizonte constituldo por material bastante intemperizado de nature
za argilosa com pequenas éreas de concentraçAo de carbonato de célcio 
pulverulento. 

Raizes: muitas (fasciculares finas) no Ap,comuns no A3, poucas no topo do B/C, decrescendo nos 
o..:mais. 

Obs.: efervescência: fraca, localmente forte do Cl, muito forte no IIC2ca e fraca no IVC4 (local
mente forte); 
perfil descrito muito úmido; 
muitas concreções calcárias pequenas e esparsas no Cl. 

Análises físicas e químicas Lab.: SNLCS 180.1516/5221 

Horizonte 
Frações da Comp. granulométrica 

amostra total % ltfsa %) 

Terra Areia Areia Silte 
Calh. Case. fina grossa fina 0,05- Argila 

Símb. Prof. >20 20-2 <2 2-0,20 0,20- 0,002 <0,002 
em mm mm mm mm 0,05 mm mm 

mm 

Ap 0-12 o 1 99 5 5 56 34 
A3 -30 o 1 99 5 7 52 38 
B/C -70 o 2 98 6 7 47 40 
C1 -90 o 1 99 5 7 33 55 
IIC2ca -110 10 23 67 19 6 45 30 
IIIC3ca -120 47 12 41 27 8 37 2B 
IVC4 -160 7 17 76 9 9 14 68 
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Argila pH (1:2,51 Complexo sortivo mE/100g 
Grau de % Silte dispersa 

em flocu- --

H20 r KCIN ca++ I Mg++ ~ 
r 

água I ação 
%Argila 

K+ Na+ 
% % 

20 41 1,65 6,7 5,7 24,5 3,4 0,21 0,19 
25 31 1,44 6,6 5,2 24,6 2,5 0,18 0,20 
34 15 1,18 7,8 6,4 27,6 3,5 0,20 0,41 
37 33 0,60 8,4 6,9 29,5 3,7 0,14 0,48 
12 60 1,50 8,6 7.4 23,4 2,0 0,10 0,41 
13 54 1,32 8,7 7,5 22,6 1,8 0,07 0,40 
24 65 0,21 8,5 7,2 41,8 5,1 0,19 0,43 

Complexo sortivo mE/100g Valor V c 
(sat. de (orga- N c 

Valor 5 I AI+++ I · H+ I ValorT bases) nico) % -
(soma) (soma) % % 

N 

28,3 o 5,6 33,9 83 3,21 0,31 10 
27,5 o 5,3 32,8 84 2,39 0,23 10 
31,7 o o 31,7 100 0,83 0,10 8 
33,8 o o 33,8 100 0,51 0,07 7 
25,9 o o 25,9 100 0,19 0,05 4 
24,9 o o 24,9 100 0,13 0,04 3 
47,5 o o 47,5 100 0,11 0,04 3 

Ataque por H2504(1:11 Sat. 
e NaOH (0,8%1 % e/sódio 

Si02 Si02 AI20 3 Equiv. de (%de 
-- -- -- CaC03 Na+ tro· 
Al20 3 R203 Fe2o 3 % cável no 

Si02 Al20 3 Fe2o 3 Ti02 P205 valor TI 
(Ki) (Krl 100Na+ /T 

13,7 7,2 3,2 0,57 0,05 3,23 2,52 3,53 1 
14.4 7,6 3,4 0,57 0,04 3,22 2,51 3,50 1 
17,2 9,5 3,7 0,66 0,02 3,08 2.47 4,03 2,0 1 
18.4 8,9 3,9 0,61 0,02 3,51 2,75 2,58 2,1 1 
10,3 7,1 3,7 0,38 0,03 2.47 1,85 3,23 34,6 2 
2,3 6,1 3,2 0,32 0,03 0,64 0,48 3,28 48,0 2 

19,3 10,9 5,3 0,47 0,03 3,01 2,30 3,23 12,0 <1 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :51 

p 
C. E. do 100-AI+++ assim i· Equiv. 
extrato 

Agua 
ca++ Mg++ K+ Na+ HCo3 - so4 = --- lável de S +AI+++ 

mmhos/ 
% co3 = ppm umid. 

em % 
a25"C -mE/100g-

o 3 33,9 
o 15 32,5 
o 1 32,8 
o 1 36,5 
o 1 25,0 
o 24,5 
o 37,5 

3.4.2.42 - Solos Litólicos Húmicos álicos 

Esta classe compreende solos rasos, pouco desenvolvidos, que se carac
terizam pela presença de horizonte A com elevados teores de carbono or
gânico, assente diretamente sobre a rocha-matriz ou ocasionalmente so
bre um horizonte C. 

Desenvolvem-se a partir de rochas efusivas ácidas da Formação Serra 
Geral do Juracretâceo, ocorrendo em áreas de relevo forte ondulado no Pla
nalto dos Campos Gerais, nas proximidades de Cambará do Sul e Bom Je
sus. sob vegetação do tipo Savana e Floresta Ombrófila Mista. 

O horizonte A, com espessura em torno de 30 em, apresenta colora
ção preta ou bruno-acinzentada muito escura, com teores de carbono or
gânico superiores a 5%, conferindo-lhes alta capacidade de troca de cá
tions. São baixos os valores de soma e saturação de bases e muito eleva
dos os teores de alumínio trocáve1. 

Sua localização em áreas de alta precipitação pluviométrica, baixas tem
peraturas médias anuais e alta umidade relativa do ar, aliada à baixa fertili-
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dade natural e ao relevo, restringe a utilização destes solos com culturas 
anuais, recomendando-se para uma utilização mais racional as pastagens 
ou reflorestamento com araucária e pinus. 

Ocupam área aproximada de 1.016 krn2, correspondendo a 0,37% da 
área total mapeada. 

3.4.2.43 - Solos Litólicos distróficos e eutróficos 

Esta classe compreende solos pouco desenvolvidos, rasos, que possuem 
o horizonte A diretamente assentado sobre a rocha ou sobre um pequeno 
horizonte C, geralmente com muito material de rocha em decomposição. 

Apresentam-se bem a acentuadamente drenados e com característi
cas morfológicas, físicas e químicas muito variáveis em função do mate
rial originário, ocorrendo praticamente em toda a área mapeada distinguindo
se em três regiões geomorfológicas principais: Planalto das Araucárias, Pla
nalto da Campanha e Planalto Sul-Rio-Grandense. 

No Planalto das Araucárias, os solos eutróficos ocorrem nas unidades 
geomorfológicas correspondentes ao Planalto Dissecado Rio Iguaçu- Rio 
Uruguai e Serra Geral, que equivalem à área mais fortemente dissecada deste 
planalto, onde ocorre o basalto da Formação Serra Geral (Juracretáceol. 
São moderadamente ácidos e neutros, com altos valores da soma e satu
ração em bases e praticamente desprovidos de alumlnio trocável. O hori
zonte A comumente é do tipo chernozêmico, com estrutura fraca peque
na e média granular ou em blocos subangulares e textura média, compre
sença comum de cascalhos. Ocorrem sempre em associação com outros 
solos, tais como Cambissolo, Brunizém Avermelhado e Terra Roxa Estru
turada. Nestas áreas de vegetação originariamente florestal desenvolveu
se intensa colonização a nível de pequenas propriedades rurais, sendo o 
manejo do solo feito de maneira bastante rudimentar devido à forte limita
ção do relevo, normalmente forte ondulado ou montanhoso, e à alta pe
dregosidade. Apesar destes fatores limitantes, são intensamente utilizados 
com culturas bastante diversificadas, como milho, feijão, frutlferas e ou
tras. Este fato decorre principalmente das boas propriedades químicas destes 
solos e da estrutura de posse efetiva da terra da região. 

Ainda no Planalto das Araucárias, os solos distróficos ocorrem na por
ção oeste da unidade geomorfológica do Planalto dos Campos Gerais, sendo 
desenvolvidos de rochas efusivas ácidas da Formação Serra Geral. Apre
sentam horizonte A proeminente e geralmente são pedregosos, ocorren
do no relevo ondulado e suave ondulado nas áreas próximas a Santiago e 
a oeste de Júlio de Castilhos. 

No Planalto da Campanha os solos são também desenvolvidos de ba
salto, igualmente eutróficos, porém ocorrem em superfícies mais conser
vadas, de relevo suave ondulado ou ondulado, menos freqüentemente forte 
ondulado. Nestas áreas os solos ocorrem como unidade simples ou asso
ciados a Brunizém Vértico e Vertissolos, sendo a vegetação caracteristica
mente de Savana. Apresentam horizonte A chernozêmico de textura mé
dia, usualmente cascalhenta ( Est. 3.VII A), ocorrendo áreas em que são pe
dregosos. A principal utilização destes solos é com pastagem natural, a nível 
de grandes propriedades rurais. Suas principais limitações dizem respeito 
à profundidade dos perfis e à presença de pedras e I ou Afloramentos de 
Rocha em alguns locais. O melhoramento das pastagens, com a introdu
ção de leguminosas de inverno, constitui prática bastante recomendável, 
tendo em vista as boas propriedades químicas destes solos. 

Na área correspondente ao Planalto Sul-Rio-Grandense é que os solos 
apresentam maiores variações na sua fertilidade natural, principalmente em 
função da grande diversidade geológica encontrada. De maneira geral os 
solos mais férteis desenvolvem-se a partir de conglomerados ou conglo
merados tendendo a arenito, com cimentação carbonática lateral, das For
mações Guaritas, Mangueirão e Arroio dos Nobres, referidas ao Cambroor
doviciano, xistos variados do Supergrupo Porongos e gnaisses do Com
plexo Cambaí, ambos do Pré-Cambriano (Fig. 3.14). 

Os solos distróficos derivam-se em geral de granitos, granitóides, mig
matitos e gnaisses dos Complexos Canguçu (Fig. 3.14), Encruzilhada do 
Sul e Vacacaí, referidos ao Pré-Cambriano. 

Sua ocorrência nestas áreas engloba porções de relevo desde ondula
do até montanhoso, aparecendo usualmente associados com Cambisso-



los, Podzólicos Vermelho-Amarelos e Brunizém Avermelhado. Sua utiliza
ção, mesmo nos solos eutróficos, é restringida pela pequena espessura da 
camada superficial e pelo relevo em grande parte da área, bem como pela 
pedregosidade e presença de afloramentos rochosos nas porções muito 
dissecadas. 

Apresentam-se em maior proporção utilizados com pastagens naturais, 
de média a baixa qualidade, sendo também usados para a produção de cul
turas anuais como milho, feijão e outras, principalmente nas áreas de co
lônia, onde predominam pequenas propriedades rurais. 

Ocupam, ao nivel de dominancia, uma área de aproximadamente 53.020 
km2, correspondendo a 19,57% da área total mapeada. 

Na classificação tentativa pela "Soil Taxonomy" (1975) os perfis cole
tados podem ser enquadrados nos grandes grupos Hapludo/1, Udorthent 
e Hap/umbrept. 

PERFIL N? 06 

Descrição geral: 

Origem - (Abrilo & Azolin, 1970) Perfil n? 9. 

Classificação original - Solo Litólico eutrófico textura média. 

Classificaçao atual - Solo Litólico eutrófico A chernozêmico textura argilosa relevo ondulado. Li
thic Hapludo/1. 

Unidade de mapeamento - TRe6. 

Localização, municfpio, estado e coordenadas- Estrada que sai da BR-285 após Coronel Barros 
e próximo à foz do rio Pulador. ljuí-RS. 28'22'S e 54'07'WGr. Folha SB.21-X-B. 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil -Trincheira em topo de uma elevação em érea 
de relevo ondulado e suave ondulado sob cobertura de floresta. 

Altitude - 280 m aproximadamente. 

Litologia - Basalto. 

Formação geológica - Grupo Sao Bento. Formação Serra Geral. 

Período - Juréssico-Cretáceo. Mesozóico. 

Material de origem - Produtos de alteração do basalto. 

Relevo local - Suave ondulado. 

Relevo regional - Ondulado e suave ondulado. 

Drenagem - Bem drenado. 

Vegetação primária - Floresta Estacionai Decidual. 

Uso atual - Cultivo de milho, tremoço para adubação verde, mandioca e alfafa. 

Descrição morfológica: 

A 0-30 em; bruno-avermelhado-escuro (5YR 3/2, úmido); argila arenosa com cas
calho e alguns calhaus; moderada pequena e média granular; poroso; friável, li
geiramente plástico e ligeiramente pegajoso; transiçfto abrupta e ondulada. 

R 30 em+; basalto pouco intemperizado com pedras de 15 em e mais de diametro. 

Raízes: abundantes. 

Obs.: presença de pedras na superffcie. 

Análises fisicas e quimicas Lab.: UFSM 

Horizonte 
Frações da Comp. granulométrica 

amostra total % (tfsa %) 

Terra Areia Areia Silte 
Cal h. Case. fina grossa fina 0,05- Argila 

Slmb. Prol. >20 20-2 <2 2-0,20 0,20- 0,002 <0,002 
em mm mm mm mm 0,05 mm mm 

mm 

A 0-30 8 25 23 17 35 

Argila pH (1:2,5) Complexo sortivo mE/100g 
dispersa Grau de % Silte 

em flocu- ---

I KCIN I Mg++ I I 
âgua lação 

%Argila 
ca++ Na+ H20 K+ 

% % 

14 60 0,48 6,1 27,28 1,10 0,13 

Complexo sortivo mE/100g Valor V c 
(sat. de (orga- N c 

Valor S I AI+++ I H+ I ValorT bases) nico) % --
N 

(soma) . (soma) % % 

28,51 0,07 13,42 42,00 68 2,71 

Ataque por H2S04(d = 1.471 
Sat. 

e Na2C03 (5%) % e/sódio 
Si02 Si02 AI203 Equiv. de (%de 
-- -- -- CaC03 Na+ tro-
AI20 3 R203 Fe20 3 % cável no 

Si02 AI20 3 Fe2o3 Ti02 P205 valor TI 
(Kil (Krl 100Na+ /T 

<1 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1:51 

p 
C. E. do 100·AI+++ assimi- Equiv. 
extrato 

Agua 
ca++ Mg++ K+ Na+ HC03- so.= ---- lável de 

mmhos/ 
S +AI+++ 

umid. 
% co3 = ppm 

em % 
a 25'C -mE/100g-

o 36,5 

PERFIL N~ 29 

Descrição geral: 

Origem - (MA. Divisao de Pesquisa Pedológica, 19731 Perfil RS-78. 

Classificação original - Solo Litólico distrófico textura média relevo forte ondulado substrato basalto. 

Classificaçfto atual - Solo Litólico distrófico A proeminente textura média relevo ondulado. Lithic 
Udorthent. 

Unidade de mapeamento - Rd1. 

l.ocalizaçfto, munidpio, estado e coordenadas - Estrada Júlio de Castilhos- Ouevedos, a 23 km 
de Júlio de Castilhos. Júlio de Castilhos-RS. 29'16'S e 53'58'WGr. Folha SH.22-V-C. 

Situaçfto, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Corte de estrada no terço inferior de uma ele
vação de 12% de decliVe sob cobertura de campo. 

Altitude - 380 m. 

Litologia - Efusivas ácidas (riolitos e riodacitos). 

Formação geológica - Grupo Sao Bento. Formação Serra Geral. 

Período - J uréssico-Cretáceo. Mesozóico. 

Material de origem - Produtos de alteração das rochas supra. 

Relevo local - Ondulado. 

Relevo regional - Ondulado e suave ondulado. 

Drenagem - Bem drenado. 

Vegetação primária - Savana. 

Uso atual - Pastagem. 

Descrição morfológica: 

A 0-20 em; bruno-avermelhado-escuro (5YR 3/2, úmido), bruno-avermelhado-escuro 
(5YR 3/2,5, úmido amassado), bruno-escuro (10YR 3/3, seco); franco-siltoso; mo
derada pequena e média granular; poroso; friável, ligeiramente plástico e Plástico 
e ligeiramente pegajoso; transição abrupta e ondulada. 

R 20 em+; rocha intemperizada de cotOraça;o esbranquiçada (riolito ou riodacito) 
pouco intemperizado. ' 

Raízes: abundantes ao longo do horizonte, penetrando entre as fendas da rocha. 

Obs.: muita atividade biológica no horizonte A devida a termiteiros. 
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Anélises ffsicas e qufmicas Lab.: SNLCS 1723/41 

Horizonte 

Sfmb. 

A 
R 

Prol. 
em 

0-20 
-toa+ 

Frações da 
amostra total % 

Terra 
Calh. Case. fina 
>20 20-2 <2 
mm mm mm 

o X 100 

Comp. granulométrica 
ltfsa %1 

Areia Areia Silte 
grossa fina 0,05- Argila 
2-0,20 0,20- 0,002 <0,002 
mm 0,05 mm mm 

mm 

12 7 58 23 

Argila pH 11:2,51 Complexo sortivo mE/100g 
dispersa Grau de %Silte 

em flocu- ---

H20 I KCIN I I I 
água I ação 

%Argila 
ca++ Mg++ K+ Na+ 

% % 

2,52 5,1 3,9 3,2 1,0 0,31 0,07 

Complexo sortivo m E/1 OOg Valor V c 
fsat. de forgã- N c 

Valor S I AI+++ I I ValorT bases I nico) % --
H+ N 

I soma I f soma I % % 

4,6 1,00 6,6 12,2 38 2,02 0,16 13 

Ataque por H2S041d = 1,471 
Sat. 

e Na2C03 15% I % e/sódio 
Si02 Si02 Al20 3 Equiv. de I% de 
-- -- -- CaC03 Na+ tro-
AIP3 R203 Fe2o 3 % câvel no 

Si02 Al20 3 Fe2o 3 Ti02 P205 valor TI 
fKil IKrl 100Na+ /T 

10,1 6,2 7.4 0,61 O, 10 2,75 1,57 1,33 <1 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

p 
C. E. do 100·AI+++ assimi- Equiv. 
extrato Agua 

ca++ Mg++ K+ Na+ HC03- so4 = ---- lável de S +AI+++ 
mmhos/ 

% co3 = ppm umid. 
em % 

a25•c -mE/100g -
18 

PERFIL N? 38 

Descrição geral: 

Origem - IMA. Divisllo de Pesquisa Pedológica, 19731 Perfil RS-153. 

Classificação original - Solo Litólico distrófico álico taxtura média relevo forte ondulado substrato 
basalto. 

Classificação atual - Solo Lit61ico élico A proeminente textura argilosa relevo ondulado. 
Haplumbrept. 

Unidade de mapaamento - TBCHa2. 

Localização, municlpio, estado e coordanadas - Estrada Farroupilha - Garibaldi, 3 km antes de Ga
ruará. Farroupilha-AS. 29°15'S e 51°26'WGr. Folha SH.22-V-D. 

Situação, decliva e cobertura vagetal sobre o parfil - Corte de estrada na meia encosta com eleva
ção de 10% de declive sob vegetação de mata. 

Altitude - 700 m aproximadamente. 

litologia - Efusivas ácidas (riolitos e riodacitos). 

Fonmação geológica - Grupo Slo Bento. Formação Serra Geral. 

Perfodo - J urássico-Cretéceo. Mesozóico. 

Material de origem - Produto d• alteração das rocbas supra. 

Relevo local - Ondulado. 

480/ PEDOLOGIA 

Relevo regional - Forte ondulado e ondulado. 

Drenagem - Bem drenado. 

Vegetação primária - Floresta Ombrófila Mista. 

Uso atual - Predominam na área cultivos de milho, trigo, cana-de-açúcar e videira. 

Descrição morfológica: 

A11 

A12 

c 

0-25 em; bruno-escuro I10YR 3/3, úmido I; argila siltosa com cascalho e calhaus; 
fraca pequena granular; poroso; muito friável, ligeiramente plástico e ligeiramen
te pegajoso; transiçaio difusa e plana. 

25-50 em; bruno-avermelhado-escuro 15YR 3/3, úmido!; franco-argiloso casca
lhento e com calhaus; fraca pequena blocos subangulares; poroso; muito friável, 
plástico e pegajoso; transiçllo abrupta e irregular. 

50-300 em+; rocha intemperizada de vérias colorações, guardando estrutura da 
rocha. 

Raizes: abundantes no A11 e no A12. 

Obs.: pedras que ocorrem no A12 silo maiores que no A11. 

Análises fisicas e qulmicas Lab.: SNLCS 15001/0031 

Horizonte 

Simb. 

A11 
A12 
c 

Prol. 
em 

0-25 
-50 
-300+ 

Frações da. 
amostra total % 

Cal h. 
>20 
mm 

5 
10 
20 

Case. 
20-2 
mm 

10 
20 
30 

Terra 
fina 
<2 

mm 

B5 
70 
50 

Areia 
grossa 
2-0,20 
mm 

8 
12 
9 

Comp. granulométrica 
ltfsa %1 

Areia 
fina 

0,20-
0,05 
mm 

6 
9 
7 

Silte 
0,05-
0,002 
mm 

44 
44 
67 

Argila 
<0,002 

mm 

42 
35 
17 

Argila pH 11:2,51 Complexo sortivo mE/100g 
dispersa 

em 
água 

% 

28 
24 

1 

Gtau de 
flocu-
lação 

% 

33 
31 
94 

%Silte ---
%Argila 

1,05 
1,26 
3,94 

H20 I KCIN 

4,9 
4,6 
4,5 

3,8 
3,7 
3,8 

Complexo sortivo mE/lOOg 

ca++ I Mg++ I 
3,4 1,6 

0,6 
0,7 

Valor V c 
lsat. de lorgâ-

Valor S I AI+++ I I ValorT bases I nico) H+ 
(soma I f soma I % % 

5,4 
0,9 
0,8 

4,5 
8,4 
6,6 

7,4 
1,9 
1,8 

Ataque por H2S04!1:1) 
e NaOH (0,8%1 % 

17,3 
11,2 
9,2 

Si02 
--
A120 3 

31 
8 
9 

Si02 
--

R203 

1,97 
0,23 
0,23 

AI20 3 
--
Fe2o 3 

K+ 

0,29 
0,22 
0,08 

N 
% 

0,20 
0,10 
0,02 

Equiv. de 
CaC03 

% 

I Na+ 

0,10 
0,05 
0,05 

c --
N 

10 
12 
12 

Sat. 
e/sódio 
1% de 

Na+ tro-
cável no 
valor TI Si02 AI20 3 Fe2o 3 Ti02 P205 

(Kil IKrl 100Na+ /T 

25,7 
26,3 
24,7 

17,0 
19,6 
19,2 

Pasta saturada 

C. E. do 
extrato 

Agua 
mmhos/ 

% em 
a25•c 

9,2 
9,5 
9,0 

1,40 
1,36 
1,21 

0,13 2,56 
0,10 2,28 
0,11 2,19 

Sais solúveis (extrato 1 :5) 

ca++ Mg++ K+ Na+ HC03 -

co3= 

_mE/100g -

1,90 
1,75 
1,69 

so4 = 

2,88 
3,25 
3,36 

100-AI+++ 
----
S +AI+++ 

45 
90 
89 

p 
assimi-

lavei 
ppm 

5 
1 
1 

<1 
<1 
<1 

Equiv. 
de 

umid. 
% 

39 
39 
40 



PERFlL N~ 58 

Descrição geral: 

Origem - (MA. Divisão de Pesquisa Pedológica, 1973) Perfil RS-118. 

Classificação original - Solo Litólico eutrófico textum média relevo suave ondulado substrato 
andesito. 

Classificaçllo atual - Solo Litólico eutrófico A chernozêmico textura média cascalhenta relevo suave 
ondulado. Lithic Hapludo/1. 

Unidade de mapeamento - Re12. 

localização, municfpio, estado e coordenadas- Estrada Lavras do Sui-Caçapava do Sul, a 5 km 
de Lavres entmr à direita e andar mais 5 km. 30°49'S e 53°49'WGr. Folha SH.22-Y-A. 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Trincheira no topo de uma elevação de 3% 
de declive. Na área o relevo é ondulado e forte ondulado. 

Altitude - 300m: 

Litologia - Andesito. 

Formação geológica - Grupo Maricá. Formação Hilário. 

Periodo - Pré-Cambriano Superior. Proterozóico. 

Aelevo local - Suave ondulado. 

Relevo regional - Forte ondulado e ondulado. 

Drenagem - Bem drenado. 

Vegetação primária - Savana. 

Uso atual - Pastagem. 

Descrição morfológica: 

A 0-30 em; bruno-acinzentado muito escuro (10YR 3/2, úmido); franco-argiloso; fraca 
pequena granular e grão simples (cascalho); poroso; friável, plástico e pegajoso; 
transição abrupta e ondulada. 

R 30 em+; material de origem. 

Raizes: abundantes no A. 

Análises físicas e químitas Lab.: SNLCS (2.857) 

Horizonte Frações da Comp. granulométrica 
amostra total %, (tfsa %) 

Terra Areia Areia Silte 
Cal h. Case. fina grossa fina 0,05- Argila 

Simb. Prol. >20 20·2 <2 2-0,20 0,20- 0,002 <0,002 
em mm mm mm mm 0,05 mm mm 

mm 

A 0-30 o 16 84 33 9 25 33 

Argila pH (1:2,5) Complexo sortivo mE/100g 
dispersa Grau de % Silte 

em flocu- ---

H20 I KCIN ca++ I Mg++ t 
I 

égua !ação 
%Argila 

K+ Na+ 
% % 

12 60 0,83 5,7 4,9 7,8 4,5 0,66 0,05 

Complexo sortivo mE/100g Valor V c 
(sat. de (orgâ- N c 

Valor S l AI+++ l _I Valor T bases) nico) % --
H+ N 

(soma) I soma) % % 

13,0 0,2 5,1 18,3 71 2,24 0,28 8 

Ataque por H2S04(d ~ 1.471 
Sat. 

e Na2C03 (5%) % e/sódio 
Si02 Si02 AI203 Equiv. de (%de 
-- -- -- CaC03 Na+ tro-
AI20 3 R203 Fe20 3 % cável no 

SiC2 A1203 Fe2o 3 Ti02 P205 valor Tl 
(Kil (Kr} 100Na+ !T 

18,0 8,9 8,8 0,40 0,22 3,43 2,11 1,58 <1 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :51 

p 
C. E. do 100·AI+++ assimi- Equiv. 
extrato ca++ Mg++ K+ Na+ HC03- S04 ---- lãvel de Agua S +AI+++ 

mmhos/ 
% co3• ppm umid. 

em % 
a 25•c -mE/100g-

2 20 24 

PERFIL N~ 82 

Descrição geral: 

Origem - (MA. Divisão de Pesquisa Pedológiea, 1973) Perfil RS-13. 

Classificação original - Solo Litólico dístrófico textum média relevo ondulado e forte ondulado subs
trato granito. 

Classificação atual - Solo Utólico distrófico A proeminente textura média muito cascalhenta rele
vo ondulado. Haplumbrept. 

Unidade de mapeamento - PVd13. 

Localização, município, estado e coordenadas- Estrada Pinheiro Machado- Bagé, a 5 km de Pi
nheiro Machado. Pinheiro Machado-AS. 31°33'S e 53°25'WGr. Folha SH.22-Y-C. 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Corte de estmda com 14% de declive sob 
cobertura de campo com vegetação arbustiva esparsa. 

Altitude - 480 m. 

Litologia - Granitóides, gnaisses e migmatitos. 

Formação geológica - Complexo Canguçu. 

Perlodo - Pré-Cambriano Superior. Proterozóico. 

Material de origem - Produto da decomposição das rochas citadas. 

Relevo local - Ondulado. 

Relevo regional - Ondulado e forte ondulado. 

Drenagem - Moderadamente drenado. 

Vegetação primária - Savana. 

Uso atual - Pastagem. 

Descrição morfológica: 

A1 0-35 em; preto IN2/, úmido), bruno-avermelhado-escuro 15YR 3/2, seco); fmnco
argilo-arenoso; maciça quebrando em blocos angulares; coatings ao longo de al
guns canais; pouco poroso; firme, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; 
transição abrupta e irregular 120-50 em). 

c 35-85 em; vermelho-claro (10R 6/6, úmido); mosqueado muito grande, proeminente, 
amarelo 110YR 7/6, úmido) e bmnco I10YR 8/2, úmido); frenco; ligeiramente plás
tico e ligeiramente pegajoso. 

Raizes: abundantes no A. 

Obs.: A partir de 20 em de espessura acorrem lfnguas do horizonte A1 que penetram dentro do C 
com 2 a 7 em de largura e 30 a 40 em de comprimento. No horizonte C encontram-se blocos 
com material mais intemperizado, de coloração bruno-escura (7,5YR 3/2, úmido) e textura 
argila cascalhenta, dando a impressão de ser um horizonte Bem formação. Estas bolsas tal
vez se formem devido à intemperização mais rápida dos feldspatos. 

Análises físicas e químicas 

Horizonte 

Simb. 

A1 
c 

Argila 
dispersa 

em 
água 

% 

8 

Prol. 
em 

0-35 
-80 

Grau de 
flocu-
!ação 

% 

61 
96 

Frações da 
amostra total % 

Calh. 
>20 
mm 

o 
o 

% Silte 
---
%Argila 

1,14 
2,24 

Case. 
20·2 
mm 

54 
14 

Terra 
fina 
<2 

mm 

46 
86 

pH 11:2,51 

Hp I KCIN 

4,9 
4,9 

4,1 
4,7 

Areia 
grossa 
2-0,20 
mm 

40 
14 

Lab.: SNLCS (32.999/000) 

Comp. granulométrica 
ltfsa %) 

Areia 
fina 

0,20· 
0,05 
mm 

15 
18 

Silte 
0,05-
0,002 
mm 

24 
47 

Argila 
<0,002 

mm 

21 
21 

Complexo sortivo mE/100g 

ca++ l Mg++ I 
2,5 
1,1 

2,0 
0,7 

K+ 

0,66 
0,13 

l Na+ 

0,04 
0,07 
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Complexo sortivo mE/100g Valor V 
lsat. de 

ValorS I AI+++ I H+ I Valor T bases) 
(soma) (soma) % 

5,4 
2,0 

Si02 

0,5 
6,1 

5,3 
1,0 

Ataque por H2S04td = 1 ,47) 
e Na2C03 (5%) % 

AI203 Fe203 Ti02 

11,2 
9,1 

P205 

Si02 --
AI203 

48 
22 

Si02 
--
R203 

c 
lorgâ-
nicoJ 
% 

2,43 
0,20 

A1p3 --
Fep3 

N 
% 

0,24 
0,04 

Equiv. de 
CaC03 

% 

c -
N 

10 
5 

Sat. 
e/sódio 
I% de 

Na+ tro· 
câvel no 
valor TI 

(Ki) IKrl 100Na+ /T 

10,9 
22,6 

6,5 
17,1 

Pasta saturada 

2,6 
3,5 

0,37 
0,27 

0,07 2,83 
0,02 2.25 

Sais solúveis (extrato 1 :5) 

2,28 3,93 
1.99 7,f>7 

p 

<1 
<1 

C. E. do 100·AI+++ assimi· Equiv. 
extrato Agua 

ca++ Mg++ K+ Na+ 
mmhos/ % em 
a25'C -mE/100g-

AMOSTRA EXTRA N? 45 

Descriçllo geral: 

Data- 22/07/81. 

HC03- so4 • 

co3• 

----
S + At+++ 

8 
75 

lável 
ppm 

7 
<1 

de 
umid. 

% 

18 
25 

Classifieaçfto - Solo Litólieo eutrófieo A ehernozêmico textura média fase pedregosa relevo on
dulado. Lithic Hap/udo/1. 

Unidade de mapeamento - Re6. 

LDcalizaçllo, municipio, estado e coordenadas - Estrada Santiago-Sao Francisco de Assis. A 7 km 
de Santiago, entrar à direita em direçllo a Otacilio Nunes e percorrer 18 km. 29'12'S e 55'05'WGr. 
Folha SH.21-X-D. 

Situaçllo, declive e cobertura vegetal sobre perfil - Terço inferior de elevaçêo com 15% de declive 
sob cobertura de campo. 

Altitude - 300 m aproximadamente. 

litologia - Basalto. 

Formaçfto geológica - Grupo Silo Bento. Formaçfto Serra Geral. 

Periodo - Juréssico-Cretàceo. Mesozóico. 

Material de origem - Produto de alteração do basalto. 

Relevo local - Ondulado. 

Relevo regional - Ondulado. 

Drenagem - Bem drenado. 

Vegetação primária - Savana. 

Uso atual - Pastagem. 

Descriçllo morfológica: 

A 0-20 em; bruno-avermelhado-escuro (5YR 2/2, úmido); argiia; fraca e moderada 
pequena granular e fraca muito pequena blocossubangulares; friével, ligeiramen
te plástico e ligeiramente pegajoso. 

R 20 em+; basalto pouco intemperizado. 

Análises físicas e quimicas Lab.: SNLCS 181.1396) 

Horizonte 
Frações da Comp. granulométrica 

amostra total % ltfsa %1 

Terra Areia Areia Silte 
Cal h. Case. fina grossa fina 0,05- Argila 

Simb. Prol. >20 20-2 <2 2-0,20 0',20- 0,002 <0,002 
em mm mm mm mm 0,05 mm mm 

mm 

A 0-20 o 3 97 18 16 24 42 

482/ PEDOLOGIA 

Argila pH 11:2,5) Complexo sortivo mE/lOOg 
dispersa Grau de % Silte 

em flocu- ---

I KCIN ca++ I Mg++ I I 
água laçilo %Argila 

K+ Na+ 
% % 

H20 

32 24 0,57 5,6 4,4 12,1 4,9 0,21 0,05 

Complexo sortivo mE/100g Valor V c 
lsat. de larga- N c 

Valor S I AI+++ I H+ I ValorT bases) nicol % -
N 

i soma) I soma) % % 

17,3 o 7,1 24,4 71 2,90 0,28 10 

Ataque por H2S0411: 1) Sat. 
e NaOH 10,8%) % e/sódio 

Si02 Si02 AI203 Equiv. de l%de 
-- -- -- CaC03 Na+ tro· 
AI203 R203 Fe2o3 % cável no 

Si02 Al203 Fe203 Ti02 P205 valor TI 
IKil iKrl 100Na+ /T 

18,5 11,0 17,3 1,97 2,86 1,43 1,00 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :51 

p 
C. E. do 100-AI+++ assimi- Equiv. 
extrato Agua 

ca++ Mg++ K+ Na+ HC03- so.= S +AI+++ lável de 
mmhos/ % co3• 

em 
a25'C -mE/100g-

3.4.3 - Considerações sobre tipos de terreno 

3.4.3.1 - Dunas 

ppm umid. 
% 

o <1 27,0 

Atualmente as Dunas são consideradas como tipos de terreno e não co
mo solo, dada a ausência de processos pedogenéticos na sua formação. 

São originadas basicamente de deposições eólicas de material 
areno-quartzoso, que mantém uma certa movimentação, dependendo da 
vegetação que as recobre e dos ventos que as atingem. 

É impraticável qualquer tipo de utilização agrícola a estes tipos de ter
reno, devendo ser, quando não, protegidas por vegetação para que setor
nem fixas, preservando-as para conservação do meio ambiente e uso do 
lazer. 

3.4.3.2 - Afloramentos de Rocha 

Referem-se ã exposição de rochas do embasamento, quer sejam como aflo
ramentos rochosos na forma de lajedo, ou camadas muito delgadas de so
los sobre rochas ou ainda ocorrência significativa de matacões, em geral 
com mais de 100 em de diâmetro (boulders). 

Ocorrem como componente secundário nas associações com Solos Li
tólicos, Cambissolos e Podzólicos Vermelho-Amarelos, situando-se em re
levo desde ondulado até escarpado. 

3.5 - LEGENDA 

Elaboraram-se dois tipos de legenda, apresentadas, uma sob a forma abre
viada e contida no Mapa Exploratório de Solos e outra sob a forma de ane
xo ao mapa, contendo esta última, por extenso, além das principais carac
terísticas dos componentes das unidades de mapeamento, as classes de 
solos tidas como inclusões. 

3.6 - USO ATUAL 

A intensidade do uso de uma determinada região é reflexo da qualidade do 
solo aliada a fatores climáticos. No entanto, na área em estudo, coube tam-



bém ao processo de ocupação marcante influência na utilização agrope
cuária. 

Numa tentativa de melhor visualização, a utilização atual dos solos se
rá tratada neste capítulo a nível de regiões e unidades geomorfológicas. 

Na seção do Planalto dos Campos Gerais que se refere a uma superfí
cie aplanada com cotas altimétricas superiores a 900 m (Bom Jesus-RS, 
São Francisco de Paula-RS, Cambará do Sui-RS, Vacaria-AS, São Joaquim
se etc.) dominam solos do tipo Cambissolo Bruno Húmico, Terra Bruna 
Estruturada, L.atossolo Bruno Câmbico e Solos Litólicos. Predomina a uti
lização com pastagens (Ests. 3.11 B e3.111 B), seguida da exploração de ma
deiras em áreas reflorestadas com pinus, ou mesmo a utilização de araucá
ria ainda existente na região em pequena quantidade. São também expres
sivos os cultivos de maçã (Est. 3.111 A). 

A oeste de Vacaria, ao longo da BR-285, abrangendo além do Planalto 
dos Campos Gerais, porções do Planalto das Missões, apresentando uma 
superfície de dissecação mais acentuada que a referida anteriormente, com 
relevo suave ondulado de pendentes longas, ocorrem L.atossolos Brunas 
intermediários para L.atossolo Roxo, Terras Brunas Estruturadas interme
diárias para Terras Roxas Estruturadas onde a utilização refere-se basica
mente a pastagens, cultivos de trigo e soja e em menor escala trigo mou
risco e erva-mate. Como principais localidades de referência citam-se La
goa Vermelha-AS, Esmeralda-AS, Tapejara-RS e Nicolau Vergueiro-RS. 

Ainda em seções do Planalto dos Campos Gerais e Planalto das Mis
sões, compreendendo áreas próximas a C iria co, Marau, sul das barragens 
de Ernestina e Passo Real, com ocorrência de Terra Bruna Estruturada in
termediária para Podzólico Vermelho-Escuro, o uso refere-se praticamen
te a pastagens, cultivos de trigo e soja. 

Na seção compreendida entre Soledade, Júlio de Castilhos até o extremo 
oeste do Planalto dos Campos Gerais nas proximidades de Santiago, do
minam solos Podzólicos Vermelho-Escuros e Solos Litólicos. Trata-se de 
uma região de tradição pastoril encontrando-se grande parte da área ocu
pada com pastagens, havendo ultimamente expressivo incremento na uti
lização com cultivos de soja (Est. 3.VIII B). 

Na área do.planalto compreendendo os municípios de Caxias do Sul, 
Farroupilha, Bento.Gonçalves, Carlos Barbosa, llópolis, Arvorezinha, Fon
toura Xavier, Sobradinho, Antônio Prado etc., dominam Podzólico Bruno
Acinzentado, Terra Bruna Estruturada intermediária para Podzólico Bruno
Acinzentado e Solos Litólicos, encontrando-se ocupada por propriedades 
tipicamente coloniais onde os solos são intensamente utilizados com as mais 
diversas culturas com destaque para videiras, milho, cana-de-açúcar para 
forragem, feijão, batatinha e fumo (Est. 3.1 B). Adubação e calagem são 
práticas essenciais na área. 

Na região que compreende a unidade geomorfológica denominada Serra 
Geral e que se refere à porção fortemente dissecada do Planalto das Arau
cárias, ocorrem Solos Litólicos, Cambissolos, Brunizém Avermelhados e 
Terras Roxas Estruturadas. Trata-se também de áreas onde prevalecem pro
priedades coloniais e, ainda que os solos ocorram em relevo fortemente on
dulado a montanhoso e apresentem pedregosidade superficial dificultan
do ainda mais o pouco tecnificado manejo, são intensamente utilizadas com 
milho, feijão, cana-de-açúcar para forragem, trigo, batatinha, batata-doce, 
além de frutíferas, como videiras, mamão e c1trus. Ainda nesta unidade geo
morfológica, referindo-se às porções bem mais baixas topograficamente, 
encontram-se áreas de relevo plano próximas às dos rios Taquari e Caí, on
de ocorrem Brunizém Avermelhado e Cambissolo, áreas estas de grande 
potencialidade agrícola e utilizadas atualmente com alfafa, milho, fumo, 
feijão, além da olericultura a nível de pequenas propriedades rurais. 

Constituindo outra unidade geomorfológica do Planalto das Araucá
riàs têm-se os Patamares da Serra Geral com cotas altimétricas situadas 
entre 300e 500 m, onde ocorrem Terras Roxas Estruturadas, BrunizénsAver
melhados, Solos Litólicos e Cambissolos. Dentro desta seção cabe desta
car áreas de relevo suave ondulado a ondulado nas proximidades de Estre
la e Lajeado, sendo utilizadas principalmente com trigo, soja, aveia, feijão 
e erva-mate. No restante da área o relevo encontra-se mais acidentado e 
os solos são bastante utilizados com milho, feijão, cana-de-açúcar para for
ragem, banana, soja, trigo etc. 

Na seção do Planalto Dissecado Rio Iguaçu- Rio Uruguai, correspon
dendo ao dissecamento da calha e proximidades da nascente do rio Pelo
tas como áreas principais, dominam Terra Bruna Estruturada intermediá-

ria para Terra Roxa Estruturada, Cambissolo Bruno e Solos Litólicos, utili
zados basicamente com pastagens, extrativismo vegetal, mais notadamente 
o pinheiro, reflorestamento com pinus e cultivos de maçã nas proximida
des de São Joaquim. A oeste deste planalto ocorreiTI áreas pequenas e iso
ladas correspondendo a Solos Litólicos e Terras Roxas Estruturadas utili
zadas com culturas anuais diversas. 

A região geomorfológica tida como Planalto das Missões abrange áreas 
de formas de relevo bastante homogêneas, dominando o tipo suave on
dulado, permitindo, portanto, mecanização em sua quase totalidade. Além 
disso, as boa~qualidades físicas do solo lhes conferem relevante potencia
lidade agrícola dentro da área em estudo. Dominam os solos dos tipos L.a
tossolo Roxo, Terra Roxa Estruturada e L.atossolo Vermelho-Escuro, este 
último de textura argilosa e média. A utilização dominante fundamenta-se 
no binômio trigo e soja ( Ests. 3.XI A e 3.XI B), havendo proposições no sen
tido da diversificação de culturas através da introdução de plantios de fei
jão, aveia, colza, centeio e cevada. Observam-se ainda na área pastagens, 
linho, erva-mate, sorgo etc. Quanto aos L.atossolos Vermelho-Escuros de 
textura média, a utilização principal é com pastagem. 

No Planalto da Campanha verifica-se uma grande diversidade de so
los, destacando-se Solos Litólicos, em relevo desde plano até forte ondu
lado, utilizados dominantemente com pastagem; Plintossolos nas proxi
midades de Maçambará, São Borja e ltaqui, utilizados basicamente com 
pastagens, cultivos de arroz, soja e sorgo; Brunizéns Vértices e Pia nosso
los, onde predomina o uso com arroz em rotação com pastagens, consti
tuindo-se numa grande área rizicultora ( Uruguaiana); Vertissolos utilizados 
com pastagens em áreas de relevo suave ondulado e arroz nas áreas pla
nas; L.atossolos e Podzólicos Vermelho-Escuros, utilizados em sua maioria 
com pastagem natural e onde se verificam áreas isoladas com evidências 
de processos de desertificação. Ocorrem ainda pequenas áreas com Terra 
Roxa Estruturada, onde predomina o uso com pastagens e soja. 

Na região geomorfológica tida como Depressão Central Gaúcha há tam
bém uma gama de variação no tocante aos solos e sua utilização. As áreas 
de ocorrência dos Podzólicos Vermelho-Amarelos associados a Podzólicos 
Vermelho-Escuros em geral abrúpticos, compreendendo principalmente as 
localidades de Taquari e Montenegro, são utilizadas dominantemente com 
reflorestamento com acácia e citricultura. Em menor escala notam-se cul
tivos de milho, mandioca, abóbora, melancia, além de pequenas áreas des
tinadas à pecuária leiteira. Nas proximidades de Gravata i, Sapiranga e a leste 
de Porto Alegre estes solos encontram-se ocupados por pequenas proprie
dades rurais, sendo utilizados principalmente com milho, mandioca, hor
taliças e pastagens visando à pecuária leiteira. 

Áreas correspondentes aos Podzólicos Vermelho-Escuros abrúpticos 
situados nas proximidades de Santa Maria, Cacequi, São Pedro do Sul, Co
xilha do Pau Fincado são utilizadas principalmente com pastagens (Est. 
3.1X B). Esta área é de intensa suscetibilidade à erosão, necessitando de 
rigorosas práticas conservacionistas quando utilizadas com culturas anuais. 
Em menor proporção verificam-se reflorestamento com eucalipto, lavou
ras de milho, mandioca e sorgo. 

Ao longo da BR-290, no trecho compreendido entre Arroio dos Ratos
São Gabriel e ainda em áreas próximas aos municípios de Rio Pardo, Ge
neral Câmara e Cachoeira do Sul (norte do rio Jacuí), predominam os Pod
zólicos Vermelho-Escuros de menor diferenciação textura I em áreas de re
levo suave ondulado de fácil mecanização. Nesta área o uso com culturas 
anuais está relacionado à fertilidade dos solos. Assim, as áreas dos Podzó
licos Vermelho-Escuros distróficos são as mais cultivadas com trigo e soja 
na Depressão Central Gaúcha. São também utilizadas com pastagens e em 
menor escala com cultivos de milho, sorgo etc. Já os Podzólicos 
Vermelho-Escuros álicos são mais utilizados com pastagens, reflorestamento 
com eucalipto, além de lavouras de milho, trigo, soja e sorgo em menor 
escala. 

Na área de dominância do Podzólico Bruno-Acinzentado Planossólico 
prevalece a utilização com pastagens naturais. Em algumas áreas destes 
solos onde predominam pequenas propriedades rurais, são bastante utili
zados com fumo, principalmente nas proximidades de Santa Cruz do Sul. 
Ainda observam-se lavouras de milho, sorgo e soja. 

Ao sul da BR-293, no trecho compreendido entre o rio lbicuí da Arma
da e o extremo leste da Depressão Rio lbicuí- Rio Negro, ainda na Depressão 
Central Gaúcha, tendo como localidades principais Bagé. Dom Pedrito, Hu
lha Negra, além de pequenas áreas ao norte desta BR, nas proximidades 
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de São Gabriel, dominam Brunizénse Planossolos, ambos vértices, e Ver
tissolos. São utilizados com pastagem natural (Ests. 3.1V B e3.X B) a ní
vel de grandes propriedades rurais. Raramente, são encontradas lavouras 
de trigo, sorgo e milho. 

Ocorrem áreas de Podzólico Vermelho-Amarelo plintico nas proximida
des de Santana do Livramento utilizadas com pastagem natural, reflores
tamento com eucalipto e pequenas lavouras de milho. 

Aotongodascalhasdos rios Jacuí, Vacacaí. Santa Maria,lbícuí da Ar· 
mada, lbicuf e lbicuí-Mirim tanto nas planícies de inundações como nos 
terraços, prevalecem os Planossolos associados a Glei Pouco H úmico, sendo 
largamente difundida a cultura de arroz em rotação com pastagens. Em al
guns locais observam-se ainda cultivos de soja. 

A região geomorfológica denominada Planalto Sul-Rio-Grandense, tam
bém conhecida como Escudo Sul-Rio-Grandense, compreende litologia bas
tante complexa, refletindo diferenças de solos de área para área. 

A ocorrência de afloramentos rochosos, aliada ao relevo dissecado em 
grande parte da área, limita o aproveitamento racional dos solos. Predo
minam Solos Litólicos e Cambissolos usados com pastagens naturais ou 
sem utilização devido à presença dos Afloramentos de Rocha. Em menor 
escala observam-se culturas como milho, feijão, trigo etc. Como localida
des de referência citam-se Santana da Boa Vista, Pinheiro Machado, Pira
tini, Torrinhas, Ouitéria, Barão do Triunfo e outras. 

Outra grande parte da área refere-se ao domínio dos Podzólicos Verme
lho-Amarelos associados a Podzólicos Bruno-Acinzentados. São áreas bem 
melhores que a citada anteriormente, ainda que em alguns locais ocorram 
Afloramentos de Rocha dificultando o uso. De uma maneira geral a maior 
parte da área é utilizada com pastagens. No entanto, cabe ressaltar a ocor
rência de áreas coloniais com boa diversificação de culturas, observando-se 
lavouras de milho, trigo, feijão, batatinha, batata-doce, fumo, cirrus, man
dioca etc. Destaca-se, além destas culturas, a produção de pêssego nas 
colônias de Canguçu e Pelotas. Verifica-se ainda nesta área pequena ocor
rência de Brunizém Avermelhado e Podzólico Bruno-Acinzentado eutrófi · 
co nas cotas mais baixas, acompanhando parte dos vales do rio Piratini, 
arroio Basílio entre Pedras Altas, Pedro Osório e Piratini, ou ainda vales pró
ximos a Dom Feliciano. São áreas onde predominam pequenas proprieda
des rurais com cultivos de batatinha, milho, fumo etc. 

Finalmente, nas porções próximas à borda do Planalto Sul-Rio-Gran
dense, contactando com a Planlcie Costeira Externa, nas proximidades de 
Guafba, ocorre Podzólico Vermelho-Escuro, predominando o uso com pas
tagens, cultivos de soja e reflorestamento com eucalipto. 

Na região da Planície Costeira, compreendendo as regiões geomorfo· 
lógicas Planície Costeira Externa e Planície Costeira Interna, abrangendo 
todo o litoral do Rio Grande do Sul e parte do litoral catarinense, as consi
derações referentes ao uso serão feitas oor setores. 

No setor desta planície compreendido entre Chuí e Osório dominam solos 
hidromórficos, destacando-se Planossolo, Glei Pouco Húmico e Glei Hú
mico, todos com caráter solódico ou não, situando-se em faixas mais ou 
menos extensas ãs margens das lagoas Mirim e dos Patos. Estes solos são 
intensamente cultivados com arroz em rotação com pastagens (Est. 3.X11 
A). constituindo uma das principais áreas produtoras de arroz do Estado 
do Rio Grande do Sul. Em áreas de melhor drenagem. principalmente on
de ocorrem os Planossolos, observam-se cultivos de soja. 

Na parte mais litorânea deste setor, predominam: Dunas com vegeta· 
ção de restinga rala; Solos Orgânicos e Areias Ouart.zosas Hidromórficas 
ocupadas com campos naturais de baixa qualidade servindo como pasta
gem no verão; Plintossolos e Planossolos próximo a São José do Norte
AS e Mostardas-AS, que além de pastagem natural são bastante cultiva
dos, constituindo a principal área produtora de cebola do estado. Algumas 
áreas destes solos são também utilizadas para reflorestamento com euca
lipto e pinvs. 

De Osório a Garopaba, na faixa litorânea mais externa, os solos mais 
utilizados referem-se às Areias Ouart.zosas, normalmente aproveitados com 
lavouras de mandioca, princípalmente nas proximidades de Araranguá-SC. 
e destaque também para cultura de abacaxi próximo ao município de Osório
R S. 
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Os demais solos nesta porção da planície costeira (Solos Orgânicos, 
Areias Ouart.zosas Hidromórficas e Dunas) encontram-se praticamente sem 
utilização agrícola. 

Na parte mais interna desta planície, abrangendo principalmente as lo
calidades de Jacinto Machado, Meleiro, Turvo e Ermo todas no Estado de 
Santa Catarina, dominam Cambissolos, Glei Pouco Húmico e Glei Húmi
co em áreas de relevo plano a suave ondulado. Sua utilização refere-se ba
sicamente a fumo, milho e feijão, batata-doce e arroz. 

Na unidade geomorfológica da Depressão da Zona Carbonifera Catari
nense, destacando-se os municípios de Lauro Müller, Orleans e Urussan
ga, prevalecem os Podzólicos Vermelho-Amarelos Latossólicos e Podzóli
cos Vermelho-Amarelos em áreas de relevo ondulado a montanhoso, utili
zados com cultivos de fumo (Est. 3.1X A), feijão, mandioca, videiras e re
florestamento com eucalipto a nível de pequenas propriedades rurais. Ao 
sul de Criciúma em áreas de relevo suave ondulado dominam solos Podzó
licos, intensamente cultivados com fumo, seguido de milho e mandioca. 

Na região geomorfológica das Serras do leste Catarinense (Braço do 
Norte, Rio Fortuna, Armazém, Grão Pará), predominam os solos Podzóli
cos Vermelho-Amarelos associados principalmente a Solos Utólicos e Cam
bissolos em geral cascalhentos, que apesar das condições adversas de re
levo são bastante utilizados nas partes menos dissecadas com fumo, mi
lho, mandioca. No restante da área prevalece o extrativismo vegetal. 

3.7 - CONSIDERAÇÕES SOBRE A POTENCIALIDADE AGRICOLA 

Baseando-se no conjunto das informações geradas durante o presente ma
peamento, pretende-se nesta seção abordar alguns aspectos referentes à 
potencialidade agrícola dos solos, tentando visualizar alternativas de utili
zação, quer explorando-os com agricultura, pastagem ou mesmo silvicul
tura. Tais considerações têm importância na medida em que se observam 
hoje várias disparidades entre o potencial produtivo de diversos solos e a 
utilização que é dada aos mesmos. Inúmeras distorções verificadas no qua
dro da utilização agrícola, entretanto, são dificilmente superáveis, pois são 
reflexo da estrutura de posse da terra na região e da política agrícola. 

A abordagem nesta seção será feita por regiões e/ou unidades geomor
fológicas. 

Na porção leste do Planalto dos Campos Gerais, abrangendo grande 
parte da região mais conhecida como Campos de Cima da Serra, a baixa 
fertilidade natural dos solos constitui o principal fator limitante ao uso agrí
cola. Os Cambissolos Brunes Húmicos e Terras Brunas Estruturadas Hú· 
micas alí ocorrentes, apesar de apresentarem de modo geral boas proprie
dades físicas e profundidade razoável, têm acidez ativa e potencial muito 
elevadas e altos teores de alumínio trocãvel. isto aliado a uma soma de ba
ses muito pequena. Sua melhor utilização diz respeito à pastagem, atra
vés da melhoria dos campos pela introdução de novas espécies, principal
mente hibernais, dada a qualidade muito baixa dos campos neste período. 
O reflorestamento com araucária. onde tem seu habitat natural, ou Pinus 
spp., além da fruticultura de clima temperado, especialmente da macieira, 
são atividades igualmente recomendáveis. Fator límitante ao desenvolvi
mento de culturas anuais parece estar relacionado ao clima, dadas as bai
xas temperaturas, altas precipitações pluviométricas e geadas ocorrentes 
na área. Entretanto, algumas culturas de verão poderão ser conduzidas, sen
do indispensáveis calagem e adubações corretivas, especialmente com fos
fatos, dada a baixa disponibilidade do fósforo e o elevado índice de fixação 
deste elemento por estes tipos de solos. Constituem fator restritivo ainda 
ao uso de maquinário agrícola algumas áreas de ocorrência de Solos Litó
licos e afloramentos rochosos. As partes mais acidentadas constituem, qua
se sempre, refúgio da araucária nativa, devendo ser preservadas como re
serva natural. 

Noutra seção do Planalto dos Campos Gerais, compreendendo a porção 
localizada a oeste e sudoeste de Vacaria, dominam solos mais profundos, friá
veis, pertencentes às classes Latossolo Bruno, Latossolo Bruno interme
diário para Latossolo Roxo e Terra Bruna Estruturada intermediária para Pod· 
zólico Vermelho-Escuro. Nesta área, o relevo apresenta-se suave ondula
do ou ondulado, sendo a principal limitação ao uso agrícola a baixa fertili
dade natural dos solos. Os teores de alumínio trocável em geral são supe
riores a 4 mE/100 g de solo e a soma de bases dificilmente ultrapassa 
2 mE/100 g de solo. A maior parte desta área pode ser utilizada com as prin
cipais culturas regionais, como trigo, soja, feijão, centeio, cevada etc., sendo 
necessárias neste caso a calagem e as adubações, principalmente com fós-



foro e potássio, além de práticas conservacionistas adequadas. Observam-se 
ainda algumas áreas campestres subutilizadas, nas quais o melhoraménto 
das pastagens é recomendado. As áreas de maior declive, onde já ocorrem 
impedimentos à mecanização, poderão ser utilizadas com reflorestamen
to ou fruticultura. 

Na porção mais estreita do Planalto dos Campos Gerais, compreendi
da entre os municípios de Soledade, Júlio de Castilhos e Santiago, predo
minam Podzólicos Vermelho-Escuros álicos, sendo o relevo suave ondula
do, com partes onduladas. A baixa fertilidade natural, aliada à ocorrência 
de solos rasos e afloramentos rochosos, é considerada fator restritivo ao 
uso agrícola. Entretanto, selecionados locais apropriados para instalação 
de lavouras, a maior parte da área poderá ser utilizada com culturas de so
ja, feijão, milho etc., desde que corrigidas as deficiências minerais. A re
gião, de um modo geral, tem sua tradição ligada à atividade pastoril; ape
sar disso, é notável a expansão da lavoura de soja em certas áreas. Aspas
tagens cultivadas e a melhoria do campo nativo podem também contribuir 
para uma melhor utilização destes solos. 

Na área de dominância dos Solos Litólicos distróficos (unidade de ma
peamento Rdl), situada na porção oeste desta seção do planalto, a pro
fundidade dos solos, o relevo e a pedregosidade constituem forte limita
ção ao uso agrícola. 

Nas partes mais movimentadas do Planalto dos Campos Gerais, abran
gendo áreas dos municípios de Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Veranó
polis, llópolis e Sobradinho, dentre outros, predominam solos álicos, com 
baixos valores da soma de bases. As Terras Brunas Estruturadas interme
diárias para Podzólico Bruno-Acinzentado ocorrem geralmente em relevo 
ondulado e forte ondulado e podem suportar, em áreas restritas, cultivos 
anuais variados, desde que corrigidas suas deficiências naturais de fertili
dade. São igualmente propicies aos cultivos forrageiros, reflorestamento 
ou fruticultura. Os Podzólicos Bruno-Acinzentados e os Solos Litólicos ocor
rem comumente no relevo forte ondulado, apresentando fortes restrições 
aos cultivos anuais, exigindo quando cultivados práticas intensivas de con
trole da erosão. São áreas mais apropriadas para os cultivos perenes, co
mo fruticultura e reflorestamento. Apesar disso, essas áreas vêm sendo in
tensivamente utilizadas, a nível de pequenas propriedades, com agricul
tura diversificada, constituindo também a principal área produtora de uvas 
do Estado do Rio Grande do Sul. 

As unidades geomorfológicas Serra Geral e Patamares da Serra Geral 
compõem, grosso modo, a porção mais dissecada do Planalto das Arau
cárias e são constituídas por um conjunto variado de solos, na sua quase 
totalidade eutróficos. Os solos dominantes são um complexo de Solos Li
tólicos e Cambissolos, aos quais estão associados Brunizém Avermelha
do e Terra Roxa Estruturada. Como principais fatores de restrição ao uso 
do solo nestas áreas têm-se o relevo, forte ondulado e montanhoso, e a pe
dregosidade. Mesmo assim, são áreas utilizadas de forma intensiva com 
cultivos anuais e perenes dos mais variados, dada a ótima fertilidade natu
ral dos solos, e é onde se situa a maior densidade populacional rural do Es
tado do Rio Grande do Sul. A agricultura de subsistência, típica nestes lo
cais, é acompanhada pela produção de culturas comerciais, que tem no en
tanto uma capacidade de expansão extremamente limitada, dado o pequeno 
tamanho das propriedades e o nível tecnológico muito baixo. Além disso, 
pela situação topográfica em que ocorrem, neste sistema de utilização têm 
contribuído para forte erosão dos solos. Entretanto, selecionando-se algu
mas áreas restritas, principalmente no terço inferior das encostas e fundo 
de vales mais amplos, torna-se possível a utilização mais racional com cul
turas anuais. No geral, seu melhor uso seria com culturas permanentes, co
mo fruticultura e reflorestamento. 

Cabe salientar, por outro lado, que no conjunto das duas unidades geo
morfológicas existem áreas bastante propícias a atividade agrícola mais in
tensiva, representada pelas várzeas dos rios Caí, Taquari e seus afluentes, 
onde o relevo normalmente é suave ondulado e os solos são muito férteis, 
da classe Brunizém Avermelhado. De igual modo, nos Patamares da Serra 
Geral, notadamente próximo a Estrela e Lajeado, existem áreas expressi
vas de Terra Roxa Estruturada, muito férteis e que apresentam ótima po
tencialidade agrícola, dada sua localização em relevo favorável à mecani
zação. 

A última unidade geomorfológica do Planalto das Araucárias, denomi
nada Planalto Dissecado do Rio Iguaçu- Rio Uruguai, apresenta similari-

dade nos tipos de solo com as duas unidades comentadas anteriormente, 
sendo válidas as mesmas considerações quanto ao uso agrícola, exceto na 
porção leste desta unidade, próximo à nascente do rio Pelotas, onde ocor
rem Terras Brunas Estruturadas intermediárias para Terras Roxas Estrutura
das, que apresentam restrições quanto à fertilidade natural, além do relevo. 

Na região do Planalto das Missões, observa-se a dominância de solos 
profundos, notadamente das classes Latossolo Roxo, Latossolo 
Vermelho-Escuro e Latossolo Bruno intermediário para Latossolo Roxo. No 
cômputo geral da área predominam as formas de relevo suave onduladas, 
o que a torna amplamente favorável à utilização agrícola. Entretanto, qui
micamente os solos são pobres, com baixos valores da soma de bases, que 
dificilmente chega a ultrapassar 2 mE/100 g de solo. Os teores e a satura
ção com alumínio são mais elevados na porção leste do planalto, principal
mente nos solos das classes Latossolo Bruno intermediário para Latosso
lo Roxo e Latossolo Vermelho-Escuro Húmico de textura argilosa, decres
cendo na direção oeste, onde predominam os Latossolos Roxos e Terras 
Roxas Estruturadas. A região caracteriza-se pelo predomínio das peque
nas e médias propriedades rurais e tem sua base econômica na produção 
agrícola, excetuando-se algumas áreas onde a atividade pastoril ainda é ex
pressiva, como nos municípios de Cruz Alta, Tupanciretã, Passo Fundo, 
São Luiz Gonzaga e outros. Destaca-se ainda por contribuir com a maior 
parte da produção de soja e trigo do Estado do Rio Grande do Sul, culturas 
que contribuíram para uma forte expansão e enraizamento do sistema de 
cooperativas agrícolas, atualmente abalado em função da baixa cotação 
da soja, baixa produtividade do trigo, elevação dos preços dos insumos agrí
colas e do expressivo corte nos subsídios aos créditos de custeio e investi
mento. O incentivo à monocultura merece ser reavaliado, tendo em vista 
o grande potencial dos solos na região para a produção de culturas anuais 
e perenes bastante diversificadas, como trigo, milho, feijão, soja, centeio, 
cevada e fruticultura, dentre outras. Entretanto, a calagem e a adubação 
são práticas indispensáveis, além do controle da erosão e da utilização de 
manejo racional. Cabe ressaltar ainda que o intenso revolvimento dos so
los, principalmente no caso dos Latossolos Roxos, visando a atender a pro
dução de duas culturas num mesmo ano agrícola, tem acarretado apreciá
veis perdas de solo por erosão, intensificada pelo uso constante de maqui
nário pesado aumentando os problemas de compactação destes solos. 

Observam-se, por outro lado, grandes problemas de erosão nas áreas 
de Latossolo Vermelho-Escuro de textura média, nos quais o terraceamento 
bem controlado é indispensável no cultivo destes solos. A incorporação de 
matéria orgânica e a adubação verde são igualmente recomendáveis, no 
sentido de aumentar a CTC e a capacidade de retenção de água. Na área 
deste planalto como um todo, os solos que naturalmente apresentam maior 
potencialidade agrícola são as Terras Roxas Estruturadas, situadas princi
palmente no extremo oeste desta região, tendo em vista apresentarem al
ta fertilidade natural e situarem-se na maioria dos casos em relevo suave 
ondulado. Em segundo lugar vêm os Latossolos Roxos, ocupando a maior 
parte da área e que, apesar de distróficos, apresentam menor exigência mi
neral que os demais solos. 

Na região do Planalto da Campanha, de maneira geral os solos apre
sentam alta fertilidade natural. Os solos dominantes, entretanto, são rasos, 
o que constitui fator limitante ao uso agrícola. Grande parte da área é com
posta por Solos Litólicos eutróficos, ocorrendo em relevo suave ondula
do, ondulado ou forte ondulado, e apresentam, em muitos casos, além do 
relevo e da pequena profundidade dos perfis, limitações pela presença de 
pedras e I ou afloramentos rochosos. Essas áreas são mais recomendadas 
ao uso com pastagens, que podem ser melhoradas pela introdução de no
vas espécies, bem como adequando-se o manejo no sentido de aumentar 
a capacidade de pastoreio. Em pequenas áreas, notadamente próximo às 
drenagens, constituindo inclusões ou fazendo parte de associações em que 
dominam os Solos Litólicos, ocorrem solos mais profundos, das classes 
Brunizém Vértice e Vertissolo. Podem ser aproveitadas com cultivos agrí
colas, principalmente arroz nas partes planas ou cultivos de milho e forra
geiras nas porções suave onduladas. 

Os solos destas classes apresentam-se igualmente em dominância em 
certas áreas, como nas proximidades de Uruguaiana, nas várzeas dos rios 
Ouaraí e lbirapuitã e nos arroios lbirocaí e Touro-Passo, constituindo locais 
passíveis de uso com arroz irrigado nas partes planas, o que já vem sendo 
feito há algum tempo. Apresentam como principal limitação propriedades 
físicas de expansão e contração de acordo com o teor de argila e umidade, 
fato que os torna difíceis de serem trabalhados, tanto na época úmida co
mo na época seca. 
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As áreas de Plintossolos e Planossolos que ocorrem próximo a ltaqui 
apresentam como principais fatores restritivos aos cultivos anuais a má ou 
imperfeita drenagem, sendo que no caso dos Plintossolos outro fator limi
tante refere-se à baixa fertilidade natural que alguns solos desta classe apre
sentam. Podem, no entanto, ser aproveitados para culturas de arroz irriga
do, dada sua localização em relevo praticamente plano, ou cultivos mais 
resistentes à seca, como o sorgo. A utilização com pastagens também é 
recomendada. 

Ao norte da área ocorrem ainda Terras Roxas Estruturadas, associadas 
ou não a Plintossolos, que apresentam condições de uso com culturas 
anuais, dada a ótima fertilidade natural que apresentam e sua situação em 
relevo favorável à mecanização. 

Em expressiva área, L.atossolos Vermelho-Escuros de textura média e 
argilosa ocorrem na porção nordeste deste planalto; apresentam forte li
mitação pela fertilidade natural, que é baixa, são moderadamente suscetí
veis à erosão, sendo mais propícios para utilização com pastagens. As con
siderações com relação à fertilidade natural são válidas para os Podzólicos 
Vermelho-Escuros que ocorrem em áreas localizadas neste planalto. Apre
sentam, no entanto, alta suscetibilidade à erosão, apesar de ocorrerem em 
relevo suave ondulado. 

Na região da Depressão Central Gaúcha, na várzea dos principais rios 
que compõem a-bacia de drenagem dos rios Jacuí, lbicuí e Negro, a domi
nância é dos Planossolos eutróficos. Apresentam como principal caracte
rística limitante ao uso agrícola sua má drenagem, tendo em vista possuí
rem um horizonte B com muito baixa permeabilidade. A utilização com ar
roz irrigado ou mesmo soja em rotação com pastagens atualmente dada 
a esses solos parece conveniente, uma vez que o sistema de deixar o solo 
"em pousio" com a pastagem traz, além de outros banefícios, o efeito de 
controlar moléstias e pragas no arroz e possibilita a manutenção dos teo
res de matéria orgânica, constituinte muito importante neste tipo de solos. 

A área dos Podzólicos Vermelho-Escuros álicos, em geral abrúpticos, 
localizados nas porções oeste e leste da Depressão Rio lbicuí-Rio Negro 
(vide 2 - Geomorfologia) sob relevo suave ondulado, possui, além da li
mitação por baixa fertilidade natural, alta suscetibilidade à erosão. Os cul
tivos anuais, quando efetuados, devem obedecer a rigorosas práticas de 
manejo, recomendando-se principalmente calagem e adubação, controle 
intensivo da erosão e sempre q·ue possível incorporação de matéria orgâ
nica, visando a aumentar a capacidade de retenção de cátions e água. A 
utilização destes solos com pastagens, natural e cultivada, é mais 
aconselhada. 

Os Podzólicos Bruno-Acinzentados Planossólicos ocorrem tanto na De
pressão Rio lbicuí- Rio Negro como na Depressão Rio Jacuí e ocupam rele
vo caracteristicamente suave ondulado. No caso dos solos eutróficos des
ta classe, que ocorrem próximo a São Gabriel, Rosário do Sul, Santa Cruz 
do Sul e ao sul do rio Jacuí, em escala mais expressiva, a principal limita
ção agrícola refere-se à dreRagem imperfeita que apresentam. Nos demais 
casos outro fator de restrição ao uso é a baixa fertilidade natural, notada
mente no horizonte superficial destes solos. Cultivos de milho, sorgo, soja 
ou mesmo arroz em certas áreas praticamente planas podem produzir bons 
resultados, desde que efetuadas adubações regulamentares e a erosão seja 
bem controlada, uma vez que se verifica a ocorrência de voçorocas em al
gumas áreas. A adubação verde e o uso de adubo orgânico sempre que pos
sível são recomendados. Dada a maior utilização destas áreas com pasta
gens, igualmente aconselhável, melhoria dos campos pela introdução de 
novas espécies de gramíneas e I ou leguminosas poderá contribuir em muito 
para elevar a capacidade de lotação com a pecuária. 

Ao sul da Depressão Rio lbicuí- Rio Negro compreendendo áreas dos 
municípios de Bagé, Dom Pedrito e Ouaraí, os solos apresentam ótima fer
tilidade natural, porém apresentam propriedades físicas adversas ao uso 
com culturas anuais, notadamente as de inverno, pois são solos muito di
fíceis de serem trabalhados, aderindo aos implementas agrícolas quando 
molhados e formam torrões muito compactos quando secos. Eventualmente 
podem ser utilizados com cultivos de verão, principalmente no caso dos 
Brunizéns Vérticos e Planossolos Vérticos que apresentam o horizonte su
perficial com textura mais leve, sendo o controle da erosão nestes casos 
indispensável. Seu uso mais apropriado, entretanto, é com pastagens, va
lendo as mesmas considerações feitas no parágrafo anterior. 

Na Depressão Rio Jacuí as áreas de maior potencialidade agrícola 
situam-se próximo a Cachoeira do Sul, Rio Pardo, Arroio dos Ratos e Bu-
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tiá e são representadas pelos solos da classe Podzólico Vermelho-Escuro. 
São solos em geral profundos, com boas características físicas, e estão si
tuados em relevo normalmente suave ondulado. Têm como principal fator 
limitante sua baixa fertilidade natural, por apresentarem baixa soma de bases 
e alumínio trocável elevado. Os solos naturalmente mais férteis desta clas
se situam-se ao sul do rio Jacuí, já próximo ao contato com a região do Pla
nalto Sul-Rio-Grandense e pertencem às unidades de mapeamento PEd1, 
PEd2 e PEd4. Apresentam condições propícias para o desenvolvimento de 
cultivos anuais, como soja, milho, trigo ou mesmo feijão, desde que racio
nalmente utilizados, requerendo calagem e adubação, além das práticas 
normais de preparo e conservação do solo. A matéria orgânica também pos
sui efeito muito benéfico nestes solos, aumentando a CTC e a retenção de 
água. As áreas de maior declive e os locais de ocorrência de solos mais are
nosos na superfície poderão ser utilizados com reflorestamento ou pasta
gem. 

A norte e a leste de Porto Alegre, a dominância é de solos álicos, abrúp
ticos, da classe Podzólico Vermelho-Amarelo, ocorrendo em relevo suave 
ondulado e ondulado, e em menor extensão no forte ondulado. Apresen
tam textura bastante variá_vel, porém são em geral arenosos na superfície, 
o que os torna excessivamente drenados e muito suscetíveis à erosão, prin
cipalmente nas áreas mais declivosas. São apropriados para fruticultura e 
reflorestamento, atividades atualmente bastante expressivas nestas áreas. 
Os cultivos anuais e a olericultura, conduzidos ao nível de pequenas pro
priedades rurais, são indicados com restrições. Quando assim utilizados é 
de grande importância a adoção de práticas racionais de manejo, sendo fun
damentais calagem, adubação, conservação dos solos e, principalmente, 
aplicação de matéria orgânica. 

Cabe ressaltar, por último, a ocorrência de áreas de solos muito férteis, 
Cambissolos gleicos e Brunizém Avermelhado, nas várzeas dos rios Par
do, Taquari e dos Sinos. São áreas de relevo plano ou suave ondulado, que 
praticamente não apresentam restrições ao uso, exceto pela drenagem im
perfeita em alguns locais. 

Na região do Planalto Sul-Rio-Grandense é marcante a presença dos 
Solos Litólicos na maior parte da área. As características químicas, bem 
como o material originário destes solos, são muito variáveis, entretanto, 
feição comum a quase todos eles é a pequena espessura dos perfis. O fato 
de se localizarem em relevo que dificilmente permite a mecanização, alia
do à ocorrência de pedras e I ou afloramentos rochosos em parcela consi
derável dos casos, torna altamente restritivo seu uso com culturas anuais, 
sendo mais aconselhável a utilização com pastagens ou reflorestamento. 
A melhoria dos campos, através da introdução de novas espécies e a im
plantação de pastagens cultivadas, principalmente nas áreas menos aci
dentadas, é fundamental para um uso mais racional com pecuária. Osso
los mais férteis desta classe, em condição natural, situam-se na porção no
roeste deste planalto, próximo a lavras do Sul e Caçapava do Sul. Em pe
quena escala, notadamente nas partes menos acidentadas, é possível o es
tabelecimento de uma atividade agricola em áreas localizadas, notadamente 
onde ocorrem solos Podzólicos Vermelho-Amarelos ou Brunizéns Averme
lhados associados aos Solos Litólicos em subdominância. 

Algumas áreas representativas de solos das classes Brunizém e Bruni
zém Avermelhado, ocorrendo em dominância próximo as cidades citadas 
e ainda próximo a cabeceira de drenagem do rio Vacacaí, apresentam maior 
viabilidade ao uso com culturas anuais, dadas suas excelentes proprieda
des físicas e químicas. Necessitam, entretanto, de severo controle da ero
são, dada a sua ocorrência em relevo normalmente ondulado. 

Já os Solos Litólicos distróficos encontram-se em geral na porção nor
deste do planalto, quase sempre com Cambissolos e Podzólicos Vermelho
Amarelos associados em subdominância. Apesar da limitação pelo relevo 
e pela pequena profundidade dos perfis na maior parte desta área, alguns 
locais são utilizados com culturas anuais diversificadas, como milho, ba
tatinha, feijão e soja. Correspondem às áreas de colônia, onde é bastante 
empregada a tração animal. Com manejo adequado, podem suportar uma 
atividade agrícola de tal porte, sendo mais adequados, entretanto, para o 
uso com fruticultura e reflorestamento. 

As áreas de dominância de Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico são 
também muito expressivas, ocorrendo principalmente na porção nordeste
sudeste e em menor extensão no extremo noroeste deste planalto. Ocor
rem quase sempre em associação com outros solos, como Podzólicos Bruno
Acinzentados e Solos Litólicos. Apresentam-se potencialmente viáveis para 
utilização agrícola, notadamente nas áreas de relevo suave ondulado ou 



mesmo ondulado, desde que corrigidas suas limitações pela baixa fertili
dade natural. A calagem em pequena quantidade e as adubações regula
res, aliadas a um controle intensivo da erosão, são essenciais, tendo em vista 
que mesmo no relevo suave ondulado a erosão em sulcos se faz sentir de 
modo severo em éreas não controladas. As éreas de relevo mais favorével 
à mecanização situam-se próximo ao contato com a planície costeira. Nas 
éreas de relevo mais forte é mais aconselhével o uso com pastagens, fruti
cultura, reflorestamento ou cultivos forrageiros. 

Solos da classe Podzólico Vermelho-Escuro ocupam igualmente exten
são razoével no Planalto Sul-Rio-Grandense. Os solos élicos, em geral apre
sentando textura com cascalhos, situam-se próximo a Arroio dos Ratos. 
Em função de suas boas propriedades físicas e da topografia suave em que 
ocorrem, são solos aptos à produção de culturas anuais, necessitando ape
nas correção da acidez e adubações regulamentares. Jé os solos abrúpti
cos desta classe ocorrem próximo a Bagé e Caçapava do Sul, derivando
se de arenitos. Possuem horizonte superficial relativamente espesso, de tex
tura leve, e apresenta fertilidade natural bastante superior aos anteriores. 
Como são encontrados em relevo geralmente suave ondulado, poderé ser 
intensificado o seu uso com culturas anuais, tendo em vista que atualmente 
predominam as pastagens naturais nestas éreas. O manejo adequado, as 
adubações e principalmente o controle dos processos de erosão são essen
ciais neste caso. 

Nas regiões da Planície Costeira Interna e Externa, notadamente pró
ximo às lagoas dos Patos, Mirim e Mangueira, a maior parte dos solos ocorre 
em relevo plano, sendo representados dominantemente pelos Planosso
los Solódicos e não Solódicos e pelos Gleis Pouco Húmicos Solódicos. A 
intensa utilização destas éreas com arroz irrigado em rotação com pasta
gens nos parece apropriada, tendo em vista os motivos anteriormente ex
postos para os Planossolos ocorrentes em outras éreas. O caréter solódi
co, conceitualmente atribuído a esses solos, como ocorre geralmente na 
porção inferior do perfil, nos horizontes 83 e I ou C, parece não influenciar 
sobremaneira o desenvolvimento das culturas. A principal limitação ao uso 
mais amplo destes solos com culturas anuais refere-se à mé drenagem que 
apresentam, entretanto vem sendo bastante incrementada a produção de 
soja em certas éreas mais bem drenadas destes solos. 

Nas porções mais deprimidas, sujeitas a inundações periódicas, ocor
rem principalmente Gleis Húmicos, Solódicos ou não, Podzóis e Solos Or
gí!nicos. A má condição de drenagem destas áreas constitui o principal fa
tor de restrição ao uso. A drenagem artificial, quando economicamente vié
vel, poderá permitir o aproveitamento de algumas éreas; sendo necessé
rios estudos mais detalhados a este respeito. 

Mais próximo à faixa Jitorílnea, predominam os solos da classe Areia 
Ouartzosa. São solos arenosos, muito pobres em nutrientes minerais dis
poníveis para as plantas. As Areias Ouartzosas Hidromórficas apresentam 
forte limitação aos cultivos agrícolas, pela mé drenagem que apresentam, 
sendo mais recomendada a sua utilização com pastagem ou reflorestamento. 
As demais éreas de dominílncia de Areias Ouartzosas são utilizadas atual
mente com cultivos de abacaxi, mandioca, milho, amendoim etc. Entre
tanto, como são solos pobres, com muito baixa capacidade de retenção 
de cétions e umidade, prética muito recomendével é a incorporação de ma
téria orgílnica, bem como as adubações e a calagem em pequenas quanti
dades nestes casos. O reflorestamento constitui outra opção em termos 
de utilização destes solos. 

Ainda na planície costeira, considerével parcela da érea situada ao nor
te desta região é composta por solos da classe Cambissolo, eutróficos e 
distróficos, que apresentam bom potencial agrícola, principalmente no pri
meiro caso, dada a sua situação em relevo plano ou suave ondulado. São 
éreas passíveis de uso com culturas anuais variadas, necessitando basica
mente de aplicação de calcário e adubações conforme exigências das cul
turas. As éreas de ocorrência de solos Glei Húmico e Solos Orgânicos apre
sentam fortes restrições pela má drenagem que apresentam. Quando arti
ficialmente drenados, alguns locais apresentam bom potencial para a pro
dução de plantas olerícolas ou mesmo cana-de-açúcar. 

Nas regiões da Depressão do Sudeste Catarinense e Serras do Leste 
Catarinense, com ampla dominância de solos da classe Podzólico Vermelho
Amarelo, a maior restrição ao uso mais intensivo com cultivos anuais refere
se ao relevo em que ocorrem. Como constituem áreas coloniais, bastante 
utilizadas a nível de pequenas propriedades rurais, os cuidados com ero
são devem ser intensivos e a calagem e adubação são essenciais, dada a 

baixa fertilidade natural dos solos. Algumas áreas de melhor relevo, próxi
mo a Criciúma, são passíveis de utilização mais intensiva. 

3.8 - CONCLUSÕES 

Fazendo-se a avaliação dos solos dominantes nas vérias unidades de ma
peamento, em função de suas propriedades morfológicas, físicas e quími
cas, bem como da posição no relevo e da paisagem fisiográfica em que se 
situam, foi possível estabelecer algumas conclusões de âmbito geral so
bre aérea mapeada. 

A) A classe de solos dominante é a dos Solos Litólicos, ocupando cerca 
de 20% da área total mapeada. Outros solos de importância significativa, 
pela grande extensão de érea que ocupam, foram os Podzólicos Vermeiho
Escuros e Podzólicos Vermelho-Amarelos élicos e distróficos, Latossolo Roxo 
distrófico, Cambissolo Bruno Húmico álico, Planossolos e Terra Roxa Es
truturada eutrófica, que totalizam, com os Solos Litólicos, mais de 60% 
da érea total. 

Bl Os solos eutróficos abrangem 105.459 km2, equivalendo a 38,91% do 
total da área mapeada. Do total desta érea, 39,45% são representados por 
Solos Litólicos e 12,5% por solos com caráter solódico. Os solos distrófi
cos e élicos ocupam uma érea de 149.961,3 km2, o que equivale a 55,32% 
da área total. Os 5,77% restantes equivalem à massa de égua. 

C) Uma érea de aproximadamente 157.054 km2 apresenta condições de 
mecanização, o que equivale a 58% da érea total mapeada. Cerca de 34.957 
km2, incluídos neste total, são representados por solos com restrições de 
drenagem, mas apresentam potencial para uso com lavoura de arroz irri
gado, equivalendo a 12,9% da érea total. 

Dl As éreas impróprias à mecanização englobam 87.608,8 km2, constituin
do 32% da érea total do levantamento. 

E) O restante da érea é representado pelos locais de ocorrência de solos muito 
pobremente drenados, áreas ocupadas por Dunas e área ocupada pela mas
sa de égua. 

3.9 - DADOS ANALITICOS COMPLEMENTARES 

São constituídos de tabelas com resultados analíticos das amostras de solo, 
coordenadas de localização dos perfis, amostras extras e amostras de fer
tilidade selecionadas para caracterização das classes de solo, classificação 
atualizada dos perfis de solo e amostras extras provenientes de outros tra
balhos, bem como pelos símbolos e abreviaturas utilizados nas tabelas. 

3.9.1 - Relação de perfis, amostras extras e amostras para avaliação da 
fertilidade dos solos utilizados no levantamento 

Nesta seção reúnem-se 4 tabelas, cujos conteúdos são descritos a seguir. 

Tabela 3.1 - Nesta tabela encontram-se os perfis utilizados para a ca
racterização das classes de solos, provenientes de coletas efetuadás pelo 
Projeto RADAMBRASILe EMBRAPA/SNLCS, bem como de perfisjé pu
blicados em outros trabalhos. Consta de resultados analíticos de 57 perfis 
de solos. 

Tabela 3.11 - Nesta tabela encontram-se as amostras extras utilizadas 
na classificação dos solos, provenientes de coletas efetuadas pelo Projeto 
RADAMBRASIL e EMBRAPA/SNLCS, bem como de amostras extras pu
blicadas em outros trabalhos. Consta de 132 pontos de coleta. 

Tabela 3.111 -Contém resultados analíticos de 17 amostras para ava
liação da fertilidade dos solos coletadas pelo Projeto RADAMBRASIL e 
EMBRAPA/SNLCS. 

Tabela 3.1V - Contém a classificação atualizada dos perfis e amostras 
extras provenientes de outros trabalhos consultados, numa tentativa de ade
quação aos novos critérios de classificação. Os resultados analíticos des
tes pontos constam nas Tabelas 3.1 e 3.11. 
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TA8ELA3.1 
Resultados analfticos das amostras de perfis de solos para classificação 

Horizonte Amostra seca Composição granulométrica 
ao ar% (terra fina seca ao ar) % Ataque por H2S04 (d = 1.47) % 

Argila 
Grau Equiv. 

Solo Perfil Prot. Areia Areia de Silte de Silte natural --
localização n? lab. Prof. 

Calhau Cascalho fina 
0,05- Argila floc. Argila umi· grossa % Slmbolo >20 20-2 0,2- <0,002 % da de em 

mm mm 
2-0,2 

0,05 0,002 Si02 Al20 3 Fe20 3 Ti02 P20s 
mm mm 

mm mm 

34.455 A1 0-10 o 2 13 9,7 55,9 21,4 9,2 57 2,6 24,9 11,2 5,8 9,8 4,27 0,08 
PTaTa 34.456 A3 -20 o 3 15 8,1 54,6 22,3 10,4 53 2,4 23,5 11,3 6,2 9,4 2,46 0,06 
méd. 

01 
34.457 81 -35 o 20 23 7,2 47,0 22,6 11,7 46 2,0 21,4 10,6 7,0 11,3 2,18 0,06 

28"46'5 34.458 82g -50 o 40 21 5,6 41,0 32,3 15,5 52 1,3 22,7 14,6 10,1 11,7 3,61 0,06 
55"46'WGr. 34.459 83g -75 o 30 11,9 5,4 38,0 44,7 15,4 65 0,6 25,4 19,9 14,3 13,9 2,99 0,06 

34.460 Cg -110 o 10 7,5 6,3 43,1 43,1 25,5 41 1,0 24,7 19,9 14,4 14,3 3,03 0,06 

LR a 
78.1455 AP 0-15 o 1 8 12 24 56 24 39 0,43 26 18 16,6 20,0 2,78 
78.1456 A3 -40 o 1 7 9 22 62 23 63 0,35 29 19,9 17,9 19,6 2,78 

mto. arg. 
10 78.1457 81 -80 o 1 4 6 14 76 o 1oo' 0,18 35 25,5 21,4 17,2 2,00 

28"45'5 
78.1458 821 -125 o 1 3 5 13 79 o 100 0,16 35 27,5 22,9 17,7 1,80 

53"05'WGr. 
78.1459 822 -240+ o 1 4 6 15 75 o 100 0,20 35 25,6 23,5 18,1 2,18 

373 A1 0-20 o X 16 9 28 47 33 30 0,60 30 25,8 18,4 11,8 1,99 0,13 
PEaTb 374 A3 -35 o 1 13 7 24 56 31 45 0,43 30 27,4 22,5 12,1 2,03 0,11 
arg./mto. arg. 

11 
375 821 -70 o 2 10 5 22 63 38 40 0,35 36 33,3 27,7 11,0 1,57 0,11 

28"51'5 376 822 -110 o 2 9 6 28 57 29 49 0,49 38 31,2 27,6 10,7 1,51 0,12 
52"27' WGr. 3n 83 -150 X 2 14 7 30 49 6 88 0,61 37 27,9 28,3 11,1 1,55 0,12 

378 C1 -300 o 4 22 17 43 18 6 66 2,38 44 37,0 29,9 11,7 1,75 0,13 

LE a 32.798 A1 0-20 o o. 15,8 30,8 13,8 39,6 15,7 60 0,35 22,9 15,0 12,1 6,7 0,91 0,07 
arg. 12 32.799 A3 -60 o X 11,8 26,3 15,2 46,7 15,4 67 0,32 25,4 17,0 14,1 7,1 1,10 0,07 
28"15'5 32.800 81 -105 o X 7,8 20,3 8,7 63,2 5,7 91 0,14 30,3 23,4 19,3 8.4 1,11 0,08 
52"21'WGr. 32.801 82 -255 o X 7,9 24,9 10,6 56,6 0,0 100 0,19 27,9 21,6 18.4 8,3 1,26 0,07 

T8 a 81.1409 AP 0-18 o tr 8 10 26 56 39 30 0,46 27,7 19,8 16,0 9,9 1,59 
mto. arg. 

14 
81.1410 81 -40 o 1 5 7 19 69 53 23 0,28 29,4 23,5 19,7 10,5 1,59 

28"16'5 81.1411 821 -80 o 1 4 6 16 74 40 46 0,22 32,7 27,3 20,7 11,1 1,49 
52"03'WGr. 81.1412 822 -120 o 1 4 5 15 76 o 100 0,20 36,5 29,8 22,2 12,1 1,60 

33.721 A1 0-10 o o 2,1 2,8 26,5 68,6 32,8 52 0,40 35,5 26,9 21,1 24,4 3,94 0,17 

I 
L8R a 33.722 A3 -35 o o 1,7 2,3 23,6 72,4 41,9 42 0,33 36,7 27,5 22,3 23,3 2,84 0,14 
mto. arg. 

17 
33.n3 B1 -55 o o 1,5 1,9 18,9 n,7 22,0 72 0,24 38,6 20,1 25,5 21,5 2,45 0,13 

28"07'5 33.724 82 -115 o X 1,4 1,7 16,3 80,6 1,1 98 0,20 39,1 30,0 26,6 20,5 2,33 0,13 
51"30'WGr. 33.725 831 -160 o X 1,7 2,2 21,4 74,7 0,0 100 0,29 38,7 27,5 25,7 21,8 2,47 0,13 

33.726 832 -200 o o 1,3 2,5 23,9 72,3 0,0 100 0,33 37,5 28,8 25,6 22,6 2,84 0,14 

34.303 A11 0-17 o o 10 6 31 52 9 83 0,61 34 19,3 15,5 8,1 1,51 0,12 
34.304 A12 -40 o o 8 5 28 59 16 73 0.47 33 20,1 18,1 8,6 1,54 0,09 

C8H a 34.305 A13 -66 o 1 6 5 22 67 29 57 0,32 33 22,3 20,5 9,1 1,63 0,06 
mto. arg. 

21 
34.306 A3 -87 o 1 8 7 21 64 28 57 0,32 32 44,5 22,2 9,2 1,62 0,03 

28"39'5 34.307 81 -120 o 2 9 8 24 59 14 76 0,40 32 23,9 21,4 9,0 1,64 0,01 
50"27' WGr. 34.308 82 -200 o 2 9 8 24 60 8 86 0,40 32 23,5 20,7 9,1 1,68 0,12 

34.309 83 -240 o 3 22 19 37 21 2 90 1,71 31 24,1 21,2 9,0 1,68 0,12 
34.310 c -240+ o o - - - - - - - 44 27,0 21,4 10,3 1,69 0,16 

R e 
méd. case. 

25 5.008 A 0-15 7 60 25 30 28 17 10 41 1,65 21 13,0 6,9 14,2 1,66 0,11 29"54'5 
57"04' WGr. 

8 80.1534 AP 0-22 o tr 11 16 45 28 15 46 1,61 27,5 12,1 6,7 11,3 5,31 
méd./arg. 

26 
80.1535 (8)2 -48 o 2 8 10 29 53 39 26 0,55 34,2 23,0 13,1 11,5 4,01 

29"07'5 80.1536 (8)3 -65 o 7 20 9 27 44 31 30 0,61 34,2 25,1 14,9 11,7 3,10 
56"18'WGr. 80.1537 Cca -90 o 19 49 14 27 10 9 10 2,70 20,6 17,7 7,4 18,8 1,58 

8 1.875 A1 0-28 o o 35 29 17 19 8 58 0,89 19 9,9 4,6 2,2 0,23 0,04 
méd. 27 1.876 8 -42 o o 27 24 20 29 17 41 0,69 26 18,4 8,6 3,5 0,27 0,03 
29"56'5 1.8n C1 -75 o o 23 35 25 17 7 59 1,47 25 17,2 7,7 3,1 0,30 0,04 
54"20'WGr. 1.878 C2 -100 o o 14 22 59 5 4 20 11,80 23 16,7 7,1 3,3 0,30 0,08 
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Lab.: SNLCS 

pH(1:2,5) Complexo sortivo mE/100g 

Al,o, c 100.AI+ 3 p Na+ C.E. Equiv. 
Ki Kr c N MO v mmhos/ de -- -

% AI+ 3 +S ppm % 
Fe20 3 % % % N ema caco, 

H20 KCIN Ca+2 Mg+2 K+ Na+ s H+ Al+ 3 T 25'C % 

0,93 3,28 1,58 5,1 3,8 1,30 0,13 2,2 10 3,17 1,10 0,10 0,06 4,43 6,60 0,96 11,03 40 18 <1 
1,03 3,08 1,57 4,9 3,5 1,06 0,10 1,8 10,6 2,19 0,29 0,04 0,04 2,58 7,20 2,59 9,76 26 50 <1 
0,97 2,57 1,26 5,1 3,6 0,59 0,06 1,0 9,8 1,68 0,19 0,03 0,03 1,93 7,02 3,14 8,95 22 62 <1 
1,36 2,45 1,41 5,1 3,4 0,44 0,06 0,8 7,3 1,64 0,25 0,03 0,05 1,97 8,90 5,39 10,87 18 73 <1 
1,61 2,37 1,46 4,5 3,4 0,36 0,05 0,6 7,6 2,78 0,95 0,16 0,21 4,10 9,74 5,90 13,84 30 59 1,5 
1,58 2,35 1,44 4,9 3,5 0,25 0,04 0,4 6,3 3,94 1,54 0,04 0,06 5,58 8,36 4,85 13,94 40 46 <1 

1,30 1,84 1,04 5,5 4.4 2,41 0,28 4,1 9 5,2 1,6 0,28 0,01 7,1 5,6 0,2 12,9 55 3 42 <1 
1,43 1,89 1,11 5,3 4,0 0,94 0,15 1,6 6 4,2 0,7 0,05 0,02 5,0 5,1 0,6 10,7 47 11 1 <1 
1,95 2,03 1,34 5,1 4,0 0,57 0,15 0,9 4 2,7 0,8 0,08 0,01 3,6 4,1 1,0 8,7 41 22 1 <1 
2,03 2,04 1,37 4,9 3,9 0,35 0,10 0,6 4 1,3 0,2 0,06 0,01 1,6 3,9 2,0 7,5 21 56 2 <1 
2,03 1,85 1,24 5,0 4,0 0,24 0,08 0.4 3 0,9 0,3 0,06 0,01 1,3 3,4 2,1 6,8 19 62 2 <1 

2,43 2,39 1,69 4,9 3,9 2,12 0,22 3,6 10 3,4 2,8 0,88 0,05 7,1 8,1 2,5 17,7 40 26 < 1 
2,91 2,07 1,54 4,8 3,7 1,41 0,12 2,4 12 1,6 1,2 0,41 0,05 3,3 6,5 5,7 15,5 21 63 < 1 
3,94 2,04 1,63 4,9 3,7 0,74 0,10 1,3 7 0,8 0,7 0,20 0,04 1,7 5,2 8,7 15,6 11 84 < 1 
4,04 1,92 1,54 5,0 3,8 0,44 0,05 0,7 9 0,7 0,6 0,21 0,05 1,6 4,5 8,3 14,4 11 84 < 1 
4,01 1,68 1,34 5,0 3,7 0,23 - 0,3 - 0,5 0,7 0,28 0,06 1,5 3,9 8,9 14,3 10 86 <1 
4,01 2,11 1,69 4,7 3,6 0,07 - 0,1 - 0,3 0,7 0,11 0,12 1,2 4,8 15,8 21,8 6 93 <1 

2,83 2,12 1,56 5,0 3,9 1,72 0,17 2,9 10 0,86 0,5 0,09 0,03 1,48 6,07 3,64 11,19 13 71" 1 
3,10 2,05 1,55 5,0 3,9 1,41 0,11 2.4 13 0,52 0,03 0,03 0,58 5,35 4,58 10,51 5 89 
3,59 2,06 1,61 5,5 3,9 0,94 0,09 1,6 10 0,53 0,03 0,03 0,59 4,42 5,13 10,14 6 90 < 1 
3,51 1,99 1,55 5,3 4,0 0,42 0,06 0,7 7 0,48 0,03 0,03 0,54 2,61 3,69 6,84 8 87 <1 

2,53 2,10 1,51 4,2 3,6 2,23 0,24 3,8 9 1,1 0,5 0,14 0,02 1,8 8,6 5,6 16,0 11 76 <1 <1 
2,94 2,03 1,51 4,5 3,6 1,54 0,15 2,6 10 0,7 0,05 0,02 0,8 6,8 6,1 13,7 6 88 <1 <1 
2,92 2,24 1,67 4,6 3,6 1,08 0,13 1,9 8 0,6 0,04 0,02 0,7 4,8 6,0 11,5 6 90 <1 <1 
2,88 2,28 1,69 4,5 3,7 0,66 0,13 1,1 5 0,4 0,03 0,02 0,5 4,2 5,0 9,7 5 91 <1 <1 

1,36 2,16 1,24 4,9 3,8 2,47 0,20 4,2 12,4 1,26 0,90 0,13 0,02 2,31 8,28 4,07 14,66 16 64 <1 
1,50 2,10 1,28 4,9 3,8 1,48 0,13 2,5 11,4 0,76 0,32 0,05 0,02 1,15 6,80 4,28 12,23 9 79 <1 
1,86 1,94 1,26 4,9 3,8 1,26 0,09 2,2 14,0 0,66 0,02 0,02 0,72 5,67 4,27 10,66 7 86 < 1 
2,03 1,92 1,29 4,9 3,9 0,81 0,06 1.4 13,5 0,51 0,02 0,02 0,55 5,22 3,35 9,12 6 86 <1 
1,85 1,82 1,18 5,3 3,9 0,55 0,05 0,9 11,0 0,42 0,02 0,02 0,46 4,86 2,46 7,78 6 84 < 1 
1,78 1,91 1,22 5.4 4,0 0,42 0,04 0,7 10,5 0,43 0,02 0,03 0,48 4,58 2,26 7,30 7 82 < 1 

2,99 2,10 1,59 4,6 3,6 2,79 0,24 4,8 12 1,7 1,1 1,09 0,11 3,0 11,8 5,2 20,0 15 63 <1 
3,29 1,88 1,44 4,8 3,6 2,24 0,17 3,9 13 0,9 0,2 0,22 0,03 1,4 10,3 6,4 18,2 8 81 <1 
3,52 1,83 1,44 4,8 3,6 1,76 0,13 3,0 14 0,9 0,3 0,25 0,02 1,1 9,0 7,0 17,1 7 86 <1 
3,79 3,40 2,70 4,9 3,6 1,04 0,09 1,8 12 0,8 0,3 0,30 0,02 1,1 6,0 6,9 14,0 8 86 <1 
3,68 1,88 1,51 4,8 3,6 0,76 0,07 1,3 11 0,7 0,4 0,41 0,02 1,1 4,5 6.4 12,0 9 85 <1 
3,58 1,92. 1,51 4,8 3,8 0,56 0,07 0,9 8 0,6 0,5 0,46 0,02 1,1 4.4 5,4 10,1 10 83 <1 
3,69 1,92 1,52 4,9 3,7 0,61 0,07 1,0 8 0,8 0,4 0,39 0,03 1,2 3,8 5,2 10,2 12 81 <1 
3,26 2,14 1,64 4,7 3,7 0,18 0,02 0,3 - 0,8 0,4 0,35 0,03 1,2 3,0 6,9 10,9 11 85 <1 

0,8 3,2 1,4 5,5 4,4 1,29 0,14 2,2 9 8,4 3,0 0,29 0,11 11,8 3,4 0,8 16,0 74 63 < 1 

0,93 3,07 1,48 5,9 4,5 2,06 0,20 3,5 10 12,9 2,7 0,11 0,17 15,9 6,4 0,2 22,5 71 1 4 1 
1,79 2,99 1,91 6,0 4,1 1,22 0,15 2,1 8 19,8 3,0 0,11 0,27 23,2 5,9 1,4 30,5 76 6 1 1 
2,00 2,86 1,91 6,2 4.4 0,71 0,10 1,2 7 24,1 4,5 0,11 0,39 29,1 5,3 0,3 34,7 84 1 1 1 
0,98 4,07 2,02 7,0 4,9 0,16 0,04 0,3 4 26,9 4,3 0,04 0,39 31,6 1,3 0,0 32,9 96 o 139 1 3,66 

3,21 3,67 2,80 5,3 4,3 1,34 0,14 2,3 10 11,3 2,0 0,14 0,09 13,5 5,4 0,4 19,3 70 29 1 <1 
3,82 3,62 2,88 5,2 3,7 0,64 0,06 1,1 11 15,0 2,2 0,14 0,19 17,5 4,2 8,6 30,3 58 33 <1 <1 
3,95 3,79 3,05 5,3 3,6 0,22 0,04 0,4 6 15,4 1,6 0,12 0,30 17,4 3,2 8,8 29,4 59 34 < 1 <1 
3,33 3,99 3,08 5,8 3,6 0,15 0,03 0,2 5 20,5 2,1 0,07 0,62 23,3 1,8 5,3 30,4 n 19 <1 <1 
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TABELA 3.1 - Continuação 

Horizonte 
Amostra seca Composição granulométrica 

ao ar% (terra fina seca ao ar) % Ataque por H2S04 (d = 1.471 % 

Argila Grau 
Silte 

Equiv. 
Solo Perfil Prot. Areia de de Areia Silte natural --

Localização n? lab. Prol. 
Calhau Cascalho fina 

0,05- Argila tloc. Argila um i-
Sim bolo >20 20-2 

grossa 
0,2- % 

2-0,2 <0,002 % da de em mm mm 0,05 0,002 Si02 Ai20 3 Fe20 3 Ti02 PzDs 
mm mm mm 

mm 

. 
BV 3.714 Ap 0-30 o o 1 3 60 36 2B 22 1,67 39 22.4 8,2 7,8 1,10 0,16 
arg. 

32 
3.715 A3 -63 o o 1 6 57 36 32 11 1,58 35 19,9 9,1 8,1 1,29 0,12 

29'40'5 3.716 B1 -99 o o 1 9 54 36 34 6 1,60 36 20,8 9,9 8,2 1,30 0,11 

52'46'WGr. 3.717 B2 -147 o o 1 7 55 37 35 5 1,49 37 21,4 10.4 8,5 1,26 0,10 

4.205 A1 0-23 o o 48 16 15 21 14 33 0,71 12 8,8 6,8 2,5 0,32 0,05 
4.206 A3 -74 o o 35 13 17 35 26 26 0,49 17 14,4 11,6 4,1 0,47 0,05 

PEdTb 4.207 B1 -130 o 1 25 9 14 52 42 19 0,27 25 21,4 17,3 5,4 0,56 0,06 
méd./arg. 

33 
4.208 B21 -172 o 1 17 7 13 63 o 100 0,21 30 26,0 21,2 7,2 0,66 0,07 

29'57'5 4.209 B22 -292 o 3 24 10 14 52 o 100 0,27 27 21,8 17,7 6,0 0,60 0,05 
52'32'WGr. 4.210 83 -342 o 1 21 7 16 56 o 100 0,29 29 22,9 18,9 5,7 0,54 0,04 

4.211 C1 -412 o 1 51 7 18 24 o 100 0,75 20 13,7 11,2 1,8 0,25 0,03 
4.212 C2 -470 o X 23 13 26 38 o 100 0,68 25 20,8 16,1 4,0 0,38 0,03 

3.706 A1 0-15 o o 3 8 64 25 16 36 2,56 27 9,9 6,1 2,7 0,70 0,05 
3.707 A2 -25 o o 4 10 69 17 9 35 4,06 21 6,8 3,9 2.4 0,57 0,02 

PVaTa 3.708 A3 -52 o o 15 9 63 23 8 65 2,14 22 9,0 6,1 2,6 0,61 0,02 
méd./arg. 

34 
3.709 B1 -80 o 1 4 8 60 2B 18 36 2,14 23 10.4 7,5 2,7 0,66 0,02 

29'43'5 3.710 B21 -105 o X 3 6 60 41 34 17 1,22 2B 16,7 11,7 4,2 0,78 0,01 
52'30'WGr. 3.711 B22 -145 o X 2 6 49 43 32 26 1,14 28 17,2 12.4 4,1 0,78 0,01 

3.712 B23 -170 o X 2 6 60 42 22 48 1,19 27 17,3 12,7 4,2 0,78 0,01 
3.713 B3 -210 o o 2 6 53 39 1 97 1,36 27 16,8 9,0 4,1 0,73 0,01 

81.1376 A 0-25 o tr 2 3 62 33 32 3 1,68 26 15,4 6,8 2.4 0,40 
PBeTa 81.13n B1 -37 o tr 1 2 50 47 43 9 1,06 34 22,0 10,2 3,2 0,45 
méd./mto.arg. 

35 
81.1378 B2 -70 o tr 1 2 35 62 58 6 0,56 43 30,5 13,8 4,2 0,44 

29'47'5 81.1379 C1 -90 o tr 1 1 45 53 51 4 0,85 37 30,7 13,1 4,4 0,55 
52'12'WGr. 81.1380 C2 -120 o tr 1 5 48 46 39 15 1,04 30 28,3 11.4 3,8 0,46 

4.994 A11 0-27 o o 9 7 38 46 22 52 0,83 33 18,1 12,8 5,0 1,13 0,08 
TBCH 4.995 A12 -50 o o 9 5 32 54 26 52 0,59 33 20,9 16,5 6,1 1,25 0,07 
arg./mto.arg. 

40 
4.996 B1 -70 o o 6 5 2B 61 41 33 0,46 32 24,7 18,7 6,6 1,29 0,06 

29'12'5 4.997 B21 -110 o o 6 5 29 60 30 50 0,48 30 23,8 18,2 6,2 1,24 0,06 
51'16'WGr. 4.998 822 -140 o o 6 5 28 61 1 10 0,48 32 24,9 19,1 6,1 1,23 0,06 

4.999 B3 -200 o o 6 5 29 60 o 100 0,48 31 23,4 16,2 6,4 1,27 0,05 

I 6.332 A11 0-16 o o 21 33 2B 18 12 33 1,56 16 7,3 5,5 2,5 0,52 0,03 

PEd Tb 
6.333 A12 -25 o o 19 31 25 25 14 44 1,00 16 9,2 7,6 3,1 0,57 0,03 

aren./arg. 
6.334 A3 -67 o o 16 28 24 32 13 59 0,75 17 11.4 10,1 3,9 0,62 0,03 
6.335 81 -100 o o 13 25 24 38 1 97 0,83 21 13,8 11,8 4,6 0,62 0,03 

29'56'5 41 6.336 821 -135 o o 12 22 22 44 o 100 0,50 23 15,4 13,8 5,2 0,66 0,03 
51'09'WGr. 

6.337 822 -175 o o 12 24 25 39 o 100 0,64 22 14,9 12,8 5,0 0,66 0,03 
6.338 823 -200 o o 13 27 26 34 o 100 0,76 20 12,8 11,0 4,5 0,66 0,02 

C8aTb 3.718 A12 4-25 o o 16 21 46 17 7 59 2,71 52 11,1 10,7 5,1 0,91 0,09 

arg. 43 3.719 A3 -37 o o 6 11 48 35 12 66 1,37 33 14,4 15,6 6,6 1,35 0,04 
29'27'5 3.720 B1 -52 o o 3 9 47 41 13 68 1,15 34 15,7 16,0 6,8 1,35 0,03 
50'36' WGr. 3.721 B2 -68 o 1 5 8 40 47 6 87 0,85 37 16,5 16,7 6,9 1,30 0,02 

AO pod. a 
6.312 A1 0-30 o o 6 64 4 6 1 83 0,67 6 2,9 1,6 0.7 0,10 0,03 

29'35'5 46 
6.313 A21 -215 o o 7 81 3 9 2 78 0,33 5 3,7 2,7 0,9 0,13 0,03 

50'03' WGr. 
6.314 A22 -270 o o 6 80 3 11 1 91 0,27 7 4,9 3,5 1,2 0,17 0,03 
6.315 B -320 o o 6 78 3 13 o 100 0,23 8 5,5 4,1 1.3 0,19 0,03 

PV a Tb 
81.1435 A1 0-20 o o 59 31 2 8 4 60 0,25 4 3,0 1.4 0,9 0,12 

aren./méd. 
81.1436 A2 -55 o o 59 31 3 7 4 43 0,43 4 3,0 1,3 1,0 0,14 

29'31'5 
48 81.1437 B1 -100 o o 55 29 3 13 8 38 0,23 7 5,7 3,5 1,7 0,22 

49'36'WGr. 
81.1438 B21 -130 o o 47 29 4 20 1 95 0,20 11 8,8 6,1 2,6 0,37 
81.1439 B22 -200 o o 43 24 2 31 o 100 0,06 16 13,1 9,8 3,6 0,47 

4.179 A11 0-25 o o 43 30 12 15 8 47 0,80 10 5,9 3,5 1,7 0,24 0,05 
PEdTb 4.180 A12 -65 o o 46 32 10 12 10 17 0,83 11 6,4 4,6 1,8 0,27 0,05 
méd. 53 4.181 A3 -100 o o 34 26 11 29 18 38 0,38 16 11,7 9,0 3,2 0,39 0,04 
30'32'5 4.182 81 -130 o o 30 24 11 35 27 23 0,31 19 14,5 11,3 4,3 0,43 0,05 
55'05' WGr. 4.183 82 -160 o o 29 27 12 32 27 16 0,38 18 13,5 10,3 4,0 0,42 0,04 

4.184 83 -210 o X 26 27 12 35 1 97 0,34 20 14,0 11,0 3,9 0,44 0,04 
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Lab.: SNLCS 

pH(1:2,51 Complexo sortivo mE/100g 

Al20 3 c 100.AI+ 3 p Na• C.E. Equiv. 
Ki c N MO v mmhos/ de -- Kr - % Fe20 3 % % % N % AI+ 3 +S ppm 

ema caco, 
H20 KCIN ca+ 2 Mg•' K+ Na• s H+ AI•' T 25•c % 

1,63 4,64 2,89 5,7 4,5 1,32 0,19 2,3 7 15,0 3,1 0,18 0,17 18,5 4,3 0,2 23,0 80 1 <1 
1,75 3,72 2,37 5,8 4,4 0,64 0,09 1,1 7 14.4 3,7 0,18 0,18 18,5 3,1 0,2 21,8 85 1 <1 
1,90 3,58 2,34 5,5 4,1 0,55 O,Q7 0,9 8 13,6 3,7 0,14 0,16 17,6 3,2 0,5 21,a 83 3 <1 
1,92 3,50 2,30 5,3 4,0 0,52 0,08 0,9 7 12.7 4,8 0,14 0,16 17,8 3,5 0,8 22,1 81 4 <1 

4,19 2,19 1.n 5,0 4,0 0,95 O,Q7 1,7 15 1,3 0,7 0,08 0,08 2,2 3,2 3,2 6,6 33 35 2 1 
4,38 2,11 1,71 5,1 4,0 0,91 0,06 1,6 15 2.1 0,7 0,15 0,07 3,0 4,0 2,3 9,3 32 43 2 <1 
5,00 2,10 1,75 5,0 3,9 0,67 0,05 1,1 13 2,5 1,2 0,08 0,11 3,9 3,8 2,5 10,2 38 39 1 1 
4,62 2,08 1,71 4,8 4,0 0,52 0,05 0,9 10 1.7 1,8 0,06 0,10 3,7 3,2 2,3 9,2 40 38 <1 1 
4,58 2,09 1,71 5,2 4,1 0,22 0,04 0.4 6 1,3 1,8 0,05 0,10 3,3 1,6 1,7 6,6 50 34 1 1,5 
5,14 2,06 1,73 5,2 4,1 0,13 0,03 0,2 4 1,2 2,3 0,07 0,10 3,7 2,1 2,1 7,9 47 36 1 1,3 

10,00 2,07 1,88 5,0 4,1 0,10 0,02 0,2 5 0.7 2,0 0,03 0,09 2,8 1,1 1,1 5,0 58 28 1 1,8 
6,32 2,20 1,90 5,0 4,0 0,11 0,02 0,2 6 0,9 2,0 0,10 0,11 3,1 1,9 1,8 6,8 46 37 1 1,6 

3,58 2,75 2,20 5,7 5,0 4,17 0,29 7,2 14 10,9 3,5 0,18 0,21 14,8 4,8 0,0 19,6 76 o 1 
2,57 2,96 2,13 5,1 4,2 1,37 0,11 2.4 12 5,0 0,6 0,12 0,05 5,8 4,6 0,6 11,0 53 9 <1 
3,71 2,51 2,00 4,6 3,7 1,27 0,10 2,2 13 2,5 0,5 0,05 0,04 3,1 6,7 3.4 13,2 23 52 <1 
4,37 2,36 1,92 4.4 3,7 0,99 0,03 1.7 12 1,2 0.4 0,05 0,04 1,7 5,6 5,2 12,5 14 75 <1 
4,35 2,43 1,97 4,4 3,6 0,82 0,07 1.4 12 1,0 0,5 0,07 0,05 1,6 4,7 7,7 14,0 11 83 <1 
4,80 2,36 1,95 4,5 3,6 0,58 0,06 1,0 9 1,2 0,8 0,11 0,06 2,2 3,5 7.4 13,1 17 n < 1 
4,82 2,30 1,91 4,6 3,6 0,45 0,05 0,8 9 1.4 1,0 0,16 0,07 2,6 4,7 6,6 13,9 19 n <1 
3,49 3,16 2,46 4,6 3,6 0,36 0,05 0,6 7 1,5 1,1 0,12 0,07 2,8 4,3 5,9 13,0 22 68 <1 

4,45 3,85 3,14 5,1 3,5 1,21 0,09 2,1 13 7,1 4,0 0,26 0,11 11,5 1,7 9.5 22,7 51 45 <1 <1 
5,00 3,67 3,06 5,3 3,5 1,49 0,15 2,5 10 9,9 3,9 0,25 0,16 14,2 2,2 15,0 31.4 45 51 <1 <1 
5,14 3,76 3,15 5,5 3,5 1,12 0,15 1,9 7 18,7 4,9 0,29 0,23 24,1 1,2 17,2 42,5 57 42 <1 <1 
4,67 3,99 3,29 5,9 3,7 0,52 0,11 0,9 5 35,2 10,6 0,20 0,39 46.4 1,3 7,2 54,9 85 13 <1 <1 
4,70 4,22 3,48 6,3 3,8 0,30 0,07 0,5 4 39,6 10.4 0,12 0,43 50,6 1,2 1,3 53,1 95 3 <1 <1 

4,03 2,39 1,93 4,3 3,7 3,78 0,28 6,5 14 0,9 0,8 0,08 0,07 1,9 13,5 7,7 23,1 8 80 <1 
4,26 2,15 1,74 4,6 3,7 2,40 0,16 4,1 15 0.4 0,7 0,03 0,04 1,2 11,2 8,3 20,7 6 87 <1 
4,46 2,25 1,64 4,5 3,6 1,43 0,11 2,5 13 0,5 0,02 0,05 0,6 6,9 8,2 15,7 4 93 <1 
4,56 2,21 1,83 4,6 3,7 0,89 0,08 1,5 11 0.4 0,02 0,05 0,5 3,3 7.4 11,2 4 93 <1 
4,92 2,20 1,84 4,8 3,7 0,60 0,06 1,0 10 0,4 0,02 0,04 0,5 2,6 6,5 9,6 5 92 <1 
3,98 2.45 1,96 5,0 3,8 0,51 0,04 0,9 13 0,3 0,02 0,05 0,4 2,0 5.4 7,8 5 93 <1 

3,46 2,25 1,72 5,6 4,2 1,12 0,09 1,9 12 1,8 1,4 0,04 0,06 3,3 3,8 0,6 7,7 43 15 1 <1 
3,84 2,06 1,63 5,4 4,1 0,93 0,08 1,6 12 1,5 0,5 0,02 0,04 2,1 4,2 1,8 8,1 26 46 <1 <1 
4,06 1,92 1,54 5,3 4,1 0,75 0,07 1,3 11 1,9 0,8 0,02 0,05 2,8 4,2 1,9 8,9 31 40 < 1 <1 
4,02 1,99 1,59 5.4 4,1 0,61 0,07 1,0 9 1,9 1,1 0,02 0,05 3,1 3,6 2,0 8,7 36 39 <1 <1 
4,16 1,90 1,53 5,3 4,2 0,51 0,07 0,9 7 2,0 1.4 0,02 0,06 3,5 3,2 1,8 8,5 41 34 1 <1 
4,01 1,98 1,58 5,5 4,1 0,31 0,05 0,5 6 1,3 1,5 0,03 0,05 2,9 2,7 1,3 6.9 42 31 1 <1 
3,84 1,98 1,57 5,5 4,2 0,22 0,04 0,4 6 1,1 1,2 0,02 0,04 2.4 1,8 0,9 5,1 47 27 <1 <1 

3,28 1,76 1,35 4,7 4,0 12,24 0,83 21,1 15 0,8 0,26 0,10 1,2 33,9 7,7 42,8 3 87 < 1 
3,73 1,57 1,24 5,0 4,3 3,46 0,18 6,0 19 0,2 0,05 0,05 0,3 11,0 4,5 15,8 2 94 <1 
3,65 1,67 1,31 4,9 4,2 2,76 0,16 4,8 17 0,2 0,13 0,05 0,4 8,6 4,4 13.4 3 92 <1 
3,81 1,68 1,33 4,9 4,2 1,98 0,14 3.4 14 0,2 0,05 0,06 0,3 6,0 4,2 10,5 3 93 <1 

3,65 3,08 2,52 4,7 4,0 0,83 0,09 1.4 9 0,6 0.4 0,07 0,04 1,1 3.4 1,0 5,5 20 48 9 < 1 
1,92 2,33 2,00 5.4 4,2 0,25 0,05 0.4 5 0,3 0,07 0,03 0.4 2,3 1,2 3,9 10 75 9 < 1 
4,57 2,38 2,00 5,2 4,1 0,18 0,03 0,3 6 0,3 0,09 0,02 0,4 1,3 1,6 3,3 12 80 4 <1 
4,96 2,38 1,90 5,0 4,0 0,15 0,03 0,3 5 0,3 0,08 0,04 0.4 1,7 1,8 3,9 10 82 3 <1 

2.45 3,85 2,59 6,0 5,0 0,58 0,09 1,0 6 1,7 0,1 0,11 0,01 1,9 1,2 o 3,1 61 o <1 < 1 
2,02 3,94 2,63 6,0 4,7 0,11 0,06 0,2 2 1,0 0,1 0,08 0,01 1,2 0,5 o 1,7 71 o <1 <1 
3,24 2.n 2,12 4,9 3,8 0,10 0,06 0,2 2 0,3 0,04 0,01 0,4 0,8 0,9 2,1 19 69 <1 <1 
3,67 2.45 1,93 4,9 3,9 0,14 0,07 0,2 2 0,9 0,1 0,03 0,03 1,1 1.4 1,1 3,6 31 50 < 1 <1 
4,27 2,27 1,84 5,2 3,9 0,20 0,07 0,3 3 1,1 0.4 0,04 0,03 1,6 1,9 1,2 4,7 34 43 <1 <1 

3,09 2,86 2,18 5,0 4,1 0,69 0,07 1,2 10 0,9 0,8 0,08 0,03 1,8 2,5 1,1 5.4 33 38 3 <1 
4,09 2,36 1,89 5,0 4,0 0,69 0,07 1,2 10 1,2 0,5 0,05 0,03 1,8 2,9 1,0 5,7 32 36 <1 <1 
4,40 2,22 1,81 5,1 4,1 0,60 0,06 1,0 10 3.1 0,9 0,05 0,04 4,1 4,1 1,0 9,2 45 20 < 1 <1 
4,11 2,18 1.n 5,2 4,0 0,68 0,07 1,2 10 3,2 1,2 0,10 0,14 4,6 3,7 1,3 9,6 48 22 < 1 1,5 
4,04 2,23 1.79 5,2 4,0 0,52 0,05 0,9 10 2,0 1,2 0,06 0,03 3,3 3,2 1,7 8,2 40 34 <1 <1 
4,50 2,16 1.n 5,0 4,0 0,40 0,04 0,7 10 2,1 0,7 0,06 0,03 2,9 2,5 1,9 7,3 40 40 <1 <1 
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TABELA 3.1 - Coorínu&Çio 

Ho<izonte 
Amostta seca Compo$íçlo granu1om6trlee 

ao ar'*> (tona f""' seca ao or) '*> Ataque- Hr;o4 (d • 1,471 '*> 

Argila 
Gtau 

Sitte 
Equiv. 

Solo Perf~ Prot. Areia Areia da da 5 i te natutat 
loc:alizaçlo n! lab. Calhau Cascalho fina Arg.ila floc. Argila ...,;.. Prol. grOSS& 0,06- % Slmbo4o >20 20-2 0.2- <0,002 '*' dada em 

mm nvn 
2-0 2 

0,05 0,002 5i0, .AJ,O:l ~<>:, r.o2 PzOa 
nvn mm 

mm nvn 

8 
1.879 AI 0·28 o o 3 18 42 37 18 51 1,14 33 18,3 8,2 3,2 0,40 0,04 
1.880 Bl -45 o o 2 8 39 51 33 35 0 ,76 44 28,7 14,0 4,5 0,45 0,03 

arg. 56 1.881 83 -66 o o 6 2 68 24 16 33 2,91 38 28,0 11,2 4,3 0,41 0,02 
30'16' 5 

1.882 CI -ai o o 3 I n 19 13 32 4,05 36 24,4 10,6 4,5 0,43 0,03 
54' 30' WGt. 

1.883 C2 ·300 o o 9 2 76 13 lO 23 5,85 36 17,8 9,0 4,1 0 ,42 0,12 

PVe Ta ab. 
2.852 Ali 0-30 o 9 28 26 26 20 7 65 1,30 20 9,0 4,6 2.9 0,19 0,05 
2.853 A21 -49 o 15 31 27 26 18 9 44 1,62 17 6,0 4,2 3.0 0.19 0.03 

méd./erg. 
59 2.854 A22 -57 o 20 32 25 26 16 14 q 1,62 16 6,8 4,1 3.2 0,19 0.02 

30' 39'5 2.851) 82 -80 o 7 4 8 37 51 46 10 0,72 33 24.0 12,3 8,3 0,38 0,06 
53' 37'WGr. 

2.856 c -110 o o 5 54 24 17 12 28 1,41 15 8.8 4 .6 7,1 0,32 0,15 

PEe Tb 
5.273 AI 0-35 o o 23 36 19 22 12 45 0,86 14 8,7 7,1 3,3 0,65 0,04 

méd./arg. 
5.274 A3 .00 o o 19 34 18 28 19 34 0,62 16 11,0 9,5 4,5 0,59 0,04 

61 5.275 81 -94 o X 17 28 19 35 2 94 0,54 18 13,7 10,5 5,5 0,70 0,04 
30'13'$ 

5.276 82 · 136 o 6 21 23 16 40 o 100 0,40 22 15,3 12,0 6,0 0,69 0.04 
53' 32'WGr. s.2n 83 -170 o 5 14 31 17 38 o 100 0,45 20 15,8 11,8 6,1 - 0,72 0,04 

R e 
~Mct. 

62 
4.223 Ali 0-20 o 1 49 28 13 10 8 20 1,30 11 5,4 3.2 1,4 0, 12 0,06 

30' 50'5 4.224 A12 -40 o 6 47 29 14 lO 8 20 1,40 11 6.2 3,5 1,7 0,13 0 .05 
53'30'WGr. 

Re 
m6d.casc. 

63 
2.962 A 0-20 o 34 16 10 40 34 23 38 1,00 26 16,0 9, 1 7,0 0,64 0 ,08 

30'35' S 2 .963 c -1oo • o 21 11 16 40 34 28 22 1,03 30 19,3 13,5 11.5 0,38 0,05 
53'23'WGr. 

4.192 AI 0-45 o X 10 40 33 17 12 28 1,94 16 7.2 5.2 2 ,4 0,27 0,05 
PVa Tb pllnt. 4 .193 A3 -63 o 2 9 40 28 22 16 27 1,32 18 7,3 6,4 3,0 0,31 0,05 

I 
m6d. 

65 
4 .194 81 -n o 2 7 32 28 33 18 45 0,85 18 12.6 10,1 2,1 0,40 0,05 

30'05'S 4. 195 82 -97 o 5 6 32 28 34 8 78 0,82 19 12,5 10,5 4,2 0,41 0 ,05 
63'05'WGr. 4 .198 83 -136 o 13 19 22 27 42 o 100 0,84 23 13,8 11,8 12.5 0,45 0,11 

4 .197 CI -170 o 5 5 22 26 47 o 100 0 ,85 27 11 ,7 13.9 8,4 0,52 0,07 

PEaTb 81 .1387 AI 0-20 o 3 30 17 16 37 26 30 0.43 19 16,0 11 ,7 4,0 0,51 
arg./mto.arg. 88 81 .1388 81 -40 o 3 17 lO 16 57 40 30 0 ,28 25 26,0 19,0 5,7 0,61 
30'12'5 

81.1389 82 -100 o 2 13 6 3 78 16 79 0,04 26 30,8 23,6 8,0 0,71 
51 ' 51'WGr. 

33.879 AI 0-20 o 12 35 12 22 31 16 49 0,70 17 13,0 10,3 3,9 0,49 0,05 
PEa Tb 33.880 A3 -42 o 9 18 11 23 48 24 50 0,47 20 17,9 14,8 4,8 0,57 0,04 
m6d./arg . 

71 
33.881 821 -70 o 7 23 11 19 47 27 43 0,40 20 18.9 15,0 4 ,8 0,65 0.04 

30' 07'$ 33.882 822 -130 o 8 25 13 19 43 26 41 0.44 21 17,5 14.1 4,3 0,56 0,04 
51'41'WGr. 33.883 823 -190 o 7 31 13 19 37 5 87 0,51 19 15,7 13,2 4,0 0,48 0,04 

33.884 83 -220 o 9 23 11 20 46 o 100 0 ,43 23 17,8 14,6 4,6 0,56 0,04 

32.993 Ali 0-25 o o 40 35 13 12 3 79 1,08 lO 5,3 3.2 1,5 0,44 0,04 
PEeTb 32.994 A12 -70 o o 92 34 15 18 7 62 0,83 13 7,5 5,0 2,4 0,54 0,04 
m6d./arg. 74 

32.995 821 -100 o )( 20 24 13 44 20 53 0.29 22 17,1 11,9 4,7 0,78 0,04 
31 ' 11'$ 32.996 822 -120 o )( 20 26 13 41 13 89 0,31 21 16,9 11,9 4,.5 0,74 0,04 
54'09'WGt. 32.997 823 -155 o X 22 28 13 37 8 83 0,35 20 14,4 10,3 4,0 0,73 0,04 

32.998 83 -180 o )( 23 32 14 31 1 94 0,45 18 12,8 9,0 4,6 0,72 0,04 

v 3.736 Ali ~20 o X 2 2 38 60 52 13 0,50 37 21 ,8 9.2 4,7 1,27 0,05 
mto.arg. 76 3.737 A12 -43 o X I 1 21 n 88 14 0,27 44 24,5 12,8 5,8 1,37 0,03 
31•40'5 3.738 A/C -50 o o I 1 34 84 62 3 0,63 48 27.5 12,5 5,5 0,55 0,02 
54•09'WGr. 3.739 CI -62 o o I 2 36 61 41 33 0,69 39 25,1 10.2 5,1 0,61 0,03 

3.740 C2 -110 o o 1 2 39 56 44 24 0,67 35 21 ,6 9,2 4,9 0,54 0,06 
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lab.: SNLCS 

pH11:2,5) Complexo sortivo mE/100g 

AI, o, c 100.AI• 3 p Na• C.E. Equiv. 
c N MO v mmhos/ de -- Ki Kr - --- % Fe20 3 % % % N % AI• 3 +S ppm 

em a caco, 
H ,O KCIN Ca+ 2 Mg•' K• Na+ s H• At+ 3 T 25"C % 

4,00 3,79 3,05 5,2 4,0 1,96 0,17 3,4 12 7,4 2,7 0,29 0,17 10,6 6,4 3,1 20,1 53 33 1 <1 
3,89 3,61 3,00 5,5 4,0 1,15 0,09 2,0 13 20,4 5,5 0,39 0,52 26,8 5,2 3,1 35,1 76 10 <1 1,5 
4,07 4,24 3,40 5,9 4,3 0,60 0,07 1,0 9 26,4 6,9 0,62 0,71 43,6 2,8 0,7 38,1 91 20 <1 1,8 
3,71 3,91 3,08 6,0 4,6 0,38 0,06 0,6 6 30,6 7,0 0,57 0,82 39,0 2,0 0,2 41,2 95 1 < 1 2,0 
3,38 3,34 2,60 7,0 5,7 0,10 0,01 0,2 10 34,4 7,1 0,56 1,09 43,2 0,3 0,0 43,5 99 o <1 2,5 

2,50 3,31 2,38 5,0 3,9 1.n 0,14 3,0 12 2,1 1,0 0,12 0,09 3,3 7,1 3,2 13,6 24 49 3 <1 
2,16 2,41 1,69 5,3 4,2 0,80 0,07 1,4 11 0,9 0,4 0,07 1,14 1,5 3,6 2,5 7,6 20 62 2 15 
2,00 2,80 1,88 5,7 4,1 0,43 0,05 0,7 9 1,7 1,1 0,07 0,25 3,1 2,2 1,4 6,7 46 31 1 4 
2,33 3,31 2,31 6,6 4,9 0,49 O,Q7 0,8 7 15,8 6,4 0,14 1,57 23,9 1,9 0,2 26,0 92 1 1 6 
1,02 3,24 1,65 6,9 5,3 0,14 0,02 0,2 7 6,5 3,6 0,09 0,54 10,7 0,3 0,2 11,0 97 o 30 5 

3,38 2,09 1,59 5,0 3,9 0,85 0,09 1,4 9 1,0 0,8 0,04 0,05 1,9 2,8 1,6 6,3 30 46 <1 <1 
3,31 1,96 1,51 5,0 3,9 0,60 0,07 1,0 9 0,9 0,5 0,03 0,03 1,5 2,3 2,1 5,9 25 58 <1 <1 
2,99 2,22 1,66 5,2 3,9 0,43 0,06 0,7 7 0,8 0,4 0,03 0,04 1,3 1,9 2,4 5,6 23 65 <1 <1 
3,14 2,16 1,64 5,3 3,9 0,22 0,05 0,4 4 0,7 0,4 0,05 0,04 1,2 2,2 2,5 5,9 20 68 <1 <1 
3,04 2,27 1,71 5,4 3,8 0,68 0,06 1,2 11 0,9 0,03 0,03 1,0 1,9 2,5 5,4 19 71 <1 <1 

3,44 2,85 2,30 5,0 4,1 0,91 0,09 1,6 10 2,8 1,0 0,14 0,05 4,0 3,2 0,9 8,0 50 19 4 <1 
3,09 3,00 2,29 5,0 4,1 0,80 0,09 1,4 9 2,5 0,8 0,10 0,15 3,6 3,3 0,8 7,7 47 18 3 <1 

2,02 2,97 2,01 5,3 4,1 2,30 0,19 4,0 12 4,0 4,4 0,16 0,07 8,6 7,9 2,3 17,8 50 23 2 <1 
1,83 2,41 1,58 5,7 4,2 0,97 0,08 1,7 12 1,5 8,6 0,09 0,16 10,4 4,7 2,3 17,4 60 18 1 <1 

3,40 2,35 1,82 4,7 3,9 0,93 0,08 1,6 12 0,9 0,5 0,07 0,06 1,5 4,9 3,1 9,5 16 67 <1 <1 
3,32 1,94 1,49 4,7 3,9 0,74 0,06 1,3 12 0,7 0,3 0,07 0,19 1,3 3,5 3,9 8,7 15 75 <1 2 
7,62 2,12 1,88 4,5 3,8 0,65 0,06 1,1 11 1,0 0,05 0,10 1,2 3,1 4,9 9,2 13 80 <1 1 
3,96 2,02 1,61 4,6 3,9 0,58 0,06 1,0 9 0,8 0,11 0,14 1,1 3;4 4,4 8,9 12 80 <1 1,5 
1,49 1,98 1,19 4,9 4,0 0,28 0,03 0,5 9 0,8 0,06 0,08 0,9 3,0 2,4 6,3 14 73 1 1 
2,57 1,43 1,03 5,0 3,9 0,22 0,03 0,4 7 0,6 0,5 0,06 0,07 1,2 2,7 4,9 8,8 14 80 <1 <1 

4,59 2,33 1,91 5,2 4,0 1,41 0,14 2,4 10 1,8 0,7 0,37 0,03 2,9 3,3 1,0 7,2 40 26 <1 <1 
5,23 2,33 1,95 5,1 3,8 1,41 0,13 2,4 11 1,9 0,2 0,32 0,03 2,5 3,5 2,6 8,6 29 51 <1 <1 
4,63 2,22 1,82 4,9 3,7 0,88 0,09 1,5 10 1,7 0,2 0,11 0,03 2,0 2,5 3,2 7,7 28 62 <1 <1 

4,16 2,15 1,73 4,5 3,5 1,16 0,12 2,0 10 1,6 1,3 0,41 0,05 3,3 4,1 1,1 8,5 39 25 5 <1 
4,89 2,06 1,71 4,5 3,5 0,93 0,08 1,6 12 1,3 1,0 0,41 0,04 2,7 4,8 2,4 9,9 28 47 3 <1 
4,96 2,13 1,n 4,8 3,5 0,68 0,06 1,2 11 1,2 0,8 0,38 0,04 2,4 4,1 2,5 9,0 27 51 2 <1 
5,09 2,11 1,n 4,5 3,4 0,45 0,05 0,8 9 4,0 0,8 0,29 0,05 2,1 3,5 2,4 8,0 26 53 1 <1 
5,16 2,02 1,69 4,6 3,5 0,33 0,04 0,6 8 0,9 1,0 0,23 0,04 2,1 2,3 2,3 6,7 31 52 1 <1 
5,02 2,07 1,73 4,5 3,5 0,27 0,04 0,5 7 0,8 1,0 0,22 0,04 2,1 3,0 2,1 7,2 29 50 1 <1 

3,35 2,82 2,20 5,4 4,4 0,95 0,10 1,6 10 2.4 1,2 0,10 0,05 3,8 2,1 0,2 6,2 61 50 3 <1 
3,60 2,56 1,96 5,1 3,8 0,74 0,08 1,3 9 2,8 1,0 0,04 0,05 3,8 2,5 0,8 7,2 53 17 1 <1 
3,98 2,45 1,96 4,9 3,7 0,78 0,08 1,3 10 3,7 1,5 0,06 0,05 5,3 3,3 2,4 11,0 46 31 <1 <1 
4,15 2,40 1,94 4,9 3,7 0,47 0,07 0,8 7 2,8 1,9 0,07 0,05 4,9 2,2 2,7 9,8 50 35 <1 <1 
4,04 2,37 1,91 4,9 3,7 0,45 0,06 0,8 8 2,5 1,9 0,07 0,06 4,5 2,0 2,2 8,8 51 32 <1 <1 
3,07 2,42 1,82 5,0 3,8 0,24 0,05 0,4 5 2,3 1,8 0,06 0,03 4,2 1,5 1,8 7,4 58 30 1 <1 

3,10 4,01 3,05 5,2 4,0 1,79 0,21 3,1 8 14,7 7,1 0,73 0,29 22,8 6,2 1,1 30,1 76 5 3 1 
3,47 3,26 2,53 5,3 3,9 1,25 0,16 2,1 8 20,8 9,3 0,51 0,54 31,2 5,1 2,2 38,5 81 7 <1 1,4 
3,62 3,74 2,92 5,6 4,1 0,76 0,09 1,3 8 24,4 11,8 0,45 0,75 37,4 3,2 0,7 41,3 91 2 <1 1,8 
3,13 4,18 3,17 5,9 4,4 0,56 0,07 1,0 8 21,7 10,4 0,45 0,76 33,3 2,0 0,2 35,5 94 1 3 2,1 
2,90 3,97 2,98 6,2 4,6 0,21 0,04 0,4 5 19,6 9,1 0,50 0,73 29,9 1,0 0,2 31,1 96 1 17 2,3 
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TABELA 3.1-Conlinuaçl!o 

Granulometria % 
Horizonte 

Solo Perfil Prot. 
Areia Areia grossa Areia Areia fina 

Localização n? lab. Calhau Cascalho 
20-2 2-0,2 

muito média 

Slmbolo Prol. grossa 1-0,5 2-0,2 0,5-0,25 0,25-0,1 0,2-0,02 0,2-0,05 em em em 2-1 mm mm mm mm mm mm mm 

1.178 A 20 Ir 0,1 0,3 0,1 0,3 16,9 
28 

0-52 
v 1.179 AC 20-30 Ir 0,1 0,3 0,1 0,3 11,2 
mto. arg. 28-70 
31"37'S 78 52-70 
53"57'WGr. 1.180 C1 30-72 Ir 0,1 0,3 0,1 0,6 6,7 

70-90 
1.181 C2 72-105 Ir 0,7 2,1 1,2 1,4 6,7 

90-105 

BT 
1.228 A 0-25 0,4 0,2 0,2 2,1 1,2 3,0 30.4 méd./mlo.arg. 

31"37'S 79 1.229 B -38 0,2 0,1 0,2 0,7 0,3 1,7 10,3 

53"48'WGr. 1.230 c -60 0,6 Ir Ir 0,2 0,1 0,9 11,8 

PVeTa 
1.223 A1 0-27 0,2 4,3 12 34,0 13,2 11,5 38,0 

méd./arg. 
1.224 A3 -44 1,6 6,8 7.4 28,0 10,0 9,3 35,5 

80 1.225 82 -55 3,3 7,3 7,7 26,0 8,4 7,3 23,5 
31"35'S 1.226 83 -n 2,0 5,3 5,1 18,5 6,2 5,7 24,0 53"38'WGr. 1.227 c -92 1,4 4,0 6,0 20,0 8,3 7,3 30,5 

R e 1.153 A 24 34 24 5,8 48,0 10,0 10,0 18,2 
méd. case. 81 0-48 
31"40'S 1.154 c 24 6 33 13,7 58,0 9,0 8,7 15,2 
53"36' WGr. 48-60 

Complexo 

Solo Perfil Prol. Carbonatos c N MO 
C/N 

ca+ 2 Mg+2 K+ 
Localização n? lab. % % % % 

I NH40Ac KCI NH40Ac KCI NH40Ac HCI 

v 1.178 o 3,8 0,26 6,5 15 21,6 8,9 1,0 
mto. arg. 78 1.179 o 1,8 0,13 3,1 14 23,1 8,3 0,6 
31"37'S 1.180 o 1,2 0,12 2,1 10 27,5 8,4 0,6 
53"57' WGr. 1.181 o - - - - 33,0 11,6 0,6 

BT 
1.228 o 3,4 0,26 5,9 13 16,4 8,8 méd./mto.arg. 1,1 

31"37'S 79 1.229 o 1,5 0,17 0,3 9 22,3 13,8 0,8 

53"4s'WGr. 1.230 - - - - - 25,6 16,1 0.4 

PVeTa 
1.223 o 1,5 0,12 2,6 13 2,2 0,5 0,1 

méd./arg. 
1.224 o 0,9 0,08 1,5 11 3,2 3,1 0,1 

31"35'S 80 1.225 o 0,8' 0,0!! 1,4 10 4,0 4,2 0,1 

53"3ÍI'WGr. 
1.226 o 0,7 0,08 1,2 9 4,9 3,5 0,1 
1.227 o - - - - 4,8 3,4 0,2 

R e 
méd. case. 81 1.153 o 2,8 0,22 4,8 13 3,0 2,7 1,2 
31"40'S 1.154 o - - - - 4,9 4,1 0,3 
53"36'WGr. 
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Lab.: SUDESUL 

Ataque por H2S04 % pH 11:1) 

Areia Silte Argila 
Grau de Si/te A/203 flocu- 10,05- Ki Kr 

muito Argila natural --
fina <0,002 % 

/ação (0,002) Fe20 3 
% Argila Si02 A/203 Fe20 3 H20 KCI 0,1-0,05 0,05-0,002 0,02-0,002 mm 

mm mm mm 

1,0 38,5 22,8 60 7,7 87 0,6 4,6 3,8 

1,1 28,4 18,5 70 11,7 83 0,4 5,1 3,7 

0,8 26,4 21,0 72 8,1 89 0,4 5,0 3,8 

1,0 20,7 16,2 75 9,0 89 0,3 5,2 4,3 

5,2 58,7 36,0 31,5 6,6 79 1,9 5,3 4,1 
4,1 23,6 19,0 70,0 15,0 79 0,3 5,3 3,9 
3,0 31,0 23,0 65,0 18,5 72 0,5 5,6 4,2 

16,7 26,8 12,5 15,5 1,2 92 1,7 4,9 4,0 
14,7 28,3 13,0 23,5 1,7 93 1,2 5,1 4,1 
12,0 23,3 16,5 34,0 2,1 94 0,7 5,1 4,1 
8,8 22,9 11,5 46,0 2,7 94 0,5 5,3 4,1 

12,3 25,1 12,5 37,0 2,7 93 0,7 5,6 4,2 

4,7 22,0 10,3 23,5 1,6 93 0,9 5,3 4,4 

2,8 17,8 11,8 15,0 2,0 87 1,2 5,7 4,5 

sortivo mE/1 00 g 

v 
Na+ S1 S2 A/+3 Acidez trocável T T % 100. A/+3 100. A/+ 3 

Mat. coloidal 
Ai+ 3+S1 A/+3+S2 

NH40Ac HC/ NH40Ac KCI e HCI KCI pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 

0,3 31,8 2,0 19,3 17,6 51,1 49,4 85 82 82 64 6 
0,6 32,6 5,7 21,5 18,6 54,1 51,2 n 73 60 64 15 
0,8 37,3 3,6 18,1 14,8 55,4 52,1 n 72 67 72 9 
0,6 45,8 0,6 9,5 2,9 55,3 48,7 74 65 83 94 1 

é 

0.4 26,7 1,3 17,2 14,3 43,9 41,0 139 130 61 65 5 
1,0 37,9 4,1 21,6 15,5 59,5 53,4 85 76 64 71 10 
1,3 43,4 0,7 17,3 7,6 60.7 51,0 93 79 72 85 16 

0,1 2,9 1,5 8,7 7,7 11,6 10,6 75 69 25 27 34 
0,1 6,5 1,3 8,2 5,2 14,7 11,7 83 50 44 56 17 
0,1 8.4 2,2 11,0 5,8 19,4 14,2 57 42 43 59 21 
0,1 8,6 2,6 13,3 11,5 21,9 20,1 48 44 39 43 23 
0,2 8,6 1,2 7,8 7,1 16,4 15,7 44 42 52 55 12 

0,1 7,0 0,6 9,3 8,2 16,3 15,2 69 65 43 46 8 
0,3 9,6 0,4 6,8 4,7 16.4 14,3 110 96 59 67 4 
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TABElA 3.1- Contlnosção 

Horizonte 
Granulometria % 

Solo Perfil Prot. 
Areia AreJa grossa Areia Areia rma 

localitaç!o n~ lab. Calhau Cascalho 
muito média 

Prol. • 20·2 2·0,2 grossa 1·0 ,5 2·0,2 O,S-0,25 51mbolo em em 0,25-0,1 0,2·0,02 0,2.0,05 
crn 2·1 mm mm mm mm mm mm mm 

1.143 A11 ().19 tr 7,8 21.0 78.0 16,0 10,5 19,0 
PBa Ta 1.144 A12 ·30 0,1 8.0 20,9 44,0 14,0 9,0 17,0 
mé<J./arg. 83 1.145 81 -46 0,4 8,0 16,7 40,0 12,5 8 ,5 13,5 
31'36'5 1.146 82 ·66 0.3 6,0 11,0 27,5 9.0 6,5 12.5 
53' 23'WGr. 1.147 83 ·83 0,4 7.8 12.0 30,!> 9 ,3 7,0 13,8 

1.148 c ·98 0,4 8,5 13,5 34.5 10.5 7,3 12,0 

.. 
1.125 AI 0-44 tr 10,6 12,7 32,6 8 ,0 6,3 17,1 

P8dTa 1.126 A2 -61 1,6 13,7 12.5 36,2 7 ,7 6,8 18,4 
mé<J./arg. 84 1.127 821 ·81 1,0 9,8 5,3 18,8 3,2 3,2 7,6 
31 ' 28'5 1.128 822 ·98 1.2 11.0 5,2 20,0 3, 1 3,3 8,2 
52'50'WGr. 1.129 83 ·102 2,0 14,4 6,7 26,0 4.2 4,2 9,8 

1.130 c ·145 1,5 15,0 9.0 . 31,0 5,6 5,8 12.2 

835 Ap 0.16 1,6 15.3 10,6 38,7 10,1 11.3 21,2 
PVaTb 836 A12 ·25 7,9 21 ,3 9,4 42,0 8,9 10,4 16,4 
méd./arg. 837 81 ·38 5,7 12.7 5,3 24.8 5,4 6 .3 14,1 
31'36'5 86 838 821 ·51 4,1 12,5 3,5 19,8 3, 1 4,4 9,0 
52'36' WGr. 839 822 ·79 4,1 14,9 5,1. 24,6 3,8 3.8 8,0 

840 83 ·107 1,9 8,1 5,8 19.2 4,3 4,6 10,!) 
841 c ·140 1,0 8.5 6,9 21 ,0 4,5 3.9 7,6 

HTe 363 Ali 0·50 o. o 0,6 1,8 7,8 3,7 7,8 33.5 
méd. 87 384 A12 ·120 0,0 0 ,4 3,5 10.4 6,4 9,2 50,9 
31 ' !>4'5 365 Clg ·200 o.o 0.2 0,3 1,3 0,6 7.6 62.3 
52'24' WGr. 366 C2g -300 0,0 0.1 0,1 0.7 0,3 3,8 60,0 

985 AI ().38 o 
Pl5 Ta 986 A2 ·52 2 
aren./arg. 88 987 821 -85 o 
31'53'5 988 83! ·120 o 
52'19'WGr. 989 CI ·170 o 

990 C2 ·224 o 

Complexo 

Solo Perfil Prot. Carbonatos c N MO 
C/ N 

ea+2 f11g +2 I( + 

Localiuç!o ~ lab. '*' % % % 

I NH40Ac KCI NH40Ac KCI NH40Ac HCI 

1.143 o 2,5 0,18 4,3 14 2,2 0,5 0.3 
P8a Ta 1.144 o 1,6 0.13 2.7 12 1,8 0,1 0,3 
méd./arg . 83 1.145 o 1,5 0,12 2,6 13 2,2 0,1 0,3 
31'36'5 1.146 o 1,1 0, 10 1,9 11 2.7 0,7 0,3 
53' 23' WGr. 1.147 o 0,5 0,07 0,8 7 2,7 0,!) 0,2 

1.148 o - - - - 3,0 0,8 0.2 

1.125 o 2,0 0,13 3,5 15 2,8 2,4 0.2 
PBdTa 1.125 o 1,1 0.08 1,9 14 2.7 1,0 0,1 
méd./arg. 84 1.127 o 0,9 0,07 1,5 13 4,8 3,2 0,2 
31 ' 28'5 1.128 o 0,6 0,06 1,0 10 5,8 2,6 0,2 
52'50'WGr. 1.129 o 0,4 0,04 0 ,7 10 5,1 3,9 0,2 

1.130 o - - - - 4.7 3 ,5 0,2 

83!) o 3,0 0,23 5,2 13 2.8 0,8 0.4 
PVaTb 836 o 2.5 0,20 4,3 13 2,1 1,1 0,2 
rTred./arg. 86 837 o 

" 
1,9 0,13 3,3 1!> 1,7 0,8 0,2 

31'36'5 838 o 1,3 0, 11 2,2 12 1,6 0,4 0,2 
52'36'WGr. 839 o 0,8 0,08 1,4 10 1,7 1,1 0.2 

840 o 0,4 0.05 0.7 8 1,5 1,6 0,1 
841 o - - - - 2.1 2,0 0,1 .. 

HTe 363 o 28,4 1,88 48,9 15 27,6 13,7 0,8 
méd. 87 384 o 23,8 1,46 41,0 16 34,6 16,9 0,6 
31 ' !>4'5 365 o 0,!>4 0,41 0,9 12 9,1 9,4 1,1 

366 tr 0,70 0 ,40 1.2 17 14,9 16.4 1,8 

' 985 0,39 0,05 0,7 8 0,9 0 ,6 0,03 
PLSTa 986 0,1!) 0,02 0,2 8 0,6 0,3 0,03 
aren./arg. 88 987 0,19 0,03 0,3 6 1,2 1,6 0,08 
31'53'5 988 0.08 0,02 0,1 6 1,7 2,4 0 ,07 
52'19'WGr. 989 0,07 0,02 0,1 4 2.2 2,7 0,06 

990 0,04 0,01 0,1 3 1,8 2,0 0,07 
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lab.: SUDESUL 

Ataque por H2so4 % pH 11:11 
Areia Silte Argila 

Grau de Silte 
muito flocu- (0,05- Ki Kr AI20 3 

Argila natural --
fina <0,002 % 

fação (0,002) Fe2o3 
0,1-0,05 0,05-0,002 0,02-0,002 mm 

% Argila Si02 Al20 3 Fe20 3 H20 KCI 
mm mm mm 

4,0 23,7 16,0 17,0 0,7 96 1,4 5,2 4,3 
3,5 21,5 15,0 24,0 1,5 94 0,9 5,1 4,1 
3,0 22,8 18,0 28,5 2,2 92 0,8 5,1 4,0 
2,5 17,5 12,5 47,5 3,1 94 0,4 5,1 4,0 
3,5 16,4 11,7 44,0 4,0 91 0,4 5,2 4,0 
3,0 16,2 12,5 41,0 3,1 92 0,4 4,8 4,0 

4,2 31,2 23,3 27,0 2,4 91 1,10 4,8 3,9 
4,2 30,1 21,4 25,0 1,4 94 1,20 5,0 3,9 
2,0 15,5 12,6 61,0 6,3 90 0,25 5,2 3,9 
2.4 22,5 19,3 52,5 6,4 88 0,43 5,3 4,0 
2,7 15,3 11,7 52,5 4,9 91 0,30 5,5 4,1 
3,2 16,4 11,8 45,0 4,3 91 0,36 5,5 4,1 

4,6 21,7 13,7 26,4 2,0 94 0,82 5,1 4,1 
4,1 16,1 11,8 29,8 1,8 94 0,54 4,9 3,8 
3,3 15,8 9,9 51,2 3,6 93 0,31 4,9 3,8 
2,5 11,5 8,7 82,5 5,3 92 0,18 4,9 :i.8 
3,0 15,2 13,2 54,2 3,1 94 0,28 5,0 3,8 
2,5 17,2 12,8 57,5 3,3 94 0,30 5,0 3,8 
1,9 14,9 12,8 59,4 2,4 96 0,25 5,0 3,8 

6,3 59,1 38,0 20,7 - - 2,85 4,9 4,4 
9,6 51,2 18,0 20,7 4,0 81 2,47 4,8 4,3 

27,8 41,1 14,0 22,4 4,4 81 1,83 6,7 5,9 
22,6 42,7 18,9 30,4 6,3 79 1,40 7,8 7,0 

16 12 5 58 1,3 5,0 3,6 
16 8 3 63 2,0 5,3 3,8 
10 36 21 42 0,3 5,4 3,6 
12 24 17 29 0,5 5,9 3,6 
11 17 17 o 0,6 5,8 3,8 
9 18 18 o 0,5 6,1 4,0 

sortivo mE/100 g 

v 
Na+ Sl S2 At+ 3 Acidez trocâvel T T % 100. At+3 100. At+ 3 

Mat. coloidal 
At+3+S1 At+ 3+S2 

NH40Ac HCI NH40Ac KCI e HCI KCI pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 

0,1 3,1 0,6 7,1 6,6 10,2 9,7 60 57 30 32 16 
0,1 2,3 2,1 10,3 9,4 12,6 11,7 53 49 18 20 48 
0,1 2,7 3,1 10,9 9,1 13,6 11,8 48 41 20 23 53 
0,1 3,8 4,4 14,4 14,0 18,2 17,8 38 38 21 21 54 
0,1 3,5 3,7 10,5 10,2 14,0 13,7 32 31 25 26 49 
0,1 4,1 3,5 8,4 8,3 12,5 12,4 :ll 30 33 33 54 

0,1 5,5 2,5 15,5 7,6 21,0 13,0 78 49 26 42 31 
0,1 3,9 2,4 12,3 6,7 16,2 10,6 65 42 24 37 38 
0,2 8,4 3,7 18,1 12,8 26,5 21,2 43 35 32 40 30 
0,2 8,8 2,9 14,9 14,7 23,7 23,5 45 45 37 37 25 
0,2 9,4 2,2 13,3 9,3 22,7 18,7 43 36 41 50 19 
0,2 8,6 2,0 11,7 5,9 20,3 14,5 45 32 42 59 19 

0,1 4,1 1,1 10,2 9,4 14,3 13,5 54 51 29 30 21 
0,1 3,5 2,1 11,2 10,6 14,7 14,1 49 47 24 25 37 
0,1 2,8 4,5 15,5 14,6 18,3 17,4 36 34 15 16 62 
0,1 2,3 5,1 16,2 13,8 18,5 16,1 30 26 12 14 69 
0,1 3,1 4,7 13,2 12,1 16,3 15,2 30 28 19 20 60 
0,1 3,3 4,4 11,3 10,7 14,6 14,0 25 24 23 24 57 
0,2 4,4 3,7 12,0 8,8 16,4 13,2 28 22 27 33 46 

2,6 44,7 - 47,2 91,9 444 49 -
7.4 59,4 - 61,4 120,8 585 49 -
2,7 22,3 - 8,4 30,7 137 73 -
4,1 37,2 - 6,8 44,0 145 85 -
0,04 1,6 1,6 5,5 3,6 7,1 5,2 59 43 23 31 50 
0,04 1,0 1,1 2,0 2,3 3,0 3,3 37 41 33 30 52 
0,59 3,5 6,0 12,5 8,4 16,0 11,9 44 33 22 29 63 
0,75 4,9 3,2 - 4,9 - 9,8 - 41 - 50 39 
0.89 5,9 0,5 3,5 1,4 9,4 7,3 55 43 63 81 8 
1,30 4,2 0,0 2,5 0,9 7,7 6,1 42 34 68 85 o 
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TABELA 3.1-Continuaçilo 

Granulometria % 
Horizonte 

Solo Perfil Prot. 
Areia Areia grossa Areia Areia fina 

Localização n? lab. Calhau Cascalho 
20-2 2-0,2 

muito média 
Prof. grossa 0,5-0,25 

Símbolo em em 1-0,5 2-0,2 0,25-0,1 0,2-0,02 0,2-0,05 
em 2-1 mm mm mm mm mm mm mm 

1.681 A11 0-24 o 13,0 13,7 44,0 14,0 12,2 22,5 
1.682 A12 -'ri 2,3 15,0 7,8 34,0 9,0 - 8,5 16,0 
1.683 B1 47 o 5,8 5,0 16,8 5,0 4,5 8,8 

P8dTa -50 
méd./mto.arg. 1.684 821 65 o 7,2 4,0 15,8 3,8 3,7 6,2 
32"05' s 89 -70 
53"28'W(3r 1.685 822 97 1,8 10,8 8,0 28,0 7,4 7,0 12,0 

-104 
1.686 83 122 4,5 11,7 11,3 36,0 10,5 9,2 17,5 

-130 
1.687 c -188 2.2 13,2 12,0 36,0 8,7 10,0 20,5 

Re méd. 
180 A 0-13 10,7 5,9 12,8 27,5 7,5 6,4 29,8 32"24'S 90 

53"20'WGr. 181 R -46 10,0 7,1 17,6 36,7 8,7 11,6 27.4 

1.653 A1 0-22 4,3 16,5 14,0 54,0 18,5 16,5 23,0 
1.654 A3 -35 2,0 15,5 7,5 35,5 10,0 10,0 15,5 
1.655 81 -50 11,5 12,5 3,8 21,5 4,3 4,5 9,3 
1.656 821 63 1,0 13,5 3,3 21,5 3,5 4.4 10,8 

PVdTa -74 
méd./arg. 1.657 822 96 1.7 16,5 2,8 23,0 3,0 4,5 12,0 
32"17'S 91 -104 
53"10'WGr. 1.658 83 120 2,0 14,0 6,0 26,0 5,0 5,2 14,0 

-128 
1.659 C1 147 o 4,5 . 5,5 19,5 7,0 9,2 14,0 

-152 
1.660 C2 -195 o 3,2 7,5 27,5 12,5 16,0 23,0 

496 Ap 0-12 o 4,7 8,5 21,8 5.7 9,9 32,5 
497 A12 -18 o 6,4 10,0 25,6 6,4 9,8 28,7 

PLS Ta 498 A2 -24 o 8,1 13,1 31,1 7,4 9,3 25,8 
aren./arg. 93 499 821 -36 o 11,4 14,8 35,0 6,5 9,2 18,1 
32"20'S 500 822 -61 o 8,1 10,4 24,7 4,6 5,9 18,3 
53"02'WGr. 501 823 -90 o 7,1 8,9 21,8 4,8 6,2 17,0 

502 c -130 0,6 8,4 12,1 28,8 6,0 7,1 19,9 

Complexo 

Solo Perfil Prot. Carbonatos c N MO 
C/N 

ca+ 2 Mg+2 K+ 
Localização n? lab. % % % % 

NH40Ac KCI NH40Ae KCI NH40Ae HCI 

1.681 o 3,2 0,27 5,5 12 2,5 3,6 1,1 

P8dTa 1.682 o 2,6 0,24 4,5 11 4,0 1,8 0,9 

méd./mto.arg. 1.683 o 1,8 0,14 3,1 13 4,0 1,8 0,8 

32"05'S 89 1.684 o 1,2 0,11 2,1 11 4,4 2,1 0,5 

53"28'WGr. 1.685 o 0,4 0.4 0,7 10 3,9 2,6 0,2 
1.686 o 0,5 0.4 0,9 12 4,1 2,8 0,1 
1.687 o - - - - 7,9 5,1 0,1 

Re méd. 
180 o 3,24 0,2 5,6 16 7,2 4,3 32"24'S 90 0,7 

53"20'WGr. 181 o 1,97 0,13 3,4 15 9,8 5,0 0,8 

1.653 o 2,9 0,23 5,0 13 2,5 1,0 0,4 
1.654 o 1,8 0,13 3,1 14 2,6 2,6 0,7 

PVdTa 1.655 o 1,5 0,12 2,6 13 2,6 2,1 1,0 
méd./arg. 

91 
1.656 o 0,8 O,OB 1,4 10 2,7 2,7 0,5 

32"17'S 1.657 o 0,4 0,05 0,7 8 2,7 3,7 0,1 
53"30' WGr. 1.658 o 0,2 0,03 0,3 7 4,3 4,7 0,1 

1.659 o - - - - 8,6 8,6 0,1 
1.660 o - - - - 9,0 9,0 0,1 

496 o 1,70 0,12 2,9 14 3,5 0,2 0,1 

PLS Ta 497 o 1,10 0,09 1,9 12 3,7 0,1 0,1 

aren./arg. 498 o 0,94 O,OB 1,6 11 3,5 0,9 0,1 

32"20'S 93 499 o 0,64 0,07 1,1 10 8,0 2,2 0,1 

53"02'WGr. 500 o 0,39 0,05 0,7 8 11,8 4,9 0,2 
501 o 0,29 - 0,5 - 11,2 5,7 0,2 
502 o 0,06 - 0,1 - 9,4 2.4 0,2 
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Lab.: 5UOE5UL 

Ataque por H2504 % pH 11:1) 

Areia 5ilte Argila 
Grau de 5ilte A>2o3 llocu- (0,05- Ki Kr 

muito Argila natural --
fina <0,002 % 

lação 10,002) Fe2o3 
1,1-0,05 0,05-0,002 0,02-0,002 % Argila Si02 Alz03 Fe20 3 H20 KCI 

mm 
mm mm mm 

4,5 20,6 11,5 22 1,3 94 0,9 5,2 4,2 
3,2 15,5 9,0 41 2,8 93 0,4 5,0 3,9 
2,5 10,2 7,4 67 4,3 94 0,1 4,9 3,8 

1,8 11,5 10,0 68 4,5 93 0,2 5,0 3,9 

3,2 16,6 13,0 47 5,0 89 0,3 5,2 4,1 

4,5 21,3 15,0 31,5 4,2 87 0,5 5,3 4,4 

6.4 22,7 16,5 27 4,1 85 0,6 5,4 4,0 

13,4 31,6 20,3 22,4 1,5 94 1,4 5,7 4,5 
8,6 30,7 20,2 15,7 3,2 73 1,9 5,8 4,4 

5,0 13,0 6,5 16,5 0,9 95 0,8 4,5 4,0 
4,0 10,0 6,0 43,0 3,4 92 0,2 4,8 3,9 
2,2 9,7 6,2 63,0 4,7 93 0,1 4,8 3,8 
2,3 14,0 8,7 59,0 2,5 96 0,2 4,8 3,8 

3,0 16,2 11,0 54,0 5,0 91 0,3 4,9 3,8 

3,2 19,6 13,0 47,0 5,3 89 0,4 5,4 4,3 

4,0 22,3 19,0 47,5 7,5 84 0,5 5,4 4,2 

6,0 25,8 20,5 29,0 7,2 75 0,9 5,6 4,2 

10,2 48,6 33,3 12,4 2,7 78 3,9 5,4 4,1 
9,4 44,0 31,7 14,0 3,3 n 3,1 5,5 4,2 
8,6 43,2 32,8 10,3 2,3 78 4,2 5,5 4,1 
6,9 22,6 18,3 28,6 7,8 73 0,8 5,4 4,0 
5,3 28,9 20,2 36,8 14,6 62 0,8 5,8 4,5 
4,0 37,9 30,3 31,1 14,9 52 1,2 6,2 4,8 
5,6 35,8 26,3 25,0 11,2 55 1,4 6,9 5,5 

sortivo mE/100 g 

v 
Na+ 51 52 Al+ 3 Acidez trocâvel T T % 100. A/+ 3 100. A/+ 3 

Mat. coloidal 
A/+3+51 A/+3+52 

NH40Ac HC/ NH40Ac KCI e HCI KC/ pH8 pH7 pH8 pH7 pHB pH7 pHB pH7 

0,1 7,3 0,2 11,9 5,0 19,2 12,3 87 56 38 59 3 
0,1 6,8 2,0 15,9 8,2 22,7 15,0 55 37 30 45 23 
0,1· 6,7 4,0 23,1 16,5 29,8 23,2 44 35 22 29 37 
0,2 7,2 3,5 20,5 11,7 27,7 18,9 41 28 26 38 33 
0,3 7,0 1,1 11,3 7,6 18,3 14,6 39 31 38 48 14 
0,3 7,3 0,3 6,3 4,8 13,6 12,1 43 38 54 60 4 
0,3 13,4 0,4 7,4 3,7 20,8 17,1 n 63 65 78 3 

1,1 13,3 0,2 11,4 8,5 24,7 21,8 110 98 54 61 1 
1,8 17,4 0,2 12,9 6,1 30,3 23,5 193 150 57 74 1 

0,2 4,1 0,5 7,6 4,7 11,7 8,8 71 53 35 47 11 
Ir 5,9 1,3 13,5 6,6 19.4 12,5 45 29 30 47 18 
tr 5,7 3,0 19,5 9,8 25,2 15,5 40 25 23 37 34 
Ir 5,9 2,6 15,6 9,0 21,5 14,9 36 25 27 40 31 

0,1 6,6 1,4 11,2 8,9 17,8 15,5 33 29 31 43 17 
0,1 9,2 0,2 7,9 5,9 17,1 15,1 36 32 54 61 2 
0,1 17,4 0,3 9,7 1,3 27,1 18,7 57 39 64 93 2 
0,1 18,2 0,3 7,4 0,3 25,6 18,5 68 64 71 98 2 

0,4 4,2 0,2 5,2 2,7 9,4 6,9 76 49 45 61 o 
0,4 4,3 0,3 6,1 3,2 10,4 7,5 74 54 41 57 o 
0,3 4,8 0,5 4,1 1,2 8,9 6,0 86 58 54 80 o 
1,1 11,4 0,5 7,1 3,0 18,5 14.4 65 50 62 79 o 
2,3 19,2 0,1 5,3 3,2 24,5 22,4· 67 61 78 86 o 
2,6 19,7 0,0 4,2 1,2 23,9 20,9 n 67 82 94 o 
2,0 14,0 0,0 2,1 0,3 16,1 14,3 64 57 87 98 o 
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TABELA 3 .1-Continuaç.llo 

Horizonte 
G<anulometria 'l6 

Solo Perfil Prot. 
Areia Areia grossa Arei4 Areia fina 

Localizaçllo n~ lab. Calhau Cascalho muito média 
Prol. 20-2 2-0,2 gr0$$1 1-(),5 2-0,2 0,5-0,25 Slmbolo em em 2· 1mm 

0,25-0,1 0,2-0,02 0,2-0,05 
em mm mm mm mm mm mm 

376 Ali 0-10 o 0,5 1,6 5,7 1,8 12,3 80,9 
377 Al2 ·ZJ o 0,2 1,6 6,7 2.2 11,5 80,2 

SSTa 379 821 ·53 o 0,2 1,8 6 ,4 2,3 10,0 76,9 
aren./méd. 95 379 822 ·75 o 0,2 1,4 5,7 2,0 14,1 75,1 
32'71'5 380 B3 108 o 0,2 0,6 2,8 0,9 12,8 77,7 
52'53'WGr. -124 

381 Cl -154 o 0,5 2,4 9,6 3,0 17,3 77,2 
382 IIC2 ·166 o 0,8 2,8 7,8 2,3 7,7 34,5 

203 Ali 0·26 o 
PL5Te 204 A12 -52 o 
aren./méd. 205 A2 -68 o 
32°41'5 96 206 821 -103 o 
S2'37'WGr. 207 83 ·142 o 

206 c ·210 o 

390 AI 0-11 o 2,9 4,9 14,6 5,6 12,1 20,7 
391 A3 -21 o 0,3 3,2 8,9 3 ,1 7,7 11,9 

HGH5 Ta 392 821 30 o 0,1 0,2 1.9 0,6 4,5 15,5 
méd./arg. -38 
32'09'S 99 393 822 65 o tr 0,1 0,5 0.2 0,5 21.2 
52'33'WGr. ·73 

394 823 ·93 o tt 0,3 2.7 I, I 5 ,1 17,7 
395 c ·100 o 0.3 0,9 31 ,7 15.8 69,0 62,8 

1.429 Ali 0-17 o Ir O. I 29,0 11,2 67,0 57,6 
PLS Ta 1.430 A12 -32 0,1 0,1 0,1 30,5 11,8 66,0 54,5 
aren./mltd. 1.431 A21 -43 o tr 0,1 31 ,0 11.8 67,0 55,7 
32'13'S 100 1.432 A22 -49 o tr 0,1 30,5 12,0 64.0 51,6 
52'22' WGt. 1.433 821H ·66 Ir tr 0,1 23,5 9,8 48,0 39,2 

1.434 822 -83 1r 0,4 0.2 24,6 9,1 51.0 40,2 
1.435 B3 · 109 o 0,1 0,1 23,0 9,3 50,0 40,4 

- Complexo 

Solo Perfil Prol. CarbonaiO$ c N MO CIN 
ea+2 Mg+2 J< + 

Localizaç.llo n~ lab. % % % % 

NH40Ac KCI NH40Ac KCI NH40Ac HCI 

376 o 2,74 0,17 4.7 16 2,2 1,7 0,4 

SSTa 377 o 0,73 0,06 1,3 13 1,7 0,2 0,1 
378 o 0,48 0,04 0,8 13 3,0 3,1 0,2 

aten.Jmltd . 
95 379 o 0.22 0,02 0,4 13 3,4 3,6 0,2 

32'27'$ 
52'53'WGr. 380 o 0,12 0,01 0,2 12 3 ,0 4,6 0,2 

381 o - - - - 1,9 3,5 0.2 
382 o - - - - 7,6 6,1 0,6 

203 0,46 0,03 0,8 15 - 0,9 0,1 
PLSTa 204 0,28 0,02 0,5 14 - 0,7 0,03 
aren./méd. 

96 
205 0,12 0,02 0,2 6 - 0,5 0,03 

32'41'$ 206 0,32 0,04 0.5 8 2,7 5,2 0,51 
52'37'WGr. 207 0,11 0,01 0,2 10 1,5 2,6 0,39 

206 0,09 0,01 0,1 9 2,4 4,4 0,85 

390 o 8,04 0,66 13.8 12 25,0 1,6 1,1 
HGHS Ta 391 o 4,90 0,34 8,4 14 11$.9 10.3 1,1 
méd./arg. 

99 
392 o 1,18 0,12 2,0 10 17,2 13,0 1,0 

az•09·s 393 o 0.49 0,06 0,8 9 19,9 12,1 1,0 
52°33'WGr. 394 o 0,28 0,03 0,5 9 26,2 11 ,9 1,0 

~ 395 o 0,03 - 0,05 - 4,0 3,2 0,2 

1.429 o 1,3 0,09 2,2 14 1.8 0,5 0 ,1 
1.430 o 0,6 0,05 1,0 12 1,8 0,5 0,1 

PLS Ta 1.431 o 0,4 0,03 0,7 13 1,5 0,3 0,1 
aren./méd. 100 1.432 o 0 ,5 0,04 0,8 12 2,7 1,2 0 ,1 
32°13'5 1433 o 0,8 0,07 1,4 11 5,6 5,9 0,1 
52'22' WGr. 1.434 o 0,2 0,03 0.3 7 6,5 6,4 0,1 

1.435 o 0,1 0,02 0,2 5 6,5 6,4 0,1 
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Lab.: SUDESUL 

Ataque por H2S04 % pH (1:11 

Areia Silte Argila 
Grau de Silte Al20 3 flocu· (0,05· Ki Kr 

muito Argila natural --
fina <0,002 % 

I ação (0,0021 Fe20 3 
% -- Si02 Al20 3 Fe2o3 H20 KCI O, f-0,05 0,05-0,002 0,02-0,002 mm Argila 

mm mm mm 

56,4 22,6 8,6 4,8 0,9 81 4,7 4,9 4,1 
57,0 23,0 8,6 4,5 1,6 64 5,1 5,1 4,2 
54,6 20,4 6,0 10,7 4,6 57 1,9 5,8 4,8 
49,0 20,4 6,3 12,9 4,1 68 1,6 6,9 5,9 
48,4 24,1 6,5 13,0 5,2 60 1,8 7,3 6,0 

54,0 14,2 4,6 8,6 2,5 71 1,6 7,3 6,0 
15,3 37,0 23,6 34,1 21,8 36 1,1 7,0 5,8 

11,0 6,0 2 67 1,8 5,0 3,8 
10,0 6,0 2 67 1,6 5,0 4,0 
12,0 3,0 1 67 4,0 5,4 4,3 
5,0 32,0 23 28 0,2 5,5 3,9 
9,0 18,0 1 94 0,5 6,2 4,5 
6,0 26,0 24 8 0,2 5,9 4,5 

5,4 45,4 41,0 23,7 6,4 73 1,9 5,2 4,5 
3,7 40,4 37,6 41,6 13,5 68 1,0 5,5 4,6 
1,8 39,4 29,2 53,4 22,4 58 0,7 6,5 5,6 

3,0 47,5 29,7 48,6 12,5 74 1,0 7,1 6,1 

6,7 34,0 26,8 52,8 9,7 82 0,6 7,3 6,2 
3,5 6,9 1,9 3,6 1,8 50 1,9 8,0 6,5 

4,0 11,1 6,8 6,6 0,4 94 1,7 4,8 4,1 
3,2 10,8 7,0 8,0 0,9 89 1,3 5,3 4,0 
3,4 11,2 6,8 6,5 1,3 80 1,7 5,5 4,1 
3,1 9,5 6,6 11,3 2,7 76 0,8 5,6 4,2 
2,6 9,0 6,8 30,5 9,0 71 0,3 5,5 4,3 
2,4 7,3 6,3 29,0 19,0 35 0,2 5,9 4,6 
2,4 7,1 5,6 31,0 24,5 21 0,2 6,2 4,8 

sortivo mE/100 g 

v 
Na+ 51 52 Al+ 3 Acidez trocável T T % 100. Al+3 100. Al+ 3 

Mat. coloidal 
AI+3+S1 AI+3+S2 

NH40Ac HCI NH40Ac KCI e HCI KCI pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 

0,3 4,6 0,2 11,7 3,7 16,3 8,3 340 173 28 55 4 
0,4 2,4 0,2 8,1 2,7 10,5 5,1 234 113 23 47 8 
1,6 7,9 0,1 7,1 3,4 15,0 11,3 140 106 53 70 1 
2,7 9,9 0,0 6,6 1,4 16,5 11,3 128 88 60 88 o 
2,2 10,0 0,0 6,1 0,0 16,1 10,0 124 78 62 100 o 
1,2 6,8 0,0 5,6 0,0 12,4 6,8 144 79 55 100 o 
2,9 17,2 0,0 24,1 0,0 41,3 17,2 121 51 42 100 o 

0,05 1,1 0,5 - 1,8 - 3,4 - 57 - 32 31 
0,03 0,8 0,6 - 1,5 - 2,9 - 48 - 28 43 
0,03 0,6 0,2 - 0,6 - 1,4 - 47 - 43 25 
0,51 8,6 0,7 - 2,2 - 11,5 - 36 - 75 8 
0,39 4,6 0,0 - 0,9 - 5,5 - 31 - 84 o 
0,85 7,7 0,0 - 1,0 - 8,7 - 33 - 89 o 

2,8 30,5 - 20,9 - 51,4 - 217 - 59 - -
3,5 31,8 - 14,7 - 46,5 - 112 - 88 - -
5,5 36,7 - 6,9 - 43,6 - 82 - 84 - -
8,7 41,7 - 3,7 - 45,4 - 86 - 92 - -
8,4 47,5 - 4,4 - 51,9 - 98 - 92 - -
0,4 7,8 - 0,0 - 7,8 - 217 - 100 - -

0,1 2,5 0,7 3,0 2,0 5,5 4,5 83 68 45 56 22 
0,1 2,5 1,3 4,0 2,0 6,5 4,5 81 56 39 56 34 
0,2 2,1 0,8 3,0 2,4 5,1 4,5 79 69 41 47 27 
0,6 4,6 0,6 3,6 2,3 8,2 6,9 73 61 56 67 11 
1,8 13,4 0,4 6,4 4,0 19,8 17,4 65 57 68 77 3 
2,4 15,4 0,2 3,7 2,8 19,1 18,2 66 63 81 85 1 
2,4 15,4 0,1 3,2 2,3 18,6 17,7 60 57 83 87 1 
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TABELA 3.1 - Conclusão 

Horizonte 
Granulometria % 

Solo Perfil Prot. Areia grossa Areia fina 
Localização n? lab. Calhau Cascalho Areia Areia 

20-2 2-0,2 
muito média 

Prol. 0,5-0,25 Simbolo em em 
grossa 1-0,5 2-0,2 0,25-0,1 0.2-0,02 0,2-0,05 

em 2-1 mm mm mm mm mm mm mm 

PLeTa 960 A11 0-10 o 
aren./méd .. 961 A12 -27 o 
J2•02'S 101 962 821 -50 o 
52°11'WGr. 963 831 -73 o 

964 c -153 o 

965 A11 0-20 o 
HGP plan. 966 A12 -37 o 
méd. 102 967 821 -55 o 
3J•J9'S 966 83! -85 o 
52°30'WGr. 969 C1ca -115 o 

970 C2 -140 o 

234 A11 0-9 o 35 
PLeTa 235 A12 -22 o 35 
aren./arg. 

104 
236 A13 -32 o 37 

JJ•JJ'S 237 82t -46 o 25 
5J•19'WGr. 236 831 -66 o 27 

239 c -105 o 29 

965 A1 9 o tr 0,1 18,0 8,5 30 35 
0-13 

966 81 15 o Ir 0,1 17,5 8,2 31,5 35,5 
HGHe Ta -22 
méd. 967 821 34 o 0,1 0,7 25,5 14,5 27,0 28,0 
J3•16"S 105 -52 
53°08'WGr. 968 822 54 o 0,1 0,6 21,0 12,0 26,0 28,0 

-72 
969 83 -88 1,8 0,6 0,6 14,5 10,5 22,0 29,5 
970 c -150 o 0,4 0,1 17,0 7,7 29,0 30,0 

Complexo 

Solo Perfil Prot. Carbonatos c N MO 
C/N 

ca+ 2 Mg+2 K+ 
localização n? lab. % % % % 

NH40Ac KCI NH40Ac KCI NH40Ac HCI 

PLeTa 
960 2,22 0,18 3,8 12 2,2 2,0 0,3 
961 1,02 0,09 1,7 11 1,1 1,0 0,09 

aren./méd. 101 962 0,46 0,05 0,8 9 2,4 3,8 0,12 
32•02·s 

963 0,18 0,02 0,3 9 1,9 2,8 0,08 
52°11'WGr. 964 0,08 0,01 0,1 8 0,5 0,8 0,02 

965 1,24 0,12 10 5,7 1,5 0,09 
HGP plan. 966 0,64 0,06 10 7,9 2,5 0,09 
méd. 102 967 0,37 0.04 9 14,4 5,0 0,19 
3J•J9'S 968 0,20 0,04 5 13,6 5,5 0,20 
52°30'WGr. 969 0,10 0,04 2 19,1 5,2 0,24 

970 0,07 0,03 2 12,2 5,4 0,23 

234 0,66 0,07 1,1 9 1,8 1,2 0,12 
PLeTa 235 0,75 0,07 1,3 11 2.4 1,3 0,06 
aren./arg. 104 

236 0,35 0,04 0,6 9 2,1 1,2 0,03 
JJ•JJ'S 237 0,66 0,06 1,2 11 7,2 4,6 0,06 
5J•19'WGr. 236 0,19 0,03 0,3 6 7,6 5,2 0,07 

239 0,14 0,03 0,2 5 7,9 5,4 0,07 

965 o 3,2 0,26 5,5 12 15,4 5,6 0,3 
HGHeTa 966 o 1,9 0,15 3,3 13 19,8 5,3 0,3 
méd. 105 967 o 0,8 0,06 1.4 13 18,7 6,9 0,2 
33•16'S 968 o 0,4 0,04 0,7 10 24,2 8,9 0,2 
53°08' WGr. 969 o 0,14 0,02 0,2 7 26,1 7,8 0,3 

970 o - - - - 23,1 7,5 0,3 
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Lab.: SUDESUL 

Ataque por H2S04 % pH 11:11 
Areia Silte Argila 

Grau de Silte AI20 3 flocu- (0,05- Ki Kr 
muito Argila natural --
1\na <0,002 % 

laçilo (0,002) Fez03 
0,1-0,05 0,05-0,002 0,02-0,002 % Argila Si02 A120 3 Fe20 3 H20 KCI 

mm 
mm mm mm 

15 9 1 89 1,6 4,9 4,1 
12 11 2 82 1,1 4,4 3.9 
12 23 13 43 0,5 4,8 3,7 
9 14 10 29 0,6 5,0 3,7 
5 3 2 33 1,6 5,1 4,1 

30 13 5 82 2,3 5,6 5,0 
27 17 9 47 1,6 6,2 5,3 
22 30 24 20 0,7 7,1 6,0 
24 31 25 19 0,8 7,6 6,3 
28 33 24 27 0,8 7,9 7,1 
41 30 25 17 1.4 7,7 6.4 

18 7 3 57 2,6 5,7 4,6 
16 11 5 55 2.4 5,7 4,3 
24 11 7 36 2,2 5,6 4,1 
19 39 27 31 0,5 5,7 4,0 
21 32 25 22 0,6 6,0 4,5 
22 28 27 4 0,8 6,5 5,2 

35,2 24 1,8 93 1,5 5,8 4,9 

30,9 27 4.4 84 1,1 6,5 5,5 

30.4 25,5 5,2 80 1,2 7,4 6,3 

27,0 32,5 7,0 79 0,8 7,8 6,6 

31,8 33,0 7,3 78 1,0 7,9 6,7 
29,0 32,0 7,5 n 0,9 7,9 6,6 

sortivo mE/100 g 

v 
Na+ S1 S2 A1+3 Acidez trocàvel T T % 100. At+ 3 100. At+3 

Mat. coloidal 
AI+3+S1 AI+ 3+S2 

NH40Ac HCI NH40Ac KCI e HCI KCI pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 r 
0,15 4,7 0,3 7,5 5,7 12,2 10.4 136 116 38 45 6 
0,18 2.4 1,2 6,0 4,5 8.4 6,9 76 63 39 35 33 
0,46 6,8 2,6 4,5 5,7 11,3 11,9 49 52 60 57 28 
0,43 5,2 1,3 4,5 4,0 9,7 9,2 69 66 54 57 20 
0,15 1,5 0,2 1,5 1,1 30 2,6 100 87 50 58 12 

0,14 7.4 o 3,0 2,5 10.4 9,9 80 76 71 75 o 
0,33 10,8 o 3,0 0,9 13,8 11,7 81 69 78 92 o 
0,91 20,5 o 2,5 0,2 23 20,7 n 69 89 99 o 
0,98 20,3 o 1,5 o 21,8 20,3 70 65 93 100 o 
0,90 25.4 o 1,5 o 26,9 25,4 81 n 95 100 o 
0,72 18,6 o 1,5 - 19,1 18,6 84 62 98 100 o 

0,06 3,2 o 3,3 6,5 93 49 o 
0,08 3,8 0,2 3,8 7,8 71 49 5 
0,12 3,5 0,3 3,2 7,0 63 50 8 
0,65 12,5 0,6 12,0 25,1 65 50 5 
0,68 13,6 0,2 13,7 27,5 86 49 1 
1,14 14,5 o 14,9 29.4 105 49 o 

0,4 21,7 0,1 6,4 5,0 28,1 26,7 117 111 n 81 o 
0,6 26,0 o 4,7 2.4 30,7 28.4 113 105 85 92 o 
0,7 26,5 o 2,6 o 29,1 26,5 114 104 91 100 o 
1,2 34,5 o 2,1 o 36,6 34,5 113 106 94 100 o 
1,2 35.4 o 1,0 o 36.4 33,4 110 107 97 100 o 
1,0 31,9 o 1,0 o 32,9 31,9 103 100 97 100 o 

PEDOLOGIA/503 



TABELA3.JJ 
Resultados analfticos das amostras extras 

Horizonte Amostra seca Composiçllo granulométrica 
ao ar% (terra fina seca ao ar} % Ataque por H2S04 (d = 1,471 % 

Argila Grau 
Silte 

Equiv. 
Solo Perfil Prot. Areia Areia de de Silte natural --

Localizaçllo n~ lab. Calhau Cascalho fina Argila ftoc. Argila um i-Prof. grossa 0,()5. % Slmbolo >20 20-2 0,2- <0,002 % dade em mm mm 2-0,2 
0,05 0,002 Si02 Al20 3 F~03 Ti02 P206 

mm mm mm 
mm 

PTeTa 
81.1343 A Q-18 o 1 11 9 53 27 22 19 1,96 30,2 13,7 5,8 9,0 2,49 

méd./arg. 
28°47'5 01 81.1344 81tg -40 o 2 17 9 43 31 25 19 1,39 25,7 15,0 8,8 10,5 2,43 

56°08'WGr. 81.1345 82tg -85 o 3 11 7 30 52 45 13 0,58 30,9 26,1 15,4 12,1 1,97 

HGPe Ta 
arg. 02 

81.0599 A 0-20 o 1 14 8 45 33 27 18 1,36 26,4 17,6 8,0 11,5 3,42 
28°38'5 81.0600 8/Cg -70 o 1 11 7 41 41 25 39 1,00 29,0 20,3 10,0 12,3 3,20 
55°44'WGr. 

TRa 
mto.arg. 03 81.1400 A 0-15 o tr 5 6 31 58 47 19 0,53 28,7 20,9 16,6 26,7 3,56 
28°48'5 81.1401 8 -70 o 2 3 5 12 80 o 100 0,15 35,1 31,7 21,8 20,6 2,19 
54°53'WGr. ) 

PEaTb 
81.1397 AI 0-20 o tr 13 10 28 49 42 14 0,57 23,5 18,1 12,8 9,1 0,81 

arg./mto. arg. 
04 81.1398 81 -40 o tr 12 8 25 55 47 15 0,45 25,2 20,2 14,3 9,5 1,20 28°59'5 

81.1399 82 -70 o 2 4 4 16 76 o 100 0,21 33,9 30,1 21,5 9,9 1.11 54°49'WGr. 

LEa 
81.0416 A 30-80 o tr 13 80 9 18 11 39 0,50 10,2 7,6 5,6 2,6 0,73 

méd. 
28°51'5 06 81.0417 81 -100 o tr 10 54 9 27 22 19 0,33 13,8 10,9 8,3 3,7 0,92 

53°44'WGr. 81.0418 82 -140 o tr 9 50 10 31 4 87 0,32 15,0 11.9 9,3 4,2 0,94 

T8Va 
mto. arg. 

07 80.1122 8 40-80 o tr 2 1 14 83 62 25 0,17 36,0 25,6 9,6 1,34 28°43'5 
52°35'WGr. 

T8Ra 
mto. arg. 08 

81.0408 A 0-20 o tr 10 5 32 53 36 32 0,80 31,3 21,2 15,1 20,9 2,83 
28°31'5 81.0409 8 75-100 o o 1 1 26 72 o 100 0,36 44,1 34,7 22,6 23,1 1,70 
52°11'WGr. 

T8Va 
mto. arg. 09 81.0410 A 0-30 o 4 19 10 38 33 19 42 1,15 31,1 19,0 9,6 11,7 2,17 
28°28'5 81.0411 8 80-80 o 3 6 4 22 6B 1 99 0,32 36,7 30,8 19,9 12,1 1,62 
51°51'WGr. 

I 8V 
arg./mto. arg. 10 81.0440 A 0-25 o 1 ~3 7 34 43 37 14 0,79 31,3 18,6 10,5 30,5 3,14 
28°23'5 81.0441 8 50-70 o tr 3 5 25 67 17 75 0,37 42,5 34,7 22,1 20,6 1,61 
51°44'WGr. 

T8Va 
mto. arg. 

11 81.2191 8 75-100 o 1 1 3 22 74 o 100 0,32 35,3 30,12 26,42 11,75 1,61 
28°54'5 
51°33'WGr. 

TBCa 
arg. 12 81.0448 A 0-25 o tr 5 12 48 35 27 23 1,37 26,0 12,5 8,9 7,0 1,17 
28°48'5 81.0449 8 7Q-90 o tr 3 10 30 57 15 74 0,53 30,6 22,3 16,6 8,5 1,23 
51°17'WGr. 

TRe 
mto.arg. 13 81.2189 A 1Q-35 o 5 9 9 42 40 33 18 1,05 31,3 - - - -
28°53'5 81.2190 B 35-60 o tr 2 4 23 71 67 6 0,35 40,4 - - - -
51°08'WGr. 

T8Ca 
mto. arg. 14 

81.0444 A Q-30 o tr 6 5 24 65 36 45 0,37 34,0 21,8 20,0 9,2 1,91 
28°08'5 81.0445 8 80-110 o tr 4 4 16 76 o 100 0,21 35,5 28,9 24,7 10,8 1,90 
51°00'WGr. 

TBLa 
mto. arg. 15 81.0448 A Q-25 o tr 5 12 49 35 27 23 1,37 26,0 12,5 8,9 7,0 1,17 
28°18'5 81.0449 B 7Q-90 o tr 3 10 30 57 15 74 0,53 30,6 22,3 16,6 8,5 1,23 
50°57'WGr. 

TRe 
arg. 16 81.0450 A Q-20 o 2 6 6 41 47 34 28 0,87 34,1 17,8 11,2 28,8 4,78 
28°48'5 81.0450 8 7Q-90 o tr 1 1 17 81 4 95 0,21 45,3 37,6 23,3 19,8 1,68 
50°50'WGr. 
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Lab.: SNLCS 

pH(1:2,51 Complexo sortivo mE/100g 

AI, o, c v 100.Ai•3 p Na• C.E. Equiv. 

-- Ki Kr c N MO - --- % 
mmhos/ de 

Fe20 3 
% % % N % Ai•3+S ppm 

ema eaco, 
H20 KCIN ea•• Mg+2 K+ Na• s H+ Ai+3 T 25"C % 

1,01 4,01 2,02 5,3 3,9 2.29 0,25 3,9 9 4,8 1,7 0,21 0,17 6,9 6,1 1,5 14,5 48 18 <1 1 
1,32 2,90 1,65 5,5 3,6 0,68 0,08 1,2 9 3,4 0,4 0,05 0,08 3,9 3,7 4,6 12,2 32 54 <1 <1 
2,00 2,88 1,92 5,6 3,7 0,58 O.Q7 1,0 8 6,8 2.4 O.Q7 0,12 9.4 3,0 4,5 16.9 58 32 <1 <1 

1,09 3,74 1,95 5,3 3,8 1.45 0,13 2,5 11 9,6 4,0 0,11 0,17 13,9 6,8 1,6 22,3 62 10 2 <1 
1,27 3,45 1,93 5,7 3,7 o.n O.Q7 1,3 11 9,8 4,8 0,08 0,25 14,9 5,1 3,7 23,7 63 20 1 1 

0,97 2,14 1,94 5,2 4,1 1,70 0,20 2,9 9 5.4 1,1 0,27 0,03 6,8 5,0 0,6 12.4 55 8 <1 <1 
1,66 2.47 1,54 4,6 3,9 0,81 0,10 1.4 8 1,7 0,2 0,02 0,01 1,9 3,4 3,2 8,5 22 63 <1 <1 

2,21 2,40 1,65 4.4 3,6 1,51 0,19 2,6 8 1,9 0,3 0,10 0,03 2,3 3,8 3,0 9,1 25 57 <1 <1 
2,36 2,40 1,69 4.4 3,7 1,35 0,17 2,3 8 0,8 0,04 0,03 0,9 3,1 3,7 7,7 12 80 <1 <1 
3.41 2,38 1,84 4,7 3,7 0,76 0,14 1,3 5 0,7 0,03 0,02 0,8 2,5 5,0 8,3 10 86 5 <1 

3,37 2,31 1,78 4,6 3,8 0,56 0,09 1,0 6 0,8 0,04 0,03 0,9 3,6 2.4 6,9 13 73 2 <1 
3,52 2,23 1,74 4,9 3,7 0,35 0,09 0,6 4 1,1 0,2 0,03 0,03 1.4 3,2 2,5 7,1 20 84 1 <1 
3,47 2,17 1,69 4,8 3,7 0,25 0,05 0.4 5 0,6 0,03 0,03 0,7 2,6 2,3 5,6 13 n 1 1 

4,18 2,39 1,93 5,1 3,8 0,98 - - - 1,7 0,3 0,12 0,02 2,1 4,8 11,7 18,6 11 85 <1 <1 

1,13 2,39 1,27 5,6 4,3 1,89 0,18 3,2 11 7,9 2,2 0,32 0,06 10,5 7.4 0,5 18,4 57 5 1 <1 
1,53 2,61 1,58 5,2 3,7 0,31 0,07 0,5 4 1,3 0,1 0,14 0,04 1,6 1,4 16,0 19,0 8 91 1 <1 

1,29 3;37 1,89 5,1 4,3 2,01 0,17 3,5 12 6,8 1,3 0,62 0,06 8.8 7,7 o 16,5 53 o 2 <1 
2,58 2,63 1,90 4,7 3,6 0,58 0,08 1,0 7 0,7 0,13 0,05 0,9 4,0 11,0 15,9 6 92 1 <1 

0,54 3,01 1,06 5,6 4,7 1,91 0,18 3,3 11 12,3 4,1 0,17 0,07 16,6 7,5 0,1 24,2 69 1 1 <1 
1,68 2,67 1,67 5,5 3,9 0,76 0,10 1,3 8 13,1 5,5 0,11 0,09 18,8 6,7 3,3 28,8 65 15 1 <1 

3,53 1,94 1,51 4.4 3,8 0,60 0,08 1,0 7 0,2 0,03 0,01 0,3 0,5 9,0 9,8 3 97 - <1 

1,99 2,39 1,59 4,6 3,8 1,11 0,13 1,9 9 2,3 0,1 0,09 0,02 2,5 5,9 2,5 10,9 23 50 2 <1 
3,06 2,28 1,n 4,7 3,7 0,58 0,07 1,0 8 0,9 0,06 0,02 1,0 3,4 5,9 10,3 10 86 2 <1 

- - - 5,6 5,0 1,44 0,20 2,5 7 9,3 1,2 0,64 0,03 11,2 4,2 o 15.4 73 o - <1 
- - - 6,0 4,7 0,64 0,10 1,0 7 9,7 3,2 0,47 0,05 13.4 3,2 o 16,6 81 o - <1 

3,41 1,85 1,43 4,7 3,5 2,12 0,19 3,6 11 1,0 0,1 0,15 0,05 1,3 10,5 6,3 18,1 7 83 1 <1 
3,59 1,99 1,56 4,8 3,9 0,50 0,06 0,9 8 0,3 0,04 0,03 0,4 3,9 4.4 8,7 5 92 1 <1 

1,99 2,39 1,59 4,6 3,8 1,11 0,13 1,9 9 2,3 0,1 0,09 0,02 2,5 5,9 2,5 10,9 23 50 2 <1 
3,06 2,28 1.n 4,7 3,7 0,58 0,07 1,0 8 0,9 0,06 0,02 1,0 3.4 4,9 10,3 10 86 2 <1 

0,61 2,70 1,02 6,8 5,7 2,26 0,28 3,9 8 13,5 1,2 1,00 0,05 15,8 3,8 o 19,6 81 o 1 <1 
1,84 2,74 1,78 5,8 4,0 0,67 0,09 1,1 7 8,2 4,2 0,12 0,05 12,6 4,5 2,8 19,9 63 18 1 <1 
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TABELA 3.11 - Continuação 

Horizonte Amostra seca Composição granulométrica 
ao ar% (terra fina seca ao ar) % Ataque por H2S04 ld = 1.471 % 

Argila Grau 
Silte 

Equiv. 
Solo Perfil Prot. Areia Areia 

Silte de -- de 
Localização n~ lab. Calhau Cascalho fina Argila natural 

floc. Argila um i· Prol. grossa 0,05- % Slmbolo >20 20-2 0,2- <0,002 % da de em mm mm 2-0,2 
0,05 0,002 Si02 Al20 3 Fe20 3 Ti02 P20s 

mm mm mm 
mm 

BV 
arg. 

17 
81.0406 A 0-25 o 9 13 8 42 37 27 27 1,14 32,3 18,1 11,3 21,8 3,22 

28'49'5 81.0407 B 60-80 o 2 4 6 34 56 55 2 0,61 37,6 33,5 20,8 19.4 1,95 
50'27'WGr. 

TBR 
mto. arg. 

18 
81.0404 A 0-20 o tr 11 8 36 45 29 36 0,8 29.4 14,8 9,7 20,6 3,58 

28'29'5 81.0405 B 70-90 o 1 6 5 23 66 1 98 0,35 34,6 26,3 18,0 19,7 2,74 
50"04' WGr. 

PVa 
arg./mto. arg. 

27 
81.2185 A 0-25 o tr 1 1 43 55 48 13 0,78 33,4 - - - -

28'24'5 81.2186 B -50 o o 2 1 19 78 67 14 0,24 42,0 - - - -
49'29' WGr. 

PVa 
méd./arg. 

33 
81.0456 A 20-35 o 38 37 12 22 29 16 45 0,76 20,0 14,1 13,2 4,1 0,73 

28'15'5 81.0457 B 60-80 o 16 22 11 24 43 o 100 0,56 26,0 20,6 19,1 5,7 0,80 
49'09'WGr. 

HO 
28'26'5 35 81.0452 A 0-25 o tr 5 6 47 42 9 79 1,12 - 15,3 10,1 2,0 0,42 
48'59' WGr. 81.0453 camada 40-80 o o 23 11 41 25 5 80 1,64 - 7,0 4,9 1,4 0,18 

PL5 
méd./arg. 

36 
80.1140 Ap 0-20 o tr 34 31 27 8 6 25 3,38 - 3,8 2,0 1,2 0,44 

29'31'5 80.1141 B 60-80 o tr 26 27 25 22 19 14 1,14 - 9,3 5,8 2,7 0,64 
56'44'WGr. 80.1142 c 90-110 o tr 22 22 27 29 24 17 0,93 - 10,8 5,8 3,3 0,66 

PEdTb 
aren./méd. 

37 
81.0608 A 0-20 o tr 27 50 11 12 9 25 0,92 8,9 6,0 3,1 1,7 0,30 

29°29'5 81.0609 B 40-80 o o 21 41 13 25 18 28 0,52 14,2 11,1 7,3 3,3 0,43 
56"38'WGr. 

PLeTa 
méd./arg. 

38 
81.0610 A 0-30 o 1 7 9 69 15 10 33 4,60 21,1 8,2 3,2 2,7 0,80 

29'41'5 81.0611 Btg 70-80 o 3 6 7 40 47 38 19 0,85 30,7 19,5 8,7 5,3 0,89 
56'30'WGr. 

I 
PTdTa 
méd./arg. 

39 
81.0597 A 0-25 o 15 20 21 43 16 14 13 2,69 17,0 8,0 4,0 2,7 0,73 

29'15'5 81.0598 B 50-65 o 2 9 11 27 53 34 36 0,51 27,6 24.4 15,5 7,5 0,85 
56"28'WGr 

PLeTa 
méd./mto.arg. 

40 
81.0606 A 0-20 o 7 29 13 38 20 12 40 1,90 22,2 12,9 6,2 7,4 1,09 

29"25'5 81.0607 B 35-50 o 6 9 6 22 63 45 29 0,35 33,1 30,1 18,6 11,5 1,16 
56"05'WGr. 

PLeTa 
méd./mto.arg. 

41 
81.0601 A 0-20 o 2 17 12 51 20 16 20 2,55 24,2 11,9 4,5 6,6 3,51 

29'17'5 81.0602 B 40-70 o 2 7 7 25 61 47 23 0,41 33,8 30,3 17,3 10,5 2,45 
56'03'WGr. 

LEd 
arg. 

42 
81.0604 A 0-20 o 1 16 26 19 39 26 33 0,49 18,1 15,8 11,9 7,5 1,02 

29'30'5 81.0605 B 70-90 o 3 12 21 17 50 14 72 0,34 23,4 21,1 16,0 8,4 1,07 
55"35'WGr. 

LEd 
méd. 

43 
81.1357 A 0-20 o tr 35 39 8 18 15 17 0,44 11,1 7,9 5,4 2,2 0,38 

29"42'5 81.1358 B1 40-60 o tr 36 37 9 18 17 6 0,50 12,4 9,1 6,4 2,5 0,38 
55'30'WGr. 81.1359 82 70-90 o tr 33 38 8 21 20 5 0,38 37,8 10,6 7,3 2,9 0,39 

TRe 
arg. 

44 
81.2210 A 0-20 o tr 7 9 31 53 41 23 0,58 24,4 17,04 12,15 15,53 2,09 

29'03'5 81.2211 B 50-90 o tr 5 4 1B 73 o 100 0,25 29,4 26,51 21,21 15,75 1,61 
55"10'WGr. 

PEa 
arg. 

46 
80.1132 A 0-30 o o 1 5 51 43 25 42 1,19 - 16,5 14,1 8,0 0,62 

29°17'5 80.1133 B 90-120 o tr 1 7 35 57 o 100 0,61 - 26,6 22,0 9,2 0,64 
54'47'WGr. 
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Lab.: SNLCS 

pH(1:2,5) Complexo sortivo mE/100g 

Al20 3 
100.Ai•3 p Na• C. E. Equiv. 

c N MO c v mmhos/ de Ki Kr - ----- % AI•3 +S ppm % 
Fe20 3 

% % % N ema caco, 
H20 KCIN ca+ 2 Mg•' K• Na• s H+ Ai+ 3 T 25"C % 

0,81 2,72 1,22 5,9 5,1 1,24 0,09 2,1 14 9,2 2,8 0,89 0,07 13,0 4,2 o 17,2 76 o 1 <1 
1,68 2,74 1,72 6,4 4,9 0,30 0,08 0,5 4 13,2 5,6 0,36 0,12 19,3 3.4 o 22,7 85 o 1 1 

0,74 2,59 1,10 5,9 5,2 2,00 0,18 3,5 11 10,6 2,0 0,94 0,06 13,6 4,4 o 18,0 76 o 1 <1 
1,43 2,48 1,46 5,7 3,9 0,32 0,11 0,5 3 2,9 2,0 0,15 0,08 5,1 5,1 2,6 12,8 40 34 2 1 

- - - 4,7 3,7 1.08 0,16 1,9 7 1,2 0,2 0,30 0,06 1,8 1,9 10,9 14,6 13 86 - <1 
- - - 4,6 3,6 0,82 0,15 1.4 5 0.4 0,22 0,06 0,7 0,5 21,2 22.4 3 97 - <1 

5,05 1,82 1,52 4.4 3,9 0.48 0,09 0,8 5 1,2 0,1 0,07 0,03 1.4 3.4 1,9 6,7 21 58 2 <1 
5,26 1,83 1,54 4,8 4,0 0,25 0,06 0,4 4 0,7 O.D7 0,03 0,8 2.4 2,3 5,5 15 74 1 1 

. 
7,92 2,58 2,29 4,2 3,8 25,48 1,73 44 15 19,8 7,0 0,23 0,29 27,3 51,9 4,2 83.4 33 13 4 <1 
5.45 2,43 2,05 4,0 3,3 20,73 - 36 - 19,5 12,6 0,17 0,57 32,8 91,1 7,3 131,2 25 18 3 <1 

2,61 3,23 2,34 5,5 4,1 0,69 - - - 2,0 0,8 0,06 0,12 3,0 1,6 0.4 5,0 60 12 4 2 
3,37 2,72 2,10 6,0 3,8 0,27 - - - 4,1 0,7 0,06 0,74 5,6 1,5 3,3 10.4 54 37 <1 7 
2,76 3,16 2,32 6,9 3,7 0,19 - - - 7,2 2,5 0,06 1,19 11,0 1,2 1,2 13.4 82 10 <1 9 

2,87 3,29 2,44 6,2 5,1 0.45 0,06 0,8 8 3,0 0,3 0,05 0,03 3.4 1.4 0,1 4,9 69 3 1 1 
3,48 2,58 2,01 5,0 3,7 0,46 0,04 0,8 12 2,1 0,6 0,04 0,03 2,8 2,9 1.4 7,1 39 33 1 <1 

1,81 4.47 2,88 5,3 3,8 0,83 0,10 1.4 8 4,5 0,8 0,05 0,24 5,6 3,8 0,9 10,3 54 14 1 2 
2,58 3,81 2,74 5,9 3,8 0,35 0,05 0,6 7 16,5 5,9 0,14 0,85 23.4 3,6 1,1 28,1 83 4 1 3 

2,32 3,40 2,38 5,5 3.4 0,56 0,06 1,0 9 1,9 1,1 0,05 0,06 3,1 2,6 1,6 7,3 42 34 1 1 
3,24 2,88 2,04 5.8 3,8 0,55 0,06 1,0 9 5,3 2,1 0,11 0,21 7,7 3,5 5,6 16,8 46 42 1 1 

1,31 3,54 2,01 5,6 4.4 1,88 0,17 3,2 i1 5.4 2.4 0,48 0,04 8,3 5,9 0,1 14,3 58 1 2 < 1 
2,54 2,75 1,97 5,9 4,0 0,93 0,11 1,6 8 10,2 4,4 0,17 0,15 14,9 4,4 1,9 21,2 70 11 <1 1 

1,07 4,50 2,32 5.4 4,0 1,56 0,16 2.7 10 5,2 2,1 0,17 0,13 7,6 5,0 0,5 13,1 58 6 2 1 
2,59 2,98 2,15 5,9 3.7 0,63 0,08 1,1 8 8,6 3,5 0,11 0,40 12,6 4.4 8,1 25,1 56 39 <1 2 

2,49 2,26 1,61 5,3 4,0 1,17 0,10 2,0 12 2,6 1.7 0,06 0,04 4.4 4,5 1,0 9,9 44 19 1 <1 
2,99 2,24 1,68 5,3 3,9 0,57 O.D7 1,0 8 2,2 1,0 0,03 0,03 3,3 3,6 2,1 9,0 37 39 <1 <1 

3,83 2,49 1,97 5,2 4,2 0,43 0,06 0,7 7 2,0 0,6 0,10 0,02 2.7' 1,5 0,3 4,5 60 10 <1 <1 
4,02 2.42 1,94 4,8 3,9 0.41 0,06 0,7 7 1,2 0,3 0,04 0,02 1,6 1,6 1,6 4,8 33 50 <1 <1 
3,96 2.47 1,97 4,9 3,8 0,35 0,06 0,6 6 1,3 0,1 0,03 0,02 1,5 1,8 1.4 4.7 32 48 <1 <1 

1,23 2,38 1,31 4,9 4,2 1,97 0,19 3.4 10 6,1 1.4 0,65 0,02 8,2 6,6 0.4 15,3 54 5 - <1 
2,11 2,12 1,44 4,9 4,2 0,69 0,08 1,2 8 4.4 1,6 0,08 0,02 6,0 4.4 0,7 11,2 54 11 - <1 

2,76 1,99 1,46 5,1 3,9 1,46 - 2,5 - 1.4 0.4 0,25 0,01 2,1 6,7 3,6 12.4 17 63 <1 <1 
3,75 2,06 1,62 5,1 3,8 0.49 - 0,8 - 1,2 0,2 b,06 0,01 1,5 3,5 5,5 10,5 14 79 1 <1 
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TABELA 3.11 - Continuação 

Horizonte Amostra seca Composição granulométrica 
ao ar% (terra fina seca ao ar) % Ataque por H2S04 (d = 1.471 % 

Argila 
Grau 

Silte 
Equiv. 

Solo Perfil Prot. Areia Areia de de Silte natural --
Localizaçlo n~ lab. Calhau Cascalho fina Argila floc. um i· Prol. grossa 0,05- % 

Argila 
Simbolo >20 20-2 0,2· <0,002 % dade em 2·0,2 0,002 Si02 AI20 3 Fezo3 Ti02 PzOs mm mm 0,05 mm mm mm mm 

PLeTa 
méd./arg. 

47 
81.2207 A 0-20 o tr 16 35 30 19 14 26 1,58 9,3 - - - -

29'43'5 81.2208 B 25-50 o o 12 30 12 46 23 50 0,26 17,8 - - - -
54'45'WGr. 

LEa 
arg. 

48 81.0545 B 50·70 - - 23 13 16 48 0,33 48 0,33 - - - - -
29'02'5 
54'38'WGr 

PBPa Ta 
méd. 

49 
81.0534 A 0-30 o o 23 32 30 15 10 33 2,00 12.4 7,6 4,1 1.4 0,20 

29'40'5 81.0535 B 60-80 o o 14 22 31 33 25 24 0,94 21,0 18,7 11,1 3,5 0,33 
54'35'WGr 

LE arg. 
29'06'5 50 81.0547 B 60·90 o o 23 20 15 42 25 40 0,36 25,1 16,8 13,9 5.4 0,68 
54'25'WGr. 

752 A11 0-45 o o 53 25 13 9 - - 1,44 8,0 3,6 2,2 0,8 0,26 0,04 
PEaTb 753 A12 -90 o o 49 27 14 10 - - 1,40 7,0 3,4 2,4 0,8 0,22 0,04 
aren./arg. 51 

754 821 -148 o X 34 18 9 39 - - 0,23 22,0 14,2 11,1 3,1 0,38 0,04 
29'35'5 755 822 ·182 o 1 48 15 9 28 - - 0,32 20,7 11,0 8,1 1,8 0,26 0,05 
54'18'WGr. 756 c ·215 o o 66 10 2 22 - - 0,09 17,7 9,8 7,0 1,2 0;17 0,03 

757 o ·215+ X X - - - - - - - - - - - -

LEd 
arg. 

52 
81.0552 A 0-70 o o 29 35 13 23 14 39 0,57 12.4 9,5 6,3 2,5 0,38 

29'53'5 81.0553 B 80-100 o o 23 29 11 37 24 35 0,30 17,0 15,9 10,9 4,0 0,49 
54'16'WGr. 

BV 
758 Ap 0-22 9 6 30 13 37 20 - - 1,85 25.4 14,9 9,4 23,0 3,19 0,17 

méd./arg. 
759 81 -50 10 20 27 14 24 35 - - 0,69 31,0 20,5 15,5 21,7 2,40 0,16 

53 760 82 -83 o 1 11 9 28 52 - - 0,54 38.4 26,3 23,1 20,6 2,09 0,17 
29'31'5 

761 C1 ·140 o X 6 8 33 53 - - 0,62 48,0 33,1 25,1 19.4 1,21 0,16 
54'07WGr. 

762 C2 ·140+ - - - - - - - - - - - - - - -

I 
PVa Ta pUnt. 81.0548 A 0-40 o tr 28 40 20 12 8 33 1,67 11,9 5,5 2,9 1,0 0,20 
aren./méd. 

54 
81.0549 81 50-70 o 4 17 33 20 30 21 30 0,67 21,6 15,7 9,2 4,0 0,39 

29'48'5 81.0550 821 80·110 1 2 15 34 18 33 23 30 0,55 21,4 16,9 8,6 3,6 0,29 
54'04'WGr 81.0551 822 120-140 o 1 14 36 23 27 15 44 0,85 20,3 16,9 7,9 2,7 0,29 

LEd 
méd. 

55 
81.0419 A 25-50 o o 42 33 8 17 11 35 0,47 9.4 7,6 5,7 2.4 0,44 

29'00'5 81.0420 8 75-100 o tr 33 31 11 25 18 28 0,44 12,6 10,6 8,1 3,0 0,51 
53"48'WGr. 

P8d 
arg. 

57 
81.0427 A o-30 o tr 9 12 44 35 26 26 1,26 25,9 13,6 9,2 10.4 0,80 

29"18'5 81.0428 82 35-65 o tr 8 12 41 39 32 18 1,05 24,9 17,9 11,6 10,6 1,22 
53"18'WGr. 

T8Va 
mto. arg. 

58 
81.1403 A 5·20 o 7 18 13 31 38 33 13 0,82 33,1 20,4 20,2 9,7 1,10 

29"19'5 81.1404 B 30·70 o tr 3 3 18 76 43 43 0,24 44,5 36,2 23,2 10.4 1,20 
53'04'WGr. 

T8C 
arg. 

59 
81.0429 A 20-55 o tr 5 8 53 34 18 47 1,56 28,0 12,2 8.4 4,1 0,74 

29"34'5 81.0430 81 100-115 o 1 3 8 46 43 35 19 1,07 26,0 18,2 12,9 5,3 0,87 
53"03'WGr. 81.0431 82 120·150 o tr 1 7 40 52 4 92 0,77 30,8 24,1 16,7 6.4 0,82 

P8aTb 81.2201 A 0-30 o tr 8 5 45 42 32 24 1,07 27,4 14,32 12,36 7,45 0,71 
arg./mto.arg. 

60 
81.2202 IÍ21 40·60 o tr 2 3 30 65 54 17 0,46 37,2 30,22 27,21 8,02 0,69 

29"27'5 81.2203 822 90·110 o tr 4 7 37 52 2 96 0,71 33,7 26,10 19,50 9,21 o.n 
53"03'WGr. 81.2204 c 150-170 o o 1 16 48 35 30 14 1,37 42,0 24,82 16,49 6,90 0,52 

PEdTb 
arg. 

61 
81.2205 A 10·30 o tr 21 20 25 34 23 32 0,74 15,7 - - - -

29"53'5 81.2206 8 40-70 o tr 16 16 21 47 39 17 0.45 20,0 - - - -
53"00'WGr. 
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Lab.: SNLCS 

pHI1:2,5) Complexo sonivo mE/ 100g 

c 100.Ai• 3 p Na• C.E. Equiv. 
AI, o, c N MO v mmhos/ de Ki Kr -

Ai•3 +S % --
% % % N % ppm 

ema eaco, Fe20 3 
H20 KCIN ca+ 2 Mg+2 K• Na• s H• AJ+3 T 25"C % 

- - - 5,2 3,8 0,53 0,07 0,9 7 2,0 1,6 0,10 0,09 3,9 3,0 3,3 10,2 38 44 - <1 
- - - 5,9 3,8 0.28 0,06 0,5 5 10.4 0,7 0,21 0,28 11,6 1,3 3,8 16,8 69 25 - 1 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4,57 3,15 2,59 5,1 4,0 0,69 0,09 1,5 10 2,3 0,3 0,08 0,08 2,8 3,8 3,5 10,1 28 56 1 1 
4,97 2,86 2,38 5,7 3,8 0,40 0,05 0,7 8 8,3 0,3 0,18 0,33 9,1 1,6 10,6 21,3 43 54 1 2 

4,03 2,05 1,65 5,0 3,9 0,44 0,07 0,7 6 2,0 0,2 0,04 0,03 2,3 2,8 3,1 8,2 28 57 1 <1 

4,40 2,73 2,22 5,0 3,9 0,51 0,05 0,9 10 0,7 0.4 0,11 0,06 1,3 1,7 0,8 3,8 34 50 <1 
4,80 2,38 1,97 4,9 3,7 0,17 0,02 0,3 9 0,5 0,3 0,06 0,06 0,9 1,1 0,9 2,9 31 69 <1 
5,74 2,17 1,87 4,7 3.4 0,38 0,06 0,6 6 1,2 0,6 0,09 0,06 2,0 2,5 4.4 8,9 22 69 <1 
7,18 2,32 2,03 4,9 3,5 0,22 0,03 0.4 7 0,9 0,5 0,07 0,07 1,5 1,7 4,7 7,9 19 78 <1 
8,63 2,36 2,12 4,8 3,4 0,09 0,02 0,1 5 0,6 0,6 0,07 0,08 1,4 1.4 4,9 7,7 18 78 <1 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3,96 2,56 2,05 5,0 3,8 0,71 0,08 1,22 9 1,6 0,6 0,05 0,04 2,3 4,9 2,2 9.4 24 49 1 <1 
4,28 2,48 2,01 4,8 3,8 0,51 0,06 0,9 9 2,4 0.4 0,04 0,04 2,9 4,9 2,6 10,4 28 47 1 <1 

0,64 2,70 1,05 6,2 5,0 1,16 0,14 2,0 8 11,2 2,6 1,08 0,06 14,9 3,7 o 18,6 80 o <1 
1,12 2,25 1,19 6,2 5,1 0,74 0,08 1,3 9 13,9 2,8 0,82 0,08 17,6 2,9 o 20,5 86 o <1 
1,75 1,94 1,23 6,1 5,0 0,55 0,06 0,9 9 11,6 5,0 0,26 0,07 16,9 3,2 o 20,1 84 o <1 
2,03 2,24 1,50 5,8 4,7 0,54 0,06 0,9 9 16,2 7,5 0.41 0,10 24,2 4,1 o 28,3 86 o <1 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4,51 3,23 2,64 5,1 4,0 0,37 0,09 0,6 4 2,5 0,3 0,26 0,03 3,1 4.4 1,0 8,5 36 24 1 <1 
3,61 2,90 2,27 5,2 3,8 0,26 0,07 0,4 4 2,1 0,4 0,16 0,07 2,7 3,0 7,6 13,3 20 74 1 <1 
3,75 3,34 2,64 5,4 3,7 0,18 0,05 0,3 4 3,1 1.4 0,22 0,09 4,8 1,9 11,2 17,9 27 70 <1 <1 
4,59 3,63 2.98 5.4 3,7 0,11 0,03 0,2 4 4,8 2,3 0,22 0,11 7.4 1.4 12,7 21,5 34 63 1 <1 

3,73 2,27 1,79 4,7 3,8 0,38 0,09 0,6 4 1,0 0,1 0,08 0,01 1,2 2,2 1,8 5,2 23 60 1 <1 
4,22 2,23 1,80 5,1 3,9 0,17 0,06 0,3 3 1,5 0,3 0,06 0,02 1,9 2,6 1,2 5,7 33 39 2 <1 

1,39 2,51 1,46 5,1 3,9 1,21 0,11 2,1 11 3,8 1,0 0,32 0,04 5,2 7,2 1,8 14,2 37 26 1 <1 
1,71 2,62 1,66 5,2 3,9 0,48 0,09 0,8 5 4,5 0,7 0,18 0,04 5,4 4.4 2.4 12,2 44 31 1 <1 

3,27 1,72 1,31 5,6 4,1 2,25 0,19 3,9 12 10.4 2,1 0,67 0,04 13,2 6,7 0,5 20.4 65 4 <1 <1 
3,50 2,65 2,06 5,3 3,7 1,27 0,17 2,2 7 3.4 0,9 0,40 0,03 5,2 3,9 10,7 19,8 26 67 3 <1 

3,22 2,47 1,88 4,7 3,8 1,74 0,16 3,0 11 1,2 0,1 0,07 0,03 1.4 11,0 5,5 17,9 8 80 1 <1 
3,82 2,40 1,90 4,6 3,6 0,35 0,09 0,1 4 0,7 0.4 0,05 0,02 1,2 3,7 6.4 11,3 11 84 1 <1 
4,09 2,45 1,97 4,6 3,6 0,26 0,08 0,1 3 0,6 0.4 0,05 0,02 1,1 3,7 7,5 12,3 9 87 1 <1 

2,60 1,97 1.42 5,1 3,9 1,81 0,18 3,1 10 5,2 0,4 0,53 0,04 6,2 7,1 2,3 15,7 40 27 - <1 
5,32 1,89 1,59 4,8 3,7 1,21 0,12 2,1 10 2,5 0,2 0,26 0,04 3,0 4,2 13,5 20,8 14 82 - < 1 
3,32 2,28 1,75 5,0 3,7 0,42 0,07 0,7 6 1,3 0,2 0,27 0,04 1,8 2,2 12.4 16,4 11 87 - <1 
3,75 2,56 2,02 5,0 3,7 0,23 0,04 0,4 6 1,1 0,2 0,40 0,06 1,8 1,0 16,2 18,9 9 90 - <1 

- - - 5,2 3,8 0,97 0,09 1,6 11 2,6 0,1 0,02 0,05 2,7 4,3 2.4 9.4 29 46 - <1 
- - - 5,2 3,8 0,65 0,08 1,1 9 4,8 0,2 0,02 0,04 5,0 4,1 3,1 12,3 41 38 - <1 
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TABELA 3 .11 - Continuação 

Horizonte Amostlll seca Coml)oslçJo granulométrica 
ao 81% (terra fina MCO .., arl % Ataque PO< H~o. ld • 1.471% 

Argia Gtau Equiv. 
Solo Perfi Prot. Areia A,.ia de SHto de 

Calhau Cascalho 11na S ílte natura\ --
Loeelizaç!o n~ lab. Prol. gro$$8 0 ,()5. Argila 

" 
li«. ArgHa um i· 

Sim bolo em 
>20 20·2 2·0,2 0.2· 

0.002 <0,002 " dado 
mm mm o .os Sl02 A~03 f"203 T\02 P205 

mm mm mm 
mm 

PBaTb 81.2198 A [).20 o 7 25 5 22 48 38 21 0,46 33,0 20,43 16.06 1\ ,27 1,10 
org./mto.org. 82 81.2199 821 20-40 o 2 5 1 6 88 76 14 0.07 46.6 34,96 26.17 8 ,65 1.02 
29•18' S 81 .2200 822 50·80 o 2 3 1 10 86 2 98 0.12 50.0 36.n 26.84 10.45 1,13 
52•6J'WGr. 

T8Vo 
mto. a<g. 

63 
81.2196 A [).20 o tr 10 7 3S 48 36 25 0.73 27.5 17.2 15.75 8,67 1,21 

29•00's 81.2197 8 3[).50 o 1 6 4 22 68 56 15 0.32 32.6 28.3 22.33 9,62 1,22 
52•41WGt. 

. 

C8Ha Tb 
arg. 

64 
80.1661 A 20·35 o tr 3 7 42 48 27 44 0,88 30.1 18,0 13,5 6.0 0,85 

29•29'5 80.1662 8 50·80 o tr 2 12 39 47 34 28 0.83 31.0 25,4 18.3 7,5 0,86 
52•39'WGr. 

8V 
arg./mto.erg. 

65 
80.1663 A 0·20 o 2 16 12 33 39 23 41 0.85 28,0 17,9 13.6 17,4 2,31 

29•40's 80.1664 8 50-80 o 1 9 7 23 61 31 49 0.38 38.4 32.3 23. 1 16,8 1,57 
52•25WGr. 

PE1Tb 
m6d./l<g. 66 

81 .1204 A [).40 o tr 36 15 24 25 19 24 0 .96 15.9 10.8 7,4 3.7 0.56 
29•25'5 81.1205 e 60-80 o 1 23 10 14 43 40 25 0.26 24.5 21,2 15.7 5,9 0,68 
52•24'WGt. 

T8Ca 
arg. 67 

80.1671 A 2[).45 o tr 4 7 49 40 24 40 1,23 27.1 16,1 11.3 6,3 o.n 
29•oz·s 80.1sn 8 50·70 o " 3 6 36 55 25 55 0,65 30.0 22.9 18,1 11,8 0,65 
52•20'WGr. 

PBa 
m6d./mto.arg. 68 

80.1118 A 0·30 1 2 13 6 49 32 20 38 1,63 11 .4 7.2 6 .6 0.95 
29-o8"5 80.1119 8 ·60 o 1 6 2 22 70 47 33 0,31 27,1 20.8 9.5 1. 17 
sz•oswGr. 

TALo 81 . 1381 A [).30 o tr 3 3 24 70 59 16 0,34 29.4 27,9 20.3 19.8 1,74 
mto.arg. 69 81.1382 81 -55 o tr 2 2 19 77 60 12 0,25 34.4 28.3 22.2 19,9 1,80 
29•32'5 81 .1383 821 · 105 o tr 1 1 8 90 o 100 0.09 39.6 3S,1 25,7 16,3 1.20 
52•0S'WGr. 

BV 
méd./arg. 70 

80.1665 A 0·20 o tr 20 25 31 24 19 21 1,29 21.8 16,8 8.o 9,4 1,61 
29•33'5 80.1666 8 50·80 o Ir 1 17 41 41 33 2:0 1.00 31.7 19,7 11 ,1 11 .1 1,62 
51"59'WGr. 

TRe 8\.l422 A 0.15 o tr 6 10 24 60 52 13 0,40 32 27.0 20.8 20.5 2.22 
m10.1rg. n 81.1423 81 2[).50 o o 4 9 14 73 o 100 0,19 3S 30,0 22.4 16,6 1,66 
29"33'5 81 .1424 82 80·120 o o I 6 18 73 o 100 0,25 40,8 36,4 26,5 15,8 1.52 
S1"56WGt. 

PEdTb 
méd./erg. 73 

81.1208 A 0.30 o tr 15 21 34 30 22 27 1. 13 19.8 9.8 7,1 3.9 o.n 
29•53·s 81.1209 8 4().60 o 1 10 14 24 52 45 13 0.48 24.9 20,5 14,9 6,8 0,97 
tW49WGr. 

P8aTo 
arg./m1o.arg. 75 

80.1680 A 0·30 o 15 16 6 33 45 38 16 0.73 34 25,4 16.8 9.1 1,26 
29•17'S 80. 1661 B' 70.100 o '· 5 7 25 63 4 94 0.40 46,2 33,1 21.8 9,4 1.40 
S1•42'wGr. 

TBCa 
arg./mto.ar;. 

76 
80.1669 A 0.30 o 1 13 6 3S 46 28 39 0.76 28.0 16,9 11.8 10.5 1.94 

29•zs·s 80. 1670 8 100.130 o I 9 5 24 62 o 100 0.39 29.6 24.3 16.8 11.4 1.92 
SI•J6WGr. 
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Lab.: SNLCS 

pHI1:2,51 Complexo sortivo mE/100g 

Al,o, c v 100.Ai+ 3 p Na+ C.E. Equiv. 
Ki Kr c N MO -

Ai+ 3 +S 
mmhos/ de -- % ppm % Fe20 3 

% % % N em a CaCO, 
H20 KCIN Ca+ 2 Mg+2 K+ Na• s H+ Al+ 3 T 2s•c % 

2,24 2,16 1,49 4,9 3,9 2,64 0,26 4,9 11 6,8 1,8 0,73 0,03 9,4 10,5 2,9 22,8 41 24 - <1 
4,75 2,27 1,88 4,8 3,7 1,86 0,19 3,2 10 1,3 0,6 0,14 0,04 2,1 5,5 15,8 23,4 9 88 - <1 
4,03 2,33 1,86 4,8 3,7 1,01 0,11 1,7 9 1,2 0,2 0,15 0,07 1,6 1,8 21,2 24,7 7 93 - <1 

2,85 1,86 1,37 4,6 3,9 2,03 0,16 3,5 13 1,6 0,1 0,16 0,04 1,9 5,3 6,0 13,2 14 76 - <1 
3,64 2,16 1,69 5,1 3,8 1,15 0,12 1,9 10 0,9 0,04 0,04 1,0 3,3 9,9 14,3 7 90 - <1 

3,53 2,27 1,n 4,8 3,7 1,69 0,16 2,9 11 0,8 0,08 0,03 0,9 13,1 7,7 21,7 4 90 1 <1 
3,83 2,36 1,87 4,5 3,7 0,49 0,11 0,8 4 0,6 0,08 0,03 0,7 5,8 10,1 16,6 4 94 1 <1 

1,23 2,24 1,23 6,4 4,2 1,51 0,20 8 7,1 2,6 0,13 0,06 9,9 7,9 0,4 18,2 54 4 1 <1 
2,16 2,38 1,62 5,9 4,6 0,56 0,11 5 11,0 4,3 0,11 0,10 15,5 5,4 0,1 21,0 75 1 2 • < 1 

3,14 2,48 1,88 4,8 3,9 0,81 0,07 12 2,4 0,4 0,08 0,03 2,9 3,1 1,2 7,2 40 29 <1 <1 
4,17 2,30 1,85 5,1 3,8 0,73 0,07 10 2,2 0,2 0,04 0,03 2,5 3,1 3,7 9,3 27 60 <1 <1 

2,81 2,42 1,79 4,8 3,8 1,14 0,17 7 2,1 0,2 0,35 0,02 2,7 7,5 3,7 13,9 19 56 1 <1 
2,41 2,15 1,52 4,7 3,7 0,73 0,09 8 0,5 0,10 0,02 0,6 5,7 8,1 14,4 4 93 1 <1 

1,71 2,69 1,70 4,8 3,9 1,15 - - 1,4 0,2 0,09 0,04 1,7 4,7 2,9 9,3 18 63 <1 <1 
3,43 2,22 1,72 4,9 3,8 1,22 - - 0,9 0,08 0,06 1,0 6,3 10,2 17,5 6 91 <1 <1 

1,61 2,34 1,44 5,4 4,3 1,55 0,14 11 8,6 0,8 0,09 0,05 9,5 4,9 0,2 14,6 65 2 <1 <1 
1,75 2,17 1,38 6,2 4,9 0,83 0,09 9 9,4 0,5 0,07 0,05 10,0 2,7 o 12,7 79 o <1 < 1 
2,47 2,32 1,65 5,2 4,0 0,79 0,08 10 5,8 0,4 0,06 0,03 6,3 3,9 1,6 11,8 53 20 <1 <1 

1,33 3,57 2,04 5,9 4,9 0,71 0,14 5 11,4 2,9 0,18 0,24 14,7 3,8 o 18,5 79 o 39 1 
1,57 3,02 1,64 5,4 4,9 0,62 0,18 5 15,7 3,3 0,14 0,25 19,4 3,9 o 23,3 83 o 18 1 

1,59 2,21 1,36 5,5 4,3 1,11 0,18 6 6,6 0,5 0,10 0,03 7,2 4,5 0,2 11,9 61 3 <1 <1 
2,12 2,29 1,55 5,2 4,0 0,63 0,10 6 4,3 0,6 0,03 0,05 5,0 4,7 0,2 9,9 51 4 <1 1 
2,63 2,34 1,69 5,6 4,2 0,34 0,08 4 4,3 2,0 0,04 0,03 6,4 3,4 0,5 10,3 62 7 <1 <1 

2,85 2,35 1,74 5,2 3,9 o,n 0,12 6 0,3 1,8 0,87 0,05 3,0 3,7 1,8 8,5 35 38 <1 1 
3,44 2,34 1,81 4,8 3,7 0,67 0,11 6 0,8 2,6 0,37 0,06 3,8 3,5 3,4 10,7 36 47 <1 1 

2,89 2,57 1,91 5,1 3,8 0,89 0,18 5 4,3 0,4 0,15 0,05 4,9 7,2 6,1 18,2 27 55 1 <1 
3,63 2,56 2,02 4,9 3,6 0,28 0,06 5 1,1 0,2 0,13 0,05 1,5 4,5 13,8 19,8 8 90. < 1 < 1 

1,76 2,43 1,55 4,7 3,8 1,39 0,20 7 4,5 0,1 0,09 0,07 5,8 9,0 1,5 16,3 36 21 3 <1 
2,31 2,48 1,72 4,4 3,7 0,52 0,11 5 1,5 0,1 0,08 0,03 1,7 5,8 5,7 13,2 13 n 1 <1 
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TABELA 3.11 - Contlnuaçlo 

Horizonte 
Amo$tn1(8Ç8 ComposiçJo granulométric:a 

6011% I terra flll8 seca ao ar) % Ataque por H2SO• ld • I ,471 % 

Algia GRu 
Silte 

Equiv. 
Solo Perli Prol. Areia Areia de de 

LocalizaçJo n~ lab. c.th&u Cascalho Ma Silte 
Argila natural floc. umi-Prof. grossa 0,05- 'l6 Arg•• 

Slmbolo >20 20-2 0,2- • 0.002 'l6 em 2-0,2 0.002 dado 
mm mm 0,05 mm s~ -"203 ~~ Ti02 PzOs 

mm mm 
mm 

8Varg. 
80. 1106 ~ 0-25 2 9 14 5 39 42 27 38 0,93 18,0 13,1 17,4 2.38 

29•22·s 78 
80. 1107 8 -55 o 11 4 5 32 59 49 17 0,54 30,4 22,4 18,8 2, 12 

51"08'WGr. 

TBa 
arg. 

79 
80.0939 A 20-40 o o 3 4 24 69 40 42 0,35 33,5 24.3 21.5 10,3 1,23 

2!1"08'5 80.0940 8 60-75 o tr 4 8 28 64 15 n 0 ,41 32.3 28.2 22.6 11 ,3 1,33 
51"08'WGr 

Tre 
mto.arg . 80 80. 1108 A 0-20 o tr 3 3 45 49 37 24 0,92 25.4 18,2 19.3 2,45 
2S"30' S 80.1109 8 45-80 o I 2 2 " 75 I 99 0 ,28 29,4 21,8 20,1 2,12 
51"07'WGr. 

PVdTb 
aten.larg. 

81 80, 1114 8 100-120 o o 7 29 23 41 32 22 0,56 15,8 13,0 4,5 1,23 
29"54'5 
50"58WGr. 

CeTb 84 
81.1433 A 0-15 3 6 21 22 20 37 27 27 0,54 24,0 13,1 8,9 7,3 1,19 

erg . 81. 1434 8 20-40 8 8 20 20 20 40 28 30 0,50 24,3 15,0 10,3 7,7 1, 19 

Re c61c:. 
erg. 

87 81 .1337 A G-20 o 2 8 4 49 41 32 22 1,20 39,7 20,4 8,8 7,3 1,39 
30"01'5 
56"24'WGr. 

A e 
m6d. 88 81.0878 A 0-15 o 10 21 8 39 32 16 50 1,22 37,5 24.2 14,3 15,7 1,56 
30"03'5 
56"16WGr. 

R a 
arg. 

89 81.0879 A ().20 o 7 6 4 40 50 25 50 0,80 41 ,0 28,4 13,7 14,2 1,25 
30°40'5 

I 
56"33WGr. 

Ple 
aren./m6d. 90 

81 .0564 A 0-25 o I 30 49 11 10 8 20 1, 10 11 .5 6.8 1.9 1.6 0,29 
30"06'5 81.0555 8 40-70 o 5 30 41 4 25 19 24 0,16 19,9 12.4 6,3 5,2 0,29 
55"27'WGr. 

PEdTa 
aren./arg. 

91 
81 .0556 A 0-30 o tr 30 69 5 6 2 87 0,83 5, 1 2.8 1.3 0,8 0, 18 

30"40'5 81 .0557 8 150-180 o tr 19 42 4 35 29 17 0,11 20.1 15,8 9,5 3,8 0 ,41 
55°26WGr. 

P8eTa -
mlld./arg. 

92 
81 .2212 A ()..20 o o 12 24 35 29 25 14 1,21 20,5 - - - -

30"48'5 81 .2213 8 30-50 o o 4 14 39 43 36 16 0 ,91 29.3 - - - -
56"17'WGr. 

PBaTa \ 

m6d. 
93 

81.(1570 A 0-35 o o 13 25 47 IS lO 33 3,13 19 8,0 3,6 3.5 0,29 
30"03' 5 81 .0571 8 70-l!S o o 7 18 48 29 8 n 1,59 28.2 17,1 7.6 2.5 0,40 
55"03'WGr. 

PLV 
m6d./arg. 

94 
81.0568 A 0-30 o o 4 48 30 18 14 22 1,67 20,5 9 ,4 3,6 I ,S 0.31 

30"S8'S 81.0659 8 40-$) o 11 3 32 25 40 31 23 0.63 30,7 21,0 8,9 3,0 0,40 
56001'WGr. 

PLoTe 
m6cf.larg. 

95 
81.0586 A 0-20 o tr 30 24 29 17 11 35 1,71 16,5 8 ,9 3,4 1,0 0 .39 

30°15'5 81.0587 8 ~ o tr 20 12 19 49 40 18 0,39 32,7 23,7 11 .4 4, 1 0.50 
54°53WGr. 
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L.ab.: SNLCS 

pHI1:2,5) Complexo sortivo mE/100g 

AI, o, c v 100.Ai+3 p Na• C. E. Equiv. 

-- Ki Kr c N MO 
Ai•3 + S % mmhos/ de 

Fe20 3 
% % % N % ppm 

ema caco, 
H,o KCIN Ca+ 2 Mg+2 K+ Na• s H+ Al+ 3 T 25'C % 

1,18 2,34 1,26 6,1 5,3 2,17 - - 14,5 1,8 0,16 0,09 16,6 4,8 o 21,4 78 o 1 <1 
1.87 2,31 1,50 6,1 4,8 0,81 - - 12,7 2,8 0,16 0,07 15,7 3,6 o 19,3 81 o <1 <1 

3,27 1,92 1,47 4,6 3,6 1,61 0,16 10 0,6 0,02 0,03 0,7 9,8 6,9 17,4 4 91 <1 <1 
3,14 1,97 1,49 4,8 3,6 0,85 0,09 9 0,6 0,03 0,02 0,7 5,8 6,4 12,9 5 90 <1 <1 

1.48 2,37 1,42 6,4 5,3 2,41 17,7 4,8 0,30 0,18 23,0 4,9 o 27,9 82 o 2 1 
1,69 2,31 1,45 6,3 5,2 0,63 11,6 2,9 0,15 0,11 14,8 4,1 o 18,9 78 o 1 1 

4,54 2,07 1,69 5,4 3,8 0,48 0,48 3,1 0,5 0,03 0,05 3,7 2,3 2,2 8,2 45 37 <1 1 

1,91 2,50 1,64 5,7 4,7 1,38 0,14 10 5,4 2,1 0,32 0,07 7,9 4,6 o 12,5 63 o 2 1 
2,10 2,48 1,68 5,4 4,3 1,21 0,13 9 4,9 1,0 0,13 0,10 6,1 4,9 0,2 11,2 54 3 < 1 1 

1,69 3,94 2,59 5,7 4,5 3,42 0,31 11 16,3 6,6 0,24 0,14 23,3 7,5 0,1 30,9 75 <1 <1 < 1 

1.43 2,88 1,69 5,3 4,5 1,98 0,30 7 13,9 6,5 0,21 0,12 20,7 8,5 o 29,2 71 o <1 <1 

1,51 3,52 2,12 5,9 4,8 2,11 0,25 8 20,0 11,3 0,27 0,16 31,7 7,2 o 38,9 81 o < 1 <1 

1,86 5,20 3,38 4,6 3,9 1,04 0,12 9 2,8 0,4 0,07 0,04 3,3 5,3 0,8 9,4 35 20 2 <1 
1,90 3,34 2,19 5,7 4,2 0,34 0,05 7 7,2 4,3 0,09 0,06 11,7 3,8 0,4 15,9 74 3 1 < 1 

2,54 3,41 2,45 4,8 4,0 0,33 0,06 6 0,8 0,2 0,08 0,02 1,1 2,4 0,6 4,1 27 35 1 <1 
4,14 2,83 2,28 5,2 3,8 0,19 0,05 4 3,1 1,2 0,07 0,04 4,4 3,6 2,2 10,2 43 33 1 <1 

- - - 5,4 3,8 1,10 0,13 8 8,9 1,7 0,19 0,09 10,9 6,2 4,9 22,0 49 31 <1 
- - - 5,5 3,7 0,70 0,09 8 17,9 3,1 0,29 0,23 21,5 3,5 10,1 35,1 61 32 <1 

1,61 3,78 2,33 5,3 4,0 1,14 0,11 10 5,9 0,4 0,11 0,08 6,5 5,3 1,2 13,0 50 16 2 1 
4,78 3,83 3,16 5,9 4,0 0,39 0,09 4 16,7 2,5 0,17 0,28 19,7 3,2 1,6 24,5 60 8 1 1 

3,76 4,44 3,51 5,5 4.4 1,46 0,16 9 10,2 1,4 0,14 0,10 11,8 5,7 o 17,5 67 o 2 1 
4,64 4,01 3,30 5,8 4,2 0,99 0,11 9 23,2 2,7 0,18 0,28 20,4 6,3 0,3 33,0 60 1 1 1 

5,29 4,45 3,74 5,2 3,8 0,68 0,10 7 4,5 0,6 0,08 0,11 5,3 2,0 1,0 8,3 64 16 5 1 
4,37 3,53 2,87 5,9 3,6 0,69 0,09 8 10,7 3,1 0,19 0,84 14,8 2,4 5,8 23,0 64 28 1 4 
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TABELA 3.11 - Continuação 

Horizonte Amostra seca ComposiçAo granulométrica 
ao ar% (terra fina seca eo ar) % Ataque por H2So4 (d = 1.471 % 

Argila Grau 
Silte 

Equiv. 
Solo Perfil Prot. Areia Areia de de 

Calhau Cascalho fina Silte natural --
LocalizaçAo n~ lab. Prol. grossa 0,06- Argila 

% 
floc. Argila um i-

51mbolo >20 20-2 0,2- <0,002 % dada em mm mm 2-0,2 
0,05 0,002 Si02 AI20 3 F"203 Ti02 P205 

mm mm mm 
mm 

PBPa 
aren./arg. 

96 
81.0572 A 0-30 o o 32 54 6 B 2 75 0,75 8,1 3,8 1,2 0,7 0,1 

30°26'5 81.0573 B 70-80 o Ir 16 39 8 37 23 38 0,22 27,7 20,1 9,3 1,0 0,29 
54°48'Wj3r. 

PEaTb 
aren./arg. 97 

81.0576 A 0-20 o tr 31 52 7 10 6 40 0,70 7,1 4,4 2,5 1,8 0,20 
30•10'5 81.0577 B 60-90 o 1 18 32 9 41 29 29. 0,22 22,1 19,2 12,8 2,0 0,49 
54•43'WGr. 

PleTa 
méd./arg. 

98 
81.0560 A 0-25 o 3 13 24 41 22 14 36 1,86 22.4 12,3 4,5 3,6 0,74 

30°52'5 81.0561 B 45-70 o 2 11 16 28 45 33 27 0,62 39,7 22,4 10,9 6,7 1,11 
54°34'WGr. 

BV 
méd./mto.arg. 99 

81.0564 A 0-30 o 13 35 14 26 25 18 28 1,04 22,8 12,2 6,3 10.4 0,94 
30°49'5 81.0565 B 40-60 o 7 15 7 18 60 34 43 0,30 39,2 31,7 17,8 1,5 0,76 
54°21'WGr. 

HGPeTa 
arg. 100 

81.0580 A 0-20 o tr 3 7 40 50 40 20 0,80 37,9 22,3 8,9 1,5 0,44 
30°17'5 81.0581 Cg 50-70 o tr 4 8 42 46 40 13 0,91 35,1 20,8 8,9 2,8 0,42 
54°21'WGr. 

PVaTb 
arg./mto.arg. 

101 
81.0568 A 0-20 o 11 38 12 15 35 26 26 0,43 18,6 15,4 10,5 3,5 0,41 

30•48'S 81.0569 Bt 60-90 o 24 19 2 19 60 o 100 0,42 29,9 34,8 24,8 5,8 0,68 
53°57'WGr. 

PEaTb 
méd./arg. 103 

81.0869 A 20-50 o tr 52 15 18 15 8 47 1,20 9,7 6.4 4,1 1,6 0,24 
30°13'5 81.0890 B 100-130 o 1 26 9 13 52 26 50 0,25 23,7 23.4 16,6 5,4 0,49 
53°49'WGr 

PBaTb 
méd./arg. 104 81.0869 A 20-50 o tr 52 15 18 15 8 47 1,20 9,7 6,4 4,1 1,6 0,24 
30•34'5 81.0890 B 100-130 o 1 26 9 13 52 26 50 0,25 23,7 23.4 16,6 5,4 0,49 
53°31WGr. 

PEL 80.1160 AI 0-25 o tr 29 13 27 31 15 52 0,87 52 11,6 8,6 4,0 0,53 
arg./mto.arg. 

105 
80.1161 A3 -40 o tr 23 14 23 40 21 48 0,68 47 14,6 12,0 4,9 0,59 

30°20'5 80.1162 B1 -60 o Ir 17 10 20 53 30 43 0,38 43 19,2 16,0 6,4 0,66 
53°18'WGr. 80.1163 B2 -90 o tr 13 7 16 64 34 47 0,25 46 22,6 19,0 7,4 0,66 

PV 
méd/mto.arg. 106 

81.0896 A 0-30 o 27 36 13 25 26 18 31 0,96 16,9 13,3 8,3 3.4 0,35 
30°35'5 81.0897 B 50-70 o 20 13 6 21 60 o 100 0,35 28,3 30,2 21,5 5,7 0,48 
52°45'WGr. 

PV 
méd./arg. 107 

81.0894 A 0-30 o 1 47 18 19 16 9 44 0,19 10,3 7,1 4,0 2,0 0,24 
30•45'5 81.0895 B 60-80 o 11 20 9 17 54 o 100 0,31 24,2 23,2 16,0 4,9 0,54 
52°37'WGr. 

2947 AI 0-38 o 5 38 20 20 22 11 50 0,91 14 8,0 6,1 2,4 0,52 
PVaTb 2948 A3 -52 1 35 32 14 22 32 22 31 0,69 18 12,5 9,4 3,6 0,54 
méd./arg. 2949 B2 -105 o 13 18 6 13 63 43 32 0,21 25 25,2 19,1 6,4 0,68 
30°34'5 108 2950 B31 -145 X 15 22 8 15 55 o 100 0,27 24 23,0 17,4 5,5 0,62 
52•29WGr. 2951 B32 175 o 13 20 8 17 55 o· 100 0,31 24 23,9 18,5 5,6 0,67 

-190 
2952 c -220 o 7 24 5 23 68 o 100 0,40 36 29,1 21,9 6,2 0,66 

PE'd 
arg./mto.arg. 109 

81.2220 A 25-40 o 2 23 10 31 36 27 25 0,86 17,5 12,6 10,8 4,2 0,59 
30°17'5 81.2220 B 60-80 o 4 8 5 18 69 52 25 0,26 28,2 26,2 22,3 8,0 0,70 
52°22'WGr. 
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Lab.: SNLCS 

pH(1:2,5) Complexo sortivo mE/100g 

AI,03 c 100.Ai+ 3 p Na• C.E. Equiv. 
Ki Kr c N MO v mmhos/ de -- - --- % Fe20 3 % % % N % AI+ 3 +S ppm 

ema caco, 
H,o KCIN ca+2 Mg+' K+ Na• s H+ Al+ 3 T 25•c % 

2,68 5,36 3,91 5,1 4,1 0,74 0,09 8 2,0 0,6 0,23 0,02 2,9 2,2 0,6 5,7 51 17 2 <1 
14,48 3,67 3,44 5,1 3,7 0,68 0,09 8 3,9 1,9 0,25 0,05 6,1 1,5 12,6 20,2 30 67 1 <I 

2,17 2.99 2,05 5,8 4,2 0,48 0,06 8 1,6 0,2 0,15 0,01 2,0 1,6 0,2 3,8 53 9 2 <1 
10,04 2,55 2,32 5,2 3,9 0,49 0,06 8 2,0 0,2 0,04 0,02 2,3 1,6 4,1 8,0 29 84 1 <1 

1,96 4,65 3,08 5,0 4,1 1,54 0,14 11 6,3 3,1 0,61 0,24 10,3 6,8 0,4 17,5 59 4 2 1 
2,55 3,49 2,51 7,2 5,3 0,91 0,09 10 17,0 8,7 0,17 0,62 27,5 3,1 o 30,6 90 o 4 5 

6,54 3,29 1,60 5,4 4,2 1,95 0,19 10 8,8 3,9 0,13 0,14 13,0 8,4 0,4 21,8 60 3 1 1 
18,56 3,03 2,87 6,2 4.4 1,13 0,13 9 16,8 8,1 0,13 0,63 25,7 6,2 0,3 32,2 80 1 <1 2 

9,29 4,26 3,84 5,1 3,8 1,71 0,19 9 19,1 3,7 0,34 0,28 23,4 6,2 1,3 30,9 76 5 2 1 
4,99 3,97 3,31 5,3 4,3 1,01 0,11 9 20,4 4,1 0,25 0,52 25,3 3,8 0,2 29,3 86 1 1 2 

4,70 2,49 2,06 5,0 3,9 1,33 0,13 10 2,0 0,8 0,31 0,04 3,2 6,0 1,8 11,0 29 36 2 <1 
6,70 2,39 2,08 5,0 4,0 0,42 0,06 7 0,9 0,4 0,06 0,03 1,4 4,0 3,7 9,1 15 73 1 <1 

4,02 2,65 2,13 5,3 3,8 0,52 0,08 7 1,5 0,3 0,04 0,04 1,9 1,7 1,5 5,1 37 44 <1 1 
4,81 2,40 1,98 4,9 3,7 0,43 0,07 6 2,6 0,5 0,03 0,08 3,2 2,1 4,6 9,9 32 59 <1 1 

4,02 2,65 2,13 5,3 3,8 0,52 0,08 0,9 7 1,5 0,3 0,04 0,04 1,9 1,7 1,5 5,1 37 44 <1 1 
4,81 2,40 1,98 4,9 3,7 0,43 0,07 0,7 6 2,6 0,5 0,03 0,08 3,2 2,1 4,6 9,9 32 59 <1 1 

3,37 2,29 1,n 5,0 3,9 1,20 2,1 3,0 0,9 0,37 0,03 4,3 5,8 1,7 11,8 36 28 1 <1 
3,84 2,07 1,64 5,1 3,9 0,85 1.4 3,1 0,6 0,12 0,02, 3,8 4,9 2,5 11,2 34 40 <1 <1 
3,92 2,04 1,63 5,2 3,9 0,81 1,4 3,5 0,6 0,12 0,02 4,2 4,8 2,5 11,5 37 37 <1 <1 
4,02 2,02 1,62 5,1 4,0 0,84 1,1 3,5 0,8 0,13 0,02 4,5 4,1 2,7 11,3 40 36 <1 <1 

3,82 2,72 2,16 4,6 3,8 1,15 0,08 2,0 14 1,3 0,1 0,22 0,05 1,7 4,2 2,3 8,2 21 58 <1 1 
5,92 2,39 2,04 4,0 3,7 0,67 0,08 1,1 8 0,9 0,1 0,18 0,09 1,3 2,7 6,0 10,0 13 82 <1 1 

3,.14 3,02 2,29 4,9 3,9 0,68 0,10 1,1 7 1,3 0.4 0,25 0,05 2,0 2,4 1,1 5,5 36 35 <1 1 
5,13 2,48 2,06 5,1 3,8 0,46 0,07 0,8 7 1,2 0,3 0,25 0,05 1,8 2,6 3,4 7,8 23 65 <1 1 

4,00 2,38 1,93 5,1 4,1 0,92 0,09 1,6 10 0,7 1,1 0,22 0,05 2,1 3,6 1,2 6,9 30 36 2 <1 
4,00 2,26 1,81 4,9 4,0 0,74 0,08 1,3 9 0,7 0,6 0,11 0,08 1,5 1,7 2,0 5,2 29 57 1 1 
4,66 2,25 1,85 5,0 3,9 0,84 0,08 1,1 8 0,8 1,6 0,09 0,07 2,6 3,9 3,8 10,3 25 59 1 <1 
5,03 2,24 1,87 5,3 4,0 0,33 0,06 0,6 6 0,5 1,9 0,07 0,06 2,5 2,6 2,9 8,0 31 54 2 <1 
5,17 2,20 1,84 5.2 4,0 0,22 0,04 0,4 6 0,5 1,9 0,11 0,05 2,6 2,1 2,5 7,2 36 49 3 <1 

5,51 2.26 1,91 5.2 3,9 0,16 0,03 0,3 5 0,5 3,3 0,10 0,07 4,0 1,9 3,1 9,0 44 44 1 <1 

4,03 1,98 1,59 5,5 4,0 0,99 0,09 11 2,4 1,0 0,06 0,03 3,6 4,1 0,9 8,6 42 21 - <1 
4,23 1,99 1,61 5,1 3,8 0,91 0,09 10 2,8 1,2 0,09 0,03 4,2 4,9 2,7 11,7 36 39 - <1 
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TA8ELA3.11- Contillueçto 

Hotizonte ~ .. -- Composiçlo granulomWóca 
ao e<% (taml fina_. ao lf) % A!8qUe por ~04 (4 = 1,47\ 'to 

Atglla 
Gtau 

Silto 
Equlv. 

Solo Perfil Prot. ArM Atwia do do Sltte "'"""' LOQ!iuçlo n~ lei>. c.thau Cascalho fina AIQila floc. Argla umi-Pcof. grosu o.cs. % Slmbolo >20 21).2 0.2· •0,002 % decle em mm mm 
2.(),2 

0,05 0,002 s;o, Alf>3 ~~ T!Oz P20. 
mm mm 

mm mm 

P&lb 110 81. 1208 A G-25 o 23 34 11 17 38 24 :n 0,45 18,7 16,8 12.1 3,4 0,41 

arg./ mto.org. 81 .1207 8 4s.«l o 26 13 5 17 65 o 100 0.26 31.2 29,1 21,3 5,6 0,62 

PLS To 
eren./méd. 111 81.1188 Ao G-25 o o 23 58 8 1\ 9 18 0,73 12.2 6.2 1,8 0,7 0,12 

30°04'5 81.1188 8 66-95 o o 21 50 3 26 22 15 0,12 20,1 12.8 6,0 2,2 0,25 

50•32'WGr. 

Plo Ta 
lt011./m6d. 81.1163 11.1 0-30 o o 22 55 s 8 3 63 0,63 7,4 2,5 0,8 0,7 0,18 

30°14'5 113 81.1184 A2 ?G-100 o o 23 n 3 2 1 50 1,50 1,4 0,7 0,1 0,3 0,12 

50•30'WGr. 81 .1185 8 120-140 o o 17 55 2 26 22 15 0,08 17,3 12,4 6,4 2.2 0,33 

PTaTa 
aren./méd. 116 81.1186 A ().35 o o 29 64 2 li 2 eo 0,40 5,0 1,6 0,4 0,4 0,10 

30°02'5 81 . 1187 8 110· 140 o o 19 61 2 18 17 6 0,11 10,6 9,3 5.2 1.6 0,30 
50•22'WGr. 

PlV 
méd./arg. 116 

81.0880 A ().40 o tr 17 22 44 17 13 24 2.59 21,2 9,2 3,8 1,9 0,51 
31°06'5 81 .0881 8 60-80 o 1 9 15 33 43 32 26 o.n 33.2 21,5 10,8 4,3 0,55 
54°37'WGt. 

PVeTa 
méd./arg. 118 81 .0884 A 0.30 o lt 10 11 59 20 16 25 2.96 23,5 10,4 5,7 2.2 0,41 
31•11'5 81 .0886 8 56-75 o lt 5 7 44 44 33 25 1,00 31,3 22.3 13.2 4.9 0,54 
54•20'WG<. 

P8PeTa 
m6d.lmto.arv. 119 

81 .1365 A G-30 o .. 46 15 21 18 14 22 1,17 17,0 9,0 8,1 3,3 0,31 
31°05'5 81 .1364 8 3>55 o I 16 6 14 64 53 17 0,22 42,1 31,7 19,4 7,5 0.50 
54°12'WGr. 

I PVdlb 
mad.lorg. 

120 
81.2214 A &-20 o 5 37 20 25 18 18 11 1,39 11,7 - - - -

Jt• t7'S 81.2215 8 JG-50 o 4 22 9 16 63 46 13 0,3 28.0 - - - -
54°04'WGr. 

BT 
méd./arg. 81 .0924 A ().20 o tr 2 5 82 31 29 8 2,00 33,3 17,6 7,7 3,5 0,45 
31°30'5 121 81 .0925 B -eo o tr 2 4 49 45 41 9 1,09 33,8 26,0 12,4 5,2 0,50 
53°58'WGr. 81 .0926 c -eo· o 1 3 1 eo 36 11 619 1,87 35,4 26,2 11,4 4,7 0.51 

a v 
arg.{mto.arg. 122 81.0929 A 10·30 o 6 25 15 26 35 21 40 0,71 27,6 17,0 9,6 7,6 1,14 
31°10'5 81.0930 8 40-eo o 6 17 9 12 62 38 42 0,19 32,8 28,9 18,1 9,2 1,03 
53°49'WGr. 

PVdTb 
mlld./"'lJ. 123 

81 .0927 A 70-80 o 1 23 47 14 16 12 25 0,88 11,3 7,8 4,3 2,0 0,39 
31°14'5 81 .0929 8 8&-100 o 1 17 35 11 :n 25 32 0,30 19,8 17,2 10,3 4,1 0,50 
53°44'WGr. 

PVdTb 
m6d./wg. 124 81.0914 A ().50 o 3 47 13 20 20 12 40 1,00 15,6 9,5 5,9 2,5 0,43 
31°47'5 81.0915 8 .JO• o 10 19 7 17 87 39 32 3,00 28,8 26,3 17.4 5,7 0,66 
5J• tO'WGr. 

PBdTb 
m6d./arv. 125 

81.0918 A 10-40 o 4 29 23 32 18 12 25 2,00 13,7 7.3 4,2 2,0 0,38 
31•os·5 81.(1919 8 50-70 o 4 15 13 27 45 31 31 0,60 20,7 19.4 12.5 4,4 0,53 
5J•IO'WGr. 
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Lab.: SNLCS 

pH(1:2,5) Complexo sortivo mE/100g 

Al20 3 c 100.Ai•3 p Na• C.E. Equiv. 
c N MO v mmhos/ de Ki Kr - ----- % A1• 3 +S ppm % Fe20 3 
% % % N ema caco, 

H ,O KCIN Ca+2 Mg""2 K• Na• s H• Ai•3 T 25"C % 

5,57 2,36 2,00 4,7 3,8 1,08 0,09 1,8 '12 0,3 1,1 0,21 0,09 1,7 3,8 3,0 8,5 20 64 <1 1 
5,97 2,32 1,99 4,7 3,8 0,53 0,08 0,9 7 0,3 1,5 0,07 0,10 2,0 2,3 5,1 9,4 21 72 <1 1 

4,00 - 4,70 5,4 4,3 1,18 0,12 2,0 10 3,6 0,5 0,26 0,16 4,5 2,2 0,4 7,1 63 8 4 2 
4,26 3,63 2,94 5,5 4,4 0,28 0,03 0,5 9 8,2 2,8 0,06 0,88 1(9 1,1 0,2 13,2 90 2 1 7 

1.n - 3,42 5,1 4,0 0,99 0,08 1,7 12 0,8 0,3 0,08 0,07 1,3 2,0 1,5 4,8 27 54 <1 1 
0,53 - 4,03 5,2 4,5 0,32 0,04 0,5 8 0,8 0,6 0,01 0,02 1,4 0,0 0,0 1,4 100 o <1 1 
4,54 3,30 2,70 5,3 3,6 0,12 0,04 0,2 3 1,3 2,8 0,08 0,14 4,3 3,3 0,3 7,9 54 7 <1 2 

1,56 - 4,17 4,0 3,7 0,78 0,08 1,3 10 0,1 0,03 0,03 0,2 2,0 2,0 4,1 5 91 <1 1 
5,10 3,04 2,54 4,7 3,8 0,19 0,03 0,3 6 0,6 0,04 0,08 0,7 0,5 4,0 5,2 13 85 <1 2 

3,13 4,11 3,12 5,2 4,1 1,32 0,13 2,3 10 6,1 3,5 0,14 0,10 9,8 4,4 0,5 14,7 67 5 <1 1 
3,94 3,38 2,70 6,0 3,8 0,62 0,11 1,1 6 16,3 6,3 0,18 0,48 23,3 3,2 2,1 28,6 81 8 <1 2 

4,05 3,10 2,49 5,6 3,9 1,08 0,12 1,8 9 3,5 0,6 0,16 0,6 4,4 4,0 2,0 10,4 42 31 <1 1 
4,23 2,87 2,32 6,0 3,8 0,61 0,10 1,0 6 7,3 3,5 0,18 3,5 11,3 2,7 4,1 18,1 62 27 <1 2 

2,90 2,51 1,87 5,2 3,7 1,31 0,18 2,2 7 2,0 1,1 0,18 0,16 3,4 3,7 1,9 9,0 38 36 <1 2 
4,06 2,78 2,23 6,2 3,9 1,34 0,15 2,3 9 9,1 8,6 0,24 2,15 20,1 4,5 2,4 27,0 74 11 <1 8 

- - - 5,3 3,9 1,16_ 0,12 1,9 10 2,6 0,4 0,11 0,11 3,3 3,6 1,5 8,4 38 32 - 1 
- - - 5,7 3,8 0,90 0,11 1,5 8 4,4 0,2 0,12 0,32 5,1 4,9 3,8 13,8 37 43 - 2 

3,45 3,88 3,01 5,2 4,2 2,24 0,30 3,9 7 11,4 3,0 0,63 0,10 15,3 6,1 0,3 21,7 71 2 <1 <1 
3,74 3,56 2,81 6,1 4,3 1,06 0,16 1,8 7 17,9 6,0 0,59 0,24 24,7 3,9 0,2 28,8 86 1 <1 1 
3,80 3,91 3,09 6,7 5,1 0,27 0,04 0,5 7 24,8 7,6 0,36 0,59 33,4 0,7 o 34,1 98 o 4 2 

1,98 3,01 2,00 5,4 4,3 2,12 0,20 3,6 11 12,6 3,2 0,15 0,16 16,1 7,1 0,2 23,4 69 1 1 1 
3,09 2,71 2,05 6,1 4,2 0,68 0,10 1,2 7 16,0 5,0 0,09 0,20 21,3 3,6 0,3 25,2 85 1 < 1 1 

3,38 3,08 2,38 5,2 3,8 0,30 0,06 0,5 5 1,6 0,4 0,06 0,03 2,1 1,8 1,3 5,2 40 38 <1 1 
3,95 2,64 2,26 5,3 3,7 0,24 0,07 0,4 3 3,1 0,4 0,09 0,03 3,6 2,6 2,9 9,1 4Ó 45 <1 <1 

3,71 2,74 2,16 4,9 4,0 1,05 0,12 1,8 9 2,7 0,3 0,23 0,03 3,3 4,5 0,9 8,7 38 21 <1 <1 
4,79 2,57 2,13 5,4 3,9 0,53 0,09 0,9 6 3,7 1,0 0,34 0,08 5,1 3,4 2,3 10,8 47 31 <1 1 

3,30 2,95 2,27 5,1 3,9 0,59 0,08 1,0 7 1,2 0,2 0,07 0,03 1,5 2,2 1,0 4,7 32 40 <1 1 
4,45 2,64 2,16 5,2 3,8 0,43 0,08 0,7 5 3,2 1,3 0,13 0,05 4,7 2,7 1,4 8,8 53 23 <1 1 
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TABELA 3.11-Continuação 

Horizonte Amostra seca Composição granulométrica 
ao ar% (terra fina seca ao ar) % Ataque por H2S04 ld ~ 1.471 % 

Argila Grau Equiv. 
Solo Perfil Prot. Areia Areia de Silte de 

n? Calhau Cascalho fina Silte natural --
Localização lab. Prol. grossa 0,05- Argila 

% 
floc. Argila um i-

Símbolo >20 20-2 0,2- <0,002 % da de em mm mm 
2-0,2 

0,05 0,002 Si02 AI20 3 Fe20 3 Ti02 P205 
mm mm mm 

mm 

PBdTB 
méd./arg. 126 81.0907 A 0-15 o tr 48 14 22 16 5 56 1,38 15,3 8,4 4,5 2,6 0,61 
31'19'5 81.0908 B 30-50 o 10 24 8 16 52 19 63 0,31 25,8 25,9 16,5 5,9 0,87 
52'58'WGr. 

PVdTB 
méd./mto.arg. 127 

81.0916 A 0-30 o 2 35 31 15 19 10 47 0,79 12,3 8,5 5,3 2,0 0,30 
31'20'5 81.0917 B 45-65 o 1 15 10 14 61 40 31 0,23 27,7 27,2 18,6 5,6 0,62 
52'54'WGr. 

PBeTb 
méd./mto.arg. 128 81.0898 A 10-30 o 11 36 14 21 29 17 41 0,72 17,1 11,8 7,4 3,6 0,63 
31'10'5 81.0899 B 40-60 o 4 16 6 16 62 44 29 0,26 32,0 28,8 19,9 7,7 0,87 
52'50'WGr. 

PVdTa 
méd./arg. 129 81.0904 A 0-20 o 3 59 11 10 20 11 45 0,50 12,9 8,9 4,3 2,0 0,35 
31'11'5 81.0905 B 30-50 o 8 36 6 13 45 33 27 0,29 24,5 22,7 14,6 5,3 0,62 
52'40'WGr. 

PBdTb 
méd./arg. 81.0911 A 0-32 o 32 42 18 17 23 14 39 0,74 15,0 9,5 5,0 2,4 0,57 
31'09'5 130 81.0912 B1 -50 o 19 19 6 12 63 30 52 0,19 32,7 28,8 13,9 7,2 0,79 
52'34'WGr. 81.0913 B2 -90 o 12 22 7 15 56 5 91 0,27 28,3 25,8 15,9 5,9 0,75 

PBeTb 
méd./arg. 131 80.1172 A 0-20 o 12 48 14 23 15 8 47 1,53 .46 7,6 5,1 2,7 0,53 
31'35'5 80.1173 B 25-40 o .8 20 7 15 58 40 31 0,26 31 24,5 19,3 6,8 0,63 
52'32'WGr. 

PVa Tb 
méd./arg. 132 81.0900 A 0-25 o 2 36 13 25 26 16 38 0,96 16,5 11,7 7,9 2,6 0,43 
31'15'5 81.0901 B 35-55 o 9 23 6 19 52 1 98 0,37 23,4 26,1 16,7 4,9 0,50 
52'31'WGr. 

PL5 
méd./arg. 133 80.1174 8 
31'42'5 

60-80 o 1 20 11 26 43 35 19 0,60 17,6 11,4 3,9 0,62 

52'23'WGr. 

PVeTb 
méd./arg. 134 81.1194 A 0-30 o 12 36 23 23 18 15 17 1,28 19,6 8,2 4,4 4,0 0,68 
31'20'5 81.1195 8 50-70 o 8 26 14 15 45 40 11 0,33 24,8 19,7 13,6 5,0 0,69 
52'21'WGr. 

PL5 Ta 
méd./arg. 136 81.1200 A 0-25 o 2 20 21 43 16 13 19 2,69 17,8 7,4 1,9 1,4 0,49 
31'41'5 81.1201 B 40-65 o 2 13 11 28 48 41 15 0,58 31,0 22,2 11,8 4,5 0,69 
52'15'WGr. 

PVeTb 
méd./arg. 137 81.1190 A 0-30 o 1 54 15 17 14 9 36 1,21 11,2 5,1 3,3 1,4 0,40 
31'04'5 81.1191 B 50-70 o 6 25 8 15 52 36 31 0,29 24,0 22,5 15,5 4,8 0,62 
52'10'WGr. 

PBeTb 
méd./arg. 138 

81.1175 A 0-30 o 10 33 20 26 21 16 24 1,24 16,6 10,1 6,2 3,3 0,47 
32'08'5 81.1176 8 45-65 o 3 20 9 18 53 19 64 0,34 28,7 26,6 17,7 5,4 0,69 
52'34'WGr. 

PBeTb 
méd./arg. 139 81.1179 A 0-20 o 2 28 20 20 32 24 25 0,63 19,7 14,2 9,1 3,2 0,49 
32"01'5 81.1180 8 -50 o 6 18 10 16 56 16 71 0,29 29,8 26,3 17,6 5,9 0,65 
52"54'WGr. 

PL5 Ta 
aren./méd. 80.1175 A 0-20 o o 23 54 16 7 6 14 2,29 - 5,0 1,4 2,6 0,20 
32"53'5 140 80.1176 8 50-80 o o 27 45 10 18 18 o 0,56 - 8,5 4,0 1,6 0,31 
52"39'WGr. 80.11n c 80-100 o o 28 45 9 18 18 o 0,50 - 8,9 4,1 1,7 0,29 
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Lab.: SNLCS 

pH(1:2,51 Complexo sortivo mE/lOOg 

lOO.A/' 3 p Na• C. E. Equiv. 
Al20 3 

c v mmhos/ de Ki Kr c N MO - ~~-

% ~~ % A/' 3 +5 ppm 
Fe20 3 

% % % N ema caco, 
H20 KCIN Ca+ 2 Mg+2 K' Na s w Al+ 3 T 25"C % 

2.71 3,17 2,32 5,3 4,2 1,56 0,15 2,7 10 2.7 0,9 0,39 0,04 4,0 4.4 0.4 8,8 46 9 < 1 1 
4,38 2,67 2,17 5,6 3,8 0,34 0,08 0,6 4 2,9 1.4 0,08 0,09 4,5 3,0 3,2 10.7 42 42 < 1 1 

.. 

4,16 2,73 2,20 5,0 4,0 0,65 0,09 1,1 7 0,9 0,1 0,12 0,04 1,2 2,0 0,8 4,0 30 40 < 1 1 
5,21 2,49 2,09 5,3 3,9 0,51 0,08 0,9 6 2,1 1,5 0,25 0,08 3,9 3,3 3,2 10.4 38 45 < 1 1 

3,22 2,71 2,07 5,2 3,8 1,14 0,08 2,0 14 3.4 1,0 0,10 0,08 4,6 5,6 2,0 12,2 38 30 < 1 1 
4,06 2,46 1,97 5,8 3,9 0,57 0,07 1,0 8 6,1 2,5 0,10 0,22 8,9 3,5 2,6 15,0 59 23 < 1 1 

3,38 3,51 2.71 4,8 3,8 0,89 0,10 1,5 9 3,0 0,2 0,11 0,07 3.4 4,5 2,1 10,0 34 38 <1 1 
4,32 2,64 2,15 5,2 3,7 0,75 0,08 1,3 9 4,3 1,2 0,10 0,13 5,7 4,3 4,9 14,9 38 46 < 1 1 

3,27 3,23 2.47 5,6 4.4 1,17 0,11 2,0 11 3,7 1,3 0,36 0,06 5.4 3,5 0,2 9,1 59 4 <1 1 
3,03 3,52 2,65 5,4 3,8 1,02 0,10 1,7 10 4,0 1,3 0,31 0,09 5.7 3,3 4,2 13,2 43 35 <1 1 
4,22 2,76 2,23 5,5 3,9 0,34 0,06 0,6 6 3,3 1,9 0,10 0,09 5.4 2,8 3,1 11,3 48 36 <1 1 

2,96 2,53 1,89 6,8 6,0 1,00 - 1,7 - 6,1 0,6 0,24 0,05 7,0 1,6 o 8,6 81 o 9 1 
4,45 2,16 1,76 5,8 4,2 0,92 - 1,6 - 5,6 2,3 0,16 0,10 8,2 4.4 1,2 13,8 59 13 1 1 

4,75 2,52 2,08 5,0 3,9 1,44 O, 10 2,5 14 2,3 0,8 0,61 0,11 3,8 5,7 2,1 11,6 33 36 <1 1 
5,35 2,26 2,24 4,7 3,7 0,36 0,05 0,6 7 0,8 0,2 0,13 0,08 1,2 1,6 5,2 8,0 15 81 <1 1 

4,58 2,15 2,62 6,2 4,2 0,43 - 0,7 - 7,0 5,3 0,13 1,24 13,7 2,9 1,4 18,0 76 9 1 7 

1,72 3,17 2,01 6,0 5,3 1,77 0,17 3,0 10 9,1 0,5 0,18 0,11 9,9 1,9 o 11,8 64 o <1 1 
4,26 2,46 1,99 5,3 3,9 0,75 0,09 1,3 8 4,9 1,8 0,08 0,15 6,9 3,2 1,1 11,2 62 14 <1 1 

2,11 6,63 4,50 5,0 3,9 0.74 0,08 1,3 9 2,7 0,8 0,10 0,18 3,8 2,5 1,1 7.4 51 22 <1 2 
4,12 3,20 2,57 5,3 3,5 0.45 0,06 0,8 8 4,7 5,2 0,13 1,32 11.4 1,8 5,3 18,5 62 32 <1 7 

3,68 2,62 2,06 5.4 4,2 0,66 0,07 1,1 9 1,2 0,2 0,14 0,03 1,6 1,2 0,6 3.4 47 27 <1 1 
5,07 2,47 2,06 5,5 4,0 0,66 0,07 1,1 9 3,1 1,5 0,10 0,06 4,8 2,0 1,6 8.4 57 25 <1 1 

2,95 2,77 2,07 5,8 4,7 0,87 0,09 1,5 10 4,7 0,5 0,76 0,06 6,0 2,2 0,2 8,4 71 3 <1 1 
5,13 2,56 2,14 5.7 4,1 0,48 0,07 0,8 7 4.4 2,9 0.42 0,17 7,9 2,5 1,6 12,0 66 17 <1 1 

4,46 2,65 2,17 5,3 3,9 0,96 0,08 1,6 10 3,6 1,2 0,14 0,07 5,0 2,6 2,2 9,8 51 31 <1 1 
4,67 2,54 2,09 5,5 4,0 0,58 0,08 1,0 7 7,5 1,7 0,10 0,17 9,5 2,3 2,0 13,8 89 17 <1 1 

0,84 6,08 2,78 6,3 4,9 0,82 - 1.4 - 2,8 0,6 0,17 0,29 3,9 1,8 o 5.7 68 o 5 5 
3,92 3,61 2,68 6,6 4.7 0.49 - 0,8 - 5,7 3,1 0,12 1,05 10,0 1,9 o 11,9 84 o 1 9 
3.79 3,89 2,92 6,8 5,0 0,30 - 0,5 - 6,3 3.4 0,12 1,15 11,0 1,0 o 12,0 92 o 1 10 
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TABELA 3.11 - Continuaçlo 

Homome 
Amostresece Composiçlo grenulométrica 

eoer% (temi fine sece ao a r} % Ataque por H2so. ld = 1,471% 

Argila 
Grau 

sate 
EQu!v. 

Solo Perfil Prot. Areia Areia 
Silte de de 

Localizaçlo n~ lab. Celhau Caacalho fina Argila natural --
Prof. floc. .A.rgilo umi-

Srmbolo >20 20-2 
grossa 

0,2· 
0,()5. % <0,002 % da de em mm mm 

2.0,2 
0,05 0.002 Si02 A1203 f"2~ Ti02 P205 mm mm mm 
mm 

- A1 0.30 - o 9 9 10 n o 100 0,13 - - - - - -
LRd - 81 ·10 - o 5 4 8 B3 3 97 0,10 - - - - - -
mto.erg. 05 - 821 -130 - o 5 7 7 81 2 98 0,09 - - - - - -
28'23'$ - 822 · 190 - o 7 8 6 79 2 98 0.07 - - - - - -
54'04WGr. - 83 ·220 - o 4 5 7 84 o 100 0,08 - - - - - -

- c ·220· - - - - - - - - - - - - - - -
- A1 ().28 - ' - 20 11 15 54 o 100 0,28 - - - - - -- A3 -48 - - 12 7 13 68 o 100 0,19 - - - - - -

PEaTa - 81 ·73 - - 11 7 8 74 o 100 0,11 - - - - - -
arg./mto.er9. 56 - 4 -84 - - 9 6 17 68 o 100 0.25 - - - - - -
29'28'S - 11821 90 - - 2 3 5 87 o 100 0,06 - - - - - -
53'43'WGr. · 113 

- 11822 ·134 - - 5 3 8 87 o 100 0.09 - - - - - -
- li C! ·210 - - 2 3 6 70 o 100 0,09 - - - - - -- IIC2 -210' - - 3 3 10 n o 100 0,14 - - - - - -

Rem6d. 
29' 20'$ 74 - A1 0-25 - 9 7 13 50 30 - - - - - - - - -
51 ' 46WGr. 

- Ap ().20 o o 22 20 16 42 - - 0,38 - - - - - -
- 81 ~2 o 3 8 6 6 80 - - 0,08 - - - - - -

TRa - 82 97 o o 3 5 8 84 - - 0,10 - - - - - -
mto.arg. n ·112 
29'33'$ - 83 152 o o 2 11 17 70 - - 0,24 - - - - - -
51'35'WGr. -182 

- c 152 o o 7 19 20 54 - - 0,37 - - - - - -
· 182· 

- A1 ().32 o 1 9 5 28 58 - - 0,48 - - - - - -
- A3 51 o· 2 10 6 24 60 - - 0,40 - - - - - -

TRe ·63 
mto. ariJ. 82 - 81 B3 o 2 15 9 25 51 - - 0,49 - - - - - -
29°35'$ ·90 o 
50'45WGr. - 821 · 120 o 1 10 6 18 66 - - 0 ;27 - - - - - -

- 1!22 ·153 o o 5 6 15 74 - - 0,20 - - - - - -
- c -1n o 2 16 15 17 52 - - 0,33 - - - - - -
- A11 0-24 o 3 6 5 22 67 - - 0,33 - - - - - -
- A12 ~1 o 1 4 2 20 74 - - 0,27 - - - - - -- 81 97 o I 4 2 lO 84 - - 0.12 - - - - - -

TRa B3 -120 
mto.ar9. - 821 -181 o 1 3 3 9 65 - - 0,10 - - - - - -

- 822 223 o 1 5 5 14 76 - - 0,18 - - - - - -
-230 

- 83 -305 o 1 7 5 19 6S - - 0,28 - - - - - -
- 8 /C ·320 o 9 15 11 23 51 - - 0,45 - - - - - -
- A1 25 - - 11 28 24 37 10 73 0,65 - - - - - -

0-30 
HGPa Te - A/C 50 - - 12 26 21 41 4 90 0,51 - - - - - -
arg. 85 ·55 
29°23'$ - Cg 90 - - 10 20 16 52 10 81 0,35 - - - - - -
49'51WGr. · 100 

- Albg 100 - - 14 27 16 41 18 56 0,44 - - - - - -
-120· 

- A1 ().31) - - 8 ó 41 24 27 6 n 0.89 - - - - - -
HGHdTa - 81 -55 - - 6 42 21 31 10 68 0,68 - - - - - -
m6d./ariJ. 86 - 82g 100 - - 6 35 22 37 16 57 0.59 - - - - - -
29'19'$ -115 
49'47'WGr. - Cg 115 - - 8 48 14 30 14 53 0 ,47 - - - - - -

·135 

8V - AI ().25 - - 21 29 17 33 13 61 0,51 - - - - - -
m6d./arg. 102 - 82 50 - - 5 12 29 54 24 56 0,53 - - - - - -
30'21'5 -70 
53'52WGr. - c ·100 - - 10 31 29 30 20 33 0,98 - - - - - -

- Ap 0.20 - - 43 41 6 10 o 100 0.60 - - - - - -
- A11 ~ - - 37 47 6 10 o 100 0,60 - - - - - -

PTeTb - A12 -60 - - 31 53 4 12 o 100 0,33 - - - - - -
aren./m6d. 112 - A21 -78 - - 28 54 6 12 o 100 0,50 - - - - - -
30'10'S - A22 100 - - 34 52 4 10 o 100 0.40 - - - - - -
50'31'WGr. -106 

- 82111 -138 - - 24 34 4 38 o 100 0,11 - - - - - -
- 822p1 -170 - - 33 35 4 28 o 100 0,14 - - - - - -
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l.ab.: outros laboratórios 

pH(1:2,5) Complexo sortivo mE/100g 

Al,03 c 100.Ai+3 p Na• C.E. Equiv. 
c N MO v mmhos/ de Ki Kr - -----
% % % N % Ai+3 +S ppm % caco, Fe,03 

ema 

H20 KCIN ca+2 Mg+2 K+ Na• s H• Al+3 T 25•c % 

- - - 4,7 - 1,04 - 1,8 - 4,85 0,20 0,08 5,13 5,50 2,11 12,74 40 29 2,0 <1 
- - - 5,0 - 0,45 - 0,8 - 2,60 0,08 0,08 2,76 5,34 1,90 10,00 27 40 1,5 <1 
- - - 5,1 - 0,23 - 0,4 - 1,75 0,16 0,11 2,02 5,81 1,52 9,35 20 42 2,0 1 
- - - 5,6 - 0,00 - 0,0 - 1,10 0,04 0,07 1,21 6,13 1,92 9,20 13 61 1,5 <1 
- - - 5,1 - 0,00 - 0,0 - 0,74 0,02 0,07 0,83 5,37 1,70 7,93 10 57 2,0 1 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - 4,8 - 3,01 - 5,2 - 1,20 2,05 - - 3,25 - 3,50 16,03 20 - 1,2 -
- - - 4,8 - 2,20 - 3,8 - 0,80 2,30 - - 3,10 - 5,56 20,11 15 - 0,6 -
- - - 4,8 - 1,21 - 2,1 - 0,90 1,05 - - 1,95 - 5,90 23,64 8 - 0,6 -
- - - 4,8 - 0,69 - 1,2 - 0,95 2,15 - - 3,10 - 6,85 26,36 12 - 1,2 -
- - - 4,8 - o - o - 1,10 2,45 - - 3,56 - 13,85 59,10 6 - 0,6 -

- - - 4,7 - o - o - 1,95 3,65 - - 5,60 - 25,60 50,27 11 - 0,6 -
- - - 4,7 - o - o - 3,90 7,55 - - 11,45 - 40.55 73,37 15 - 1,2 -
- - - 4,7 - o - o - 5,00 10,90 - - 15,90 - 38.20 77,45 20 - 1,2 -

- - - 5,8 4,6 2,26 - 3,9 - 8,2 3,6 0,88 0,28 12,96 3,3 0,1 16,36 79 1 18,6 2 

- - - 5,1 4,2 1,09 - 1,9 - 1,2 1,0 0,18 0,09 2,5 3,1 0,6 6,2 40 19 - 1 
- - - 5,3 4,2 1,06 - 1,8 - 4,8 1,9 0,11 0,13 6,9 3,7 0,9 11,5 60 12 - 1 
- - - 4,9 4,1 0,69 - 1,2 - 2,6 1,9 0,23 0,09 4,8 2,9 2,8 10,5 46 37 - <1 

- - - 5,0 4,0 0,43 - 0,7 - 1.7 2.4 0,11 0,09 4,3 2,0 4,5 10,8 40 51 - <1 

- - - 5,2 3,9 0,27 - 0,5 - 1,0 2,7 0,09 0,11 3,9 1,9 5,5 11,3 34 58 - <1 

- - - 6,0 4,8 2,39 - 4,1 - 10,0 3,8 0,12 0,21 14,1 5,5 0,1 19,7 72 o - 1 
- - - 5,9 4,8 1,94 - 3,3 - 11.4 2,6 0,10 0,24 14,3 5,6 0,0 19,9 n o - 1 

- - - 6,1 4,9 1,94 - 3,3 - 13,4 3,7 0,07 0,27 17.4 5,2 0,0 22,6 77 o - 1 

- - - 6,2 5,0 1,44 - 2,5 - 9,8 4,3 0,07 0,23 14.4 4.4 0,0 18,8 77 o - 1 
- - - 6,6 5,1 1,14 - 1,9 - 10,1 5,2 0,09 0,25 15,6 3,6 0,0 19,2 81 o - 1 
- - - 6,6 4,7 0,66 - 1,2 - 15.9 9,9 0,06 0,41 26,3 3,5 0,0 29,8 88 o - 1 

- - - 5,6 4,5 2,64 - 4,5 - 6,0 2,0 0,26 0,15 8.4 6,0 0,2 14,6 58 2 - 1 
- - - 5,9 5,0 1,21 - 2,1 - 7,1 2,0 0,14 0,16 9,4 3,4 0,0 12,8 73 o - 1 
- - - 5,7 4,4 0,94 - 1,6 - 1.4 2.4 0,86 0,10 4,8 4,0 0,6 9,4 51 11 - 1 

- - - 5,2 3,9 0,61 - 1,0 - 0,7 0,6 0,57 0,07 1,9 3,9 4,1 9,9 19 68 - <1 
- - - 5,4 4,1 0,45 - 0,8 - 3,2 3,0 0,20 0,12 6,5 3,6 1,1 11,2 58 14 - 1 

- - - 5,8 5,0 0,31 - 0,5 - 5,0 3,7 0,22 0,14 9,1 2,0 0,0 11,1 82 o - 1 
- - - 5,8 5,0 0,23 - 0,5 - 5,0 3,1 0,28 0,18 8,6 2,0 0,0 10,6 81 o _. 1 

- - - 4,9 3,9 1,74 - 3,0 - 0,82 0,93 0,13 0,27 2,15 7,79 4.4 14,34 15 57 1,8 2 

- - - 4,7 3,7 0,75 - 1,3 - 0,56 0,79 0,06 0,26 1,67 6,77 4,09 12,53 13 71 1,2 2 

- - - 4,7 3,6 0,52 - 0,9 - 1.18 1,63 0,06 0,35 3,22 5,23 5,63 14,08 23 64 0,6 2 

- - - 4,9 3,4 0,29 - 0,5 - 2,34 2,98 0,08 0,52 5,92 6,27 4,67 16,86 35 '44 1,2 3 

- - - 5,2 4,0 2,49 - 4,3 - 0.90 0,79 0,07 0,23 1,99 8,90 3,80 14,69 13 66 2.4 1 
- - - 5,0 3,8 1,33 - 2,3 - 0,54 0,83 0,06 0,20 1,63 6,51 4,96 13,10 12 75 0,6 1 
- - - 5,2 3,9 0,58 - 1,0 - 1,86 3,06 0,06 0,43 5.41 6,00 1,99 13,40 40 27 1,2 3 

- - - 5,1 4,1 0,00 - 0,0 - 2.41 3,54 0,15 0,47 6,57 2,36 1,14 10,07 65 15 0,6 5 

- - - - - 0,98 - 1,7 - 3.5 3,9 0,06 O,Q? 7,6 5,3 0,22 13,1 57 22 0,5 <1 
- - - - - 0,46 - 0,8 - 6,1 8,3 0,04 0,20 14,6 4,2 0,36 19,3 71 25 0,5 1 

- - - - - 0,34 - 0,6 - 10,1 13,9 0,03 0,32 24,3 2,0 0,06 26,0 92 2 0,5 1 

- - - 5,0 4,0 0,11 - 0,2 - 0,10 0,04 0,05 0,05 0,26 0,87 0,61 1,74 15 70 4,6 <1 
- - - 5,1 4,1 0,01 - 0,1 - 0,03 0,01 0,03 0,04 0,11 1,18 0,75 2,04 6 87 2.4 <1 
- - - 5,1 4,2 0,01 - 0,1 - 0,03 0,01 0,02 0,03 0,09 0,49 0,64 1,22 7 36 2.4 <1 
- - - 5,1 4,2 0,01 - 0,1 - 0,03 0,01 0,02 0,04 0,10 0,13 0,53 0,76 14 84 1,8 <1 
- - - 5,4 4,4 0,01 - 0,1 - 0,01 0,01 0,04 0,03 0,10 0,00 0,13 0,23 43 57 2.4 <1 

- - - 4,6 3,6 0,01 - 0,1 - 0,10 0,08 0,15 0,05 0,39 0,63 6,21 7,23 05 94 0,6 <1 
- - - 5,0 3,7 0,01 - 0,1 - 0,17 0,51 0,14 0,08 0,91 0,37 3,75 5,03 18 80 1,8 <1 
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TABELA 3.11 - Coneluslo 

Horizonte Amostra seca Compoaiçlo granulométriea 
ao ar% I temo fina seca ao erl % At~ue por H2so4 td = 1,471 % 

Grau Equiv. 
Solo Perl~ Prot. Areia Areia Argila 

de Sihe de 
loeeliuçlo n! Celhau Casc&lho fina Si h e natural - -lab. Prol. grossa 0,()5. Argila 

% ftoe. Argila umí· 
Slmbolo em 

>20 ~2 
2.0,2 0,2· 

0,002 
<0,002 % de<le 

mm mm 
mm 0.05 mm Si02 Alz03 Fe2o3 Ti02 PzOs 

mm mm 

CBHaTb 
90 AI ().18 6 8 37 49 2 96 0,75 

mto.8rg. 
91 A3 -31 8 8 34 50 2 95 0,68 

19 92 81 -48 9 9 26 56 3 94 0.46 
28' 18'$ 93 82 ·75 9 9 22 60 3 95 0,36 
4S'SS'WGr. 

94 83 · 105 9 li lO so I 97 0,60 

PVaTb 157 AI D-18 li 20 36 33 5 85 1,09 
méd./ erg. 

20 
158 81 -44 12 23 28 34 5 87 0,82 

28'50' $ 159 821 -n 6 25 10 59 I 99 0,16 
49' 44'WGr. 160 822 ·120 5 25 10 60 o 99 0,16 

CHaTa 
IOI AI 0·20 17 lO 30 23 2 91 1,30 

m6d. 
102 A3 ·33 18 32 26 24 2 93 1,08 

28'00'$ 
22 103 81 -44 15 27 30 28 8 71 1,07 

49'35WGr. 
104 821 -64 15 28 30 27 6 16 1,11 
105 822 -110 15 27 42 16 1 92 2,55 

C8Ha Tb 
111 AI 0-28 9 25 21 45 1 98 0,46 arg. 

23 112 A3 -42 10 18 2S 47 1 98 0,53 28'22'$ 
49'34'WGr. 113 8 ·SS 10 16 24 so o 99 0,48 

C8HaTb 
227 AI 0-20 6 7 8 79 2 97 0, 10 mto. arg. 

24 228 A3 ..JO 6 9 14 71 4 95 0,19 
.. 

28'23'$ 
49'33WGr. 229 8 -100 6 9 18 67 6 91 0,26 

HGPeTa 
146 AI 0-18 3 9 55 33 2 93 1,66 

arg. 
26 147 Bg -30 3 10 S3 34 3 92 1,55 28'55'$ 

49'29WGr. 
148 Cg ·50 2 8 54 36 2 92 1,50 

CHeTb 163 A1 0.17 4 4 56 36 1 98 1,55 
erg. 

28 
164 A3 ·28 4 3 46 47 1 98 0,97 

28' 32'$ 166 81 ·54 3 3 47 47 1 97 t,OO 
49'21WGr. 166 82 -80 3 4 33 60 1 97 0,50 

LV& 45 Ap 0.12 32 18 18 32 1 96 0 ,56 
arg. 

29 
46 81 -66 23 17 15 45 3 93 0.33 

28'19'$ 47 82 · 132 24 15 12 49 4 92 0,24 
49'20WGr. 48 83 ·110 22 12 18 48 1 97 0,37 

PEdTb 15 Ap -20 164 25 8 51 7 87 0,15 
arg./mto.arg. 30 16 81 ·51 3 10 7 80 7 91 0,08 
28'42'$ 11 821 ·110 3 4 12 81 2 98 0,14 
49'18'WGr. 18 822 ·150 2 4 17 n I 98 0,22 

PVLa 27 AI ·9 4 29 29 38 2 95 o.n 
28 A3 -40 5 23 33 39 3 92 0 ,84 

arg. 31 29 821 -85 4 23 13 60 5 92 0,21 
28'20'$ 

30 822 ·106 4 26 12 58 5 91 0.20 49'18'WGr. 
31 83 ·ISO 4 26 7 63 4 93 0,11 

PVle 
36 Ap 0-16 22 42 3 32 2 93 0,09 
37 A12 .00 21 30 12 37 2 93 0,32 erg. 

32 38 A3 ·79 21 31 12 36 7 81 0,33 
28'33'$ ' 39 81 ·95 21 31 12 37 8 18 0,32 
49'10'WGr. 40 82 ·130 21 27 8 44 5 88 0, 18 
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l.ab.: outros laboratórios 

pH11:2,5) 

' 
Complexo sortivo mE/100g 

AI, o, c v 100.AI• 3 p Na• C. E. Equiv. 

-- Ki Kr c N MO - --- % 
mmhos/ de 

Fe20 3 % % % N % Al•3 +5 ppm 
ema caco, 

H,o KCIN ca+ 2 Mg+2 K• Na• s H• Al+ 3 T 25'C % 

4,1 3,8 2,70 0,23 4,5 11 0,5 0,1 - 0,6 11,5 5,7 17,8 3 90 5 -
4,1 3,8 1,92 0,17 3,2 11 0,5 o - 0,5 8,7 5,7 14,9 3 91 3 -
4,1 3,8 0,54 0,05 0,9 10 0,5 o - 0,5 7,7 5,5 13,7 3 91 2 -
4,1 4,0 0,48 0,05 0,8 9 0,5 o - 0,5 6.4 5,2 12,1 4 91 2 -
4,1 4,0 0,48 0,05 0,8 9 0,5 o - ' 0,5 5,8 4,9 11,2 4 90 2 -

5,1 4,5 2,04 0,16 3,5 13 3,5 0,1 0,1 3,7 4,6 1,0 9,3 40 21 2 1 
5,2 4,6 0,90 0,10 1,5 9 2,5 0,1 0,1 2,7 3,8 1,0 7,5 36 27 1 1 
5,0 4,4 0,54 0,08 0,9 6 1,2 0,1 0,1 1.4 6,5 3,4 11,3 11 70 1 <1 
4,8 4,4 0,54 0,08 0,9 6 1,0 o 0,1 1,1 6,5 3,5 11,1 9 76 1 <1 

4,2 3,9 1,86 0,16 3,1 11 0,6 0,1 - 0,7 8,3 4,7 13,7 5 87 6 -
4,2 3,9 1,20 0,10 2,0 12 0,6 0,1 - 0,7 7,5 0,7 12,9 5 87 5 -
4,2 3,9 0,84 0,07 1.4 12 0,6 0,1 - 0,7 6,1 4,7 11,5 6 87 5 -
4,2 4,0 0,36 0,04 0,6 9 0,6 o - 0,6 5,8 5,7 12,1 5 90 4 -
4,2 4,0 0,30 0,04 0,5 7 0,6 0,1 - 0,7 5,6 6,1 12,3 5 89 3 -

4,2 4,0 7,92 0,52 13,2 15 0,3 0,2 - 0,5 16,1 7,7 24,3 2 93 3 -
4,4 4,0 3,48 0,30 5,8 11 0,2 0,1 - 0,3 16,0 5,4 21,7 1 94 4 -
4.4 4,0 3,48 0,30 5,8 11 0,2 o - 0,2 14,0 4,7 18,9 1 95 4 -

4,9 4.4 5,46 0,47 9,1 11 0,3 0,2 - 0,5 19,1 5,9 25,6 2 92 2 -
5,1 4,5 2,28 0,19 3,8 12 0,3 0,1 - 0.4 15,2 4,5 20,1 2 91 1 -
5,1 4,5 0,86 0,07 1,1 9 0,3 o - 0,3 9,6 5,7 15,6 2 95 1 -

5,5 5,0 0,90 0,10 1,5 9 13,5 1,0 0,2 14,7 3,9 0,2 18,7 78 1 30 1 
5,9 5,1 0,90 0,10 1,5 9 14,3 1,0 0,3 15,6 3,0 0,2 18,8 82 1 8 2 
6,0 5,1 0,90 0,10 1,5 9 15,0 1,0 0,2 16,2 3,0 0,2 19.4 83 1 4 1 

5,2 4,1 1,92 0,16 3,3 12 0,3 0,1 0,1 0,5 10,0 5,1 15,6 3 91 2 < 1 
5,0 4,1 1,50 0,13 2,6 11 0,3 0,1 0,1 0,5 10,0 5,3 15,8 3 91 2 <1 
4,9 4,1 1,50 0,13 2,6 11 0,3 0,1 o 0,4 9,0 5,2 14,6 3 92 1 <1 
4,9 4,1 1,20 0,12 2,1 10 0,3 0,1 o 0,4 9,0 4,7 14,1 3 92 1 <1 

4,6 4,3 1,42 0,14 2.4 9 0,7 0,2 - 0,9 7,6 2,6 11,1 8 74 2 -
4,5 4,3 0,60 0,08 1,0 7 0,3 0,1 - 0.4 6,0 3,0 9.4 4 88 1 -
4,5 4,3 0,54 0,07 0,9 7 0,3 0,1 - 0,4 6,0 2,6 9,0 4 86 1 -
4,3 4,1 0,30 0,06 0,5 5 0,3 0,1 - 0,4 4,6 2,5 7,5 5 86 1 -

4,7 4,3 1,44 0,13 2,5 11 1,5 0,2 o 1,7 4,7 0,5 6,9 24 22 16 <1 
4.4 4,2 1,02 0,14 1,8 7 1,7 0,1 o 1,8 5.4 1,2 8,4 21 40 2 <1 
4,6 4,3 0,60 0,08 1,0 7 1,3 0,2 0,1 1,6 4,8 1,0 7.4 21 38 1 <1 
4,8 4,3 0,24 0,05 0.4 4 1,0 0,1 0,1 1,2 4,1 1,0 6,3 19 45 1 <1 

4.4 4,0 2,88 0,24 5,0 12 0,9 0,2 0,1 1,2 9,0 3,8 14,0 8 76 1 -
4,2 4,1 1,12 0,10 2,0 11 0,7 o o 0,7 9,9 4,5 15,1 6 86 1 -
4,3 4,0 0,86 0,08 1,0 8 0,5 o o 0,5 10,4 7,0 17,9 2 93 2 -
4,3 4,0 0,66 0,08 1,0 8 0,6 o o 0,6 10,5 6,9 18,0 3 92 2 -
4,5 4,0 0.42 0,06 0,7 7 0,6 o o 0,6 9,2 6,9 16,7 3 92 1 -

5.4 4,5 1,14 0,10 2,0 11 3,5 0,1 0,1 3,7 5,3 0,8 9,8 37 18 1 0,1 
5,9 4,9 0,84 0,09 1.4 9 4,6 o 0,1 4,7 4,3 0,1 9,1 51 2 1 0,1 
5,9 5,0 0,78 0,08 1,3 9 4,1 o 0,1 4,2 3,5 0,1 7,8 53 2 1 0,1 
5,9 5,0 0,66 0,08 1,1 8 4,1 o 0,1 4,2 2,8 0,1 7,1 59 2 1 0,1 
5,8 4,9 0,48 0,07 0,8 6 3,2 o 0,1 3,3 2;8 0.4 6,5 50 10 1 0,1 
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TABELA 3.111 
Resultados analiticos das amostras para avaliação da fertilidade dos solos 

l/{ Cátions trocáveis 
pH p H+ mE/ 100g Ponto e 

Folha Solo H20 ppm coordenadas 
AI+++ K+ Na+ ca+ + Mg++ 

SH.21-X-A TRe A 10-30) 5,0 1 5,7 0,7 0,1 0,03 4,3 2,0 P .01 - 28'29'S e 55'35'WGr. 
B (90-1101 5,1 1 3,0 0,1 0,03 0,02 4,2 1,8 

R e AI0-201 4,3 5 10,9 0,5 0,16 0,06 10,9 2,3 P .02 - 28'52'S e 55'04'WGr. 

SH.21-X-B 
R e A 10-15) 5,7 9 5,0 0,0 0,9 0,04 24,9 12,7 P.03- 28'07'S e 54'45'WGr. 

TRe A 10-151 5,6 2 6,2 0,1 0,8 0,02 6,3 1,5 P.04- 28'21'S e 54'17'WGr. 
B (100-140) 5,7 3 3,1 0,0 0,02 0,02 4,9 1,8 

TRe A 10-20) 5,0 1 4,7 0,1 0,21 0,02 6,2 2,2 P.05- 28'09'S e 54'02'WGr. 
B 1100-120) 4,8 1 3,7 2,2 0,04 0,01 1,7 2,2 

SH.22-V-A TRd B 150-70) 4,9 3 5,5 2,4 0,06 1,6 0,8 P.06- 28'39'S e53'11'WGr. 

R e AI0-201 6,5 6 2,3 0,0 0,8 0,04 9,6 2,0 P.07- 28'36'S e 52'15'WGr. 

SH.22-V-B 
A e A (0-201 6,3 5 3,6 0,0 0,36 0,05 H,4 2,4 P.OB- 28'43'S e 51'55'WGr. 

TAe A (0-30) 5,6 1 6,1 0,0 0,1 0,02 6,9 1,3 P.09- 28'40'S e 51'49'WGr. 
B 170-901 5,3 1 5,6 0,3 0,1 0,01 4,8 2,1 

Ad A 10-201 5,8 2 10,7 0,2 0,19 0,03 4,7 2,6 P.10- 28'36'S e 51'01'WGr. 

SH.22-X-A 
A e AI0-201 6,7 5 4,0 0,0 1,3 0,06 24,4 4,2 P.11-28'12'Se50'45'WGr. 

R e A (0-201 5,9 1 6,1 0,0 1,2 0,04 17,2 3,9 P.12- 28'46'S e 50'37'WGr. 

A e A 10-20) 5,6 3 5,6 0,0 0,18 0,05 8,5 2,8 P.13 - 29'39'S e 56'15'WGr. 

SH.21-X-C TRe AI0-25) 4,9 5 6,5 0,8 0,95 0,02 3,4 2,0 P.14- 29'10'S e 55'50'WGr. 
B 150-801 5,5 1 3,2 0,1 0,05 9,02 6,2 1,6 

SH.22-V-C 
A e A 10-201 5,5 2 11,3 0,8 0,35 0,04 5,0 1,6 P.15- 29'24'S e 53'26'WGr. 

A e A 10-30) 5,6 3 4,5 0,1 0,18 0,04 5,5 0,9 P.16- 29'20'S e 53'06'WGr. 

SH.22-Y-D Ad A 10-30) 5,1 3 4,8 0,2 0,24 0,27 2,6 1,2 P.17- 31'16'S e 52'10'WGr. 

TABELA3.1V 
Classificação atualizada dos perfis de solos e amostras extras, provenientes de outros trabalhos 

Fonte de pesquisas Neste relatório Fonte de pesquisas Neste relatório 

Referência N? Classificação N? Classificação Referência N? Classificação N? Classificaç!lo 

- Brunizém Hidromórfi- • Plintossolo álico Glei Pouco Húmico eu· • Glei Pouco Húmico 
EMBAAPA - SNLCS 44 co text. méd. rei. pl. 04 Ta A mod. text. méd. UFSM & SUDESUL, SC109 trófico text. méd. rei. pl. 26 eutrófico Ta A mod. text. 

!Unidade Virginia) rei. pl. 1973 (Unidade Blumenau) arg. rei. pl. 

A.brão & Azolin, Latossolo Roxo distró- • Latossolo Roxo distrófico UFSM & SUDESUL, Cambissolo álico text. arg. • Cambissolo Húmico álico 
1970 10 fico text. arg. rei. ond. 05 A proem. text. mto. 1973 SC115 rei. ond. (Unidade Treviso) 28 Tb text. arg. rei. pl. 

(Unidade S. Ãngelol arg. rei. ond. 
Latossolo Vermelho- • Latossolo Vermelho-

Latossolo Roxo epieu- • Latossolo Roxo distrófico UFSM & SUDESUL. SC087 Amarelo distrófico text. 29 Amarelo A mod. text. arg . 
EMBAAPA - SNLCS, 3 trófico e endoálico A 10 A mod. text. mto. arg. 1973 arg. rei. fond. rei. sond. 
N80d mod. text. arg./mto. rei. sond. (Unidade Orleansl 

arg. rei. sond. 
Laterltico Vermelho dis- • Podzólico Vermelho-Escuro 

Podzólico Vermelho- • Podzólico Vermelho· UFSM & SUDESUL, SCOBO trófico text. arg. rei. ond. 30 distrófico A mod. text. 
Lemos et alii, AS74 Amarelo âlico text. arg. 11 Amarelo Tb A proem. text. 1973 (Unidade Içara) arg./mto. arg. rei. sond. 
1967 rei. ond. (Unidade Júlio arg./mto. arg. rei. ond. 

de Castilhosl. Laterítico Amarelo Húmi- • Podzólico Vermelho-
UFSM & SUDESUL, SC083 co álico text. arg. rei. fond. 31 Amarelo Latossólico álico A 

latossolo Roxo distrQfico • Latossolo Bruno int. para 1973 (Unidade Lauro Müller) proem. text. arg. rei. sond. 
Lemos et alii, AS29 álico text. arg. rei. ond. 17 Latossolo Roxo álico A 
1967 (Unidade Erechiml. proem. text. mto. arg. 

rei. ond. 

Latossolo Vermelho- • Podzólico Vermelho-
UFSM & SUDESUL, SC085 Amarelo eutrófico text. 32 Amarelo latossólico 
1973 arg. rei. sond. eutrófico A proem. text. 

MA. Divisão de Cambissolo Húmico âlico • Cambissolo Bruno Húmico (Unidade Treze de Maio) arg. rei. sond. 
Pesquisa Pedológica, A.S47 text. arg. rei. ond. 21 âlico Tb text. mto. arg. 
1973 (Unidade Bom Jesus) rei. ond. 

MA. Divisão de Litólico eutrófico text. • Solo litólico eutrófico A 
Pesquisa Pedológica, AS155 méd. rei. sond. 25 chern. text. méd. 

Cambissolo Húmico álico • Cambissolo Bruno Húmico 1973 !Unidade Pedregal) case. rei. sond. 
UFSM & SUDESUL, SC044 text. arg. rei. fond. 19 âlico Tb t'ext. arg. 
1973 (Unidade Bom Jesus). rei. fond. EMBRAPA/SNLCS, Brunizém text. arg. • Brunizém text. méd./arg . 

Podzólico Vermelho- • Podzólico Vermelho-
UFSM .& SUDESUL, SC113 Amarelo text. arg. rei. 20 Amarelo álico Tb A mod. 

Proj. Solos Negros 6 rei. pl. I sond. 26 rei. pl. a sond. 
da Campanha 

1973 fond. (Unidade Timbé). text. méd./arg. rei. ond. 
MA. Divisão de Brunizém raso text. • Brunizém text. méd. 

Cambissolo álico text. • Cambissolo Húmico álico Pesquisa Pedológica, AS94 méd. rei. ond. 27 rei. ond. 
UFSM & SUDESUL, SC046 méd. rei. sond. 22 Ta text. méd. rei. 1973 (Unidade Venda Grande) 
1973 (Unidade Urubicil pl. a sond. 

litólico Húmico âlico • Cambissolo Bruno Húmico 
UFSM & SUDESUL. SC046 text. arg. rei. fond. 23 álico Tb text. arg. rei. ond. 
1973 (Unidade Silveiras) 

Podzólico Vermelho-Ama- • Podzólico Vermelho-Escuro 
EMBRAPA/SNLCS AS85 relo text. méd. rei. ond. 51 álico Tb A mod. text. 

(Unidade Silo Pedro( aren./arg. rei. sond. 

Cambissolo Húmico álico • Cambissolo Bruno Húmico Brunizém Avermelhado • Brunizém Avermelhado 
UFSM & SUDESUL, SC072 text. arg. rei. fond. 24 álico Tb text. mto. arg. EMBRAPA/SNLCS AS86 text. arg. rei. fond. 53 text. méd./arg. 
1973 (Unidade Rocinha) rei. sond. a ond. (Unidade Ciríaco) rei. fond. 
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TABELA 3.1V-Conclusão 

Fonte de pesquisas Neste relatório Fonte de pesquisas Neste relatório 

Referência N? Classificação N? Classificação Referência N? Classificação N? Classificação 

MA. Divisão de Brunizém Avermelhado • Brunizém Avermelhado MA. Divisão de Pes- Laterltico Bruno-Aver- • Podzólico Vermelho-Escuro 
Pesquisa Pedológica, RS125 text. arg. rei. pl. 32 text. arg. rei. pl. quisa Pedológica, 1 melhado dist. text. arg. 71 álico Tb A mod. text. méd. 
1973 I Unidade Vila) 1973 rei. ond. /arg. rei. sond. 

Laterítico Bruno·Averme- • Podzólico Vermelho-Escuro Brunizém raso text. • Podzólico Vermelho-Ama-
EMBRAPA/SNLCS RS139 lhado text. arg. rei. ond. 33 distrófico Tb A mod. text. EMBRAPA - SNLCS RS115 arg. (Unidade Bexiga- 108 relo álico Tb A proem. text. 

(Unidade Rio Pardo) méd./arg. rei. fond. sol méd./arg. rei. sond. 

Podzólico Vermelho- • Podzólico Vermelho- Fundação de Econo- Planossolo Pllntico • Plintossolo álico Tb A 
Farias, 1975 3 Amarelo álico text. arg. 56 Escuro álico Tb A mia e Estatística, P1 text. méd. rei. pl. (Uni- 112 mod. text. aren./méd. rei. 

rei. ond. (Unidade proem. text. arg./mto. 1978 dada Palmares) pl. 
Júlio de Castilhos) arg. rei. ond. 

MA. Divisão de Pes- Lateritico Bruno-Aver- • Podzólico Vermelho-Escuro 
MA. Divisão de Podzólico Vermelho-Ama- • Podzólico Vermelho- quisa Pedológica, RS12 malhado eutrófico text. 74 eutrófico Tb A proem.,text. 
Pesquisa Pedológica, RS124 reto text. méd. rei. ond. 34 Amarelo álico Ta A proem. 1973 arg. rei. ond. (Unidade méd./arg. rei. sond. 
1973 (Unidade Vera Cruz) text. méd./arg. rei. ond. Santa Tecla) 

MA. Divisão de Cambissolo Húmico • Terra Bruna Estruturada MA. Divisão de Pes- Vertissolo rei. ond. • Vertissolo A chern. text. 
Pesquisa RS151 álico text. arg. rei. ond. 40 int. para Podzólico Bruno quisa Pedológica, RS130 (Unidade de Aceguá) 76 mto. arg. rei. sond. 
Pedológica, (Unidade Farroupilha) Acinzentado Húmica álica 1973 
1973 text. arg./mto. arg. rei. 

sond. 
Sombroek et afii, 

31 Vertisol IPellic Vertisol! • Vertissolo A chern. text . 
1970 7B mto. arg. rei. ond. 

MA. Divisão de Podzólico Vermelho-Ama- • Podzólico Vermelho-Escuro 
Pesquisa Pedológica, RS166 ralo text. méd. rei. ond. 41 distrófico Tb A proem. 
1973 (Unidade Gravataí) text. aren./arg. rei. sond. 

Sombroek et afii, 61 Phaeozem (8/ack Luvic • Brunizém Vértice text . 
1970 Phaeozem) 79 méd./mto. arg. rei. sond. 

Uberti, 1961 3 Utólico eutrófico • Solo Litólico eutrófico A 
!Unidade Charrua) 74 chern. text. méd. rei. fond. 

• Podzólico Vermelho-Ama-
Sombroek et alii, 51 Luvisol (Chromic 60 ralo eutrófico Ta A proem. 
1970 Luvisof) text. méd./arg. rei. sond. 

Terra Roxa Estruturada • Terra Roxa Estruturada 
Queiroz, 1980 1 Similar text. arg. 77 álica A proem. text. mto. 

rei. ond. arg. rei. fond. 

Sombroek et alii, 
11 Rhegosol IDystric • Solo Litólico eutrófico A 

1970 Rhegoso/1 81 mod. text. méd. rei. ond. 

CPSR Terra Bruna Estruturada • Terra Bruna Estruturada 
EMBRAPA/SNLCS 52 álica text. mto. 79 álica A proem. text. 

arg. rei. fond. mto. arg. rei. fond. 

• Podzólico Bruno-Acinzentado 
Sombroek et ali i, 

511 Acrisol (Helvic AcrisoiJ B3 álico Ta A proem. text. méd./ 
1970 arg. rei. sond. 

Cambissolo Hístico álico • Cambissolo Bruno álico 
EMBRAPA/SNLCS RS126 text. arg. rei. ond. 43 Tb A turf. text. 

(Unidade São Francisco) arg. rei. ond. 

• Podzólico Bruno-Acinzentado 
Sombroek et alii, 311 Luviso} (8runic B4 distrófico Ta A proem. text. 
1970 Planic Luvisoo· méd./arg. rei. ond. 

MA. Divisão de Areia Ouartzosa • Areia Quartzosa 
Pesquisa Pedológica, RS161 distrófica rei. sond. 46 Podzolizada álica 
1973 A mod. rei. sond. 

• Podzólico Vermelho-Amarelo 
Sombroek et alii, 4111 Acrisol (Chromic 86 álico Tb A proem. text. méd./ 
1970 ~crisol) arg. rei. ond. 

Terra Roxa Estruturada • Terra Roxa Estruturada 
Queiroz, 1980 4 Similar eutrófica text. B2 eutrófica A chern. text. 

Sombroek et a/ii, 
18VI 

Gleysol IHydric • Solo Tiomórfico text. méd. 
1970 Thionic Gleyso/1 87 rei. pl. 

arg. rei. fond. a mont. mto. arg. rei. ond. Planosol !Sub Dystric • Planossolo Solódico Ta A 

Terra Roxa Estruturada • Terra Roxa Estruturada 
Queiro~. 1980 4 Similar álica text. B3 álica A chern. text. 

Sombroek et afii, 5VI Paraquic Ochric Planosol, BB mod. text. aren ./ arg. rei. pl. 
1970 Coastal phaseJ 

- arg. rei. ond. mto. arg. rei. sond. • Podzólico Bruno-Acinzentado 

Fundação de Glei Pouco Húmico • Glei Pouco Húmico 
Economia e P14 text. arg. rei. pl. 85 âlico A mod. text. 

Sombroek et alii, 9V Luvisof (8runic Luvisol) B9 distrófico A proem. text. 
1970 méd./mto. arg. rei. ond. 

Estatística, 1978 (Unidade Meleiro) arg. rei. pl. 

Fundação de Glei Húmico distrófico • Glei Húmico distrófico 

Sombroek et ali i, 3VII Lirhosol IEutric Lithoso/1 • Solo Litólico eutrófico A 
1970 90 chern. tex. méd. rei. ond. 

Economia e P13 text. arg. rei. pl. 86 Ta A proem. text. • Podzólico Vermelho-Amarelo 
Estatlstica, 1979 (Unidade Jundiaí) méd./arg. rei. pl. Sombroek et afii, 12VII Lu viso/ (Ferric Luvisof) 91 distrófico Tb A proem. text. 

MA. Divisão de Podzólico Vermelho- • Podzólico Vermelho- 1970 méd./arg. rei. pl. 

Pesquisa Pedológica, RS135 Amarelo distrófico 53 Escuro distrófico A mod. 
1973 text. méd. rei. ond. text. méd. rei. sond. 

Sombroek et ali i, 8Vll Planosof (Subeutric Para- • Planossolo Solódico Ta A 
1970 quic Ochric Planosof) 93 mod. text. aren./arg. rei. pl. 

MA, Divisão de Brunizém Hidromórfico • Brunizém text. 
Pesquisa Pedológica, RS95 text. arg. rei. ond. 56 arg. rei. sond. 

Sombroek et afii, 7VIII G/eysol !Sodic G/eysol, • Solonetz SoiQ.dizado A mode-
1970 Sa/ic phasel 95 rado text. aren./méd. rei. pl. 

1973 (Unidade Pirai) 
Planosol tSubdystric • Planossolo Solódico Ta A 

MA. Divisão de Podzólico Vermelho- • Podzólico Vermelho- Sombroek et alii, 1VIII Aeric Ochric Pfanosol, 96 mod. text. aren./méd."rel. pl. 
Pesquisa RS112 Amarelo eutrófico álbico 59 Amarelo Ta abrúptico A 1970 Coastal and Sandy phasel 
Pedológica, 1973 text. arg. rei. ond. proem. text. méd. 

(Unidade Carajá) casc./arg. rei. ond. Sombroek et alii, 
12VI 

Gleysol !Sodic G/eysol, • Glei Húmico Solódico Ta A 
1970 Sa/ic phase) B9 proem. text. méd./arg. rei. pl. 

MA. Divisão de Lateritico Bruno-Averme- • Podzólico Vermelho-Escuro 
Pesquisa RS160 lhado distrófico text. arg. 61 álico Tb A mod. text. 
Pedológica, 1973 rei. ond. (Unidade Cerrito) méd./arg. rei. sond. a ond. 

Sombroek et alii, 23VI Halosol ISo/od, Coastal • Planossolo Solódico Ta A 
1970 and Sandy phasel 100 mod. text. aren./méd. rei. pl. 

MA. Divisão de Litólico eutrófico • Solo Utólico eutrófico 
Pesquisa RS142 text. aren. rei. fond. 62 A mod. text. 
Pedológica, 1973 (Unidade Guaritas) méd. rei. ond. 

Planosol fSubeutric • Planossolo eutrófico Ta A 
Sombroek et alii, 6VI Aquic Humic Planoso/, 101 proem. text. aren./méd. rei. pl. 
1970 Fluvic phasel 

MA. Divisão de Pes- Utólico eutrófico text. • Solo Litólico eutrófico A 
quisa Pedológica, RS118 méd. rei. ond. e fond. B3 chern. text. méd. case. 
1973 (Unidade lbaré) rei. ond. 

• Glei Pouco Húmico eutrófico 
Sombroek et alii, 4X G/eysol IPianic Humic 102 Ta planossólico A chern. text. 
1970 Gleysol! méd. rei. pl. 

MA. Divisão de Pes- Solos Brunas Gleizados • Podzólico Vermelho-Ama-
quisa Pedológica, RS137 distróficos text. méd. 64 relo álico Tb pllnt. A mod. 
1973 rei. ond. (Unidade text. rei. sond. 

Planosol (Subeutric • Planossolo eutrófico Ta A 
Sombroek et alii 1X Ochric Pfanoso~ Coastal 104 mod. text. aren./méd. rei. pl. 
1970 and Sandy phase/ 

Ramos) Sombroek et afi1, 9X Gleysol (Luvic Humic • Glei Húmico eutrófico Ta A 

Brunizém Avermelhado • Brunizém Avermelhado 1970 G/eyso/1 105 chern. text. méd. rei. pl. 

Lemos; Azolin; Abrão, 5 text. méd./arg. (Uni- 102 text. méd./arg. rei. sond. 
1972 dade Bexigoso) • Perfil de solo. eAmostra extra. 
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3.9.2 - Símbolos e abreviações usados nas Tabelas 3.1, 3.11, 3.111 e 3.1V 

AQ 
B 
BT 
BV 
c 
CB 
HGH 
HGHS 
HGP 
HO 
HT 
LBR 
LE 
LR 
LV 
PB 
PBP 
PE 
PEL 
PL 
PLS 
PLV 
PT 
PV 
PVL 
R 
ss 
TB 
TBC 

TBL 
TBR 

TBV 

TR 
v 
a 
ab. 
aren. 
arg. 
câlc. 
case. 
chern. 
d 
e 
fond. 
H 
méd. 
mod. 
mont. 
mto. arg. 
ond. 
pl. 
plan. 
plínt. 
pod. 
proem. 
rei. 
sond. 
Ta 
Tb 
text. 
tr 
turf. 

- Areias Quartzosas 
- Brunizém 
- Brunizém Vértice 
- Brunizém Avermelhado 
- Cambissolo 
- Cambissolo Bruno 
- Glei Húmico 
- Glei Húmico Solódico 
- Glei Pouco Húmico 
- Solos Orgânicos 
- Solos Tiomórticos 
- Latossolo Bruno intermediário para Latossolo Roxo 
- Latossolo Vermelho-Escuro 
- Latossolo Roxo 
- Latossolo Vermelho-Amarelo 
- Podzólico Bruno-Acinzentado 
- Podzólico Bruno-Acinzentado Planossólico 
- Podzólico Vermelho-Escuro 
- Podzólico Vermelho-Escuro Latossólico 
- Planossolo 
- Planossolo Solódico 
- Planossolo Vértice 
- Plintossolo 
- Podzólico Vermelho-Amarelo 
- Podzólico Vermelho-Amarelo Latossólico 
- Solos Litólicos 
- Solonetz Solodizado 
- Terra Bruna Estruturada 

Terra Bruna Estruturada intermediária para Podzólico 
Bruno-Acinzentado 
Terra Bruna Estruturada Latossólica 
Terra Bruna Estruturada intermediária para Terra Roxa 
Estruturada 
Terra Bruna Estruturada intermediária para Podzólico 
Vermelho-Escuro 

-Terra Roxa Estruturada 
- Vertissolo · 
- álico 
- abrúptico 
-arenosa 
-argilosa 
- câlcico 
- cascalhenta 
- chernozêmico 
- distrófico 
- eutrófico 
- forte ondulado 
- húmico 
-média 
-moderado 
- montanhoso 
- muito argilosa 
-ondulado 
-plano 
- planossólico 
- plíntico 
- podzolizada 
- proeminente 
-relevo 
- suave ondulado 
- argila de atividade alta 
- argila de atividade baixa 
-textura 
-traços 
- turfoso 
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RESUMO 

O trabalho ora apresentado refere-se ao estudo fitogeográfico da área si
tuada na região Sul do Brasil, abaixo do paralelo de 28°00', englobando a 
maior parte do Estado do Rio Grande do Sul, juntamente com a área su
deste do Estado de Santa Catarina, cobrindo uma superfície total de 271.070 
km2 de extensão. 

De acordo com a Divisão Cartográfica Internacional, esta área está di
vidida em três Folhas: SH.22 Porto Alegre, SH.21 Uruguaiana e Sl.22 La
goa Mirim. 

O objetivo principal, de identificar, mapear e descrever a vegetação ori
ginal pretérita e atual, bem como a resultante da ação antrópica, foi alcan
çado com o auxílio básico de imagens de radar e operações de campo ter
restres, perfeitamente ajustado a um método de trabalho já consagrado pelo 
Projeto RADAMBRASIL no levantamento de recursos naturais. 

O estudo da vegetação original resultou na identificação dos ambien
tes de sete regiões fitoecológicas e de duas áreas ecológicas especiais, cujo 

mapeamento foi grandemente dificultado em vista da intensa ação antró
pica que se verificou, de forma profunda, a partir do início da colonização 
das áreas florestais, em 1824. 

Cerca de 50,83% da superfície total da área estudada eram ocupados 
originalmente por uma vegetação campestre, de estrutura gramíneo
lenhosa, formando as Regiões Fitoecológicas da Savana, Estepe e Sava
na Estépica; a vegetação florestal, ocorrente nas Regiões Fitoecológicas 
da Floresta Ombrófila Densa, Floresta Estacionai Semidecidual, Floresta 
Estacionai Decidual e Floresta Ombrófila Mista, possuía uma superfície de 
26,62% da área total, sendo que os 16,78% restantes eram revestidos por 
um misto de agrupamentos vegetais herbáceos, arbustivos e arbóreos, tí
picos das Áreas das Formações Pioneiras e das Áreas de Tensão Ecológica. 

6 Estudo Fitoclimático está baseado nos trabalhos de Bagnouls & Gaus
sen (1957), utilizando-se a relação P s 3T, aconselhada por Walter (1973) 
para as curvas ombrotérmicas. 
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ABSTRACT 

The now presented work concerns to the study of the vegetal features of 
the area situated in the South Region of Brazil, under the parallel of 28"00', 
including the major part of the State of .Rio Grande do Sul together with 
the southeast area of the State of Santa Catarina, covering a total superfi
cies of 271.070 km2. 

According to the international cartographic division, this areais divid
ed inJo three Sheets: SH.22 Porto Alegre, SH.21 Uruguaiana and Sl.22 
lagoa Mirim. 

The principal objective, of identification, mapping and description of 
the preterit and actual original vegetation, as well the resultant vegetation 
of the human action, was obtained with the basic aid of the radar imagery 
and field works, perfectly adjusted to a work method already approved by 
the Projeto RADAMBRASIL for the natural resources surveys. 

The original vegetation study resulted in the identification of seven 
phytoecological regions and two special ecological areas ambients, whose 
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mapping was enormously difficulted by the human action that has happen
ed, in deep form, since the beginning of the forest areas colonization, in 1824. 

About 50,83% of the total superficies of the studied area was original
ly occupied by a grass-land vegetation, with graminaceous structure, that 
forms the phytoecological regions of Savanna, Steppe and Steppical Savan
na; the forest vegetation, existent in the phytoecological regions of Dense 
Ombrophilous Forest, Semidecidual Stational Forest, Decidual Stational 
Forest and Mixed Ombrophilous Forest, was stablished in 26,62% of the 
total area, and the final part of 16,78% was covered by mixed vegetal group
ing herbaceous, shrubby and arboreous, typic of the Pioneer Formations 
Areas and Ecological Tension Areas. 

The bioclimatic study is based in the works of Bagnouls & Gaussen 
(19571. using the relation P s 3T, recommended by Walter (1973) to the 
ombrothermic curves. 



4.1 - INTRODUÇÃO 

O presente relatório se refere aos estudos fitogeográficos realizados na área 
abaixo do paralelo de 28°00', abrangendo terras do Rio Grande do Sul, em 
sua maior parte, e terras do sudeste de Santa Catarina, que ocupam uma 
superfície total de 271.070 km2. Segundo a divisão cartográfica internacio
nal, esta área está dividida em três Folhas: SH.22 Porto Alegre, SH.21 Uru
guaiana e Sl.22 lagoa Mirim. 

4.1.1 -Justificativa 

O conhecimento da cobertura vegetal original pretérita e atual da área em 
questão é comprovadamente importante como auxiliar nos processos de
cisórios, com vistas à sua racional utilização e manejo. Neste sentido, enti
dades governamentais e de pesquisa, de diferentes níveis, vêm estudan
do, em conjunto ou isoladamente, áreas de interesse especifico, sem a preo
cupação de inter-relacionar os resultados e adequá-los a um determinado 
plano sistemático. Alguns destes estudos foram incompletos, ora repro
duzindo mapas imprecisos, elaborados com recursos limitados, ora apre
sentando relatórios incompletos ou ainda sem o imprescindível apoio de 
trabalhos de campo, geralmente onerosos. 

4.1.2- Objetivo 

O objetivo primordial do estudo é o de identificar, mapear e descrever as 
regiões fitoecológicas, ·as Areas das Formações Pioneiras e de Tensão Eco
lógica, bem como as áreas de vegetação antrópica, em seus múltiplos as
pectos, visando a oferecer ao usuário um completo conjunto de informa
ções ao nível de reconhecimento sobre a vegetação da área considerada, 
de acordo com a escala do mapa básico. O produto final, portanto, é um 
Mapa de Vegetação na escala 1:1.000.000, juntamente com o presente re
latório técnico. 

saosorjo 
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4.1.3 - Aspectos fisiográficos 

Em traços gerais a área apresenta-se dominada pela Bacia Sedimentar do 
Paraná, com destaque especial aos relevos planálticos. 

Geologicamente a área estudada apresenta predomínio de rochas do 
J uracretáceo, representadas pelos basaltos e efusivas ácidas associadas. 
As regiões geomorfológicas e respectivos substratos geológicos ocorren
tes são os seguintes (vide 1 -Geologia e2- Geomorfologia) IFig. 4.1): 

Al Planalto das Araucárias 

localiza-se ao norte da área, com altitudes de até 1.800 m acima do nível 
do mar. Este planalto termina de forma escarpada, a leste, e vigorosamen
te recortado, ao sul, pela intensa rede hidrográfica que drena para a Depres
são Central Gaúcha. As encostas deste planalto constituem a Serra Geral, 
cuja largura varia de 1 a 30 km de extensão. O substrato desta área é cons
tituído por rochas do Jurássico e Juracretáceo. 

Bl Planalto das Missões 

Está situado a noroeste da área, com altitude média inferior à do Planalto 
das Araucárias, apresentando relevo de formas homogêneas, do tipo co
xilhas. O substrato geológico é igualmente constituído por rochas dos pe
ríodos Jurássico e Juracretáceo, capeadas por ocorrências restritas de se
dimentos do Terciário. 

C) Planalto da Campanha 

Ocupa a parte oeste da área, limitado a leste pela Depressão Central Gaú
cha e Planalto das Araucárias e a norte, de forma fragmentada, pelo Pla
nalto das Missões. As altitudes variam de 50 a 300m, lõendo que os relevos 
geralmente são aplainados, embora também ocorram áreas com relevos 

lmbituba 

Vacar?o 
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Fig. 4.1 - Mapa de regiões geomorfológicas. 
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dissecados em coxilhas, bem como terraços e planícies fluviais. Predomi
nam nesta área as rochas do Jurássico e Juracretáceo. São freqüentes, tam
bém, depósitos aluvionares do Quaternário, ao longo da rede fluvial. 

D) Depressão Central Gaúcha 

Situa-se na área central do Estado do Rio Grande do Sul, subdividida em 
duas unidades geomorfológicas: a Depressão do Rio Jacuí e a do Rio 
lbicuí- Rio Negro. A Depressão Central Gaúcha limita-se a norte com a Serra 
Geral, a oeste com o Planalto da Campanha e a sul com ó Planalto Sul-Rio
Grandense. Apresenta altitudes máximas de 250 a 300m e mínimas de apro
ximadamente 10 m acima do nível do mar. Caracteriza-se pelo relevo ho
mogêneo, em forma de coxilhas, com presença de morros testemunhos. 
No tocante à geologia, aí são encontradas rochas dos períodos Permiano, 
Triássico e Jurássico, sendo que ao longo da rede fluvial predominam de
pósitos aluvionares do Quaternário. 

E) Planalto Sul-Rio-Grandense 

Localizado no sudeste rio-grandense, caracteriza-se por apresentar relevo 
forte ondulado, com altitudes de até 600 m acima do nível do mar. Nas áreas 
mais elevadas ocorrem os relevos do tipo conservado. O substrato desta 
área é constituído principalmente por rochas do Pré-Cambriano Médio a 
Superior e Cambroordoviciano. Em áreas pequenas também são encontra
das rochas permianas, triássicas e terciárias. 

F) Planícies Costeiras 

Parte destas planícies situa-se ao longo da costa marinha, denominada Pla
nície Costeira Externa, e caracteriza-se pela presença de dunas. É formada 
por depósitos sedimentares marinhos lagunares, eólicos e aluvionares do 

período Quaternário (Holoceno). A outra parte, denominada Interna, la
gunar ou aluviocoluvionar, estende-se na mesma direção da linha da cos
ta, a oeste da Planície Costeira Externa, sendo que a maior parte localiza
se entre as lagoas dos Patos e Mirim e o Planalto Sul-Rio-Grandense. É for
mada por rochas sedimentares pouco consolidadas do Terciário e Quater
nário (Pleistoceno). 

Duas outras regiões geomorfológicas, de menor expressão, localizadas 
a nordeste da área, são a Depressão do Sudeste Catarinense e a Serra do 
leste Catarinense, onde são encontradas rochas do Pré-Cambriano até o 
Permiano. 

No tocante à rede hidrográfica da área estudada, pode-se considerá-la 
bem desenvolvida, com quatro principais bacias: do rio Uruguai e seus 
afluentes - Jjuí e lbicuí, no extremo oeste, servindo inclusive de limite en
tre o Brasil e o Uruguai; do rio Jacuí e afluentes, na Depressão Central Gaú
cha, efetivamente a mais importante à navegação; do rio Camaquã, situa
da no Planalto Sul-Rio-Grandense, tributário da lagoa dos Patos, e, final
mente, a do rio Jaguarão; de menor expressão, que deságua na lagoa Mirim. 

O sistema lagunar costeiro é composto por grande número de lagoas, 
às vezes formando um verdadeiro colar paralelo à praia, interligadas freqüen
temente por canais. Aí estão situadas as duas maiores lagoas do Brasil, a 
lagoa dos Patos e a lagoa Mirim, sendo que a primeira é a principal via de 
transporte fluvial a ligar o porto de Porto Alegre aos portos do Rio Grande, 
Lajeado e outros menores. 

4.1.4- Distribuição da vegetação 

O estudo da vegetação original resultou na identificação e mapeamento 
dos ambientes de sete regiões fitoecológicas e de duas áreas sob condi
ções ecológicas especiais (Fig. 4.2), com as superfícies indicadas no qua
dro da página ao lado. 

m Região do Savana Estépíca 

- Região do Floresta Ombrófilo Misto~~f~~~~~~~~~j~~LIJIJ _R_e_g-io-_o_d_a--j-E-s-te_p_e _________ ~ 
~ Região do Floresta Ombrófilo Denso 111111 Areos dos Formações Pioneiros 

Reg i.õo do Savana ~ Áreas de Tensllo Ecológico 

Floresta 
Semidecidual 

~ R~giõo do Floresta Estacionai Oeciduol 

M~·~--------------~5=~~~----------~--~M~~~.~------------~5~~~0~0~,--------------~~~--------------~d 
o I20km 
'--------' 

Fig. 4.2 - Mapa de distribuição da vegetação original. 
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Regiões ~itoecol6gicas e áfeas ecológicas 
Superflcie 

% (km2) 

Regiilo da Savana 94.749 34,95 
Região da Estepe 32.385 11,95 
Região da Savana Estépica 10.640 3,93 
Região da Floresta Ombrófila Densa 10.062 3,71 
Região da Floresta Estacionai Semidecidual 9.862 3,64 
Região da Floresta Estacionai Decidual 31.028 11,44 
Região da Floresta Ombrófila Mista 21.213 7,83 
Áreas das Formações Pioneiras 26.856 9,91 
Áreas de Tensão Ecológica 18.625 6,87 

Subtotal 255.420 94,23 
Superffcie de água (lagos, rios etc.) 15.650 s.n 
Total 271.070 100,00 

A vegetação campestre de estrutura graminóide, característica das Re
giões da Savana, Estepe e Savana Estépica, ocupava originalmente a maior 
parte da área, com uma superfície de 137.774 km2, ou seja, 50,83% da área 
total. A vegetação florestal, antes do início da ação antrópica, que a redu
ziu em aproximadamente 90%, era responsável pela cobertura de 72.165 
km2, ou seja, 26,62% da superfície total da área estudada. 

A localização e o substrato geológico das regiões fitoecológicas e áreas 
ecológicas especiais citadas são os seguintes: 

A) Região da Savana 

Esta região é a mais extensa da área, amplamente distribuída nas diferen
tes regiões geomorfológicas e apenas ausente nas Planícies Costeiras. Serra 
do Leste Catarinense e Depressão do Sudeste Catarinense. Recobre áreas 
desde o Pré-Cambriano, no Planalto Sul-Rio-Grandense, até o Terciário, no 
Planalto das Missões, sendo mais freqüente sobre as áreas do Juracretáceo. 

B) Região da Estepe 

Está localizada principalmente na Depressão do Rio lbicuí- Rio Negro, re
cobrindo sedimentos do Permiano e Triássico, e sobre o Planalto da Cam
panha sobre basaltos do Juracretáceo. 

C) Região da Savana Estépica 

Está localizada, em sua maior parte, nas áreas dissecadas do Planalto da 
Campanha, recobrindo arenitos do Jurássico, basaltos do Juracretáceo, 
assim como partes menores das áreas vizinhas, da Depressão do Rio lbi
cuí, sobre sedimentos do Permiano e Triássico. 

D) Região da Floresta Ombrófila Densa 

Está localizada a nordeste da área estudada, na sua maior parte em terra 
catarinense, estendendo-se desde as Planícies Costeiras, sobre sedimen
tos do Quaternário, recobrindo áreas do Pré-Cambriano, até as mais altas 
altitudes na vertente leste da Serra Geral, sobre as formações areníticas e 
sílticas do Permiano (Grupo Passa-Dois). 

E) Região da Floresta Estacionai Semidecidual 

Localiza-se, em sua maior parte, na vertente leste do Planalto Sul-Rio
Grandense, recobrindo áreas do embasamento de granitos e gnaisses do 
Pré-Cambriano. A outra parte desta região ocupa o extremo leste da De
pressão Central Gaúcha, juntamente com as áreas circunvizinhas, ou se
ja, parte da Serra Geral e seus patamares, onde recobre depósitos aluvio
nares do Quaternário, arenitos do Jurássico- Formação Botucatu e basaltos 
do Juracretáceo. 

F) Região da Floresta Estacionai Decidual 

Está localizada, em sua maior parte, na Serra Geral e patamares, no trecho 
que se situa desde a sua extrema ocorrência, a oeste, até o vale do rio Caí, 
a leste, recobrindo basaltos do Juracretáceo. Recobre parte da Depressão 
Central Gaúcha, logo ao sul da Serra Geral, estendendo-se palas planícies 
e terraços aluviais do rio Jacuí e seus afluentes. Ocorre também no Planal
to das Missões, mais precisamente no vale do rio ljuí, a noroeste da área 
estudada. 

G) Região da Floresta Ombrófila Mista 

Ocupa, em sua maior parte, o Planalto das Araucárias e a porção leste do 
Planalto das Missões, em altitudes de 500 a 1.800 m acima do nível do mar, 
predominantemente sobre basaltos e efusivas ácidas associadas do 
Juracretáceo. 

H) Áreas das Formações Pioneiras 

Estão situadas predominantemente nas Planícies Costeiras Interna e Ex
terna, onde ocorrem rochas sedimentares pouco consolidadas do Terciá
rio e depósitos sedimentares coluviais, lagunares, eólicos e aluvionares do 
Quaternário. Encontram-se, também, ao longo da rede hidrográfica, dis
persa principalmente na Depressão Central Gaúcha e Planalto da Campanha. 

I) Áreas de Tensão Ecológica 

Situam-se entre as regiões fitoecológicas e Áreas das Formações Pionei
ras, de forma mais freqüente no Planalto das Missões, Planalto da Campa
nha e Depressão Central Gaúcha. 

Deve-se salientar que as maiores modificações ocorridas na vegetação 
original iniciaram com o aumento da ocupação antrópica, a partir do sé
culo passado, decorrente do processo de colonização que o governo e en
tidades particulares adotaram para a exploração das áreas florestais esta
belecidas no Estado do Rio Grande do Sul. 

Após um período de florescente desenvolvimento agrícola, tornou-se 
evidente que as áreas colonizadas ao longo da Serra Geral na realidade apre
sentavam sérias restrições a um contínuo cultivo agrícola, face às adver
sas condições de topografia e solo, cada vez mais pedregoso. Como con
seqüência, passou a haver um progressivo abandono das terras pelos agri
cultores, constituindo-se um indesejável movimento de êxodo rural e pas
sando as áreas abandonadas a serem recobertas por uma vegetação se
cundária, comumente denominada de capoeira. 

Todas as descrições apresentadas neste estudo que envolvem temino
logia geológica, geomorfológica e pedológica obedecerão à nomenclatu
ra estabelecida pelas respectivas Divisões do Projeto RADAMBRASIL, ade
quadamente conceituadas nos capítulos correspondentes deste volume. 

4.2 - MÉTODO DE TRABALHO 

O trabalho desenvolvido obedeceu basicamente ao fluxograma de atividades 
adotado pela Divisão de Vegetação do Projeto RADAM BRAS\ L para todo 
o Brasil e teve como duração o período que vai de janeiro de 1978 a setem
bro de 1982 (4 anos e 9 meses). 

A equipe técnica, para melhor realizar seu intento dividiu as responsa
bilidades nos trabalhos de interpretação e estudos da vegetação, da seguinte 
maneira: 

- Folhas Porto Alegre e Lagoa Mirim ( SH .22 e 51.22) - Engenheiro 
Agrônomo Mario Buede Teixeira e Engenheiro Florestal Augusto Barbosa Cou
ra Neto; e 

- Folha Uruguaiana ( SH.21) - Engenheiro Florestal Ulisses Pastore 
e Biólogo Antonio Lourenço Rosa Range\ Filho. 

Na fase de redação do relatório técnico, no entanto, a equipe dividiu
se de modo diverso, cabendo a cada autor os seguintes capítulos: 
- Mario Buede Teixeira: Resumo, Abstract, Introdução, Método de tra
balho, Região da Savana, Região da Floresta Estacionai Semidecidual, Re
gião da Floresta Ombrófila Mista, Áreas das Formações Pioneiras e 
Conclusões; 
- Augusto Barbosa Coura Neto: Região da Savana, Região da Floresta 
Ombrófila Densa; 
- Ulisses Pastare: Súmula histórica, Mapeamento fitogeográfico, Zona
ção geobotãnica, Região da Estepe, Região da Savana Estépica e Região 
da Floresta Estacionai Decidual; 
- Antonio Lourenço Rosa Rangei Filho: Áreas de Tensão Ecológica e Áreas 
Antrópicas; c_ 
- Benedicta Catharina Fonzar: Fitoclimas; e 
- Roberto Miguel Klein: assessoria técnica em todas as fases e identifi-
cação I distribuição das espécies arbóreas dos diferentes ambientes. 

Os principais materiais consultados e estudados, bem como a seqüên
cia de etapas seguidas, foram os seguintes: 

4.2.1 - Materiais 
O senso r básico utilizado no mapeamento da vegetação foi o radar ( Radio 
Detection and Ranging), através de 26 mosaicos semicontrolados e respec
tivas faixas, formando pares estereoscópicos, na escala 1:250.000, com ima
gens obtidas em 1975/1976. Este sensor, além de permitir a obtenção de 
imagens contínuas e uniformes, com ótima qualidade, apresenta sensíveis 
vantagens sobre outros sensores, principalmente no tocante ao reconhe
cimento das feições fisiográficas das áreas levantadas. 

No auxílio ao trabalho de intepretação de cada mosaico de imagem de 
radar, assim como na elaboração do relatório técnico, utilizaram-se foto
grafias aéreas verticais em preto-e-b-ranco e com filme infravermelho colo-
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rido, nas escalas 1:110.000e 1:45.000, respectivamente, mosaicossemicon
trolados de fotografias áereas verticais na escala 1:60.000, imagens de sa
télite l.andsat nas escalas 1:500.000 e 1:1.000.000, cartas topográficas nas 
escalas 1:50.000e 1:100.000, mapas de vegetação preexistentes, mapas de 
geologia, mapas de solos, mapas de geomorfologia, além de extensa bi
blioarafia relacionada ao final deste relatório. 

E importante que se salíente o fato de que cada um dos sensores utili· 
zados I radar, landsat e fotografias aéreas verticais) possui características 
distintas, oferencendo infomações variadas que, quando agrupadas, se 
constituem nos mais modernos recursos disponíveis para a confecção de 
mapas de vegetação. 

Autor Data Abrangência 

Lindman. C.A.M. 1892·1894 Sul do Brasil 
Sampaio. A.J. de 1938-1945 Brasil 
Cons. Nac. de Geogr. 1935 Bl3s1J 
Monteiro, C.A.F. 1958 Santa C..tarlna 
Lima, O. de A. 1966 Brasil 
Heu<:k, K 1966 América do Sul 
lnst. B111s. de Geogr. 1970 Brasíl 
CEMAPA 1972 Rio Grande do Sul 
SUOESUL 1978 Região Sul 
SUOESUL 1978 Região Sul 
Klein, R.M. 1978 Santa Catarina 

8) Interpretação preliminar 

Nesta fase foram traçados em 26 folhas poliéster ''herculene' •• sobrepos
tas aos mosaicos semicontrolados de radar, na escala 1:250.000, os limí· 
tes das prováveis áreas recobertas por vegetação diferente, identificáveis 
por diferentes padrões de imagem (tonalidade e textura) . Foram igualmente 
separadas as áreas que apresentavam diferentes formas de relevo, usando-se 
faixas paralelas de radar, que proporcionam uma falsa estereoscopia, sempre 
com o auxilio de outros sensores e demais recursos disponíveis. Ficaram, 
assim, delimitadas áreas de diferentes vegetação (ambiente), que, em muitos 
casos, eram imediatamente interpretadas e, em outros, permaneciam aguar
dando as operações de campo para confirmação da interpretação ou iden
tificação da vegetação ali existente. Simultaneamente a estas operações, 
foram sendo colocadas, em cada ambiente, legendas provisórias. de acor
do com a Chave de Classificação Fisionômico-Ecológica, previamente esta
belecida pela Divisão de Vegetação do Proíeto RADAMBRASIL I vide se
ção 4.3.21. 

Conforme foi assinalado anteriormente, a vegetação original foi profun
damente alterada pela ação antrópica, razão pela qual os trabalhos de in· 

Fig. 4.3 - Padrões de imagem do radar. Egs - Estepe Gramlneo· t.enhosa sem floresta·de·gaf<tria; 
Tgf - Savana Estépica Gramineo-t.enhosa com floresta·de·gaferia; Tpf - Savana Estépica Parque • 

com fforesta·de·gateria. Folha SH.21·Z·A. 
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4.2.2 - Etapas de trabalho 

As atividades desenvolvidas na elaboração do presente estudo foram, re
sumidamente, as seguintes: 

AI Revisão bibliográfica 

Uma ampla pesquisa bibliográfica foi realizada, consultando-se principal
mente os autores que mais remotamente visitaram a área em estudo, no 
intuito de se colherem as informações mais antigas sobre a vegetação ori
ginal. Além das obras relacionadas no final deste relatório, foram consul
tados, nesta fase, vários mapas de vegetação, destacando-se os do qua
dro a seguir. 

Documento Escala 

A Vegetac;!o no Rio Grande do Sul ':4.000.000 
Phytogeographla do Brasil 
Zonas Brasilei111s de V09etaç!o 
Atlas Geográfico de Sar!ta C..tarina 1 :2.000.000 
Atlas Nacional do Brasil 1:12.500.000 
Oie Waelder Südamerikas 1:8.000.000 
Mapa de Vegetac;!o - IBGE I :5.000.000 
Mapa de Vegetaçlo e U$0 da Te"'' 1:750.000 
Vegetaç!o Atual da Região Sul J :2.000.000 
Densidade de Desmatamento da Regillo Sul 1:2.000.000 
Mapa Fitogeogréfico do Estado de Santa Catarina t :1.000.000 

terpretação preliminar de considerável parte da área estudada tiveram que 
aguardar os reconhecimentos de campo, associados às formas de relevo 
e aos estudos preliminares de geologia, pedologia e clima, para que pudes
sem ser adequadamente identificados os diferentes ambientes vegetais. 

Alguns padrões de imagens de radar, mais evidentes, são os seguintes 
(vide quadro a seguir e Figs. 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 e 4.8). 

Padrllo de imagem 
Ambiente 

Tom Textura 

Campestre Escuro Usa 

Floresta !original) Cinza médio Média a grossa 

Vegetaçao Pioneira (banhados) 
Cinza-claro Média 
sem sombras 

Reflorestame_nto com eucarlptos 
Cinza·daro Média 
com sombras 

Reflorestamento com pinheiros 
Cinza-escuro Média'l!lísa 
c/ bordas claras 

Planicíes arenosas com dunas Escuro 
Lisa a lisa cl 
mosqueados 

Agua Escuro Lisa 

Fig. 4.4 - Padr6es de imagem de redor. Sgf - Sawna Graml'*'·t.enhosa com f!otesta·de-galeria; 
Acc - Culturas cíclicas; V.S - Vegetac;Jo SecundAria sem palmeiras; Cs - Floresta Estacionai 

Oecidual Submontana: Ap - Palltagens. Folha SH.21-X·D. 



Fig.4.5 - Padrõosdeimagemderadar. STc I Sgs+Taf~ STc I Sgs~Tgf - Contato Savana / ~ava· 
na Estéplca. domináncía da Savana Gmminoo·L.enhosa sem floresta·de·ga1erla; Acc - Culturas 

c íclicas: Sgf - Savana Gramíneo·Lenhosa com floresta-de-galeria. Folha SH.21·X·B. 

Fig. 4.6- Padrões de imagem de radar. F a - Floresta Estacionai Semldecldual Aluvial; Paa - For· 
mação Pionei<ll Fluvial Arbustiva; Phs - Formação Pioneira Fluvial Herbácea; Ae - Refloresta· 

manto de eucalipto; ACc - Cuttu!11& clelieas; Ap - Pastagens. Folha SH.22'f·O. · 

C) Operações de campo terrestres 

Estas operações foram realizadas com o objetivo principal de correlacio
nar a realidade de campo com os padrões de imagem de radar, a fim de com
pletar os trabalhos de interpretação preliminar e mapeamento da vegetação. 

Neste sentido foram desenvolvidas dez operações de campo, com a du
ração total de 144 dias, das quais participaram, alternadamente, dois téc
nicos autores acompanhados durante a metade do tempo pelo Assessor 
Roberto Miguel Klein. O trabalho consistia em seguir por via rodoviária ao 
longo de trajetos predeterminados, onde eram feitas descrições e registros 
da vegetação e ambiente devidamente locados com o auxilio de imagens 
de radar, cartas topográficas e demais recursos disponiveis, para posterior 
lançamento nas Folhas de interpretação preliminar. Na mesma oportunidade 

Fig, 4.7 - Padrões de imagon> do radar. Pm - Formaçlío Pioneira Marinha; Paa - Formaçilo Pionei
ra Fluvial Arbustiva; Phs - Formaçllo Pioneira Fluvial Herbácea; Ap - Reflorestamento de pinheiro: 
Re - Reflorestamento de eucalipto; Acc - Culturas cíchcas; Ap - Pastagens. Folha SH .22-Z-A. 

Fig. 4.8 - Padrões de imagem de radar. Sgf - Savana Gramfneo·Lenhosl! com floresta·clei!81etia; 
Os - Floresta Ombrófila Densa Submontana; Om - floresta Ombrófila Densa Montana; Mm -
Floresta Ornbrófíla Mista Montana; Fm - floresta Estàcóonat Semidecidual Montana; Vss - Ve
getação Secundária sem palmeiras; Ac - Agricu~ura: Acc - Culturas clclicas; Ap - Pastagens. 

Folha SH.22-X-C. 

foram também coletados e determinados materiais botânicos em 228 pon
tos, em comunidades vegetais de interesse, onde igualmente foram feitas 
descrições floristicas dos ambientes pesquisados !Fig. 4.9). 

Deve-se ainda acrescentar que foram de valia inúmeros testemunhos 
de antigos moradores de determinadadas localidades, na informação de 
aspectos relacionados à vegetação local. 

DI Operação de campo aérea 

Foi realizada uma operação aérea com a duração de 15 dias, a baixa altura 
(cerca de 100m), seguindo linhas de vôo predeterminadas em escritório. 
Este sobrevôo teve a finalidade de aumentar a precisão dos trabalhos de 
interpretáção preliminar, através da correlação dâ realidade de campo, ob· 
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Fig. 4.9- Mapa de localização dos pontos de coleta de material botânico. Folha SH.22 Porto Alegre e parte das Folhas SH.21 Uruguaiana e 51.22 Lagoa Mirim. 

servada em conjuntos mais amplos e completos, com as imagens de ra
dar, imagens de satélite L.andsat e demais recursos disponíveis. Durante esta 
operação foram tomados diapositivos aéreos oblíquos para posterior aná
lise e discussão das diferentes fisionomias vegetais. 

E) Reinterpretação 

Nesta fase procedeu-se ao reexame das delimitações dos vários ambien
tes ecológicos e das comunidades vegetais traçadas em cada uma das 26 
folhas poliéster, durante a fase de interpretação preliminar, consultando
se todas as novas informações colhidas durante as operações de campo 
terrestres e aérea, indispensáveis à conclusão da etapa de mapeamento. 

Deu-se por concluído o. mapeamento após a união das 26 folhas po
liéster com suas linhas perfeitamente interligadas, na escala 1:250.000, e 
conferidas todas as legendas que identificam as diversas formações. 

Fl Sínteses temáticas 

Com o mapeamento concluído, passou-se à elaboração de uma síntese te
mática relativa a cada Folha interpretada, na qual foram desenvolvidos os 
seguintes itens: caracterização geral; descrição fisionômico-ecológica; con
clusões; e bibliografia. 

G) Preparo do mapa 

As providências finais de prepafi!ção do mapa para envio à Divisão de Pu
blicação, para impressão, foram resumidamente as seguintes: 
- cálculo das superfícies (km2) de todas as áreas mapeadas, de cada Fo
lha, na escala 1:250.000, por meio de planimetragens e pesagens; 
- redução fotográfica das 26 folhas poliéster na escala 1:250.000 para a 
escala de publicação de 1:1.000.000; 
- lançamento das linhas de mapeamento, já na escala 1:1.000.000 sobre 
a base cartográfica (blue-/ine), previamente preparada pela Divisão de Car
tografia do Projeto RADAMBRASIL, também na escala 1:1.000.000; e 
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- confecção de cópias poliéster de blue-/ine, com o tema e legendas já lan
çadas, das quais foram feitas cópias heliográficas para pintura das forma
ções e subformações. 

Estas duas cópias são denominadas bonecas-de-cor e constituíram os 
últimos elementos preparados pela equipe autora para orientar a monta
gem e impressão final do mapa a co'res. 

H) Preparo do relatório técnico 

Nesta última fase do estudo a equipe técnica procurou apresentar o tema 
fitogeografia da área considerada de forma clara e objetiva, tendo em vista 
facilitar ao usuário a compreensão de conceitos e descrições que tentam 
retratar aspectos da natureza vegetal, muitas vezes extremamente 
complexos. 

4.3 - ESTUDO FISIONOMICO-ECOLÚGICO 

4.3.1 - Súmula histórica 

A partir do início do século XIX, a vegetação do território sul-brasileiro tem 
sido objeto de estudo por parte de inúmeros naturalistas, fitogeógrafos e 
botânicos. Em decorrência disto, existe hoje um apreciável acervo de tra
balhos publicados, enfocando os diferentes aspectos das formações ve
getais naturais do Sul do Brasil. 

O primeiro pesquisador a estudar a vegetação do Rio Grande do Sul foi 
o francês Auguste de Saint-Hilaire, que a partir de 1820 percorreu a Planí
cie Costeira, a Campanha Gaúcha, o Planalto das Missões e a Depressão 
Central. Nesta viaQem efetuou inúmeras coletas botânicas para o. Museu 
d'Histoire Naturelle de Paris e descrições fisionômicas relatadas na obra 
"Viagem ao Rio Grande do Sul". 

Após Saint-Hilaire, seguiu-se uma minuciosa e extensa pesquisa efe
tuada por Friederich Sellow, que entre 1823 e 1827 percorreu o Rio Grande 



do Sul coletando e descrevendo numerosas espécies para a "Flora Brasi
liensis" de Martius. 

No final do século passado, entre os anos de 1892 e 1894, C. A. M .-Lind· 
man e G. O. Mal me efetuaram diversas excursões pelos Estados do Rio de 
Janeiro, Rio Grande do Sul e Mato Grosso. O principal trabalho de Lind· 
man foi "A Vegetação no Rio Grande do Sul", que ainda hoje representa 
uma das mais valiosas contribuições ao conhecimento da vegetação des
te estado. Neste trabalho, Lindman faz uma minuciosa descriçã"o fisionô
mica e florística dos ambientes campestres e florestais, enfocando ainda 
as adaptações das plantas às condições do ambiente. 

De 1892 a 1928 o Dr. Herman von lhering, naturalista do Museu Nacio
nal, publicou no anuário do Estado do Rio Grande do Sul a descrição de 
120 espécies de árvores do Estado do Rio Grande do Sul. 

Na primeira metade deste século, inúmeros pesquisadores têm se de
dicado ao estudo da flora do Brasil meridional. K. Emrick e Irmão Teodoro 
Luis (1930) dedicaram-se ao estudo sistemático da vegetação rio-grandense, 
cabendo ao segundo a obra "Flora Analítica da Grande Porto Alegre". · 

Balduino Rambo, a partir de 1931, desenvolveu uma série de trabalhos 
sobre a vegetação do Rio Grande do Sul, apoiado numa intensa coleta de 
mataria: botânico, que hoje forma o maior herbário do estado, com mais 
de 60.000 exsicatas catalogadas. A obra "A Fisionomia do Rio Grande do 
Sul" representa até hoje um dos mais completos e detalhados estudos so
bre recursos naturais no Sul do Brasil. Este minucioso trabalho foi alicer
çado nas inúmeras viagens terrestres por todos os recantos do estado, além 
das observações feitas através de um amplo sobrevôo, que lhe permitiu uma 
visão abrangente da fitofisionomia rio-grandense. 

Os musgos e pteridófitas ·foram intensamente coletados e estudados 
pelo padre Aloizio Sehnem, no período entre 1937 e 1981, resultando des
ses anos de pesquisa a mais completa coleção de fetos e musgos do Brasil. 

Alarich Schultz (1939-1960) dedicou-se ao estudo da Botânica Sistemá
tica, com citações de espécies da flora rio-grandense. Também elaborou 
um trabalho com os nomes científicos e populares das plantas do Rio Grande 
do Sul. 

Raulino Reitz, atual diretor do Herbário Barbosa Rodrigues, desde 1935 
vem se empenhando no estudo da flora catarinense. Ao longo desses anos, 
com base numa ampla coleta botânica, elaborou inúmeros trabalhos so
bre a vegetação de áreas específicas no sul do estado catarinense. 

H. P. Veloso, em 1949, efetuou estudos da vegetação litorânea e da Flo
resta Ombrófila Densa, no Estado de Santa Catarina, com ênfase especial 
ao estudo das epífitas. 

A partir de 1949, R. M. Klein vem desenvolvendo intensas pesquisas 
sobre fitossociologia nos Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina 
e Paraná, sendo um dos responsáveis pela formação e manutenção da pre
ciosa coleção botânica representada pelo Herbário Barbosa Rodrigues de 
ltajaí, do qual é curador. Entre os inúmeros trabalhos de sua autoria, alguns 
são específicos de áreas abrangidas pelas Folhas em estudo. 

Nos últimos anos, J. R. Mattos tem efetuado estudos sobre a vegeta
ção sul-brasileira, com ênfase para os trabalhos "O pinheiro brasileiro" (1972), 
"Palmeiras do Rio Grande do Sul" (1977) e "Contribuição ao estudo do 
pinho-bravo- Podocarpus lambertii KL., no Sul do Brasil" (1979). 

Além dos pesquisadores citados, outros efetuaram estudos da vegeta
ção sul-brasileira. Estes trabalhos, no entanto, são de menor abrangência 
e/ou de difícil consulta. 

Diversas entidades públicas e privadas se dedicam ao permanente es
tudo e pesquisa da vegetação sul-brasileira, destacando-se dentre elas a 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Universidade Federal de Santa 
Maria, a Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul, o Herbário Barbo
sa Rodrigues de ltajaí, a Secretaria da Agricultura do Rio Grande do Sul, 
a SUDESUL e a EMBRAPA. 

Inúmeros mapas foram publicados, em escalas diversas e em diferen
tes níveis de detalhamento, mostrando a distribuição da vegetação no Sul 
do Brasil. Destes mapas merecem citação "Á Vegetação no Rio Grande do 
Sul"- Lindman, C. A. M. (1906), "Phytogeographia do Brasil"- Sam
paio, A. J. de (1938), "Zonas Brasileiras de Vegetação" - Conselho Na
cional de Geografia (1935), "Atlas Geográfico de Santa Catarina"- Mon
teiro, C. A. F. (1958), "Mapa de Vegetação"- IBGE (1970); "Mapa deVe
getação e Uso Cla Terra do RS" - C E MAPA (1972) e "Vegetação Atual da 
Região Sul"- SUDESUL (1978). Em 1978, R. M. Klein publicou o Mapa 
Fitogeográfico do Estado de Santa Catarina na escala 1:1.000.000 com a 
cobertura original do estado. 

4.3.2 - Chave de classificação fisionômico-ecológica 

4.3.2.1 - Legenda das formações (escala 1:1.000.000) 

A) Regiões fitoecológicas 

I. Savana (Campos) 
a) Arbórea Aberta 

1. Com floresta-de-galeria 
b) Parque 

1. Com floresta-de-galeria 
c) Gramíneo-Lenhosa 

1. Com floresta-de-galeria 
11. Estepe (Campanha) 
a) Parque 

1. Sem floresta-de-galeria 
b) Gramíneo-Lenhosa 

1. Com floresta-de-galeria 
111. Savana Estépica (Campanha) 
a) Arbórea Aberta 

1. Com floresta-de-galeria 
b) Parque 

1. Com floresta-de-galeria 
c) Gramíneo-Lenhosa 

1. Com floresta-de-galeria 
IV. Floresta Ombrófila Densa 
a) Floresta das Terras Baixas 
b) Floresta Submontana 
c) Floresta Montana 
V. Floresta Estacionai Semidecidual 
a) Floresta Aluvial 
b) Floresta das Terras Baixas 
c) Floresta Submontana 
d) Floresta Montana 
VI. Floresta Estacionai Decidual 
a) Floresta Aluvial 
b) Floresta Submontana 
Vil. Floresta Ombrófila Mista 
a) Floresta Submontana 
b) Floresta Montana 
c) Floresta Alto-Montana 

B) Áreas das Formações Pioneiras 
I. Áreas Azonais de Influência Marinha 

(Restinga) 
a) Arbórea 
b) Herbácea 
11. Áreas Azonais de Influência Fluvial 
a) Arbustiva 

1. Sem palmeiras 
b) Herbácea 

1. Sem palmeiras 

C) Áreas de Tensão Ecológica 
I. Contatos 
a) Savana/Estepe 

1. Encrave 
b) Savana/ Floresta Estacionai 

1. Encrave 
c) Savana/Savana Estépica 

1. Encrave 

d) Floresta Ombrófila/Restinga 
1. Encrave 

D) Áreas Antrópicas 
I. Vegetação Florestal Secundária 
a) Sem palmeiras 
11. Atividades Agrícolas 
a) Reflorestamento 

1. Eucalipto 
2. Pinheiro 
3. Acácia 

b) Agricultura 
1. Culturas cíclicas 

c) Pastagens 

s 

Saf 

Spf 
Sg 
Sgf 
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Eg 
.Egf 
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Tgf 
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Formação dominante 

Vss 

R e 
Rp 
R a 
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Ap 
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4.3.2.2 - Mapeamento fitogeográfico 

O mapeamento fitogeográfico é fundamentado no Sistema Ecológico da 
Vegetação Brasileira, proposto pelo Projeto RADAMBRASIL, que tem como 
unidade de mapeamento a formâção. Este sistema baseia-se nos concei
tos de Grisebach (1872) posteriormente modificados por Ellenberg & 
Mueller-D'ombois 11965/6), que introduziram o conceito fisionômico
ecológico das formas de vida, subdividindo a formação de acordo com uma 
ordem hierárquica. 

Devido às escalas regionais utilizadas pelo Projeto RADAMBRASIL 
(1 :250.000 e 1 :1.000.000), com base em Sensoriamento remoto - imagens 
de radar com auxílio de outros sensores - o mapeamento é fisionômico, 
implicando uma fitoecologia de formação delimitada pelos ambientes re
gionais. No sistema de classificação adotado, as regiões fitoecológicas apre
sentam uma acentuada analogia com as regiões florísticas de Drude (1889), 
que dividiu os endemísmos da Terra em zonas com impérios, a nível de fa
mílias, sendo estas subdivididas em regiões, a nível de gêneros, e em do
mínios, a nível de espécies locais. 

Assim, a região fitoecológica é uma área de florística típica, com for
mas biológicas características, submetida a um mesmo clima, podendo 
ocorrer em litologias variadas, porém com relevo bem demarcado. 

Dentro do Sistema de Classificação da Vegetação Brasileira temos pa
ra a Folha SH .22 Porto Alegre e parte das Folhas SH .21 Uruguaia na e Sl.22 
Lagoa Mirim a seqüência natural que se encontra no quadro a seguir. 

Classe de formação Grupo de formação Formação Subformação 

Arbórea Aberta Com floresta-de-galeria 

Savana I Campos) Xeromorfa Parque Com floresta-de-galeria 
Sem floresta-de-galeria 

Gramíneo~Lenhosa Com floresta-de-galeria 

Estepe !Campanha) Xerófíta Parque Sem floresta-de-galeria 
Gramineo-Lenhosa Com floresta-de-galeria 

Savana Estépica Arbórea Aberta Com floresta-de-gaferia 
!Campanha) Xeromorfa Parque Com floresta-de-galeria 

Gramíneo-Lenhosa Com floresta-de-galeria 

Floresta Ombrófila Terras Baixas -
Oensa 

Higrófita Submontana -
Monta na -

Floresta Estaciona1 Aluvial -
Semidecidual 

Hidrólita-xerólita Terras Baixas -
Submontana -

Floresta Estacionai Aluvial -
Deddual 

Hidrófita-xerófita 

Submontana -
Floresta Ombrófila Submontana -
Mista Higrólita Monta na -

Alto-Monta na -

Na classificação da vegetação brasileira (Zona Neotropical) utiliza-se uma 
legenda aberta, formulada por Veloso et alii (19751, que permite a inclusão 
de novas feições surgidas à medida que avança o mapeamento da vegeta
ção no território brasileiro. Esta legenda é formada por letras, sendo a ini
cial, sempre maiúscula, correspondente à região fitoecológica, e as sub
seqüentes, minúsculas, correspondentes às formações e subformações. 

Nas áreas de interpenetração entre duas regiões fitoecológicas (Áreas 
de Tensão), onde não é possível a individualização das mesmas, devido ao 
contato entre formações que se misturam, utiliza-se outro recurso de re· 
presentação gráfica, associando-se as iniciais maiúsculas, que represen
tam as respectivas classes de formação contactantes, seguidas, no caso 
de encrave, de uma letra minúscula (c). 

Porém, para as áreas de encraves, por ser possível a determinação das 
formações e I ou subformações dominantes, em escalas menores, a legenda 
é representada sob a forma de fração, sendo o numerador indicativo das 
classes de formação e o denominador das formações e I ou subformações. 

Concluídas as etapas de interpretação de imagens de radar, observa
ções e coletas de campo e reinterpretação, relatadas na se'ção 4.2 -
Método de trabalho, inicia-se a fase de elaboração do mapa final. 

Inicialmente, faz-se a integração dos ambientes delimitados e a redu
ção para a escala de publicação (1:1.000.000), sendo o tema então lança
do na base cartográfica em bfue-fíne. 

Posteriormente, elaboram-se dois mapas básicos distintos, um de sub
formações e antropismo (ornamentos! e outro de regiões, com suas for-

552/VEGETAÇÃO 

mações residuais (cores). O mapa de subformações e antropismo espelha 
os tipos de cobertura atual, enquanto que o de regiões e de formações de
limita as áreas pretéritas e o que sobrou da devastação. Da superposição destes 
dois mapas resulta o mapa da vegetação das Folhas em publicação. 

No mapa publicado, as regiões fitoecológicas possuem cores próprias, 
enquanto que as formações são representadas por nuanças dessas cores, 
sendo as subformações e Áreas Antrópicas caracterizadas por ornamen
tos e letras-símbolo. 

As áreas de contato, sob a forma de encraves, são representadas pela 
cor da formação dominante, sendo os ornamentos definidos pela cor ver
melha e, sob a forma de ecotono, por uma cor própria. 

Considerando-se a metodologia de execução, a escala de publicação 
adotada pelo Projeto RADAMBRASIL e as informações básicas nele con
tidas, o Mapa de Vegetação atende aos objetivos propostos, que se cons
tituem em servir de subsídio para o planejamento a nível regional. 

4.3.3 - Zonação geobotânica 

A zonação geobotâllica da Folha SH .22 Porto Alegre e parte das Folhas 
SH.21 Uruguaiana e 51.22 Lagoa Mirim (Fig. 4.10) consiste na representa
ção gráfica da organização e inter-relação entre as diferentes formações 
naturais. 

A distribuição das formações vegetais é determinada pelos parâmetros 
básicos dos ambientes representados pelo paleoclima, clima hodierno (pe
ríodo ombrotérmíco), litologia, relevo, pedogênese e vegetação. 

4.3.4 ·- Regiões fitoecológicas 

Na érea abrangida pela Folha SH.22 Porto Alegre e parte das Folhas SH .21 
Uruguaiana e 51.22 Lagoa Mirim foram delimitadas, com base na inter
relação entre a vegetação e os gradientes ecológicos fundamentais, as se
guintes regiões fitoecológicas: Savana, Estepe, Savana Estépica, Flores
ta Ombrófila Densa, Floresta Ombrófila Mista, Floresta Estacionai Semi
decidual e Floresta Estacionai Decidual. 

4.3.4.1 - Região da Savana (Campos) 

O termo savana é antigo e originário da América do Sul, provavelmente uti
lizado para designar formações graminosas mais ou menos ricas em árvo
res e arbustos. Foi empregado pela primeira vez por Oviedo, eni 1535, para 
os lhanos da Venezuela. Mais tarde, no entanto, foi Humboldt (1806) que 
o introduziu no vocabulário fitogeográfico. Muitos autores posteriormen
te viriam a utilizar o termo savana, como Drude (1890), Chevalier (1962), 
Lanjouw (1936), Trochain (1951 e 1954) e Aubreville (1956), após longos anos 
em desuso pelos fitogeógrafos ISchnell, 1971). 

Lindman {1906), estudando a vegetação campestre do Rio Grande do 
Sul, justifica por que adotou a denominação campos em seu trabalho: "Em 
Ioga r do nome "Savanna", que nunca se ouve no Brasil, nem no Paraguay, 
Uruguay ou Argentina, e que pertence a uma região pequena (Guyana),. 
uso, como toda a população indígena, o nome de "campos" que me pare
ce preferível na geographia botânica. Sigo neste ponto os auctores dina
marquezes. Os auctores allemães muitas vezes germanisam esta palavra 
para "Kamp"." 

A partir de 1975, a Equipe de Vegetação do Projeto RADAMBRASlL 
passou a adotar o termo Savana como sinônimo de Cerrado, em suas vá
rias formações (cerradão, campo cerrado, parque e campo). Por extensão, 
passou a denominar igualmente Savana as várias formações campestres 
originais nas âreas tropicais e subtropicais da Zona Neotropical, intercala
das por pequenas plantas fenhosas até arbóreas, até então denominadas, 
pela maioria dos fitogeógrafos nacionais, campos. 

A Savana, como a entende o Projeto RADAMBRASIL, ocorre em am
bientes caracterizados pelas seguintes condições: 
- clima estacionai; 
- solos rasos ou arenosos lixiviados; 
- relevo geralmente aplainado; 
- pedogênese férrica (solos dístróficos ou âficos); e 
- vegetação gramíneo-lenhosa. 

Com respeito à origem dos campos encontrados na área estudada; exis
tem várias teorias que não chegam a resultados concordantes, razão pela 
qual não são discutidas no presente relatório. 

A Região da Savana, ora estudada, possui uma superfície de 94.749 
km2, a maior da área-alvo deste estudo, e está situada desde as mais altas 
altitudes, de até 1.800 m, no Planalto das Araucârias, até as mais baixas, 
com menos de 100m, na Depressão Central Gaúcha. Da superfície total 



V E G E T A,Ç À O O M B R Ó F I L A 
(O a 5 meses frios) 

FLORESTA OMBRÓFILA DENSA 

(O a :30 dias frios ) 

clima tropical azonal 

Plano' c i e Costeira 

Serra Gera I 

(Pré- Combriono, Paleozóico, 

Mesozóico e Quaternário) 

FLORESTA OMBRÓFILA MISTA 

( 90 o 150 di os· frios) 

clima subtropical zonol 

Pl o no I to dos Araucárias 

Planalto das Missões 

(Mesozóico) 

TENSÃO ECOLÓGICA 

Relevo di ssecodo-Relevo conservado 

Solo Litólico distrófico 

Latossolo distrÓfico 

TENSÃO ECOLÓGICA 

Relevo conservado 

TENSÃO ECOLÓGICA 

Relevo conservado 

Associação de solos cól"cicos e férricos Latossolo distróf i co 

Litólica distrófico 

~ t.__ __ _ ~--------~t t___, 
r------~-+---------'t i 

FLORESTA ESTACIONAL SAVANA ESTEPE SAVANA ESTÉPICA 

-60 o 150 dias frios -60 a 210 di os frios -90 a 120 dlos frios -90 o 120 dias frios 

- sem período seco -sem período seco -curto período de déficit -curto período de déficit 

(solos distrÓficos) (solos férri c os) hÍdric·o hídrico 

t (solas cólcicos) (solos distrÓficos) 

i 
VEGETAÇÃO ESTACIONAL 

( 2 o 7 meses frios ) 

clima subtropical zonal 
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citada, 21,07%, ou seja, 19.968 km2, são cobertos por cultivos agrícolas 
e pastagens plantadas. 

No Planalto das Araucárias esta região desenvolve-se tanto em áreas 
de relevo aplainado como dissecado, predominantemente sobre Cambis
solos, Latossolos e Terra Bruna Estruturada; distróficos, derivados de ro
chas efusivas ácidas e básicas do Juracretáceo (Fig. 4.11). 

No Planalto das Missões, situa-se em áreas de relevo suave ondulado 
a ondulado, constituído por um conjunto de elevações longas, formando 
entre si depressões fechadas, onde ocorrem, em grande parte, latossolos 
e Podzólicos, distróficos, profundos, desenvolvidos a partir de basaltos e 
efusivas ácidas do Juracretáceo, e arenitos da Formação Tupanciretã, per
tencentes ao Terciário. 

A 

LATOS SOLO 

No Planalto Sul-Rio-Grandense ocupa área de relevo aplainado e dis
secado, em altitudes até pouco superiores a 400 m, caracterizadas por so
los Litólicos, distróficos e eutróficos, rasos, bem como solos Podzólicos, 
onde predominam granitos e gnaisses do Pré-Cambriano (Fig. 4.12). 

Na Depressão Central Gaúcha a Savana está localizada sobre terrenos 
suave ondulados a ondulados, em altitudes máximas de 300m, onde ocor
rem solos Podzólicos, distróficos e eu tráficos, profundos, entremeados por 
depressões a baciadas do terreno. Os solos derivam de rochas sedimenta
res de idade variável desde o Permiano até o Jurássico, ocorrendo, subsi
diariamente, rochas graníticas e sedimentares do Pré-Cambriano e do Cam
broordoviciano, respectivamente. 

B 

CAMBISSOLO E LITÓLICO 

JURACRETÁCEO 

Fig. 4.11 - Perfil esquemático das áreas de Savana no Planalto das Araucárias. A - Savana Gramíneo·L..enhosa com floresta-de-galeria; 8 - Savana Parque com floresta-de-galeria. 
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Fig. 4.12- Perfil esquemático das áreas de Savana no Planalto Sul-Rio-Grandense e Depressão Central Gaúcha. A- Savana Parque; B- Savana Gramineo-Lenhosa com floresta-de-galeria; C - Savana 
Gramíneo-Lenhosa. 

A Savana apresenta vasta distribuição geográfica, razão pela qual faz 
limites com todos os tipos de vegetação existentes na área estudada (Fig. 
4.13). 

Com referência ao clima, esta vegetação, face à sua extensa área de dis
persão, desenvolve-se tanto em condições ombrófilas como estacionais, 
neste último caso em função do frio. 

Lindman (1906) analisa o clima como fator de influência no desenvolvi
mento da vegetação campestre: "Acontece então, muitas vezes, que se pre
sencia o caso que, mesmo em clima de matta virgem, não há matta virgem 
si o solo não a possibilita; igualmente vêem-se no sul do Brasil mattas altas 
no auge do seu desenvolvimento rodeadas de campos com um solo tão 
bom e profundo como no terreno da matta. E isso é applicável não somen
te às mattas de anteparo ao pé d'água como também aos capões altos e 
sombrios nas vertentes seccas do terreno ondulado do planalto. Pode-se, 
muitas vezes, perguntar: si o clima do Rio Grande é favorável à ítegetàção 
florestal, por que cessam as mattas, bruscamente limitadas, apezar de que 
nem o clima nem o solo a impedem ?" E dá a resposta à sua indagação, mais 
adiante: "Para a solução deste enigma fica-se quasi reduzido a admittir que 
a vegetação nestas regiões de mistura do Brasil do sul ainda se acha n'um 
estado preparatório, que os campos ainda em grande parte vegetam n'um 
"clima florestal" moderado, até que a rede das mattas ao longo dos cursos 
d'água tenham tempo para estender-se sobre uma área do paíz (si a inter
venção humana não o impedir), influindo sobre a qualidade do terreno e 
exercendo também alguma influência sobre o augmento da precipitação, 
obrigando o vento marítimo a não passar mais por cima do terreno sem matta 
como um alizeo secco, mas deixar ali a sua umidade". 

Rambo (1956a), referindo-se ao estudo fitogeográfico do Planalto Sul
Rio-Grandense, estabelece: "Quanto ao fator climático, ela (Serra do Su
deste) pertence à formação do mato; mas no compromisso entre clima e 
solo, o clima levou a pior, de maneira que de fato predomina o campo prin
cipalmente devido ao fator edáfico". 

Ainda referindo-se ao clima da Savana, Rambo (1956al, baseando-se 
nas hipóteses de Schimper (1898) e Lindman (1906), afirma: "Grande par
te dos campos são relitos dum clima mais seco, hoje lentamente sujeitos 
à invasão da selva pluvial e do pinhal". 

A fitofisionomia da Savana é consideravelmente variável, como bem 
descreve Lindman (1906), que visitou inúmeras áreas campestres, numa épo
ca em que havia reduzida atividade antrópica: "Mas os campos do Rio Gran
de, pelo que pude ver, nunca são exclusivamente campos arbustivos, pra
dos, pastagens, gramados, esteppes ou, em outros termos, nunca são com
pletamente destituídos de llrvores. Seria certamente difficil encontrar uma 
só milha quadrada em que não entrasse na paisagem um grupo de árvores 
ou uma parte.florestal". 
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As formas biológicas predominantes na Savana são hemicriptófitas, geó
fitas, caméfitas e raras terófitas, representadas, na sua maioria, por espé
cies das famílias das gramíneas, ciperáceas, compostas, leguminosas e ver
benáceas. As fanerófitas, representadas por espécies lenhosas, podem estar 
presentes em maior ou menor quantidade, constituindo elemento de ca
racterização das formações. 

De acordo com o Sistema de Classificação Fitogeográfico adotado, esta 
região fitoecológica apresenta-se dividida em três formações, determina
das por parâmetros fitofisionômicos: Savana Arbórea Aberta; Savana Par
que; e Savana Gramíneo-L.enhosa. 

As características fisionômico-ecológicas de cada formação são as 
seguintes: 

A) Savana Arbórea Aberta 

Esta formação localiza-se no Planalto Sul-Rio-Grandense, mais precisamen
te nos municípios gaúchos de Piratini, Pinheiro Machado e Erval. A área 
de vegetação original, ainda conservada, é de 5.695 km2. 

Ocupa áreas de relevo ondulado a forte ondulado, caracterizadas pela 
ocorrência do solos Litólicos e Podzólicos, distróficos, rasos e mediana mente 
profundos, onde predominam granitos, gnaisses, arenitos e xistos do Pré
Cambriano, bem como arenitos do período Cambroordoviciano. 

Fitofisionomicamente a Savana Arbórea Aberta caracteriza-se por apre
sentar dois estratos distintos: um herbáceo e outro arbóreo. 

O estrato herbáceo é composto principalmente pot gramíneas cespi
tosas, hemicriptófitas, como: Erianthus sp. (macega). Andropogon latera
lis (capim-caninha), Aristida pallens (barba-de-bode) e por inúmeras rizo
matosas, destacando-se: Paspalum notatum (grama-forquilha) eAxonopus 
compressus (grama-tapete-de-folha-larga), havendo poucas leguminosas 
e ciperáceas. 

O estrato arbóreo remanescente estudado é caracterizado por faneró
fitas xeromorfas perenifoliadas de pequeno porte, as quais apresentam a 
copa relativamente bem desenvolvida e com folhas quase sempre coriá
ceas. Entre as arvoretas que se encontram distribuídas de forma esparsa 
nas áreas aplainadas ou agrupadas nas áreas mais dissecadas, ben1 como 
formando pequenas florestas-de-galeria, podem-se citar: Seu tia buxifolia 
(coronilha), Sebastiania klotzschiana (branquilho), Podocarpus lambertii 
(pinheiro-bravo), Berberis laurina (são-joão), Lithraea brasiliensis (bugrei
ro), Schinus lentiscifolius (aroeira-cinzenta), Allophylus edulis (chal-chal) 
e Eugenia uniflora (pitanga). 

Como subarbustos (caméfitas) de mais ampla dispersão pela Savana 
Arbórea Aberta encontram-se: Baccharis spp. e Heterotalamus sp. (alecrim), 
bem como Eryngium horridum (caraguatá), que é muito freqüente, porém 
de distribuição irregular. Tudo indica que nestas áreas há ocorrência de um 



disclímax, pois as duas espécies retromencionadas são extraordinariamen-
te favorecidas pela queima. · 

O Eupatorium sp. (chirca) é freqüentemente encontrado nestas áreas, 
tornando-se, sem dúvida, a caméfita mais importante destas áreas, onde 
forma densos e quase fechados agrupamentos, dando um aspecto de cor 
marrom à Savana. · 

Parte desta Savana, com uma superfície de 151 km2 de extensão, 
encontra-se na serra do Tabuleiro, localizada entre os rios Santa Maria, Ca
maquã e Vacacaí. Nesta área, caracteriza-se fitofisionomicamente por apre
sentar uma constante interpenetração de partes gramíneo-lenhosas com 
partes arbóreas. A vegetação arbórea (fanerofítica). com distribuição de
terminada pela rede de drenagem, reveste, de forma densa, os fundos dos 
vales formando galerias com as seguintes espécies: Parapiptadenia rigida 
(angico), Patagonula americana (guajuvira), Luehea divaricata (açoita
cavalo), Pouteria salicifolia ( sarandi ), Sebastiania klotzschiana ( branquilho) 
e outras. 

Apresenta, nas encostas, cobertura arbórea aberta, revestindo um ta
pete gramíneo-lenhoso, constituído por espécies características da Sava
na, onde predominam Scutia buxifolia ( coronilha). Celtis tala ( taleiro ), Li
thraea brasiliensis ( bugreiro), Schinus moi/e (aroeira-salsa ) , Schinus lentisci
folius (aroeira='cinzenta). 

Na constituição do tapete herbáceo predominam gramíneas rizomatosas 
e cespitosas, idênticas às das áreas anteriormente citadas, bem como com
postas e umbelíferas. 

A ação antrópica nas áreas da Savana Arbórea Aberta é representada, 
em quase sua totalidade, pela pecuária, utilizando-se das espécies grami
nosas existentes. 

A agricultura é pouco representativa nestas áreas, devido à freqüente 
ocorrência de afloramentos rochosos e o solo apresentar-se raso, inadequado 
aos cultivos agrícolas. 

B) Savana Parque 

Esta formação está localizada em duas diferentes áreas, sendo uma na ba
cia do rio Pelotas e do rio das Antas, no Planalto das Araucárias, e outra 
no Planalto Sul-Rio-Grandense. A superfície de vegetação original, ainda 
conservada, é de 14.810 km2. 

Caracteriza-se por apresentar um estrato herbáceo constituído basica
mente por gramíneas cespitosas e, em menor escala, rizomatosas, sobre 
o qual estão distribuídas, de forma isolada ou pouco agrupada, espécies 
arbóreas e grupos de arvoretas, sob a forma de parque, juntamente com 
florestas-de-galeria, ao longo dos cursos de água. 

As comunidades situadas no Planalto das Araucárias, em altitudes su
periores a 1.000 m, recobrem Cambissolos e Terra Bruna Estruturada, deri
vados de basaltos, em áreas de relevo ondulado a forte ondulado. A maior 
parte desta vegetação desenvolve-se em território catarinense, ao norte do 
rio Pelotas, onde o tapete herbáceo (hemicriptofítico) é constituído, em 50 
a 60%, por Andropogon lateralis (capim-caninha), acompanhada por ou
tras espécies cespitosas e rizomatosas. Em meio ao estrato graminoso 
acham-se distribuídos exemplares de Araucaria angustifolia (pinheiro), iso
lados ou agrupados, de forma esparsa, juntamente com capões e florestas
de-galeria, cuja çomposição florística é semelhante à da Floresta Ombró
fila Mista: Araucaria angustifolia (pinheiro), 81epharocalix salicifolius (mur
ta), Matayba elaeagnoides (camboatá-branco), Campomanesia xanthocarpa 
(guabirobeira), l/ex theezans (congonha) e outras. Dirigindo-se do rio lava
Tudo para leste, há um gradativo aumento de capões e florestas-de-galeria 
que, aos poucos, coalescem a partir das encostas dos morros e vales pro
fundos e abruptos, até o ponto de constituírem-se em regular extensão da 
Floresta Ombrófila Mista. 

A ação antrópica está presente nestas áreas descritas, principalmente 
através da pecuária, que utiliza a vegetação graminosa nativa como pasta
gem para o gado. Nesta atividade o fogo é utilizado regularmente na elimi
nação da folhagem seca da vegetação herbácea, com vistas à rebrota an
tecipada das gramíneas: As queimadas juntamente com O· contínuo pas
toreio do gado constituem fatores da modificação da composição florísti
ca do estrato herbáceo. 

A outra parte da Savana Parque está situada no Planalto Sul-Rio
Grandense, em áreas de relevo forte ondulado até montanhoso, onde pre
dominam solos litólicos e Podzólicos, distróficos, pouco profundos, com 
afloramentos rochosos, muito susceptíveis à erosão, face ao relevo e à textura 
superficial leve dos solos. Estes solos são derivados de granitos, gnaisses, 
arenitos e xistos do período Pré-Cambriano. 

A vegetação original, ainda conservada, é caracterizada pela existên
cia de um estrato herbáceo constituído, basicamente, por gramíneas ces-

pitosas e, em menor escala, rizomatosas, sobre o qual encontram-se dis
tribuídos, de forma isolada ou pouco agrupada, espécies arbóreas e gru
pos de arvoretas. 

Esta fitofisionomía é consideravelmente desuniforme, ora predominando 
longos trechos com raros exemplares arbóreos ou grupos de arvoretas, ora 
trechos densamente povoados, junto a agrupamentos mais ou menos ex
tensos de floresta, situados nas encostas dos morros e junto aos cursos 
de água, formando galerias. 

Rambo (1956a) confere aos fatores edáficos a grande diversidade de co
munidades vegetais nestas áreas, chegando a afirmar que, onde o solo per
mite, por exigência do clima, ocorre a "floresta subtropical". 

A composição florística desta vegetação foi alterada desde a época do 
povoamento das áreas campestres, por volta de 1800, primeiramente pela 
atividade pastoril e mais tarde pelos cultivos agrícolas, nos locais de solos 
mais profundos e férteis. A bibliografia consultada, mais antiga, da flora 
desta parte do Rio Grande do Sul, não se refere à provável composição bo
tânica que vigorava na área, antes da interferência humana. Informações 
verbais de moradores antigos na área dão conta de que há mais de 50 anos 
os campos em geral eram mais "limpos", isto é, havia menos grupos de 
arvoretas (microfanerófitas) e menor quantidade de vassourais (caméfitas), 
hoje em dia muito freqüêntes. 

Atualmente o estrato herbáceo (gramíneo-lenhoso) desta Savana é for
mado, em sua maior parte, por espécies rizomatosas ( hemicriptófitas), com 
predomínio do gênero Paspalum, em muitos locais invadido por 8accharis 
spp. (carquejas e vassouras), Senecio brasiliensis (maria-mole), Eryngium 
horridum (caraguatá), Vernonia nudiflora (alecrim-do-campo), que prova
velmente aumentaram sua dispersão face à ação antrópica aí desenvolvida. 

As espécies arbóreas ainda encontradiças apresentam dispersão, dis
tribuição e freqüência irregulares, sendo muito comuns Schinus moi/e 
(aroeira-salsa), Scutia buxifolia (coronilha), Celtis tala (taleira) e Schinus poly
gamus (molho). Como ocorrência localizada, encontram-se 8utia cf. erios
pata (butiazeiro). formando concentrações ao sul da cidade de Butiá (RS), 
bem como Podocarpus lambertii (pinheirinho-bravo). muito freqüente nas 
áreas conservadas do Planalto Sul-Rio-Grandense. Os grupos de arvore
tas são constituídos por várias espécies, com o aspecto de uma única planta 
baixa, mas bem desenvolvida, onde ocorrem Guettarda uruguensis (velu
dinho), Eugenia uniflora (pitangueira), Chrysophyllum marginatum (aguaí), 
Coçcoloba cordifolia (pau-de-junta), Helietta longifoliata (canela-de-veado) 
e outras. Nas florestas-de-galeria predominam elementos típicos da Flo
resta Estacionai Semidecidual, como Leuhea divaricata (açoita-cavalo), Pa
tagonula americana (guajuvira), Parapiptadenia rigida (angico-vermelho), 
Allophyl/us edulis (chal-chal) e outras, juntamente com espécies caracte
rísticas de florestas-de-galeria, como Salix humboldtiana (salseiro), Sebas
tiania klotzschiana ( branquilho ), Myrciaria tenella ( cambuim ), 81epharoca
lix salicifolius (murta), além de outras. 

C) Savana Gramíneo-L.enhosa 

A formação Gramíneo-L.enhosa é a mais extensa da Região da Savana, com 
54.279 km2, e está distribuída por toda a área estudada. 

Fitofisionomicamente é caracterizada por um tapete herbáceo, com pre
domínio de gramíneas, onde se encontra distribuído regular número de plan
tas lenhosas, principalmente arbustos e árvores, ora isolados, ora sob a for
ma de capões, acompanhados ou não por florestas-de-galeria ao longo dos 
cursos de água. 

lindman (1906) classificou os campos que estudou no Rio Grande do 
Sul, como de três tipos, com as seguintes características: 
- campos gramados: compostos por espécies rizomatosas, entre as quais 
se destacava Paspalum notatum (grama-foquilha), formando densos tapetes 
verdes; 
- campos paleáceos: ocupavam extensas áreas, onde predominavam as 
gramíneas cespitosas, como Elyonurus adustus (capim-limão), Erianthus 
angustifolius (macega-estaladeira), Schyzachyrium spathiflorum (macega
vermelha) e Aristida pallens (barba-de-bode), entre outras; e 
- campos subarbustivos: continham, além do tapete graminoso, espé
cies de maior porte, quase arbustivas. como Macrosiphonia spp., Petunia 
nyctaginiflora, Solidago microglossa (erva-lanceta), 8accharis genistelloi
des (carqueja) e muitas outras. 

A ma1or parte destes campos, compostos por espécies em geral duras 
e grosseiras, já no século passado era queimada regularmente, como bem 
atestou Saint-Hilaire (1939), com o objetivo de eliminar as partes não co
mestíveis e promover a rebrotação, apetecida pelo gado. Este manejo das 
pastagens nativas foi responsável pela eliminação de grande parte das gra
míneas cespitosas, que aos poucos foram sendo substituídas pelas espé-
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cies rizomatosas (geófitas), resistentes ao pisoteio e ao fogo, por apresen
tarem colmo subterrâneo (rizoma), além de serem mais palatãveis (Araú·
jo, 1971). 

Por outro lado, a pecuãria e o fogo, juntamente com a mobilização do 
solo para os cultivos agrícolas, são também responsáveis pela intensa re
produção e disseminação das chamadas plantas invasoras da agropecuá
ria, como Baccharis spp. (carquejas e vassouras), Eryngium horridum (ca
raguatã), Pteridium aquilinum (samambaia-das-taperas), Vernonia nudiflora 
(alecrim-do-campo). Senecio brasiliensis (maria-mole), além de outras. 

Em face da existência de variadas comunidades gramíneo-lenhosas, suas 
características serão descritas separadamente. 

I. Savana Gramíneo-L..enhosa sem floresta-de-galeria 

Parte desta subformação estã localizada na Depressão Central Gaúcha, em 
ãrcas de relevo suave ondulado, na margem esquerda do rio lbicuí-Mirim, 
bem como entre os rios lbicuí da Cruz e Santa Maria. Outra parte encontra-se 
no Planalto Sul-Rio-Grandense, em ãreas de relevo ondulado, solos Litóli
cos, entre as cidades de Bagé e lavras do Sul, até pouco ao norte desta 
última. A superfície total ocupada é de 6.589 km2. 

Caracteriza-se por apresentar apenas a cobertura vegetal herbãcea, onde 
predomina Andropogon lateralis (capim-caninha), acompanhada por ou
tras gramíneas, ciperáceas, rubiãceas, umbelíferas e leguminosas. 

Rambo (1956a) assim se refere ao divisor de águas entre os rios Vaca caí 
e lbicuí: "Ali as coxilhas baixas, sem direção determinada, cobertas de cam
po limpo, rasgadas por valos aqüíferos sem galeria, separados por depres
sões úmidas e pantanosas, dominam o aspecto da região" 

Nos locais de intenso pastoreio pelo gado há um acentuado aumento 
de gramíneas rizomatosas, especialmente Paspalum notatum (grama
forquilha). Em solos degradados é comum a presença de esparsas áreas 
cobertas pela hemicriptófita Aristida pal/ens (barba-de-bode). 

11. Savana Gramíneo-L..enhosa com floresta-de-galeria 

Esta subformação, com 47.690 km2 de extensão, acha-se amplamente dis
tribuída sob diferentes condições ambientais, que são as principais respon
savéis pela variada composição florística e fitofisionomia encontradas. 

No Planalto das Araucárias, a Savana desenvolve-se em altitudes su
periores a 800 m acima do nível do mar, tanto em áreas de relevo ondulado 
como forte ondulado, na sua maior parte sobre Cambissolos, L.atossolos 
e solos Litólicos, distróficos, rasos, derivados de rochas efusivas ácidas e 
básicas. Nos chamados "campos de Soledade" ocorrem solos Podzólicos 
e Litólicos, distróficos, em áreas de relevo suave ondulado a ondulado. 

Nestes locªis a cobertura herbácea original era e, em extensos trechos, 
ainda é constituída por gramíneas cespitosas (hemicriptófitas), onde pre
dominaAndropogon lateralis (capim-caninha). perfazendo 50% a 60% de 
freqüência, acompanhada por outras espécies menos expressivas, dos gê
neros Andropogon, Paspalum, Panicum, Axonopus, Seta ria, bem como por 
espécies das famílias compostas, ciperáceas, leguminosas e algumas outras. 

Nos locais mais úmidos e ao longo dos banhados, a composição florís
tica muda consideravelmente, predominando Andropogon condensatus, jun
to com ciperáceas dos gêneros Cyperus e Rhynchospora, juncáceas, xiri
dáceas, orquidáceas e outras (Rambo, 1949b). 

Junto à borda dos taimbés ocorrem turfeiras, onde predominam espé
cies de musgos do gênero Sphagnum e samambaias do gênero Polypodium, 
geralmente recobertos por densa vegetação de gramíneas e ciperáceas. 

A vegetação arbórea é constituída por exemplares de Araucaria angus
tifolia (pinheiro), isolados ou em agrupamentos puros, bem como porca
pões de variadas dimensões e florestas-de-galeria (vide quadro abaixo), os 
quais são compostos por espécies típicas da Flo·resta Ombrófila Mista, na 
quase totalidade dominados pela Araucária angustifolia (pinheiro). 

Menos desenvolvidos 

Casca-d'anta - Orimys brasiliensis 
Pau-de-bugre - Lithraea brasiliensis 
Cambuizinho - Myrceugenia euosma 
São-joão - Berberis laurina 
Goiabeira-do-mato - Feijoa sellowiana 

Capões 

Mais desenvolvidos 

Pinheiro-bravo - Podocarpus lambertii 
Carne-de-vaca - Clethra scabra 
Pau-sabão - Ouillaja brasiliensis 
Canela-lajeana - Ocotea pu/chefia 
Murta - Blepharocalyx salicifolius 

Florestas-de-galeria 

Menos desenvolvidas 

Branquilho - Sebastiania klotzschiana 
Sucará - Oasyphyllum spinescens 
Guamirim-ferro - Calyptranthes concina 
Guamirim - Gomidesia se/lowiana 
Cambui-preto - Myrciaria tenella 
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Mais desenvolvidas 

Murta - Blepharocalyx salicifolius 
Camboatá-branco - Matayba elaeagnoides 
Guabirobeira - Campomanesia xanthocarpa 
Congonha - l/ex theezans 
Cambui - Siphoneugena reitzii 

No Planalto das Missões, os campos desenvolvem-se em áreas de re
levo suave ondulado, sobre solos L.atossolos e Podzólicos, e estão carac
terizados pela quase ausência de capões arbóreos. 

A vegetação herbácea gramíneo-lenhosa é composta por Andropogon 
spp., Paspalum spp., Aristida spp., Piptochaetium montevidense (pêlo-de
porco), juntamente com Baccharis spp. (carquejas), Vernonia spp., Desmo
dium spp. e Trifolium spp., de forma esparsa e irregular. 

As florestas-de-galeria são estreitas, porém densas e de porte media
na mente alto. As espécies mais comuns são as seguintes: Peltophorum du
bium (canafístula), Luehea divaricata (açoita-cavalo), Eugenia uni flora (pi
tangueira), Prunus sellowii (pessegueiro-bravo), Lithraea brasiliensis (aroeira
preta) e outras. 

Na Depressão Central Gaúcha os campos estão localizados, na sua maior 
parte, ao sul do rio Jacuí, em áreas de relevo suave ondulado a ondulado, 
onde predominam solos Podzólicos, distróficos e eutróficos, profundos, en
tremeados por depressões do terreno, ocupadas por solos hidromórficos. 

Ao norte do rio Jacuí ocorre uma área campestre sobre coxilhas sua
ves onduladas, caracteri.zada pela presença de tabuleiros areníticos, reco
bertos por Florestas Estacionai. 

Segundo Lindman (1906), os campos nesta área eram botanicamente 
muito ricos, formando pastagens uniformes e densas com predomínio de 
gramináceas, especialmente Paspalum notatum. Ao percorrer alguns locais 
mais detidamente, em 1892, descreve os "campos de Cachoeira" como do
minados por gramíneas, onde ocorrem faixas de floresta-de-galeria, capões 
arbóreos baixos e grupos de moitas, dispersos de maneira irregular pela área. 

Araújo (1971), referindo-se a Andropogon lateralis, afirma: "Talvez fos
se a gramínea mais dominante nos campos primitivos, em algumas zonas, 
principalmente nas de solo leve, como na depressão central, na formação 
arenítica de Rio Pardo". 

A maior parte destes campos foi inicialmente ocupada com objetivos 
pastoris e, mais tarde, também agrícolas, razão pela qual, após uma inten
sa e longa ocupação antrópica, não mais subsiste a primitiva composição 
florística, que cedeu lugar a outra, constituída por espécies nativas e exó
ticas, mais adaptadas, principalmente ao pisoteio do gado, queimadas e 
mobilização do solo pela agricultura. 

Hoje em dia a vegetação herbãcea apresenta-se totalmente utilizada para 
o pastoreio do gado, havendo predomínio de espécies rizomatosas como 
Paspalum notatum (grama-forquilha), Axonopus compressus (grama-tapete
de-folha-larga), Axonopus fissifolius (grama-jesuíta) e outras. Também ocor
rem Aristida pallens (barba-de-bode), Erianthus angustifolius (macega
estaladeira ), Desmodium spp. I pega-pega), Baccharis trimera I carqueja ), 
Eryngium horridum (caraguatá) e muitas outras gramíneas, ciperáceas, 
leguminosas, umbelíferas e compostas, formando agrupamentos muito 
variados. 

A vegetação arbórea, constituída na sua maioria porflorestas-de-galeria, 
foi igualmente alterada pela ação antrópica, através da contínua extração 
de madeiras e lenha, apesar do que ainda hoje podem ser encontradas nos 
agrupamentos remanescentes as seguintes espécies, ao longo dos cursos 
de água: Sebastiania brasiliensis (leiteiro), Schinus moi/e (aroeira-salsa), Ca
searia sylvestris (cafeeiro-do-mato), Myrciaria tenella (cambuí), bem como 
densos agrupamentos de Phyllanthus sellowianus (sarandi), Calliandra twee
dei (sarandi), Sebastiania klotzschiana (branquilho), Mimosa bimucronata 
(maricá), além de regular quantidade de Arecastrum romanzoffianum (jeri
vá) e Salix humboldtiana (salseiro). 

No Planalto Sul-Rio-Grandense, os campos estão situados em áreas de 
relevo suave ondulado até forte ondulado, sobre solos Litólicos, eutróficos 
e distróficos, rasos, com afloramentos de rochas, assim como sobre solos 
Podzólicos, distróficos e eutróficos, cascalhentos, sendo que uma série de 
terrenos apresenta condições edáficas desfavoráveis ao desenvolvimento 
normal da vegetação. 

Muitas destas áreas foram dificilmente separadas da formação Parque, 
da Savana, em face da existência generalizada de espécies lenhosas arbus
tivas e arbóreas formando moiteiros, na maior parte do Planalto Sul-Rio
Grandense. 

A vegetação apresenta características xeromorfas, evidenciadas pela 
tomentosidade das gramíneas hemicriptófitas e o reduzido porte das ca
méfitas xeromorfas. 

A vegetação herbácea hoje em dia é constituída por gramíneas cespi
tosas (hemicriptófitas), como Andropogon /ateralis (capim-caninha), Erian
thus angustifolius (grama-estaledeira), Stipa spp. (flechilhas), Aristida spp. 
(barba-de-bode), além de gramíneas rizomatosas (geófitas). como Paspa
lum notatum (grama-forquilha), Axonopuscompressus (grama-tapete-de
folha-larga), Axonopus fissifolius (grama-jesuíta) e outras. Encontram-se 



aí, também, as umbelíferas Centelhaasiatica (pata-de-mula), Eryngium hor
ridum (caraguatâ) e outras leguminosas, ciperâceas e compostas de for
ma dispersa. 

Dentre as espécies subarbustivas e arbustivas, geralmente formando 
agrupamentos descontínuos, destacam-se as seguintes: Heterotalamus sp. 
(alecrim), Dodonaea viscosa (vassoura-vermelha), Baccharis trimera (car
queja), Eupatorium sp. (chirca) e outras. 

~ Região da Savana 

- Região da Estepe 

o 

A vegetação arbórea é constituída por floresta-de-galeria e raros moi
teiros, que algumas vezes coalescem, aumentando a largura das florestas
de-galeria. As espécies aí encontradas são praticamente as mesmas encon
tradas nas florestas-de-galeria da Savana Parque, com algumas variações 
locais: Sebastiania klotzschiana (branquilho), Seu tia buxifo/ia (coronilha), 
Lithraea brasiliensis (bugreiro), Erythrina crista-gal/i (corticeira), Calliandra 
tweedei (sarandi) e muitas outras. 

- Região da Savana Estépica 

120km 

Fig. 4.13- Mapa de localização da Savana, Estepe e Savana Estépica. 

Dl Relação das espécies arbóreas ocorrentes na Savana 

Nomes científicos 

Anacardiaceae 
Lithraea brasiliensis L. March. 
Lithraea molleoides (Vell.) Engl. 
Schinus lentiscifolius L. March. 
Schinus moi/e Linneus 
Schinus polygamus (Cav.) Cabr. 
Schinus terebinthifolius Raddi 

Aquifoliaceae 
l/ex brevicuspis Reisseck 
l/ex dumosa Reisseck 
l/ex microdonta Reisseck 

Araucariaceae 
Araucaria angustifolia (Ber:tol) O. Ktze. 

Arbórea 
Aberta 

(Sal 

X 

X 

X 

Formações 

Parque 
(Spl 

X 

X 

X 

X 

Gramíneo
L.enhosa 

(Sgl 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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Formações 

Nomes científicos Arbórea 
Parque 

Gramíneo-
Aberta L..enhosa 

(Sal 
(Spl (Sgl 

Boraginaceae 
Patagonula americana L. X 

Celastraceae 
Maytenus ilicifolia Mart. ex Reisseck X X 

Compositae 
Dasyphyllum spil1escens ( L..ess.) Cabr. X X 

Dasyphyllum tomentosum (Spreng.) Cabr. X X 

Gochnatia polymorpha (l.ess.) Cabr. X 

Piptocarpha angustifolia Dusén X 

Vernonia disco/ar (Spreng.) L..ess. X 

Cunoniaceae 
Lamononia speciosa (Camb.) L. B. Smith X 

Weinmannia humilis Engler X 

Weinmannia paulliniifolia Pohl ex Seringe X 

Cyatheaceae 
Dicksonia sellowiana( Presl.) Hook. X 

Nephelea setosa (Kaulf.) Tryon X 

Erythroxylaceae 
Erythroxylum argentinum Schulz X 

Erythroxylum deciduum St. Hil. X X 

Euphorbiaceae 
Sapium glandulatum (Vell.) Pax X 

Sebastiania brasiliensis Spreng. X 

Sebastiania k/otzschiana (Müll. Arg.) Müll. Arg. X 

Sebastiana schottiana Müll. Arg. X 

Flacourtiaceae 
Casearia decandra Jacq. X 

Casearia sylvestris Sw. X X 

Gramineae 
Bambusa trinii Nees X 

L.auraceae 
Cinnamomum sellowianum (Nees) Kosterm. X 

Cinnamomum vesiculosum (Nees) Kosterm X 

Nectandra grandiflora Nees X 

Nectandra lanceolata Nees X 

Nectandra megapotamica Mez X 

Ocotea puberula Nees X 

Dcotea pulchella Mart. X 

L..eguminosae 
Ateleia glazioviana Baill. X X 

Calliandra tweediei Benth. X 

Enterolobium contortisiliquum (Vell. l Morong X 

Erythrina cristagalli L. X 

lnga uruguensis Hook. et Arn. X 

Mimosa bimucronata (DC.) O. Ktze. X 

Mimosa scabrella Benth. X 

Parapiptadenia rigida (Benth.) Brenan X 

Melastomataceae 
Miconia hyemale St. Hil. X 

Meliaceae 
Trichilia elegans A. Juss. X 

Monimiaceae 
Mollinedia e/egans Tu I. X 

Moraceae 
Cecropia catharinensis Cuatr. X 

Ficus monckii Hassler X X 

Ficus organensis (Miq.) Miq. X 
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Formações 

Nomes cientificas Arbórea 
Parque 

Gramineo-
Aberta l..enhosa 

(Sa) 
(Sp) (Sg) 

Sorocea bonplandii (Baill.) Burg., lanj. & Boer X 

Myrsinaceae 
Rapanea umbellata (Mart. ex A. DC.) Mez X X 

Myrtaceae 
8/epharoca/yx salicifolius (H.B.K.) Berg X X X 

Calyptranthes concinna DC. X X X 

Campomanesia rhombea Berg X 

Campomanesia xanthocarpa Berg X 

Eugenia pluriflora DC. X 

Eugenia uni flora L. X X X 

Feijoa sellowiana Berg X X 

Gomidesia affinis (Camb.) l..egr. X 

Gomidesia palustris (DC.) l..egr. X 

Gomidesia sellowiana Berg X X 

Hexachlamys edulis (Berg) L.egr. et Kaus. X 

Myrceugenia euosma (Berg) l..egr. X X X 

Myrceugenia glaucescens (Camb.) L.egr. et Kaus. X 

Myrceugenia regnelliana (Berg) l..egr. et Kaus. X X 

Myrcia anomala Camb. X 

Myrcia bombycina (Berg) Kiaersk. X X 

Myrcia Jaruotteana Camb. X 

Myrcia obtecta (Berg) Kiaersk. X 

Myrcia rostrata DC. X 

Myrcianthes gigantea (l..egr.) l..egr. X 

Myrciaria de/icatula (DC.) Berg X X 

Myrrhinium Joranthoides (Hook. et Arn.) Burret X X X 

Psidium cattleianum Sab. X 

Psidium Juridum (Spreng.) Burr. X 

Siphoneugena reitzii l..egr. X X 

Palma e 
ButJa eriospatha (Mart. et Drude) Becc. X 

Trithrinax acanthoma O rude X 

Trithrinax brasiliensis Mart. X 

Trithrinax campestris (Burn.) Drude & Grisel X 

Podocarpaceae 
Podocarpus Jambertii Klotz. X X X 

Polygonaceae 
Coccoloba cordata Cham. X X 

Proteaceae 
Roupa/a brasiliensis Klotzsch X 

Rhamnaceae 
Colletia exserta Klotzsch X 

Colletia paradoxa (Sp:-eng.) Esca' X 

Rhamnus sphaerosperma Sw. X 

Scutia buxifotia Reisseck X X X 

Rosaceae 
Prunus sellowii Koehne X 

Quillaja brasi/iensis Mart. X X 

Rubiaceae 
Guettarda uruguensis Cham. et Schlecht. X X X 

Rutaceae 
Fagara hyemalis (St. Hil.) Engl. X 

Helietta Jongifoliata Britt. X X 

Salicaceae 
Salix humboldtiana Willd. X 

Sapindaceae 
Allophylus edulis (St. Hil.) Radlk. X X 

Cupania vernalis Camb. X 
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Nomes científicos 

Sapotaceae 
Chrysophyl/um marginatum (Hook & Arn.) Radlk. 
Pouteria gardneriana (DC.) Radlk. 
Pouteria salicifolia (Spreng.) Radlk. 

Simarubaceae 
Picramnia parvifolia Engler 

Solanaceae 
Solanum inaequale Vell. 
Solanum sanctae-catharinae Dunal 

Styracaceae 
Styrax leprosus Hook. et Arn. 

Symplocaceae 
Symp/ocos uniflora (Pohl) Benth. 

Thymelaeaceae 
Oaphnopsis racemosa Griseb. 

Tiliaceae 
Luehea divaricata Mart. 

Ulmaceae 
Celtis tala Gill. 

Verbenaceae 
Cytharexylum montevidenseCham. 
Cytharexylum solanaceusm Cham. 
Vitex megapotamica (Spreng.) Mold. 

Winteraceae 
Drimys brasiliensis Miers 

4.3.4.2- Região da Estepe (Campanha) 

Etimologicamente, él denominação Estepe é de origem russa e em sua acep
ção vulgar significa "deserto". Inicialmente foi aplicada para definir ave
getaç_ão da Zona Holártica submetida a dois períodos de estacionalidade 
fisiológica distintos: um provocado pelo frio e outro provocado pela seca. 

Na Reunião de Yangambi, em 1956, a denominação Estepe foi estendi
da para a Zona Paleotropical para designar tipos de vegetação suf:lmetidos 
a dupla estacionalidade. 

No intuito de uniformizar a nomenclatura fitogeográfica internacional, 
o Projeto RADAM BRAS I L considerou a vegetação do extremo sul do Bra
sil - Campanha - como homóloga da Estepe dos climas temperados, em 
função dos parâmetros ecológicos fundamentais ali observados. 

Assim, a Estepe, no território sul-brasileiro, está submetida a um clima 
de dupla estacionalidade provocada por um período frio (inverno) alterna
do por um período subúmido e quente (verão). Ocupa terrenos de topo
grafia aplainada provenientes do derrame basáltico (Juracretáceo) no Pla
nalto da Campanha e de sedimentos permianos e triássicos na Depressão 
do Rio lbicuí-Rio Negro. 

Os solos são eutróficos, geralmente cálcicos e às vezes solódicos, re
flexo de um clima pretérito mais frio e árido: 

A vegetação campestre da Estepe é essencialmente caracterizada por 
gramíneas cespitosas (hemicriptófitas) dos gêneros Stipa e Agrostis; gra
míneas rizomatosas (geófitas) dos gêneros Paspalum e Axonopus; raras gra
míneas anuais e oxalidáceas (terófitas), além de leguminosas e compos
tas ( caméfitas). Asfanerófitas são representadas por espécies espinhosas 
e decíduas dos gêneros Acacia, Prosopis, Acanthosyris e outros. 

A Região da Estepe, com uma superfície de 32.385 km2, ocupa o qua
drante sudoeste da área enfocada, abrangendo superfícies conservadas do 
Planalto da Campanha e da Depressão do Rio lbicuí- Rio Negro (vide 2 -
Geomorfologial. 
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Arbórea 
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Representada pelas formações Parque e Gramíneo-L.enhosa, a Estepe 
reveste terrenos de topografia aplainada e suavemente ondulada, em c;o
tas altimétricas variando de 50 a 300m (Fig. 4.13). 

O clima caracteriza-se por apresentar um período frio com temperatu
ras médias inferiores a 15°C, com duração superior a 90 dias, durante os 
meses de junho, julho e agosto. Neste período são freqüentes a formação 
de geadas e a penetração de frentes polares com ventos gelados de veloci
dade moderada (minuano). 

O regime de precipitações pluviométricas não apresenta períodos de 
déficit de chuva, se consideradas as curvas ombrotérmicas das médias men
sais, na relação P s 3T. Porém nos meses de novembro, dezembro e janei
ro, quando as temperaturas médias são elevadas, ocorrem índices mensais 
de precipitação próximos a 100 mm. Esta diminuição das chuvas, aliada às 
condições edáficas locais, com a conseqüente queda nos índices de eva
potranspiração, origina períodos subúmidos com possíveis reflexos na adap
tação da vegetação à estacionalidade. 

Em linhas gerais, a alternância de períodos quentes e frios, acompanhada 
de sensíveis variações da pressão atmosférica, confere a estas áreas uma 
característica climática própria, abrigando massas de ar quente ou ar frio, 
independentemente da dinâmica climática zona I. Este fenômeno é obser
vado devido à presença de barreiras montanhosas a norte e leste protegendo 
esta "depressão" (Campanha Gaúcha) contra a invasão de massas de ar 
tropicais marítimas e equatoriais. 

No Planalto da Campanha, a Estepe ocupa solos Litólicos, eutróficos, 
formados a partir de derrames basálticos do Juracretáceo. Na planície alu
vial do rio Uruguai e na Depressão do Rio lbicuí- Rio Negro os solos são 
eutróficos, às vezes cálcicos, pouco profundos, de coloração escura, do 
tipo Brunizém e Planossolo (vide3- Pedologia), oriundos de sedimentos 
quaternários e de rochas sedimentares atribuídas aos periodos Triássico e 
Permiano,. respectivamente. 



Durante os meses de novembro, dezembro, janeiro e fevereiro ocorre 
ressecamento fisiológico das plantas, sintoma este observado em toda a 
Região da Estepe, independentemente das variações edáficas locais. As
sim, no Planalto da Campanha, nas áreas de solos rasos com presença de 
afloramentos rochosos, observa-se o início do murchamento da vegetação 
campestre, mesmo em curtos períodos com ausência de precipitações. Is
to se deve à baixa capacidade de retenção de água do solo, dada a peque
na profundidade do mesmo, aliada à pequena profundidade do sistema ra
dicular da vegetação graminosa. 

A 8 

Nas áreas de solos escuros e pouco profundos, a redução da atividade 
vegetativa da cobertura herbácea é causada, provavelmente, pelo acentuado 
aumento da temperatura do solo nos períodos de maior insolação. 

Assim, para a Região da Estepe ocorrem dois períodos de redução da 
atividade vegetativa durante o ano: um no inverno, ocasionado pelo frio, 
e outro no verão, ocasionado por pequenos períodos de deficiência hídri
ca ou por aquecimento excessivo dos solos, o que caracteriza uma fisiolo
gia homóloga à da Estepe das áreas temperadas (Fig. 4.14). 

c 

PLANOS SOLO PLANOSSOLO, BRUNIZÉM E LITÓLICO 

QUATERNÁRIO JURACRETÁCEO E PERMIANO 

Fig. 4.14- Perfil esquemático das áreas de Estepe. A- Estepe Parque; B - Estepe Gramíneo-Lenhosa; C- Estepe'Gramíneo-Lenhosa com floresta-de-galeria. 

A) Estepe Parque ( Parque de Espinilho) 

Com uma superfície cartografada de 17 km2, esta unidade fitofisionômica 
ocupa uma pequena área de relevo aplainado, nas proximidades da vila de 
Barra do Quaraí, revestida por solo pouco profundo, solódico, de texturõ 
média e coloração escura. 

A Estepe Parque, representada exclusivamente pela subformação sem 
floresta-de-galeria ( Eps), apresenta uma fisionomia clássica de Parque, com 
dois estratos vegetativos distintos: um gramíneo-lenhoso denso e outro ar
bóreo aberto, homogêneo. 

O estrato gramíneo-lenhoso é formado por gramíneas rizomatosas (geó
fitas) e cespitosas (hemicriptófitas) com predomínio das espécies: Paspa
/um notatum (grama-forquilha), Axonopus fissifo/ius (grama-jesuíta), An
dropogon lateralis (capim-caninha), Stipa spp. (flechilhas), além de outras. 
De forma dispersa entre o tapete graminoso ocorrem representantes das 
famílias das oxalidáceas e umbelíferas (terófitas), além de verbenáceas, com
postas e leguminosas anãs (caméfitas). 

O estrato arbóreo, com dossel uniforme, é formado, quase que exclusi
vamente, pela associação de Prosopis a/garobilla ( algarrobo) e Acacia far
nesiana (espinilho, inhanduvá ou nhanduvaí), às vezes com acentuado pre
domínio da primeira, mas limitada apenas ao vértice do ângulo extremo do 
sudoeste (Barra do Ouaraíl, enquanto a Acacia farnesiana possui disper
-são mais ampla. Estas espécies arbóreas, formadoras do Parque, são espi
nhosas e caducifólias, apresentando um espaçamento regular. O alga~ro
bo apresenta tronco bem definido mas levemente tortuoso, com casca re
vestida de súber grosso, de fissuras ordenadas como favo de abelhas-de 
cor marrom-escuro e copa plana horizontal. O espinilho é um arbusto de 
4-6 m de altura, com tronco tortuoso, ramos retorcidos e aculeados, lem
brando o maricá (Mimosa bimucronata ),este último muito freqüente na sub
série da Floresta Ombrófila Densa. 

Além destas espécies arbóreas ocorre, com certa freqüência, no Par
que do Espinilho a Aspidosperma quebracho-blanco ( quebracho-branco ), 
que pode tornar-se a dominante localmente. 

Fitogeograficamente, o Parque do Espinilho constitui um prolongamento 
da Estepe Chaquenha da Argentina para o sudoeste do Estado do Rio Grande 
do Sul. 

A área, originalmente ocupada pela formação Parque, sofreu uma se
vera ação antrópica, com a erradicação total ou parcial do estrato arbóreo, 
para um melhor aproveitamento da pastagem natural e I ou para a implan
tação de culturas cíclicas. Atualmente, apenas algumas dezenas de hec-

tares, junto às nascentes do arroio Ouaraí Chico, permanecem com sua fi
sionomia natural. 

B) Estepe Gramíneo-Lenhosa (Campanha) 

A formação Gramíneo-Lenhosa representa a quase totalidade da Região 
da Estepe no território rio-grandense, recobrindo uma superfície de 26.518 
km2. 

A fitofisionomia atual desta formação espelha um "clímax de fogd' que 
foi acentuado no período pós-colombiano pela introdução da pecuária 
extensiva. 

De um modo geral, a pressão exercida pelo gado e pelas queimadas pe
riódicas tem gerado alterações na estrutura original da vegetação campestre, 
com uma considerável diminuição na freqüência das gramíneas anuais (te
rófitas) e das gramíneas cespitosas (hemicriptófitas). Em contrapartida, as 
gramíneas rizomatosas (geófitas), com adaptações contra o fogo e resis
tência ao pisoteio do gado, tiveram sua freqüência sensivelmente 
aumentada. 

'A cobertura vegetal atual é formada por um tapete gramíneo-lenhoso 
contínuo, geralmente baixo, desprovido de grupamentos arbóreos signifi
cativos, sendo a composição florística variável em função dos parâmetros 
ecológicos locais e das diferentes formas de manejo. 

Nos locais de relevo aplainado com drenagem lenta e nas áreas subme
tidas a intensa lotação de gado, predominam as gramíneas rizomatosas (geó
fitas), principalmente dos gêneros Paspa/um e Axonopus, que formam um 
tapete graminoso baixo e denso. Dentre as inúmeras espécies dos gêne
ros acima citados merecem destaque Paspalum notatum (grama-forquilha) 
e AxiJnopus fissifolius (gramá-jesuíta). A primeira, com larga dispersão em 
todos os "campos sul-brasileiros", é de grande importância forrageira e ocupa 
preferencialmente terrenos secos e bem drenados. A segunda, também com 
expressiva dispersão, é preferencial de terrenos aplainados, úmidos, e de 
solos profundos. 

Nas áreas de relevo suavemente ondulado e ondulado (coxilhas), não 
submetidas a um pastoreio excessivo, a cobertura campestre apresenta uma 
composição florística mais diversificada, ocorrendo ali dois estratos gra· 
minosos distintos: um baixo e denso e outro alto e aberto. 

O estrato gramíneo-lenhoso baixo é dominado por Paspalum notatum 
(grama-forquilha), além de outras geófitas com menor expressão. De for
ma pouco freqüente também ocorrem oxalidáceas e leguminosas dos gê
neros Oxalis e Trifolium, respectivamente. O estrato gramíneo-lenhoso su-
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perior, com altura variando antre 30 em e 1 m, é formado por gramíneas 
c~spitosas (hemicriptófitas), além de esparsas caméfitas pertencentes às 
familias das compostas, leguminosas, verbenáceas, além de outras. Entre 
as espécies de maior freqüência destacam-se Andropogon !ateralís (capim
caninha), A;1dropogon sellowianus, Sporobolus indicus (capim-touceirinha) 
e Eragrostis baiensis, além de inúmeras espécies dos gêneros Stipa, Aristi
da, Panicum, Erianthus, Piptochaetium e outros. 

Em função das condições locais de solo, umidade e relevo, algumas es
pécies de gramíneas cespitosas ocorrem em forma de gregarismos bem de
marcados. Assim, no Planalto da Campanha, revestindo os pequenos aflo
ramentos de arenito, não mapeáveis na escala de trabalho, dominam gra
míneas do gênero Aristida, E:Om destaque para a espécie Aristida pallens 
(barba-de-bode). Esta espécie é preferencial de ambientes secos e solos 
degradados. 

Na Depressão do Rio lbicuí- Rio Negro, a espécie Erianthus clandesti
nus (macega-estaladeira) reveste os terrenos úmidos das baixadas até as 
meias encosta das coxilhas. É interessante observar que esta espécie, muito 
freqüente em toda a Depressão do Rio lbicuí- Rio Negro, não ocorre nos 
solos de origem basáltica do Planalto da Campanha. 

As compostas, de uma maneira geral, têm pequena representativida
de na composição florística das formações estépicas, exceção feita às es
pécies Eupatorium pinnatifidum (chirca) e Baccharis coridifolia (mio-mio). 
Estas caméfitas dos campos abertos têm o seu alastramento favorecido pe
lo rebaixamento do tapete gramíneo-lenhoso. 

A chirca, formando às vezes grupamentos densos, ocupa terrenos de 
topografia suavemente ondulada na área abrangida pelas bacias dos rios 
Negro e Santa Maria, ocorrendo em solos drenados do tipo Brunizém. Por 
ser uma espécie gregária que não é palatável ao gado e, conseqüentemen
te, indesejável nas áreas de pastoreio extensivo, o seu alastramento é se
veramente controlado pelo homem. 

A espécie Baccharis coridifolia (mio-mio) ocorre, de forma dispersa, em 
todo o Planalto da Campanha. Ocupa indiferentemente solos rasos e pro
fundos bem drenados. A exemplo da chirca, também tem seu alastramen
to controlado, por competir com as gramíneas e por ser tóxica ao gado. 

I. Estepe Gramíneo-Lenhosa com floresta-de-galeria 

No âmbito da Estepe Gramíneo-Lenhosa foram identificadas quatro peque
nas áreas correspondentes à subformação com floresta-de-galeria (Egf), 
totalizando uma superfície de 908 km2. Estas áreas distribuídas ao longo 
dos divisores de água entre os rios Negro, lbicuí e Ouaraí, em relevos on
dulados. Fitofil!ionomicamente, esta subformação apresénta, além do ta
pete gramíneo-lenhoso já descrito, a rede de drenagem flanqueada por ga
lerias arbóreas. 

Ao longo das drenagens que apresentam deposições recentes (terra
ços), periodicamente inundáveis, as galerias arbóre_as são descontínuas e 
abertas, formadas por Erythrina· cristagal/i ( corticeiras), Sebastiania klotzs
chiana ( branquilho ), Sebastiania schottiana ( sarandi), Salix humqoldtiana 
(salgueiro), Pau teria salicifo/ia (mata-olho-branco), além de outras. Acompa
nhando os cursos de água encaixados, sem deposições recentes, ocorrem 
fanerófitas xerófitas, características da Estepe, destacando-se Acacia far
nesiana (espinilho), G/editschúJ amorphoides (coronda), Acanthosyris spi
nescens (sombra-de-touro), Ruprechtia laxiflora (farinha-seca), Acacia bb
nariensis (unha-de-gato), Patagonu/aamericana (guajuvira), Luehea divari
cata (açoita-cavalo) e outras. 

Na Região da Estepe, o espinilho (Acacia farnesiana) e a cina-cina (Par
kinsonia aculeata) ocorrem de forma esporádica; geralmente formando pe
quenos parques, nas áreas de afloramentos rochosos. 

C) Relação das espécies arbóreas ocorrentes na Estepe 

Nomes científicos 

Anacaidiaceae 
Lithraea molleoides (Vell.) Engl. 
Schinus po/ygamus (Cav.) Cabr. 

Apocinaceae 
Aspidosperma quebracho-blanco 
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Formações 

Gramínea-
Parque Lenhosa 

(Ep) (Eg) 

X 

X 

X 

X 

Nomes científicos 

Boraginaceae 
Patagonula americana L. 

Euphorbiaceae 
Sapium glandulatum (Vell.) Pax 
Sebastiania brasiliensis Spreng. 
Sebastiania klotzschiana (M. Arg.) M. Arg. 
Sebastiania schottiana M. Arg. 

Leguminosae 
Acacia bonariensis Gill. 
Acacia caven (Moi.) Moi. 
Acacia farnesiana (L.) Willd. 
Calliandra tweediei Benth. 
Erythirina cristagalli L. 
G/editschia amorphoides (Griseb.) Taub. 
Parkinsonia aculeata L. 
Poecilanthe parviflora Benth. 
Prosopis algarobilla Griseb. 
Prosopis juliflora DC. 
Pterogyne nitens Tul. 

Myrtaceae 
Eugenia uniflora L. 

Polygonaceae 
Ruprechtia /axiflora Meissn. 

Rhamnaceae 
Seu tia buxifo/ia Reisseck 

Rubiaceae 
Guettarda uruguensis Cham. et Schlecht. 

Salicaceae 
Salix humboldtiana Willd. 

Santalaceae 
Acanthosyris spinescens (Mart. et Eichl.) Griseb. 

Sapotaceae 
Pouteria salicifo/18 (Spreng.) Radlk. 

4.3.4.3:..... Região da Savana Estépica (Campanha) 
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A denominação Savana Estépica foi proposta por Trochain em 1957 para 
designar um tipo de vegetação da África, predominantemente gramino
sa, hemicriptófita, entremeada por fanerófitas e caméfitas espinhosas. 

O Projeto RADAMBRASI L considerou a vegetação Neotropical de co
bertura arbórea estépica e com um tapete graminoso savanícola como ho
móloga da vegetação Paleotropical definida por Trochain. 

Na área em estudo, a Região da Savana Estépica está sob a influência 
de um clima com dupla estacionai idade, semelhante ao da Região da Es
tepe. Ocupa terrenos de origem arenítica, com diferentes formas de rele
vo, revestidos por solos distróficos lixiviados. 

A cobertura vegetal é formada por uma sinúsia de hemicriptófitas sa~ 
vanícolas dos gêneros Andropogon, Aristida e Sorghastrum; uma sinúsia 
de caméfitas representadas por cactáceas, leguminosas anãs e compos
tas e uma sinúsia fanerofítica estépica dominada pelos gênerosAstronium, 
Schinus, Lithraea e Acacia. 

Com uma superfície de 10.640 km2, a Região da Savana Estépica re
veste a borda oriental do Planalto da Campanha, formada por terrenos are
níticos das Formações Botucatu (Jurássico) e Rosário do Sul (Triássico) 
(Fig. 4.13). 

O relevo varia de suavemente ondulado a dissecado, tendo como ca: 
racterística marcante a presença de morros com topos achatados e pare
des abruptas, testemunhos do antigo capeamento basáltico, hoje quase 
totalmente erodido. 



Devido à natureza do material de origem, os solos são geralmente are
nosos, friáveis e distróficos, apresentando baixa capacidade de retenção 
de água nos horizontes superficiais. Nas áreas dissecadas e nos patama
res residuais, os solos são rasos, com afloramentos litólicos, formados pe
lo arenito endurecido "interderramé' ou por restos do capeamento basáltico. 

A atual área da Região da Savana Estépica está submetida às condi
ções gerais do clima da Campanha Gaúcha. Assim sendo, apresenta um 
período superior a 90 dias com temperaturas médias inferiores a 15• C, du
rante os meses de junho, julho e agosto (inverno), alternado por um perío
do de alta insolação e temperaturas médias elevadas, nos meses de novem
bro, dezembro, janeiro e fevereiro (verão). O regime de precipitações plu
viométricas não acusa durante o ano períodos de déficit hídrico na relação 
p s 3T, porém.nos meses de novembro e dezembro os índices pluviomé
tricos situam-se próximos de 100 mm, caracterizando um período subúmido. 

A presença da Savana Estépica no território sul-brasileiro é determina
da porfatores litológicos que, quando condicionados ao clima, solo e rele-
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vo, permitem o desenvolvimento de uma vegetação xeromorfa caracterís
tica, adaptada a dois períodos de estacionai idade fisiológica. 

Estruturalmente, a Savana Estépica apresenta três sinúsias distintas: 
uma, gramíneo-lenhosa contínua, savanícola, formada por hemicriptófi
tas, geófitas e raras terófitas; outra, arbórea, xeromorfa e descontínua, for
mada por fanerófitas; e, uma terceria, xerófita, também descontínua, cons
tituída por caméfitas carnosas (cactáceas) (Fig. 4.15). 

Um considerável contingente de espécies formadoras do estrato lenhoso 
pertence aos gêneros Schinus, Astronium, Lithraett, Celtis, Acacia e outros, 
de origem estépica da "flora chaquenha". 

A distribuição, atualmente irregular, da cobertura arbórea, determina
da por parâmetros antrópicos, morfológicos, litológicos e edáficos, permitiu 
a individualização de três unidades fitofisionômicas distintas na área da Sa
vana Estépica, correspondendo às formações Arbórea Aberta, Parque e 
Gramíneo-L.enhosa. 
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Fig. 4.15- Perfil esquemático das áreas de Savana Estépica. A- Savana Estépica Parque; 8- Savana Estépica Gramíneo-Lenhosa com floresta-de-galeria; C- Savana Estépica Gramineo-Lenhosa; 

O - Savana Estépica Arbórea Aberta. 

A) Savana Estépica Arbórea Aberta 

A Savana Estépica Arbórea Aberta, com uma área mapeada de 129 km2, 
reveste terrenos dissecados, na transição geológica entre o derrame basáltico 
e o Arenito Botucatu, situados no divisor de águas dos rios lcamaquã e lbi
cuí, a oeste da cidade de Santiago. 

Representada exclusivamente pela subformação "com floresta-de
galeria" (Taf), esta unidade fitofisionômica, que ocupa solos rasos com aflo
ramentos rochosos, apresenta uma cobertura arbórea aberta baixa, sobre 
um tapete gramíneo-lenhoso contínuo. 

O dossel arbóreo é formado dominantemente por espécies xeromor
fas, onde se destacam Astronium balansae (pau-ferro), Lithraea molleoides 
(aroeira-de-fruto-achatado), Schinus lenticifolius (aroeira-cinzenta), Helietta 
/ongifoliata (canela-de-veado), Celtis tala (taleiro), Entero/obium contortis
ciliquum (timbaúva), Acacia farnesiana (espinilho) e outras. De forma dis
persa, ocupando afloramentos litólicos, ocorrem grupamentos de cactá
ceas dos gêneros Cereus e Opuntia. Flanqueando as drenagens existem ga
lerias arbóreas, de porte alto, formadas pelas espécies: Patagonula ameri
cana (guajuvira), Parapiptadenia rigida (angico), Luehea divaricata (açoita
cavalo), Ruprechtia laxiflora (farinha-seca), além de outras. 

No estrato gramíneo-lenhoso dominam as gramíneas: Paspalum nota
tum (grama-forquilha), Andropogon lateralis (capim-caninha), Aristida pai
tens (barba-de-bode), Piptochaetium montevidense (pêlo-de-porco), Elyo
nurus sp. (capim-limão), além da umbelífera Gente/la asiatica (pata-de-mula). 

B) Savana Estépica Parque 

Com uma superfície mapeada de 871 km2, esta formação, restrita às co
tas mais elevadas da serra da Cruz, Coxilha do Caverá e Coxilha dos Cerras 

Verdes, reveste as áreas de relevo dissecado correspondentes aos diviso
res de água entre os rios lbirapuitã e lbicuí da Cruz. Também ocupa peque
nas áreas de terrenos areníticos, ao longo dos afluentes da margem direita 
do rio Quaraí, no Planalto da Campanha, apresentando unicamente a sub
formação com floresta-de-galeria (Tpf). 

Fitofisionomicamente, apresenta dois estratos vegetativos distintos: um 
gramíneo-lenhoso contínuo e outro arbóreo aberto descontínuo, que se es
tende a partir das galerias, nos fundos dos vales, até as partes elevadas das 
encostas. Este estrato arbóreo é formado por arvoretas baixas, nanofolia
das, às vezes espinhosas, com espaçamento variável ao longo das verten
tes, sendo bastante aberto nas partes altas e coalescendo em direção ao 
fundo dos vales. 

O tapete gramíneo-lenhoso é hoje dominado por gramíneas rizomato
sas (geófitas) entremeadas por cespitosas (hemicriptófitas), além de um
belíferas (terófitas), leguminosas e compostas (caméfitas). Dentre as gra
míneas mais freqüentes destacam-se Paspalum notaturn (grama-forquilha), 
Andropogon /ateralis (capim-caninha), Stipa spp. (flechilhas), Aristida pai
tens (barba-de-bode), Sorghastrum stipoides, Piptochaetium monteviden
se (pêlo-de-porco) e outras. No estrato arbóreo aberto dominam as ana
cardiáceas dos gêneros Lithraea, Schinus e Astronium, destacando-se Li
thraea molleoides (aroeira-de-fruto-achatado), Schinus lenticifolius (aroeira
cinzenta), Schinus polygamus (molho) e Astronium balansae (pau-ferro). 
De forma menos expressiva ocorrem ainda Scutia buxifo/ia (coronilha), C e/tis 
tala (taleiro), Acacia farnesiana (espinilho) e outras. 

As galerias que acompanham as drenagens são formadas por Patago
nula americana (guajuvira), Ruprechtia laxiflora (farinha-seca), Luehea di
varicata (açoita-cavalo), Pouteria salicifolia (sarandi), Sapium sp. (toropi), 
além de outras espécies. 

VEGETAÇÃO/ 563 



C) Savana Estépica Gramíneo-L.enhosa 

Com uma área mapeada de 9.112 km2, a formação Gramíneo-L.enhosa re
veste terrenos com relevo que varia de suave a fortemente ondulado, in
terrompido por chapadas e morros tabulares, remanescentes do capeamen
to antigo. 

Da área total desta formação, 8.952 km2 pertencem à subformação 
com floresta-de-galeria (Tgf). 

Fitofisionomicamente, esta formação apresenta uma cobertura vege
tal com caracteres xerófitos, formada por um tapete gramíAeo-lenhoso con
tínuo, interrompido por galerias arbóreas de porte baixo flanqueando as 
drenagens. 

A vegetação herbácea apresenta como característica marcante neste 
ambiElllte acentuada tomentosidade, que confere aos campos uma colo
ração cinzenta. Este caráter xerofítico é evidenciado pela gramínea Paspa
lum notatum, cujo ecótipo mostra ali uma pilosidade intensa. 

O tapete gramíneo-lenhoso, que de um modo geral não recobre total
mente o solo, é dominado por gramíneas cespitosas (hemicriptófitas) dos 
gêneros Stipa, Andropogon, Aristida, Erianthus e outros, associadas às gra
míneas rizomatosas (geófitas) do gênero Paspalum. Além das gramíneas, 
ocorrem, com menor expressão, compostas, leguminosas anãs e verbe
náceas (caméfitas), além de oxalidáceas e umbelíferas (terófitas). 

Entre as inúmeras espécies de gramíneas que compõem a sinúsia her
bácea, merecem destaqueAndropogon lateralis (capim-caninha), Aristida 

DI Relação das espécies arbóreas ocorrentes na Savana Estépica 

Nomes científicos 

Anacardiaceae 
Astronium balansae Engler 
Lithraea brasiliensis L. March. 
Lithraea molle6ides (Vell.) Engl. 
Schinus /entiscifolius L. March. 
Schinus polygamus (Cav.) Cabr. 

Apocynaceae 
Peschiera hilariana (M. Arg.) Miers 

Boraginaceae 
Patagonula americana L. 

Euphorbiaceae 
Sapium glandulatum (Vell.) Pax 
Sebastiania klotzschiana (M. Arg.) M. Arg. 
Sebastiania schottiana M. Arg. 

Flacourtiaceae 
Casearia sylvestris Sw. 

L.eguminosae 
Acacia bonariensis Gill. 
Acacia farnesiana (L.) Willd. 
Cal/iandra tweediei Benth. 
Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong 
Erythrina cristagalli L. 
lnga uruguensis Hook. & Arn. 
Parapiptadenia rigida (Benth.) Brenan 
Parkinsonia aculeata L. 

Moraceae 
Ficus monckii Hassler 

Myrsinaceae 
Rapanea umbellata (Mart. ex A. DC.I Mez 

Myrtaceae 
8/epharoca/yx salicifolius (H. B. K. I Berg 
Eugenia w?iflora L. 

Polygonaceae 
Ruprechtia laxiflora Meissn. 
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pal/ens (barba-de-bode), Elyonurus viridu/us (capim-limão), Sorghastrum 
stipoides, Piptochaetium montevidense (pêlo-de-porco). além da grama
forquilha, anteriormente citada. 

Nos locais de relevo ondulado e solo profundo ocorrem grupamentos 
de compostas formando os vassourais (camposlenhosos). As florestas
de-galeria, em forma de aléias ao longo das drenagens, são dominadas por 
Erythrina crista-galli (corticeira), Sapium sp. (toropi), Patagonula america
na (guajuvira), Sebastiania klotzschiana (branquilho), Phyllantus sellowia
nus (sarandi), Ruprechtia laxiflora (farinha-seca), Salix humboldtiana (sal
gueiro) e outras. Circundando a base dos morros tabulares, desenvolve-se 
uma comunidade de fanerófitas xeromorfas, formada por arvoretas (scrubs) 
nanofoliadas e de copas ralas, pertencentes aos gêneros Lithraea, Schinus, 
Celtis, Rapanea, Scutia, Astronium, Aloysia e outros, além de pequenos gru
pamentos de plantas suculentas dos gêneros Echinocactus, Cereus e Opuntia 
ocupando os afloramentos rochosos. 

Uma peculiaridade interessante na fitofisionomia da Savana Estépica 
Gramíneo-L.enhosa são as áreas desérticas, formadas por extensos areais 
desprovidos de vegetação, regionalmente conhecidas como desertos de 
Alegrete e ltaqui. Essas áreas de desertificação são originadas pela com
binacão de fatores edáficos (solos de textura arenosa) e climáticos (expo
siçã~ constante a ventos variados), aliados à ação antrópica representada 
pela agricultura e pecuária. 
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Nomes científicos 

Rhamnaceae 
Seu tia buxifo/ia Reisseck 

Rutaceae 
Helietta longifoliata Britt. 

Salicaceae 
Sa/ix humboldtiana Willd. 

Santalaceae 
Acanthosyris spinescens (Mart. et Eichl.) Griseb. 

Sapindaceae 
Allophy/us edulis (St. Hil.) Radlk. 
Cupania vernalis Camb. 
Matayba elaeagnoides Radlk. 
Cupania vemalis Camb. 
Matayba elaeagnoides Radlk. 

Sapotaceae 
Chrysophyllum marginatum (Hook. & Arn.) Radlk. 
Pouteria salicifolia (Spreng.) Radlk. 

Styracaceae 
Styrax leprosus Hook. et Arn. 

Tiliaceae 
Luehea divaricata Mart. 

Ulmaceae 
Celtis tala Gill. 

Verbenaceae 
Aloysia virgata (Ruiz et Pavón) Juss. 
Vitex megapotamica (Spreng.) Mold. 

4.3.4.4 - Região da Floresta Ombrófila Densa 

A Região da Floresta Ombrófila Densa estende-se ao longo da costa atlân
tica, dentro do espaço subtropical, por 10.062 km2, ocupando as planícies 
cenozóicas e as áreas de relevo bem dissecado das encostas e escarpas da 
Serra do Leste Catarinense e da Serra Geral, constituídas, respectivamen
te, por rochas cristalinas do Pré-Cambriano e pelas rochas sedimentares 
e basálticas da seqüência da Bacia do Paraná (Permiano a Juracretáceo) 
(Fig. 4.17). 

O estudo climático desta região resultou na identificação de curvas om
brotérmicas positivas, na relação P s 3T, que indicam a ocorrência de um 
clima de caráter ombrófilo, propicio ao desenvolvimento de floresta om
brófila, apesar de ocorrerem temperaturas médias compensadas levemente 
abaixo de 15° C em Orleans (SC) nos meses de junho, julho e agosto, dis
cordantes do resto das áreas. Face à ocorrência de temperaturas mais bai
xas nestas áreas, houve uma sensível diminuição no número de espécies 
adaptadas a esta condição climática, em relação às áreas situadas mais ao 
norte. 

Fitofisionomicamente esta região é constituída por fanerófitas, geral
mente com os brotos foliares sem proteção contra a seca. 

Segundo Veloso & Klein (1968), esta região apresenta uma floresta bem 
desenvolvida, formada por vigorosas árvores, providas de largas e densas 
copas, constituindo densa e fechada cobertura arbórea, originando desta 
forma um microclima do interior bastante uniforme (Fig. 4.16). 

A topografia e as condições edáficas e climáticas associadas à boa dre
nagem da área muito contribuíram para que a maior parte desta região fosse 
completamente modificada pela intervenção humana. 

Remanescentes naturais pouco alterados ainda são encontrados nas 
áreas mais íngremes, de difícil acesso à mecanização. 

Foram observadas nesta região três formações distintas e compatíveis 
com o nível do mapeamento realizado: Terras Baixas, Submontana e 
Monta na. 

Formações 

Arbórea 
Parque 

Gramíneo-
Aberta L.enhosa 

(Tal 
(Tp) (Tgl 

X X 

X X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X X 

X 

X 

X 

X X 

X 

X 

A) Floresta das Terras Baixas 

Esta formação encontra-se revestindo sedimentos de origem fluvial, mari
nha e lacustre do Quaternário, numa faixa que vai de 5 a 30m acima do ní
vel do mar, bem como ocupando os baixos vales dos rios Mampituba, Três 
Forquilhas e Maquiné, periodicamente inundados face às condições de re
levo plano de difícil drenagem. Nesta formação os solos são preponderan
temente formados sobre acumulações marinhas, fluviais ou lacustres, fa
to que se reflete nitidamente na composição, constituindo assim diversas 
associações de aspecto fisionômico e florístico muito peculiares. 

Nesta comunidade vegetal é acentuado o predomínio de Ficus organensis 
(figueira-de-folha-miúda), que perfaz 60 a 90% do estrato superior. 

Segundo Veloso & Klein (1963), nesta formação ocorrem basicamente 
três agrupamentos florestais situados em diferentes condições (vide qua
dro da página seguinte). 

Elementos colonizadores em busca de áreas propícias à implantação 
de lavouras desmataram intensamente esta floresta, sendo que atualmen
te apenas 45 km2 de relictos desta vegetação ainda são encontrados em 
áreas de difícil acesso e de alto custo para a drenagem. 

Atualmente nas áreas mais aplainadas há intensa utilização da policul
tura de milho, mandioca, cana-de-açúcar, feijão e grandes plantios de fu
mo, juntamente com reduzidas áreas de pastagens naturalizadas para a 
pecuária. 

As condições favoráveis da topografia permitem o uso intenso de me
canização nestas lavouras. 

Em certas áreas onde o relevo se apresenta dissecado, florestas foram 
substituídas por culturas e posteriormente abandonadas por serem de di
fícil manejo, contribuindo desta maneira para a formação de Vegetação Se
cundária de origem antrópica. 
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Fig. 4.16 - Perfil esquemático das áreas de Floresta Ombrófila Densa. A - Floresta Montana; B - Floresta Submontana; C - Floresta das Terras Baixas. 

I - Floresta ao longo das lagoas 

Estrato Espécies 

Dominante 1. Ficus organensis 

2. Matayba guianensis 

Subdominante 3. Nectandra rig1da 
4. Guapira opposita 
5. Alchornea triplinervia 

1. Euterpe edulis 
2. Calyptranthes eugeniopsoides 
3. Allophy/us eudlis 

11 - Floresta de solos brejosos ou muito úmidos - Predominante 

1. F1cus organensis 
Opminante 2. Tabebwa umbeflata 

3. Arecastrum romanzoffianum 

Subdominante 4. Myrcia glabra 
5. Myrcia díchrophylla 

1. Euterpe edufis 
2. Calyptranthes eugeniopsoide 
3. M1tranthes cordifofia 

111 - Floresta de solos drenados - Menor parte 

Dominante 1. Talauma avara 
2. Asp1dosperma ofivaceum 

3. Eugenia mutricosrata 
Subdominante 4. Gomidesia tijucensis 

5. Cafyptranthes lucida 

1. Eurerpe 1edulis 
2. Acrinosreinum concolor 
3. Sorocea bomplandii 

8) Floresta Submontana 

Esta formação Submontana encontra-se revestindo desde áreas planas do 
Quaternário (Grupo Patos) até áreas bem acidentadas do Pré-Cambriano 
e Permiano até o Jurássico (arenitos da Formação Botucatu) (vide 1 - Geo
logia), em altitudes que variam de 30 a 400 m. 

Ocorre em solos profundos e se caracteriza por apresentar agrupamentos 
vegetais bem desenvolvidos, formados por árvores com altura de 25 a 30 
m, cujas largas e densas copas constituem cobertura arbóreas bastante fe
chada, dando à vegetação o aspecto da floresta climática ombrófila. 

Uma particularidade desta floresta está no elevado epifitismo, princi
palmente de bromeliáceas dos gêneros Vriesia e Tillandsia, bem como as 
aráceas dos gêneros Philodendron e Anthurium. 

Veloso & Klein (1968) que estudaram esta Floresta Submontana ao longo 
das encostas da Serra Geral de Santa Catarina, verificaram que existem di
ferentes mudanças edáficas e de vegetação ao longo das encostas. 

Entre as espécies arbóreas latifoliadas ocorrentes nesta formação têm-se 
Ocotea catharinensis (canela-preta), Sloanea guianensis (laranjeira-do-mato), 
Aspidospenna olivaceum (peroba-vermelha), Ta/auma ovata (baguaçu), Schi
zolobium parahyba (guarapuvu) e Didymopanax angustissimum (pau
mandioca). 

O estrato das arvoretas é bastante homogêneo e caracterizado pelas 
espécies: Actinostemon concolor (laranjeira-do-mato), Pera glabrata (seca
ligeiro), Sorocea bonplandii (carapicica). Esenbeckia grandiflora (cutia) e de 
Euterpe edulis (palmito), que muito contribuem para o aspecto fisionômi
co desta floresta. 

Atualmente apenas 493 km2 desta formação Submontana encontram
se intactos, revestindo áreas de relevo bem dissecado ou de difícil acesso 
e não propício ao aproveitamento agrícola. Porém deve-se ressaltar que al
gumas áreas foram degradadas a tal ponto que hoje se encontram em fase 
de savanização. 
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C) Floresta Montana 

Recobrindo solos basálticos e areníticos das escarpas da Serra Geral, em 
altitudes superiores a 400 m, tem-se a ocorrência da Floresta Ombrófila Den
sa Montana. 

Cerca de 927 km2 de agrupamentos naturais remanescentes são encon
trados em áreas bastante d.issecadas, onde o difícil acesso impossibilitou 
o desmatamento, como ocorreu nas áreas aplainadas. 

A composição florestal desta formação Monta na é bastante diversifi
cada, destacando-se as espécies: Ocotea catharinensis (canela-preta), Al
chornea sidifolia (tanheiro), Copaifera trapezifo/ia (pau-óleo), Coccoloba war
mingii (racha-ligeiro), Ocotea pretiosa (canela-sassafrás) e um grande nú
mero de mirtáceas dos gêneros: Eugenia, Myrceugenia e Calyptranthes, que 
caracterizam principalmente o estrato médio da floresta. 

Nesta formação nota-se uma gradativa diminuição de Euterpe edulis ( pal
mito), bem como de epífitas e lianas. 

Ao longo da crista da Serra Geral ocorre um filete de vegetação Alto
Monta na não mapeável devido à escala, oue Rambo (1949b) cognominou 
"Matinha nebular", uma vez que durante grande parte do ano se encontra 
entre densa neblina. 

São Gabriel 
o 

Santana do Uvromento ,.o 
'\ 
-~ .. ~ 

', 

- Região do Floresta Ombrófilo Misto 

Esta vegetação ocorrente nas encostas abruptas, bem como no alto da 
Serra Geral em altitudes superiores a 1.000 m, é formada por um pequeno 
número de espécies arbóreas, arbustivas e hebáceas, dentre as quais so
bressaem de maneira relevante as espécies Weinmanma humilis (gramimu
nha), Drimys brasiliensis (casca-d'anta), Siphoneugena reitzii (cambuí), 
Myrceugenia euosma (guaramirim), Chusquea mimosa (cará-mimoso), 0Jck
sonia sellowiana ( xaxim-bugio) e Gunnera manicata (urtigão). 

Em certos locais os afloramentos rochosos reduzem consideravelmen
te a ocorrência da vida vegetal. 

No ano de 1951 houve uma intensa modificação da paisagem nesta for
mação, devido à ocorrência de um grande incêndio, o qual teve início nos 
campos, alastrando-se até os Aparados da Serra. Após esta ocorrência hou
ve uma forte regeneração de algumas espécies, como Mimosa scabrella 
( bracaatinga ), Chusquea mimosa ( cará-mimoso) e Gunnera manicata 
(urtigão). 

Nas áreas da Floresta Ombrófila Densa Montana, a inexpressiva ação 
antrópica é representada por áreas de Vegetação Secundária em diversos 
estágios de desenvolvimento, como capoeirinha, capoeira e capoeirão, e 
de uma reduzida agricultura cíclica em rotação com a pecuária ocorrente 
nas áreas mais planas. 

. o 
Encruzilhada do Sul 

~ Região do Floresta OmbrÓfila Densa 

Fig. 4.17 - Mapa de localização das áreas de florestas ombrófilas. 

D) Relação das espécies arbóreas ocorrentes na Floresta Ombrófila Densa 

Formações 

Nomes científicos Terras 
Submontana 

Alto-
Aluvial 

Baixas 
Monta na 

Monta na (Da) 
(Db) 

(Ds) (Dm) 
(DI) 

Anacardiaceae 
Lithraea brasiliensis L. March. X 

Schinus terebinthifolius Raddi X 

VEGETAÇÃ0/567 



Formações 

Nomes científicos Terras Submontana Monta na 
Alto-

Aluvial Baixas Monta na 
(Dal (Db) 

(Os) (Dm) (DI) 

Annonaceae 
Annona cacans Warming var. glabriuscu/a Fries X X X 

Ouguetia lanceo!ata St. Hil. X X X 

Guatteria australis Fries X X X X 

Rollinia exalbida (Vell.) Mart. X X X 

Rollinia rugulosa Schlecht. X X X X 

Rollinía sericea Fries X X X 

Xy/opia brasiliensis Spreng. X X 

Apocynaceae 
Aspidosperma australe Muell. Arg. X X X 

Aspidosperma olivaceum Muell. Arg. X X X X 

Peschiera australis (Muell. Arg.) Miers X X 

Peschiera catharinensis (DC.) Miers X X X 

Peschiera hilariana (Muell. Arg.) Miers X 

Aquifoliaceae 
l/ex brevicuspis Reisseck X X X 

l/ex dumosa Reisseck X X X X 

l/ex kleinii Edwin X X X 

l/ex microdonta Reisseck X 

l/ex par~guariensis St. Hil. X X X 

l/ex pseudobuxus Reisseck X X 

l/ex taubertiana Reisseck X 

l/ex theezans Mart. X X X X X 

Araliaceae 
Oidymopanax angustissimum E. Marchai X X, 

Oidymopanax morototoni (Aubl.) Decne. X X 

Bignoniaceae 
Cybistax antisyphilitica (Mart.) Mart. X X X 

Jacaranda micrantha Cham. X X X 

Jacaranda puberula Cham. X X X 

Tabebuia alba (Cham.) Sandw. X X X 

Tabebuia avellanedae L.or. ex Griseb. X 

Tabebuia chryotricha (Mart. ex DC.) Standley X 

Tabebuia pulcherrima Sandw. X 

Tabebuia umbellata (Sond.) Sandwith X X 

Bombacaceae 
Pseudobombax grandiflorum (Cav.) A. Robyns X X X 

Spirotheca passifloroides Cuatr. X 

Spirotheca rivieri (Decne.) Ulbr. X 

Boraginaceae 
Cordia eca/ycu/ata Vell. X X X 

Cordia si/vestris Fresen X X 

Cordia trichotoma (Vell.) Arráb. ex Steud. X X 

Burseraceae 
Protium kleinii Cuatr. X X X 

Caricaceae 
Jacaratia spinosa (Aubl.) DC. X X X 

Celastraceae 
Maytenus alaternoides Reiss. X X X 

Chrysobalanaceae 
Hirtella hebeclada Moric. X X 

Clethraceae 
C/ethra scabra Pers. X X X 

C/ethra u/eana Sleumer X X 

Combretaceae 
Buchenavia kleinii Exell X X X X 

Compositae 
Oasyphyl/um spinescens (l.ess.) Cabr. X X 
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Formações 

Nomes científicos 
Aluvial 

Terras 
Submontana Monta na 

Alto-

(Da) 
Baixas (Os) (Dm) Monta na 
(Db) (DI) 

Piptocarpha axillaris ( L.ess.) ·saker X X X 

Piptocarpha tomentosa Baker X X X 

Cunoniaceae 
Lamanonia speciosa (Camb.) Smith X X X 

Weinmannia disco/ar Gardner X 

Weinmannia humilis Engler X X 

Weinmannia paulliniifo/ia Pohl ex Seringe X X X X X 

Cyatheaceae 
Alsophila arbuscula Presl. X 

Alsophila atrovirens l..angsd. & Fischer X 

Alsophila kleinii Sehnem X 

Alsophila corcovadensis (Raddí) C. Chr. X X 

Alsophila phalerata Mart. X X X 

Alsophila radens Mett. X 

Cyathea schanschin Mart. X 

Cyathea vestita Mart. X 

Dicksonia sellowiana (Presl.) Hook. X 

Nephelea setosa (Kaulf.) Tryon X X X 

Elaeocarpaceae 
Sloanea guianensis (Aubl.) Benth. X X X X 

5/oanea lasiocoma K. Schum. X X 

S/oanea monosperma Vell. X X X 

Ericaceae 
Leucothoe nummulari~ (Cham. et Schlecht.) DC. X 

Leucothoe eucalyptoides (Cham. et Schlecht.) DC. X 

Leucothoe mederleinii Sleumer X 

Erythroxylaceae 
Erythroxylum argentinum Schulz var. calophyllum O. E. Schulz X 

Erythroxylum cuspidifolium Mart. X X 

Euphorbiaceae 
Actinostemon concolor (Spreng.) Muell. Arg. X X X X 

Alchornea iricurana Cas. X X X X 

Alchornea sidifolia Muell. Arg. X 

A/chornea triplinervea (Spreng.) Muell. Arg. X X X X 

Croton celtidifolius Baill. X X 

Croton macrobothrys Baill. X 

Hieronyma a/chorneoides Fr. Aliem. X X X X 

Margaritaria nobilis L. F. X X 

Pachystroma longifolium (Nees) Johnston X X 

Pausandra morisiana ~Casar.) Radlk. X X 

Pera glabrata (Schott). Baill. X X X X 

Pera obovata Baill. X 

Sapium glandulatum (Vell.) Pax X X X X X 

Sebastiania argutidens Pax & Hoffm. X X 

.Sebastiania brasifiensis Spreng. X X X 

Sebastiania klotzschiana (Muell. Arg.) Muell. Arg. X X X X X 

Sebastiania schottiana Muell. Arg. X X X 

Tetrorchidium rubrivenium Poepp. & Endl. X X X X 

Flacourtiaceae 
Banara parvifolia (Gray) Benth. X 

Casearia decandra Jacq. X X X X 

Casearia ob/iqua Spreng. X X X 

Casearia sylvestris Sw. X X X X X 

Guttiferae 
Clusia cri uva Camb. X X X 

Rheedia gardneriana Pl. et Tr. X X X X 

Humiriaceae 
Vantanea compacta (Schnitzl.) Cuatr. X X 

Jcacinaceae 
Citronella paniculata (Mart.) Howard X X X X 
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Nomes científicos 

Lauraceae 
iouea saligna Meissner A 

A 
c 
c 
c 
c 
E 
L 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
Pe 

niba firmula (Nees et Mart. ex Nees) Mez 
innamomum australe Vattimo 
innamomum glaziovii Mez 
ryptocarya aschersoniana Mez 
ryptocarya moschata Nees & Mart. 
nd/icheria paniculata (Spreng.) Macbr. 
icaria reitzkleiniana Vattimo 
ectandra grandíflora Nees 
ectandra lanceolata Nees 
ectandra leucothyrsus Meissner 
ectandra megapotamica Mez 
ectandra rígida Nees 
ectandra salina Nees et Mart. 
cotea acíphylla (Nees) Mez 
cotea catharinensis Mez 
cotea kuhlmannti Vattimo 
cotea lanata (Meissner) Mez 
cotea pretiosa (Nees) Mez 
cotea puberula Nees 
cotea pulchella Mart. 
cotea te/eiandra (Meissner) Mez 
cotea tristis Mart. 
rsea venosa Nees et Mart. ex Nees 

cythidaceae L.e 
c aríníana estrellensis (Raddi) O. Ktze 

guminosae 
ndíra anthe/minthica (Vog.) Benth. 

L.e 
A 
8 
8 
c 
c 
D 
E 
E 
I 

auhinia candicans Benth. 
auhínía forficata Línk 
allíandra tweediei Benth. 
opaifera trapezifolia Hayne 
ahlstedtia pinnata Malme 
nterolobium contortisiliquum {Vell.) Morong 
rythrina ta/cata Benth. 

nga marginata Willd. 
I nga sellowíana Benth. 
I 
I 
nga sessilis (Vell.) Mart. 
nga striata Benth. 
onchocarpus leucanthus Burk. L 

M 
M 
M 
M 
M 
o 
P. 
p 
p 

s 
z 

achaerium aculeatum Raddi 
achaerium stipitatum Vog. 
imosa bimucronata (DC.) O. Ktze 
imosa scabrella Benth. 
yrocarpus frondosus F r. Aliem. 
rmosia arborea Harms 
arapiptadenia rígida (Bénth.l Brenan 
iptadenía gonoacantha (Mart.l Macbr. 
ithecellobium langsdorffii Benth. 
chizolobium parahyba (Vell.) Blake 
ollernia ilicifolia Vog. 

agnoliaceae M 
Ti. a/auma ovata St. Hil. 

alpighiaceae M 
8 
8 

unchosía f/uminensis Griseb. 
yrsonima /igustrifolia Juss. 

elastomataceae 
iconia cinerascens Miquel 

M 
M 
M 
T, 
T, 
T, 

iconia sel/owiana Naudin 
ibouchina multiceps (Naud.) Cogn. 
ibouchina sellowiana (Cham.) Cogn. 
ibouchina urvilleana (DC.) Cogn. 
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Formações 

Terras Monta na 
Alto-

Aluvial 
Baixas 

Submontana 
Montana 

(Dal (Db) 
(Os) (Dml (DI) 

X X 

X X X X 
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X X 

X X X X 
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X X X 
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X X X X 
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X X X X X 
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X 

X X X 

X X X 

X 

X X X 

X X X X 

X X X X 

X X X X 
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X X X X 

X X X 

X X X 

X X 

X X X 

X 

X X 
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X X X 
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X X X X 

X X 

X X 
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X X X X 

X X X 

X X 

X 

X X 

X X 
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X X 

X X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X 

X X 
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X 

X X 

X X 

X X 



Formações 

Nomes científicos 
Aluvial 

Terras 
Submontana Montana 

Alto-

(Da) Baixas (Ds) (Dm) Monta na 
(Db) (DI) 

Meliaceae 
Cabralea canjerana (Vell.) Mart X X X X 

Cedrela fissi/is Vell. X X X X 

Guarea lessoniana A. Juss. X X X 

Trichilia columnata A. M. Girardi X 

Trichilia e/egans A. Juss. X X 

Trichilia c/ausseni A. DC. X X 

Trichilia schumanniana Harms X X 

Monimiaceae 
Hennecartia omphalandra Poisson X X 

Mollinedia blumenaviana Perk. X X X 

Mollinedia elegans Tu I. X X X 

Mollinedia schottiana (Spreng.) Perk. X X X 

Mollinedia triflora (Spreng.) Tul. X X X 

Mollinedia u/eana Perk. X X X 

Mollinedia floribunda Tu I. X X X 

Moraceae 
Brosimum lactescens (S. Moore) C.C. Berg X X X X 

Cecropia adenopus Mart. X X 

Cecropia catharinensis Cuatr. X 

Chlorophora tinctoria (L.) Gaud. X X X 

Coussapoa schottii Miq. X X X 

Ficus enormis (Mart. ex Miq.) Miq. X X 

Ficus insipida Willd. X X X X 

Ficus organensis (Miq.) Miq. X X X 

Sorocea bonplandii (Baill.) Burg., Lanj. & Boer X X X X 

Myristicaceae 
Viro/a oleifera (Schott) A. C. Smith X X X X 

Myrsinaceae 
Ardisia guianensis (Aubl.) Mez X X X 

Rapanea ferruginea (Ruiz et Pavon) Mez X X X 

Rapanea megapotamica Mez X 

Rapanea umbe!lata (Mart. ex A. DC.) Mez X X X X 

Myrtaceae 
Calycorectes australis L.egr. X X X 

Ca!yptranthes eugeniopsoides L.egr. et Kausel X X X 

Ca/yptranthes grandifo/ia Berg X X X 

Calyptranthes lucida Mart. ex DC. X X X X 

Ca/yptranthes pileata L.egr. X X 

Calyptranthes rubella IBerg) Legr. X 

Campomanesia guaviroba (DC.) Kiaersk. X X X 

Campomanesia reitziana L.egr. X X X 

Campomanesia xanthocarpa Bert X X X X X 

Eugenia bacopari L.egr. X X 
Eugenia beaurepaireana (Kiaersk.) L.egr. X X 

Eugenia convexinervia l..egr. X X X X 

Eugenia hiemalis Camb. X 

Eugenia imaruensis l..egr. X X 

Eugenia involucrata DC. X X X 

Eugenia kleinii l..egr. X X X 

Eugenia multicostau/L..egr. X X X X 

Eugenia myrtifolia Camb. X 

Eugenia ramboi l..egr. X 

Eugenia rostrifolia l..egr. X 

Eugenia schiichiana Berg X X 

Eugenia speciosa Camb. X 

Eugenia uniflora L. X X X X X 

Eugenia verrucosa l..egr. X 

Gomidesia affinis (Camb.) ·l..egr. X X 

Gomidesia anacardiaefolia (Gardn.) Berg X X 

Gomidesia palustris (DC.) l..egr. X X X 

Gomidesia schaueriana Berg X X X 

Gomidesia sellowiana Berg X 
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Nomes científicos 

omidesia spectabifis (DC.) Berg G 
G 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
N 
N 
p 
p 
p 
s 

omidesia tijucensis ( Kiaersk.) Legr. 
arlierea krapovickae Legr. 
arfierea parviffora Berg 
arlierea reitzii Legr. 
arfierea sifvatica (Gardn.) Kiaersk. 
vrceugenia campestris (DC.) Legr. et Kausel 
vrceugenia myrcioides (Camb.) Berg 
vrceugenia nothorufa Legr. 
yrcia bicarinata (Berg) Legr. 
vrcia cafumbaensis Kiaersk. 
yrcia casrrensis Berg 
vrcia dichrophy/la Legr. 
yrcia g/abra (Berg) Legr. 
vrcia hatschbachii Legr. 
yrcia leptoclada DC. 
vrcia muftiffora (L.am.) DC. 
vrcia obtecta (Berg) Kiaersk. 
yrcia pubipetala Miq. 
vrcia ramufosa DC. 
vrcia richardiana Berg 
yrcia rostrata DC. 
vrciaria ciliolata Camb. 
vrciaria cordifofia Legr. 
vrciaria p/inioides Legr. 
vrciaria rivularis Camb. 
yrciaria spfendens Berg 
vrciaria tenuiramis Berg 
yrciaria trunciffora Berg 
vrciaria undulata Berg 
vrrhinium foranthoides (Hook. et Arn.) Burr. 
eomitranthes cordifofia ( Legr.) Legr. 
eomitranthes glomerata (Legr.) Legr. 
seudocariophy/lus acuminatus (Link) Burr. 
sidium catt/eianum Sab. 
sidium fongipetiofatum Legr. 
iphoneugena reitzii Legr. 

yctaginaceae 
ougainvi/lea glabra Choisy 

N 
8 
G 
p 

uapira opposita (Vell.) Reitz 
isonia ambígua Heimerl 

o 
o 
o 

o 
H 

chnaceae 
uratea parviffora (DC.) Baill. 
uratea saficifofia (St. Hil. & Tul.) Engler 

lacaceae 
eisteria silvianii Schwacke 

leaceae o 
L inociera mandioccana Eichler 

alma e p 
A 
A 
8 
E 
G 
G 
Tr 

recastrum romanzoffianum (Cham.) Becc. 
ttafea dubia (Mart.) Burr. 
actris lindmanniana Drude ex Lindm. 
uterpe edufis Mart. 
eonoma gamiova Barb. Rodr. 
eonoma schottiana Mart. 
ithrinax brasi/iensis Mart. 

hytolaccaceae p 
p hytofacca dioica L. 

odocarpaceae p 
Po docarpus se/lowii Klotz. 
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Formações 

Nomes científicos 
Aluvial 

Terras Alto-
Baixas 

Submontana Monta na 
Montana (Da) 

(Db) 
(Os) (Dm) 

(DI) 

Polygonaceae 
Cocco/oba warmingii Meissn. X X X 

Coccoloba cordata Cham. X X 

Ruprechtia laxiflora Meissn. X X 

Proteaceae 
Roupa/a cataractarum Sleumer X X X 

Ouiinaceae 
Ouiina glaziovii Engler X 

Rhamnaceae 
Colubrina glandulosa Perkis X X 

Rosaceae 
Prunus sellowii Koehne X X X 

Rubiaceae 
Alibertia concolor (Cham.) K. Schum. X X X 

A/seis f/oribunda Schott X X X 

Amaioua guianensis Aubl. X X X 

Bathysa meridionalis Smith & Downs X X X X 

Coussarea contracta (Walp.) Muell. Arg. X 

Faramea marginata Cham. X X X X 

Fararr_wa montevidensis (Cham & Schl.) DC. X X 

Posoqueria latifolia (Rudge) R. & S. X X X 

Psychotria alba Ruiz & Pavon X X X 

Psychotria carthagenensis Jacq. X X X 

Psychotria kleinii Smith & Downs X X X 

Psychotria suterella Muell. Arg. X X X X 

Randia armata (Sw.) DC. X X X 

Rudgeajasminoides (Cham.) Muell. Arg. X X X 

Rutaceae 
Esenbeckia grandiflora Mart. X 

Fagara naranjillo (Griseb.) Engl. X X 

Fagara rhoifolia (l.am.) Engl. X X 

Pilocarpus pennatifolius l..em. X 

Sabiaceae 
Meliosma sellowii Urban X X 

Salicaceae 
Salix humboldtiana Willd. X X 

Sapindaceae 
Allophylus edu/is (St. H"1l.) Radlk. X X X X 

Cupania vernalis Camb. X X X 

Matayba elaeagnoides Radlk. X X X 

Matayba guianensis Aubl. X X X 

Sapotaceae 
Bumelia obtusifolia Roem. & Schult. X X 

Chrysophyllum dusenii Cronq. X 

Chrysophyllum gonocarpum (Mart. & Eichl.) Engler X X X 

Chrysophyllum marginatum (Hook. & Arn.) Radlk. X X X X 

Chrysophyllum viride Mart. & Eich. ex Miq. X X X 

Manilkara subsericea (Mart.) Dubard X 

Pouteria lasiocarpa (Mart.) Radlk. X 

Pouteria venosa (Mart.) Baehni X X X 

Solanaceae 
Brunfelsia pauciflora (Cham. & (Schl.l Benth. X 

Solanum erianthum D. Don X X X 

Solanum inaequale Vell. X X X X 

Solanum sanctae-catharinae Dunal X X 

Styracaceae 
Styrax acuminatus Pohl X 

Styrax /e rosus Hook. et Arn. p X X 
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Nomes científicos 
Aluvial 

Symplocaceae 
Symplocos celastrina Mart. 
Symplocos lanceolata (Mart.) A. DC. 

Theaceae 
Laplacea fruticosa (Schrad.) Kobuski 

Thymelaeaceae 
Daphnopsis racemosa Griseb. 

Tiliaceae 
Luehea divaricata Mart. 

Ulmaceae 
Trema micrantha (L.) Blume 

Verbenaceae 
Aegiphila selfowiana Cham. 
Cytharexylum myrianthum Cham. 
Cytharexylum reitzii Moldenke 
Vitex megapotamica (Spreng.) Moldenke 

Winteraceae 
Drimys brasiliensis Miers 

4.3.4.5 - Região da Floresta Estacionai Semidecidual 

Esta região fitoecológica possui uma superfície de 9.862 km2 de extensão 
e está situada em parte na vertente leste do Planalto Sul-Rio-Grandense 
e em outra parte a leste da Depressão Central Gaúcha, onde também avança 
sobre terrenos circunvizinhos a Serra Geral e seus patamares (Fig. 4.19). 

Nestas áreas o clima é classificado como úmido, face aos resultados do 
estudo climático, baseado no sistema classificatório de Bagnouls & Gaus
sen (1957), com a relação P s 3T, sugerida por Walter (1973), que acusa
ram a ocorrênci~ de curvas ombrotérmicas positivas, indicadoras de ausência 
de períodos secos. 

As temperaturas médias compensadas mensais dos últimos dez anos 
são inferiores a 15°C durante quatro meses ao ano, tornando-se estepe
ríodo de frio responsável pela estaciona !idade fisiológica das plantas. 

Estas mesmas condições climáticas ocorrem na Região da Floresta Es
tacionai Decidual, com a diferença de que a Floresta Estacionai Semideci
dual apresenta de 20% a 50% de árvores caducifólias no conjunto flores
tal na época desfavorável. Esta reduzida percentagem de indivíduos deci
duais na Floresta Estacionai Semidecidual se deve principalmente à ausência 
de Apuleia leiocarpa (grápia), que, estando presente no estrato emergente 
da Floresta Estacionai Decidual, é a grande responsável pela fitofisionomia 
decidual desta última (Fig 4.18). 

A região estudada apresenta-se subdividida em quatro formações, 
utilizando-se, basicamente, critérios altimétricos: Floresta Aluvial (ao lon
go dos cursos de água); Floresta das Terras Baixas: até30 m; Floresta Sub
montana: de 30m até 400 m; e Floresta Montana: de 400 m até 1.000 m. 

As particularidades fisionômico-ecológicas de cada formação são as 
seguintes: 

A) Floresta Aluvial 

Esta formação florestal ribeirinha encontra-se nas áreas de depósitos alu
vionares do Quaternário, localizadas nas várzeas ao longo dos rios Cama
quã, Piratini e outros, que drenám do Planalto Sul-Rio-Grandense para a 
lagoa dos Patos. 

Nestas áreas, situadas em altitudes de até 40 m acima do nível do mar, 
ocorrem Planassolos mal a imperfeitamente drenados, derivados de sedi
mentos oriundos da decomposição de rochas graníticas. 

Nos locais de maior dificuldade à drenagem, inadequados à utilização 
agrícola, a floresta permaneceu conservada na sua maior parte, razão pela 
qual ainda pode ser adequadamente estudada em uma área total de 
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364 km2 de extensão. Os mais extensos agrupamentos remanescentes são 
encontrados nas várzeas do rio Camaquã, onde freqüentemente estão au
sentes algumas espécies de interesse ao produtor rural como madeira e 
lenha. 

Em levantamentos florísticos realizados nestes locais foram identifica
das as seguintes principais espécies: lnga uruguensis (ingá-banana), lnga 
marginata ( ingá-feijão), Luehea divaricata (açoita-cavalo), Sebastiania klo
tzschiana (branquilho), Termina/ia australis (sarandi-amarelo), Salix humbo/d
tiana (salseira), além de regular quantidade de Bambusa trinii (taquaruçu). 

Nos terrenos mais enxutos, com possibilidades de drenagem, estabe
leceu-se, após a derrubada da floresta, o cultivo do arroz de inundação em 
rotação com a atividade pecuária, que aproveita a pastagem naturalmen
te brotada na época do pousio. 

B) Floresta das Terras Baixas 

Esta formação florestal está restrita às planícies originalmente inundáveis 
do rio dos Sinos, em baixas altitudes de até 30 m acima do nível do mar, 
constituídas por depósitos aluvionares do período Quaternário. 

Em 1824, com a chegada dos primeiros colonizadores alemães, esta flo
resta começou a ser desmatada para dar lugar à agricultura, sendo que, mais 
recentemente, além da ocupação agrícola com arroz e pecuária, outras áreas 
·florestais foram drenadas e aterradas para o estabelecimento de loteamentos 
urbanos e industriais de cidades como São Leopoldo e Novo Hamburgo 
(RS). 

Hoje em dia os únicos agrupamentos residuais desta floresta estão res
tritos às áreas de difícil drenagem, com uma escassa superfície de 33 km2, 
mesmo assim muito desfalcados de seus principais elementos constituintes. 

Aí predominam a Parapiptadenia rigida, ou seja, " ... os numerosos an
gicos de folhagem verde-clara, que por vezes formam o grosso da mata ri
beirinha" (Rambo, 1956a), além de Tabebuia umbellata (ipê-amarelo), Fi
cus organensis (figueira-do-mato), Vitex megapotamica (tarumã), Cabra
lea canjerana (canjerana), Cytharexylum myrianthum (tucaneira) e outras. 

C) Floresta Submontana 

A formação Submontana é a mais extensa da região estudada e está situada 
em duas áreas que apresentam características diferentes, inclusive com re
lélção à composição florística. Por esta razão serão descritas separadamente. 

Como pode ser visto no Mapa de Vegetação, a maior parte desta for
mação encontra-se na vertente leste do Planalto Sul-Rio-Grandense, ocu-
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QUATERNÁRIO TRIÁSSICO e JURACRETACEO JURACRETACEO e PRÉ- CAMBRIANO 

Fig. 4.18 - Perfil esquemático das áreas de Floresta Estacionai Semidecidual. A - Floresta Aluvial; B - Floresta das Terras Baixas; C - Floresta Submontana. 

pando terrenos pertencentes ao período Pré-Cambriano, que apresentam 
relevo ondulado a forte ondulado, em altitudes de 30 até 400 m acima do 
nível do mar. 

Nas áreas de relevo ondulado a forte ondulado, geralmente ocorrem solos 
Podzólicos, pouco profundos, associados a Cambissolos rasos e cascalhen
tos, ao passo que nas áreas de relevo forte ondulado os solos, de um modo 
geral, são Litólicos, distróficos, rasos e pedregosos. 

A ocupação desta área, outrora florestal. iniciou-se em 1857, quando 
foi fundada, por particulares, a colônia de São Lourenço, no município de 
São Lourenço do Sul (RS), com cerca de 85.000 h a, e ocupada por imigran
tes alemães (La Salvia & Handeschunch, 1974). Mais tarde, em 1888, fo
ram fundadas, pela União, as colônias de Barão do Triunfo e Mariana Pi
mentel e, em seguida, em 1890, a colônia São Feliciano, ocupada por imi
grantes poloneses. 

Inicialmente, trabalhando em áreas de melhor relevo e razoável profu n
didade de solo, os colonizadores promoveram o desmatamento da flores
ta que foi cedendo lugar à agricultura cíclica de minifúndio. Mais tarde fo
ram ampliando a fronteira agrícola dos primeiros tempos e ocupando, tam
bém, solos piores, de difícil manejo e baixa fertilidade. 

Atualmente a área apresenta-se totalmente desbravada, com predomínio 
dos cultivos agrícolas do fumo, milho, soja, feijão e·áreas de pastagem, na 
sua maior parte estabelecidos em pequenas propriedades rurais. Há um gran
de número de pequenas áreas com condições agrícolas desfavoráveis, on
de houve o abandono das lavouras, sobrevindo o desenvolvimento de ca
poeiras, que são classificadas como Vegetação Secundária. 

A superfície original desta floresta erà de aproximadamente 6.000 km2 
de extensão, dos quais, hoje em dia, restaram apenas32 km2, sem consi
derar a inexpressiva superfície de pequenos agrupamentos florestais relic
tos, situados em locais de difícil acesso, dispersos na área estudada. 

Dentre as comunidades florestais visitadas nas operações de campo ter
restres, a composição florística da Floresta Submontana pôde ser melhor 
estudada nos maiores agrupamentos remanescentes, situados ao sul do 
povoado de São José, no município de Camaquã (RS). Aí foram encon
tradas as seguintes espécies: tubuneira (S/oanea monosperma), caixeta 
(Didymopanax morototoni), uvá (Hirte//a hebeclada), erva-mate (l/ex para
guariensis), batinga (Eugenia rostrifolia) e muitas outras. Esta composição 

floristica, no entanto, pode variar de um lugar para outro, quando também 
podem ser encontradas espécies como guajuvira (Patagonu/a americana), 
canjerana (Cabralea canjerana), açoita-cavalo (Luehea divaricata), 
pinheirinho:bravo (Podocarpus lambertii). tarumã ( Vitex megapotamica) 
e outras. É interessante ressaltar-se que não foram encontradas espécies 
endêmicas nesta área, sendo a maior parte das espécies típicas das flores
tas vizinhas. 

A outra parte da formação Submontana está situada em áreas supe
riores a 30m de altitude, na bacia do rio dos Sinos, no extremo leste da De
pressão Central Gaúcha, englobando, também, áreas vizinhas de patamares 
da Serra Geral. 

Geologicamente, esta área é caracterizada por arenitos do Jurássico e 
basaltos do Juracretáceo. O relevo varia de suave ondulado, nas mais bai
xas altitudes, a acidentado, em altitudes de até 680 m acima do nível do mar. 

Trata-se de uma área de antiga colonização alemã, hoje em dia com ra
ros agrupamentos florestais originais, em face do intenso desmatamento 
para fins agrícolas, industriais e urbanos que aí se verificou. 

A composição florística pôde ser estudada de forma incompleta a par
tir de reduzidos agrupamentos florestais, consideravelmente desfalcados 
das espécies de maior interesse ao produtor rural. Com o auxílio de entre
vistas feitas com antigos moradores locais, conhecedores da vegetação ori
ginal, bem como da escassa bibliografia existente, foi possível estabelecer 
as prováveis espécies predominantes desta floresta: no estrato superior, 
mata-olho (Pachystroma longifolium), tanheiro (Aichornea trip/inervea), 
maria-mole (Guapira opposita), camboatá (Cupania vernalis) e outras; no 
estrato médio, laranjeira-do-mato (Actinostemon concolor), catiguá ( Trichilia 
clausseni), cincho (Sorocea bonplandii), entre outras. Ao norte do vale do 
rio dos Sinos, no sentido· da serra Geral, recobrindo na sua maior parte o 
basalto, a floresta apresentava composição pouco diferente, predominan
do sobre os patamares Pachystroma tongifolium (mata-olho) e Eugenia ros
trifolia (batinga), como representantes dos dois estratos. 

D) Floresta Montana 

A formação Montana está localizada em área de relevo acidentado da ser
ra Geral, formando uma longa, estreita e sinuosa faixa de, no máximo, 5 
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km de largura, que se limita aq norte, próximo à cota de 800 m de altitude, 
com a Região da Floresta Ombrófila Mista. Predominam nesta ãrea os ba
saltos do Juracretãceo. 

Como ocorreu com a formação Submontana, neste caso também a flo
resta foi sendo derrubada e dando lugar à agricultura de subsistência dos 
primeiros colonizadores, que ainda se encontra hoje em dia distribuída pe
las pequenas propriedades rurais. Em face do relevo acidentado e solo pe
dregoso, grande parte dos cultivos foram sendo abandonados e as âreas 

Santana do Livramento 
, .. ~ 

' 

'"'-<:"~i~ 

~ Região do Floresta Estacionai Decidual 

passaram a ser cobertas pela Vegetação Secundária que se tornou 
predominante. 

·Com respeito à composição florística, nos locais de difícil acesso pode-se 
encontrar, de forma restrita, espécies como: Patagonula americana (gua
juvira), Parapiptadenia rigida {angico-vermelho), C ardia trichotoma (louro
pardo), Cabra/ea canjerana (canjerana), Alchornea trip/ineNea (tanheiro), 
além de outras. 

- Região do Floresta Estacionai Semideciduol 
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Fig. 4.19 - Mapa de localização das áreas de florestas estacionais. 

E) Relação das espécies arbóreas ocorrentes na Floresta Estacionai Semidecidual 

Formações 

Nomes científicos 
Aluvial 

Terras 
Submontana Monta na 

Baixas (Fa) 
(Fbl 

(Fs) !Fm) 

Anacardiaceae 
Lithraea brasiliensis L. March. X X X X 

Schinus terebinthifolius Raddi X X X X 

Annonaceae 
Annona cacans Warming var. g/abriuscula R. E. Fries X X X 

Ro/linia exalbida (Vell.) Mart. X 

Rollinia rugulosa Schlecht. X X X X 

Rollinia silvatica (St. Hil.) Mart. X X X X 

Apocynaceae 
Aspidosperma australe Muell. Arg. X X X X 
Peschiera australis (Muell. Arg.) Miers X X 
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Formações 

Nomes científicos 
Aluvial 

Terras Submontana Monta na 
(Fa) lilaixas (Fs) (Fm) 

(Fb) 

Aquifoliaceae 
l/ex brevicuspis Reisseck X X 
l/ex dumosa Reisseck X X 
l/ex theezans Mart. X X 

Araliaceae 
Didymopanax morototoni (Aubl.) Decne. X X 
Pentapanax warmingianus L March. X 

Bignoniaceae 
Cybistax antisyphilitica (Mart.) Mart. X X X 
Jacaranda micrantha Chamisso X X X X 
Jacaranda puberula Chamisso X X 
Tabebuia alba (Cham.) Sandw. X X X 
7ábebuia avellanedae l..orentz ex Grisebach X 
7ábebuia umbellata (Sond.) Sandw. X X 

Boraginaceae 
Cordia ecalycu/ata Vell. X X X X 
Cordia trichotoma (Vell.) Arráb. ex Steud. X X X X 
Patagonula americana L X X X X 

Caricaceae 
Carica quercifolia (St. Hil.) Hieron. X 

Combretaceae 
Termina/ia australis Camb. X X 

Cyatheaceae 
Alsophila arbuscula Presl. X 
Alsophila atrovirens L..angsd. & Fischer X 
Alsophila compta Mart. X 
Alsophila kleinii Sehnem X 
Alsophila leptocladia Fée X 
Alsoph1la miquelii Kuntze X 
Alsophila nitida Kuntze X 
Alsophila radens Mett. X 
Cyathea feei Glaziou X 
Cyathea hirtula Mart. X 
Cyathea schanschin Mart. X 
Cyathea vestira Mart. X 
Dicksonia sellowiana (Presl.) Hook. X X 
Nephelea arborea (L) Sehnem X 
Nephelea setosa (Kaulf.) Tryon X X 

Ebenaceae 
Maba inconstans (Jacq.) Griseb. X 

Erythroxylaceae 
Erythroxylum argentinum Schulz var. arge!'ltinum X 

Euphorbiaceae 
Actinostemon concolor (Spreng.) Muell. Arg. X X X X 

Alchornea triplinervia (Spreng.) Muell. Arg. X X X X 

Pachystroma longifofium (Ness) J. ·M. Johnston X X 
Sapium g/andulatum (Vell.) Pax X X X X 

Sebastiania brasiliensis Spreng. X X X X 

Sebastiania klotzschiana (Muell. Arg.) Muell. Arg. X X X X 

Tetrorchidium rubrivenium Poepp. & Endl. X 

Flacourtiaceae 
Casearia decandra Jacq. X X X X 

Casearia obliqua Spreng. X 

Casearia sylvestris Sw. X X X X 
Xy/osma ciliatifolium (Cios) Eichler X 

lcacinaceae 
Citronella paniculata (Mart.) Howard X X 

L..auraceae 
Aiouea saligna Meissn. X X 
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Nomes científicos 

Cryptocarya aschersoniana Mez 
Nectandra grandiflora Nees 
Nectandra /anceolata Nees 
Nectandra megapotamica Mez 
Nectandra rigida Nees 
Ocotea puberula Nees 
Ocotea pu/che/la Mart. 

L.eguminosae 
Bauhinia candicans Benth. 
Bauhinia forficata link 
Ca/liandra selloi (Spreng.) Macbr. 
Ca/liandra tweediei Benth. 
Dalbergia brasi/iensis Vogel 
Enterolobium contortisiliquum (Ve\1.) Morong 
Erythrina cristagalli L. 
Erythrina falcata Benth. 
lnga marginata Wi\ld. 
nga uruguensis Hook. & Arnott 
Machaerium stipitatum Vog. 
Mimosa bimucronata (DC.) O. Kuntze 
Myrocarpus frondosus Fr. Aliem. 
Parapiptadenia rigida (Benth.) Brenan 

Melastomataceae 
Tibouchina,se/lowiana (Cham.) Cogn. 

Me\iaceae 
Cabra/ea canjerana (Vell.) Mart. 
Cadrela fissilis Ve\1. 
Guarea lessoniana A. Juss. 
G uarea trichtllótdes L. 
Trichilia casaretti C. DC. 
Trichilia catigua A. Juss. 
Trichilia elegans A. Juss. 
Trichilia clausseni C. DC. 

onimiaceae 
ennecartia omphalandra Poisson 
ollinedia elegans Tu I. 

M 
H 
M 
M 
M 

ollinedia schottiana (Spreng.) Perk. 
ollinedia floribunda Tu i. 

oraceae 
ecropia catharinensis Cuatr. 
hlorophora ttnctona (L.) Gaud. 
icus enormis (Mart. ex Miq. l Miq. 

M 
c 
c 
F 
F 
F 
F 
s 

icus insipida Willd. var. adhatodaefolia (Schott ex Spreng.) Miq. 
icus monckii Hassler 
icus organensis (Miq.) Miq. 
orocea bonplandii (Bai\1.) Burg. Lanj. & Boer 

yrsinaceae M 
R 
R 

apanea ferruginea (Ruiz et Pavon) Mez 
apanea umbe/lata (Mart. ex A. DC.l Mez 

yrtaceae 
lepharocalyx salicifolius (H.B.K.l Berg 

M 
8 
8 
8 
c 
c 
E 
E 
E 
E 
E 
Fe 
G 

lepharocalyx suaveolens (Camb.) Burr. 
ritoa quazumaefolia (Camb.) L.egr. 
a/yptranthes grandifolia Berg 
ampomanesia xanthocarpa Berg 
ugenia hiemalis Camb. 
ugenia tlwolucrata DC. 
ugenia pyriformis Camb. 
ugenia rostrifolia L.egr. 
ugenia uniflora L. 
ijoa sellowiana Berg 

omidesia sellowiana Berg 
yrceu ema cam estris (DC.) L.e M g P 9 r. et Kausel 
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Formações 

Terras 
Aluvial Baixas Submontana Monta na 

(Fa) (Fbl (Fs) lFml 

X X 

X 

X X X X 

X X X X 

X X X 

X X X X 

X X 

X X X X 

X X X 

X X 

X X 

X 

X X X X 

X X X 

X X X X 

X X X X 
X X 

X X X X 

X X 

X X X 

X X X X 

X 

X X X X 

X X X X 

X X X 

X 

X 

X 

X X X X 

X X X 

X 

X X 

X 

X 

X X 

X X X X 

X 

X X X X 

X X X 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

X X 

X 

X 

X 

X X X X 

X X 

X X X X 

X X 

X X 

X X X X 

X 

X X 

X 



Formações 

Nomes científicos 
Aluvial 

Terras 
Submontana Monta na 

(Fa) Baixas (Fs) (Fm) 
(Fb) 

Myrcia glabra (Berg) l..egr. X X X 

Myrcia multiflora (l.am.) DC. X 

Myrcianthes pungens (Berg) l..egr. X X 

Myrciaria tenel/a (DC.) Berg X X X X 

Myrrhinium loranthoides (Hook. et Arn.) Burr. X X 

Psidium cattleianum Sab. X X 

Nyctaginaceae 
Guapira opposita (Vell.) Reitz X X X 

Pisonia ambigua Heimerl X X X 

Palma e 
Arecastrum romanzoffianum(Cham.) Becc. X X X 

Phytolaccaceae 
Phytolacca dioica L. X X X 

Polygonaceae 
Ruprechtia laxiflora Meissner X X 

Rosaceae 
Prunus sellowii Koehne X X 

Rubiaceae 
Randia armata (Sw.) DC. X 

Psychotria carthagenensis Jacq. X 

Rutaceae 
Fagara hyemalis (St. Hil.) Engler X X X 

Fagara naranjillo (Griseb.) Engl. X X X 

Fagara rhoifolia (l.am.) Engl. X X 

Helietta longifoliata Britt. X 

Pi/ocarpus pennatifolius l..em. X 

Salicaceae 
Salix humboldtiana Willd. X X 

Sapindaceae 
Allophylus edulis (St. Hil.l Radlk. X X X X 

Al/ophylus guaraniticus Camb. X X X 

Cupania vernalis Camb. X X X X 

Matayba elaeagnoides Radlk. X X X X 

Sapotaceae 
Chrysophyllum gonocarpum (Mart. & Eichl.) Engler X X 

Chrysophyllum marginatum (Hook & Arn.) Radlk. X X X X 

Pouteria gardneriana (DC.) Radlk. X X X 

Pouteria salicifolia (Spreng.) Radlk. X 

Saxifragaceae 
Escal/onia montevidensis Cham. X 

Solanaceae 
Solanum erianthum D. Don X X X X 

Solanum inaequale Vell. X X X X 

Solanum sanctae-catharinae Dunal X 

Styracaceae 
Styrax /eprosus Hook. et Arn. X X 

Thymelaeaceae 
Daphnopsis racemosa Griseb. X X X X 

Tilíaceae 
Luehea divaricata Mart. X X X X 

Ulmaceae 
Trema micrantha (L.) Blume X X X X 

Verbenaceae 
Cytharexylum mvrianthum Cham. X X )( 

Vitex megapotamica (Spreng.) Mold. X X X X 
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4.3.4.6 - Região da Floresta Estacionai Decidual 

A Região Fitoecológica da Floresta Estacionai Decidua/, com uma superfí
cie mapeada de 31.028 km2, ocupa a maior parte da vertente sul do Planal
to das Araucárias (Serra Geral) e áreas de rélevo ondulado da bacia do rio 
ljuí, no Planalto das Missões (Juracretáceo), além dos terraços aluviais dos 
rios Jacuí, lbicuí e respectivos afluentes ( Fig. 4.19 ). 

O clima apresenta, durante o ano, dois períodos térmicos distintos: um, 
com temperatura média das médias superior a 20"C, durante os meses de 
novembro, dezembro, janeiro e fevereiro (verão), e outro, com temperatura 

A 

PLANOSSOLO - BRUNIZÉM - PODZÓLICO 

QUATERNÁRIO 

média das médias inferior a 15" C, nos meses de junho, julho e agosto (inver
no). Quanto ao regime de precipitações pluviométricas, não são observados 
períodos de déficit hfdrico na relação P s 3T. 

A estrutura da Floresta Estacionai Decidual é representada por dois es
tratos arbóreos distintos: um, emergente, aberto e decípuo, com altura va
riando entre 25 e 30m, e outro, dominado e. contínuo, de altura não superior 
a 20m, formado principalmente por espécies perenifoliadas, além de um es
trato de arvoretas. 

A fisionomia decidual desta floresta é determinada pelo dossel emergente, 
dominado por leguminosas caducifólias, onde se destacam a Apuleia leio
carpa (grápia) e a Parapiptadenia rigida (angico) (Fig. 4.20). 

8 

PODZÓLICO 

TRIASSICO e JURACRETÁCEO 

c 

LATOSSOLO 

BRUNIZÉM 
LITÓLICO 

JURACRETÁCEO 

Fig. 4.20 - Perfil esquemático das ilreas de Floresta Estacionai Decidual. A - Floresta Aluvial; B - Floresta Submontana; C - Floresta Montana. 

O estrato dominado, com uma marcada diversidade florística, apresenta 
fácies distintas, em função de pequenas variações ambientais, determina
das por parâmetros litológicos, geomorfológicos, edáfii:os e climáticos. 

Assim, na bacia formada pelo curso inicial do rio ljuí, em áreas de solo 
profundo, foi constatada, nos relictos estudados, uma considerável ocorrência 
de lauráceas, representadas pelas espécies: Ocotea puberula ( canela-lajeana), 
Nectandra megapotamice (canela-merda) e Nectandralanceolata (canela
amarela). Estas espécies, preferenciais da Floresta Ombrófila Mista, ocorrem 
nesta região florestal, provavelmente devido à proximidade de sua área core 
e às condições do ambiente, ainda favoráveis. Ao longo do médio e baixo· 
cursos do rio ljuí e na parte ocidental da escarpa do Planalto das Araucárias, 
os grupamentos florestais remanescentes apresentam, no estrato domina
do, alta freqüência das espécies: Patagonula americana (guajuvira), Holocalyx 
balansae (alecrim) e Eugenia rostrifolia (batinga) em substituição às laurá
ceas. Estas áreas são ocupadas por solos rasos, variando de pouco profun
dos a litólicos, sendo esta a causa provável para o predomínio, nesta sinúsia, 
de espécies com caracteres xerofíticos. 

Já na porção oriental da escarpa do planalto, notadamente nos vales dos 
rios Taquari-Antas e Caí, os relictos observados mostram, no estrato ao
minado, um acentuado predomínio da espécie Pachystroma longifolium (mata
olho) associada à batinga. Estas duas espécies correspondem a mais de 50% 
dos indivíduos deste estrato. 

O estrato das arvoretas, com alta freqüência de indivíduos, é formado 
pelos gêneros Actinostemon, Sorocea e Trichilia, além da regeneração de 
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espécies formadoras do dossel superior. As epífitase lia nas, apesar de muito 
abundantes nesta floresta, são representadas por um pequeno contingente 
de espécies que se repetem nas diversas formações. 

As palmáceas são representadas exclusivamente pela espécie Arecas
trum romanzoffianum (jerivá), presente em todas as regiões florestais do 
Sul do Brasil. 

Os elementos arbóreos que constituem o estrato emergente da Flores
ta Estacionai Decidual são de origem tropical, apresentando, portanto, dois 
períodos fisiológicos distintos: um higrófito, de alta transpiração, quando 
com folhas, e outro, xerófito, sem transpiração, quando sem folhas. No ter
ritório sul brasileiro, o caráter de estacionai idade do clima para esta região 
florestal é determinado pelo período de baixas temperaturas que, fisiologi
camente, exerce sobre as plantas o mesmo efeito da seca. 

As variações nos gradientes ecológicos fundamentais permitiram a in
dividualização de três unidades fitofisionômicas distintas: formação Alu· 
via!, formação Submontana e formação Montana. 

A) Floresta Aluvial 

A formação Aluvial (Cal reveste os terraços aluviais na Depressão Central 
do Rio Grande do Sul e no Planalto da Campanha Gaúcha, ao longo dos 
rios Jacu i, lbicuí, Santa Maria, Uruguai e respectivos afluentes. 

Grande parte da cobertura florestal desta formação foi gradativamen
te erradicada, sendo substituída por culturas cíclicas (Acc) e pastagens tAp). 



Atualmente, 2.343 km2 de ãrea mapeada permanecem com a cobertura na
tural, porém parcialmente explotada. 

Esta unidade fitofisionômica apresenta pequenas variações estruturais 
e florísticas em função das condições locais de drenagem. Assim, nas ãreas 
freqüentemente inundãveis e de drenagem lenta, o estrato arbóreo é aber
to, sendo dominado por Erythrina cristagal/i (corticeira), Salix humboldtia
na (salgueiro), lnga uruguensis ( ingã ), Sebastiania klotzschiana ( branqui
lho), Arecastrum romanzoffianum ( jerivã), Sapium sp. ( toropi) e outras. Nos 
locais de solos drenados, esporadicamente inundãveis, a cobertura arbó
rea é densa, sendo formada principalmente pelas espécies: Luehea divari
cata (açoita-cavalo), Patagonula americana (guajuvira), Parapiptadenia rigida 
(angico), Ruprechtia laxiflora (farinha-seca) e Cupania vernalis (camboatã). 
No estrato das arvoretas dominam: Sebastiania brasiliensis (sarandi), Phyllan
thus sellowianus (sarandil, Paute ria salicifolia (mata-olho-branco), Casea
riÇJ sylvestris (cafeeiro-do-mato), Bambusa trinii (taquaraçu), além de outras. 

B) Floresta Submontana 

A Floresta Estacionai Decidual Submontana recobre a vertente sul da Ser
ra Geral, a oeste do vale do rio Caí, estendendo-se sobre a borda do Planal
to das Araucãrias, nas ãreas de relevo ondulado, além da bacia do rio ljuí, 
no Planalto das Missões 

Limitada às cotas altimétricas entre 30m e 400 m, a formação Submon
tana ocupa formas de relevo que variam de suavemente ondulado a 
dissecado. 

Na encosta da Serra Geral, o relevo é dissecado, constituído por pata
mares característicos dos sucessivos derrames basãlticos, recortados por 
canhões profundos e estreitos, por onde correm os tributãrios dos rios Ja
cuí e lbicuí. Ali os solos são argilosos, eutróficos, não hidromórficos, ge
ralmente rasos e pedregosos. Na bacia do rio Jacuí e na porção norte da 
Depressão Central, o relevo é ondulado com solos distróficos e profundos. 

Estruturalmente esta formação florestal caracteriza-se por apresentar 
um estrato arbóreo emergente, aonde predominamApuleia leiocarpa (grã
pia). Parapiptadenia rigida (angico), Myrocarpus frondosus (cabriúva), Cordia 
trichotorna (louro) e Phyto/acca dioica (umbu); um estrato dominado cons
tituído por: Patagonula americana (guajuvira), Luehea divaricata (açoita
cavalo), Nectandra rnegapotarnica (canela-preta), Eugenia rostrifolia (batin
ga), Ocotea puberula (canela-guaicã) e Pachystrorna longifoliurn (mata-olho); 
um estrato de arvoretas formado por: Actinostemon concolor (laranjeira
do mato). Sorocea bonplandii ( cincho) e Trichilia clausseni ( catiguã ), além 
da regeneração de espécies dos estratos superiores. 

A composição florlstica, dos estratos emergente e dominado, sofre pe
quenas variações nas diferentes ãreas de ocorrência desta formação. As-

sim, na bacia do rio ljuí, a espécie Peltophorum dubium (canafístula), no 
estrato emergente, e as espécies Balfourodendron riedelianum (pau-marfim) 
e Ho/ocalyx balansae (alecrim), no estrato dominado, ocorrem com expres
siva freqüência, sendo raras ou faltantes nas demais ãreas. 

Os agrupamentos remanescentes da cobertura florestal original, hoje 
observados, situam-se preferencialmente nas partes altas das encostas, re
cobrindo os locais íngremes e impróprios para a atividade agrícola.. Estes 
relictos, apesar de parcialmente explotados, ainda apresentam a constituição 
florística original, formada pelas espécies citadas anteriormente. 

O intenso desmatamento desta floresta foi seguido de uma ocupação 
agrícola e pecuãria intensas, adaptadas principalmente às dificuldades de 
relevo dos terrenos. Atualmente, a maior parte das ãreas menos acidenta
das é ocupada por culturas cíclicas de soja, trigo, milho e feijão, além de 
culturas permanentes, representadas pela citricultura, reflorestamentq de 
acãcia-negra, eucaliptos e erva-mate. As ãreas de culturas permanentes 
e de reflorestamento concentram-se na parte norte da Depressão Central 
do Rio Grande do Sul, no limite com a Serra Geral. 

As ãreas de agricultura em locais de relevo acidentado, por apresenta
rem maior dificuldade de manutenção e grande pedregosidade, foram aos 
poucos sendo abandonadas e substituídas por Vegetação Secundãria, que 
passou a ser ali predominante. 

C) Floresta Montana 

A Floresta Estacionai Decidual Montana reveste ãreas de relevo dissecado 
da Serra Geral, em cotas superiores a 400 m, correspondentes às partes 
elevadas das escarpas formadas pelo vale dos rios Taquari -Antas. Limita-se, 
nas cotas superiores, com a Floresta Ombrófila Mista, sendo a linha de li
mite determinada pelas formas de relevo, conservado e dissecado. 

A cobertura florestal desta formação é formada por um pequeno nú
mero de e!)pécies com acentuada adaptação à estacionai idade, onde sedes
tacam: Parapiptadenia rigida (angico). Cedrela fissilis (cedro), Cabraleacan
jerana ( canjerana), Myrocarpus frondosus ( cabriúva), Patagonula america
na (guajuvira), Luehea divaricata (açoita-cavalo) e outras. Estas espécies fre
qüentemente penetram na Floresta Ombrófila Mista ao longo da borda do 
Planalto das Araucãrias, constituindo ali um expressivo contingente no es
trato dominado. 

As condições de solo e relevo, desfavorãveis à agricultura, não impedi
ram a devastação quase completa da cobertura florestal primitiva, em dé
cadas passadas. 

Atualmente com o progressivo abandono das ãreas utilizadas para agri
cultura, passou a predominar a Vegetação Secundãria nos diversos estã
gios. Os agrupamentos florestais remanescentes ocupam as encostas ín
gremes e de difícil acesso. 

D) Relação das espécies arbóreas ocorrentes na Floresta Estacionai Decidual 

Nomes científicos 

Achatocarpaceae 
Achatocarpus biocornutus Schinz et Autran 

Agavaceae 
Cordyline dracaenoides Kunth 

Anacardiaceae 
Lithraea brasi/iensis L. Marchand 
Schinus terebinthifolius Raddi 

Annonaceae 
Rollinia exalbida (Vell.) Mart. 
Rollinia rugulosa Schlecht. 
Rol/inia salicifolia Schlecht. 
Rollinia si/vatica (St. Hil.) Mart. 

Apocynaceae 
Aspidosperma australe Muell. Arg. 
Peschiera australis (Muell. Arg.) Miers 
Peschiera hilanana(Muell. Arg.) Miers 
Rauvolfia sellowii Muell. Arg. 

Aluvial 
(Ca) 

Formações 

Submontana 
(Cs) 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X_ 

X 

X 

X 

X 

Montana 
(Cm) 

X 

X 

X 

X 

X 
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Formações 

Nomes científicos 
Aluvial Submontana Montana 

(Cal (Cs) (Cml 

Aquifoliaceae 
l/ex brevicuspis Reisseck X X 

l/ex dumosa Reisseck X X X 

l/ex theezans Mart. X X X 

Araliaceae 
Didymopanax morototoni(Aubl.) Decne. X X 

Pentapanax warmingianus (L. March.) Harms X 

Bignoniaceae 
Cybistax antisyphilitica (Mart.) Mart. X 

Jacaranda micrantha Cham. X X 

Jacaranda puberula Cham. X X 

Tabebuia alba (Cham.) Sandwith X X 

Tabebuia avel/anedae Lorentz ex Griseb. X 

Tabebuia chrysotricha (Mart. ex DC.) Sandwith X 

Tabebuia ipe (Mart.) Standley X 

Tabebuia pu/cherrima Sandwith X 

Bombacaceae 
Chorisia crispiflora H.B.K. X 
Chorisía speciosa St. Hil. X 

Boraginaceae 
Cordia ecalyculataVell. X X 

Cordia trichotoma (Vell.) Arráb. ex Steud. X X 

Patagonula americana L. X X 

Caprifoliaceae 
Sambucus australis Cham. et Schlecht. X 

Caricaceae 
Carica guercifolia (ST. Hil.) Hieron. X X 

Jacaratia spinosa (Aubl.) DC. X 

Celastraceae 
Maytenus ilicifolia Mart. ex Reiss. X X X 

Combretaceae-
Termina/ia australis Camb. X 

Cunoniaceae 
L.amanonia speciosa (Camb.) L. B. Smith X X 

Weinmannia paulliniifolill Pohl ex Seringe X X 

Cyatheaceae 
Alsophiala arbuscula Presl. X 
Alsophila atrovirens L.angsd. & Ficher X 
Alsophila compta Mart. X X 

Alsophila kleinii Sehnem X 

Alsophila leptocladia Fée X 

Alsophila miquelii Kuntze X 
Alsophi/a nitida Kuntze. X 

Alsophila radens Mett. X 
Cyathea feei Glaziou X 

Cyathea flirtula Mart. X 
Cyathea schanschin Mart. X 
Cyathea vestita Mart. X 
Hemitelia capensis (L.) Kaulf. X X 

Nephelea arborea (L) Sehnem X 

Nephelea setosa (Kaulf.) Tryon X X 

Ebenaceae 
Maba inconstans (Jacq.) Griseb. X X 

Euphorbiaceae 
Actinostemon concolor (Spreng.) Muell. Arg. X X X 

Alchornea sidifolia Muell. Arg. X X 

Alchornea triplinervia (Spreng.) Muell. Arg. X X 

Croton urucurana Baill. X X 

Pachystroma /ongifolium (Nees) I. M. Johnston X X 
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Formações 

Nomes científicos 
Aluvial Subniontana Monta na 

(Cal (Cs) (Cm) 

Sapium glandulatum (Vell.) Pax X X X 

Sebastíania brasiliensis Spreng~ X X X 

Sebastiania schottiana Muell. Arg. X 

Tetrorchidium rubrivenium Poepp. & Endl. X X 

Flacourtiaceae 
Banara parvifolia (Gray) Benth. X 

Banara tomentosa Cios X X 

Casearia decandra Jacq. X X 

Casearia obliqua Spreng. X X 

Casearia svtvestris Sw. X X X 

Xvtosma ciliatifolium (Cios) Eichller X X 

Guttiferae 
Rheedia gardneriana Tr. & Pl. X 

lcacinaceae 
Citronella paniculata (Mart.) Howard X X 

L.auraceae 
Cinnamomum amoenum (Nees) Kosterm. X X 

Cryptocarva aschersoniana Mez i< X X 

Endlicheria paniculata (Spreng.) Macbr. X X 

Nectranda grandiflora Nees X X X 

Nectandra lanceolata Nees X X 

Nectandra megapotamica Mez X X X 

Nectandra rígida Nees X 

Nectandra saligna Nees et Mart. X 

Ocotea acutifolia (Nees) Mez X X 

Ocotea diospyrifolia Mez X X 

Ocotea puberula Nees X X X 

Ocotea pu/chefia Mart. X X 

Phoebe stenophylla (Meissn.) Mez X X 

l..eguminosae 
A/bizia austrobrasilica Burk. X 

Apuleia leiocarpa (Vog.) Macbr. X X X 

Ateleia glazioviana Baill. X X 

Bauhinia candicans Benth. X X 

Calliandra foliosa Benth. X 

Calliandra selloi (Sprllng.) Macbr. X X X 

Calliandra tweediei Benth. X X X 

Carthomion polvanthum (Spreng.) Burkart X 

Dahlstedtia pinnata M11lme X 

Oalbergia brasiliensis Vog. X X X 

Enterolobium contortisiliquum(Vell.) Morong. X X X 

Erythrina ta/cata Benth. X X X 

Gledistschia amorphoides (Griseb.) Taub. X X 

Holocatvx balansae Mich. X 

r lnga affinis DC. X 

lnga marginata Willd. X X X 
l_ lnga sessilis (Vell.) Mart. X 

lnga uruguensis Hook, & Arn. X X 

lnga virescens Benth. X X 

Lonchocarpus /eucanthus Burk. X X X 

Lonchocarpus muehlbergianus Hassler X 

Lonchocarpus neuroscapha Benth. X 

Lonchocarpus nitidus (Vog.) Benth. X 

Machaerium stipitatum Vog. X X X 

Mvrocarpus frondosus Fr. Aliem. X X 

Parapiptadenia rigida (Benth.) Brenan X X X 

Peltophorum dubium (Spreng.) Taub. X X 

Malvaceae 
Bastarediopsis densiflora Hook. et Arn. X 

Melastomataceae 
Miconia cinerascens Miquel X 

Meliaceae 
Cabra/ea canjerana (Vell.) Mart. X X 
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Formações 

Nomes científicos 
Aluvial Submontana Monta na 

(Cal (Cs) (Cm) 

Cedrela fissilis Vell. X X X 

Guarea /essoniana A. Juss. X X 

Guarea trichilioides L. X 

Trichilia casaret(i C. DC. X 

Trichi/ia catigua A. Juss. X X 

Trichi/ia elegans A. Juss. X X 

Trichilia clausseni C. DC. X X 

Monimiaceae 
Hennecartia ompha/audra Poisson X X 

Mollinedia elegans Tu I. X X 

Mollinedia floribunda Tu I. X 

Moraceae 
Cecropia obtusa Tréc. X 

Chlorophora tinctoria (L.) Gaud. X X X 

Ficus enormis (Mart. ex Mig.) Miq. X X 

Ficus instpida Willd. X X 

Ficus monckii Hassler X X 

Ficus organensis (Miq.) Miq. X X 

Sorocea bonplandii (Baill.) Burg, L.ang. & Boer X X X 

Myrsinaceae 
Rapanea ferruginea (R. & P.) Mez X X 

Rapanea umbel/ata (Mart. ex. A. DC.) Mez X X 

Myrtaceae 
8/epharoca/yx salicifolius (H.B.K.) Berg X X X 

8/epharocalyx suaveolens (Camb.) Burret X X X 

8ritoa guazumaefolia (Camb.) L..egr. X X 

Calyptranthes concinna DC. X X X 

Calyptranthes grandifolia Berg X 

Calytranthes reitziana l..egr. X 

Calytranthes tricona l..egr. X X 

Campomanesia aurea Berg X 

Campomanesia guaviroba (DC.) Kiaersk. X X 

Campomanesia xanthocarpa Berg X X X 

Eugenia gardneriana Berg X 

Eugenia hiemalis Camb. X 

Eugenia involucrata DC. X X 

Eugenia moraviana Berg X X 

Eugenia pyriformis Camb. X X 

Eugenia ramboi l..egr. X X 

Eugenia rostrifolia l..egr. X X 

Eugenia uniflora L. X X X 

Eugenia uruguayensis Camb. X X 

Gomidesia affinis (Camb.) L..egr. X X 

Hexachlamys edulis (Berg) Kausel et L..egr. X 

Myrceugenia grisea l..egr. X 

Myrceugenia myrcioides (Camb.) Berg X 

Myrcia anomala Camb. X X 

Myrcia bombycina (Berg) Kiaersk. X X 

Myrcia verticillaris Berg X X 

Myrcianthes cisplatensis ( Camb.) Berg X 

Myrcianthes pungens (Berg) l..egr. X X 

Myrciaria ciliolata Camb. X 

Myrciaria cuspidata Berg X 

Myrciaria delicatula (DC.) Berg X X X 

Myrciaria rivu/aris Camb. X 

Myrciaria tenella (DC.) Berg X X X 

Myrciaria trunciflora Berg X X 

Myrrhinium Joranthoides (Hook. et Arn.) Burr. X X X 

Psidium luridum (Spreng.) Burr. X X 

Nyctaginaceae 
Pisonia ambigua Heimerl X X 

Oleaceae 
Linociera mandioccana Eicher X X 
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Formações 

Nomes científicos 
Aluvial Submontana Monta na 

(Ca) (Cs) (Cm) 

Palmae 
Arecastrum romanzoffianum (Cham.) Becc. X X X 
Bactris lindmaniana Drude ex Lind. X X X 
Butia yatay (Mart.) Becc. X 
Euterpe edulis Mart. X 
Geonoma schottiana Mart. X 
Trithrinax brasiliensis Mart. X X 

Phytolaccaceae 
Phytolacca dioica L. X X X 

Polygonaceae 
Coccoloba cordata Cham. X 

Ruprechtia laxiflora Meissn. X X 

Proteaceae 
Roupa/a meisneri Sleumer X 

Rosaceae 
Prunus sellowii Koehne X X 

Rubiaceae 
Guettarda uruguensis Cham. et Schlecht. X X 

Randia armata (Sw.) DC. X X 

Rutaceae 
Balfourodendron riedelianum (Engl.) Engl. X 

Fagara hyemalis (St. Hil.) Engler X X X 

Fagara naranjillo (Griseb.) Engler X 

Fagara rhoifolia (Lam.) Engler X X 

Helietta longifoliata Britt. X X 

Pilocarpus pennatifolius Lem. X 

Salicaceae 
Sah>< humboldtiana Wildk X X 

Sapindaceae 
Allophy/us edulis (St. Hil.) Radlk X X X 

Al/ophylus guaraniticus Camb. X X X 

Cupania vernalis Camb. X X 

Diatenopteryx sorbifolia Radlk. X X 

Matayba elaeagnoides Ralk. X X X 

Sapotaceae 
Bumelia obtusifolia Roem. et Schult. X 

Chrysophyllum gonocarpum (Mart. & Eichl.) Engler X 

Chrysophyllum marginatum (Hook. & Arn.) Radlk. X X X 

Pouteria gardnetiana (DC.) Radlk. X X 

Pouteria salicifolia (Spreng.) Radlk. X X 

Simaroubaceae 
Aeschrion crenata Vell. X 

Solanaceae 
Sessea regnellii Taub. X 

Solanum erianthum D. Don. X X 

So/anum inaequale Vell. X X 

So/anum sanctae-cathannae Dunal X 

Styracaceae 
Styrax acuminatus Pohl X 
Styrax leprosus Hook. et Arn. X X X 

Symplocaceae 
Symplocos uniflora (Pohl) Benth. X X X 

Thymelaeaceae 
Daphnopsis racemosa Griseb. X X X 

Tiliaceae 
Luehea divaricata Mart. X X X 
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Nomes científicos 

Ulmaceae 
Trema micrantha (L.) Blume 

Verbenaceae 
Aegiphila sellowiana Cham. 
Aloysia virgata (Ruiz et Pavon) Juss. 
Vitex megapotamica (Spreng.) Mold. 

4.3.4. 7 - Região da ·Floresta Ombrófila Mista 

Esta região fitoecológica ocupa uma área de 21.213 km2, que só foi possí
vel determinar após integrados estudos da bibliografia, dos sensores utili
zados e dos trabalhos de campo, já que uma intensa ação antrópica, de
senvolvida a partir de 1874, quando se iniciou a colonização desta área, des-
caracterizou os limites originais da vegetação florestal que a ocupava (Fig. 
4.17). 

O elemento principal desta floresta é a Araucaria angustifolia (pinhei
ro), que, pela sua relevante importância fitogeogrâfica e comercial, tem si
do, além de muito estudada, também muito cortada para fins industriais 
(madeira, celulose e outros) (Fig. 4.21). 

Inúmeros pesquisadores têm-se dedicado ao conhecimento da Flores
ta Ombrófila Mista, como um todo, ou apenas da Araucaria angustifolia (pi
nheiro), dentre os quais se pode destacar Saint-Hilaire, em 1851, Lindman 
(1906), Rambo (1949a), Hueck (1953), Klein (1960), Schultz (1960), Reitz & 
Klein (1966), Mattos (1972) e Backes (1973). 

Alguns destes estudiosos apresentaram teses, como Lindman (1906), 
que considerava a área coberta por esta floresta mais ampla: "O nome de 
"Savana de Araucarias", que foi introduzido para certas formações(?) do 
Brasil do Sul, deve ser riscado da geographia botânica. Além do sentido 
duplo e paradoxal - "savannas" (isto é, campos) caracterizadas pela ár
vore mais colossal do paiz-deve este nome sua origem a uma má inter
pretação de factos verdadeiros. Os grupos de Araucarias que hoje se vêm 
nos campos são restos de pinhaes destruidos, ou são plantados, porque 
as grandes sementes, comestíveis, são transportadas em grandes massas 

A 

LATOS SOLO 

Formações 

Aluvial Submontana Monta na 
(Cal (Cs) (Cm) 

X X 

X 

X X 

X X X 

por toda a parte". A equipe técnica concluiu. no entanto. que a comunida
de citada por Lindman, provavelmente situada ao redor de Cruz Alta (RS); 
composta por campos cobertos por esparsos exemplares de Araucaria an

_gustifo/ia (pinheiro), é original e deve ser considerada como Savana 
~ramíneo-l.enhosa, em face da sua fitofisionomia. 

Por outro lado, Rambo (1951a), diz que "Os matos de Araucaria, no RGS, 
se limitam exclusivamente ao planalto, localmente denominado "Serra". 
Ao sul da borda meridional do planalto (cerca de 29°30') não existem pi
nheiros nativos". Da mesma forma Hueck (1972) apresenta o "Bosque de 
Araucana angustifo!Ja" restrito às áreas do Planalto das Araucárias e parte 
do Planalto das Missões, em seu "Mapa de la Vegetación de America del 
Sur". Mais tarde, em sua última publicação, Hueck (1978) estabelecia que 
"Nas ilhas de floresta ao sul do Vacacaí-Jacuí o pinheiro aparece de forma 
esporádica, mas se duvida que sua origem seja autóctone". 

Mattos (1972), no entanto, cita, como informações doPe. Aluisio Seh
nem, a existência de " ... uma pequena formação de Araucaria, cerca de 10 
km ao norte de Santa Cruz (RS), a mais ou menos 120m de altitude, num 
lugar chamado Pinheiral, embora a regra seja cerca de 400 m no oeste e nor
deste, elevando-se em direção leste até mais de 1.000 m", o que se consti
tui em uma exceção à tese de Rambo (195ía) e uma extinção à dúvida de 
Hueck (1978). 

S~undo informação verbal de H. P. V!!loso, parte já descrita em Velo
so & Góes-Filho (1982), "a Araucaria angustifolia e o Podocarpus lambertii 
são espécies relíquias dentro do "Craton Rio-Grandense do Sul", elas re
fletiam uma flutuação climática bem diferente da atual. Possivelmente, es-
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tavam ligadas à "plataforma paleozóica" da África-Antártica; com a deri
va das placas continentais, essas espécies se refugiaram em ambientes es
pecialfssimos e se misturaram a Angiospermae que migravam de ãreas tro
picais. Já nos outros ambientes constitufdos no Mesozóico, principalmente 
durante o Cretáceo ou após ele, a distribuição das Coniferales é recente e 
coincide com a elevação epirogênica do Planalto Meridional no Período Ger
maniano (vulcanismo basãltico)". 

O clima que vigora nesta região fitoecológica é superúmido, com as cur
vas ombrotérmicas das estações meteorológicas analisadas sempre 
positivas. 

Nos lugares mais altos, como na cidade de São Joaquim (SC), a 1.408 
m de altitude, verificaram-se temperaturas médias compensadas mensais 
abaixo de 15°C durante oito meses ao ano, na média dos últimos dez anos. 
No restante da área há ocorrência de três ou mais meses com temperatu
ras médias compensadas mensais abaixo de 15°C, que ocasionam acha
mada seca fisiológica das plantas tropicais, criadora da estacionalidade. Por 
esta razão, além das espécies da série Coniferales de origem australásica, 
sempre verdes, e adaptadas ao frio, típicas desta região, também são en
contradas espécies latifoliadas, tropicais, deciduais, companheiras no es
trato da submata. 

À época destes estudos constatou-se a existência de apenas 3.166 km2 

recobertos por floresta original, ou seja, 14,9% da superfície total da re
gião em questão. 

De acordo com o Sistema de Classificação Fitogeográfico adotado, esta 
região fitoecológica apresenta--se dividida em três formações, determina
das por limites altimétricos: Floresta Submontana: até 400 m; Floresta Mon
ta na: de 400 m até 1.000 m; e Floresta Alto-Montana: acima de 1.000 m. 

A) Floresta Submontana 

A superfície da formação Submontana é pequena - 36 km2 - e consti
tui um caso de disjunção. Esta floresta, ou o que dela restou, foi encontra
da de forma fragmentada em isolados locais da área estudada, longe de 
seu clímax, ao norte, sendo que no município carbonifero de Lauro Müller 
(SC) está concentrada a maior parte, ainda em razoável estado de 
conservação. 

Nesta comunidade foi realizado um levantamento florístico, quando fo
ram encontradas as seguintes espécies: estrato emergente - Araucaria an
gustifolia (pinheiro); estrato dominante - Cryptocaria aschersoniana (canela
fogo), 5/oanea lasiocoma (sacopema), Cabralea canjerana (canjerana), Ma
tayba e/aeagnoides (camboatá), Nectranda megapotamica (canela-imbuia) 
e outras; estrato dominado - Alibertia concolor (guamirim), Coussarea con
tracta (pimenteira), Casearia sy/vestris (cafeeiro-do-mato), l/ex paraguariensis 
(erva-mate) e outras; estrato dos arbustos- Psychotcia suterella (café'do
mato) e Geonoma schottiana (ouricana), entre outras. 

Nas operações de campo terrestres, realizadas pela equipe técnica, fo
ram constatadas, além da comunidade citada por Mattos (1972), ao norte 
de Santa Cruz ( RS), outros locais de ocorrência da Floresta Ombrófila Mista, 
ao sul do rio Jacuí, principalmente no Planalto Sul-Rio-Grandense, e que 
se constituem, também, em casos de disjunções. 

Uma destas comunidades está situada na Depressão Central Gaúcha, 
próxima à localidade de Durasnal, junto à BR-290, no município de Cachoeira 
do Sul (RS), onde ainda foram encontrados exemplares de Araucaria an
gustifolia (pinheiro), associados a espécies típicas da Floresta Estacionai 
Decidual, em meio à Região da Savana. 

No Planalto Sul-Rio-Grandense há uma série de locais onde ainda são 
encontrados pequenos agrupamentos da Floresta Ombrófila Mista, bem 
como elementos a ela pertencentes, como a Araucaria angustifolia (pinheiro), 
Podocarpus /ambertii (pinheirinho-bravo), l/ex paraguariensis (erva-mate) 
e outros, dispersos na Região da Savana ou fazendo parte de outras co
munidades florestais aí existentes. Pode-se, inclusive, estabelecer uma de
limitação aproximada destas ocorrências. Ao norte, em Encruzilhada do Sul, 
encontra-se Araucaria angustifolia (pinheiro) esparsamente distribuída em 
meio aos campos, bem como Podocarpus /ambertii (pinheirinho-bravo), 
Gochnacea ve/utina (cambará), 8/epharoca/yx salicifolius (murta) e outros. 

A oeste, na localidade de Passo das Carretas, 10 km ao sul da cidade 
de Santana da Boa Vista (RS), pela RS-62, a cerca de 100m de altitude, 
há uma comunidade florestal onde foram encontradas as seguintes espé· 
cies: Araucaria arigustifolia (pinheiro), Podocarpus lambertii (pinheirinho-

bravo), 8/epharoca/yx salicifolius (murta), 5cninus po/ygamus (aroeira-salsa), 
5cutia buxifolia (coronilha) e outras. 

Ao sul, até próximo a Canguçu (RS), são encontrados exemplares es
parsos de Araucaria angustifolia (pinheiro), sendo que na localidade de lgua
temi, a 320m de altitude, foi realizado um levantamento florístico em uma 
comunidade florestal que, embora já houvesse sido explorada, ainda apre
senta as seguintes espécies: estrato emergente: Araucaria angustifolia (pi
nheiro); estrato dominante: Ocotea pu/chella (canela-branca), Podocarpus 
lambertii (pinheirinho-bravo), Lithraea brasiliensis (aroeira-negra), 8/epha
rocalyx salicifolius (murta), Oasyphyllum spinescens (não-me-toques) e ou
tras; submata: Trichilia clausseni (catiguá), Eugenia uniflora (pitangueira), 
5cutia buxifolia (coronilha) eAI/ophylusedulis (chal-chal), entre outras. Pou
co mais ao norte, na localidade de Armada (RS), existe um agrupamento 
de Floresta Ombrófila Mista em meio à Região da Savana, sendo que, em 
locais próximos, a Araucaria angustifolia (pinheiro) encontra-se fazendo parte 
de comunidades florestais, associada com Podocarpus lambertii 
(pinheirinho-bravo) e Lithraea brasiliensis (aroeira-negra). 

A leste, próximo a Dom Feliciano (RS), a 250m de altitude, ocorrem, 
igualmente, exemplares de Araucaria angustifolia (pinheiro) de forma esparsa 
e descontínua. Aí também são encontradas nas comunidades florestais es
pécies típicas da Floresta Ombrófila Mista, como Podocarpus lambertii 
(pinheirinho-bravo), l/ex paraguariensis (erva-mate), 5/oanea monosperma 
(tubuneira), Dasyphyllum spinescens (açucará), 8/epharoca/yx salicifo/ius 
(murta) e outras. Mais a leste, no entanto, próximo à vila São José, no mu
nicípio de Camaquã IRS), no maior relicto de Floresta Estacionai Semide
cidual ocorrente no Planalto Sul-Rio-Grandense, encontram-se inúmeras 
espécies típicas da Floresta Ombrófila Mista, dentre as quais se destacam, 
por sua freqüência, as seguintes: 5/oanea monosperma (tubuneira), l/ex pa
raguariensis (erva-mate), 5cutia buxifolia (laranjeira-do-mato), Piptocarpha 
angustifolia (vassourão-branco), Vernonia disco/ar (vassourão-preto). 

B) Floresta Montana 

Esta formação é a mais extensa da região em estudo e está localizada em 
parte do Planalto das Araucárias e a leste do Planalto das Missões, tanto 
em áreas de relevo aplainado como dissecado (Serra Geral), recobrindo ro
chas basálticas e efusivas ácidas associadas do Juracretáceo. 

Nesta área predominam Latossolos argilosos, derivados de derrames 
básicos, bem como Terras Brunas, derivadas de derrames ãcidos, ambos 
de baixa fertilidade. Os solos mais férteis são Brunizéns, de média profun
didade, e Litólicos, rasos, igualmente derivados de derrames básicos, e es
tabelecidos em áreas de relevo forte ondulado. Nos vales dos rios das An
tas e Pelotas predominam solos Litólicos, mas rasos, em locais de relevo 
mais acidentado. 

Observando-se o Mapa de Vegetação na escala 1:1.000.000 nota-se que 
a formação Monta na (Mm) faz limite principalmente com as ãreas campes
tres pertencentes à Região da Savana. Esta linha divisória foi de difícil de
terminação, em grande parte devido às condições ecológicas semelhan
tes da Região da Floresta Ombrófila Mista e da Região da Savana, que pro
piciaram um avanço desordenado da floresta sobre os campos, seja sob a 
forma de florestas-de-galeria, capões de variadas dimensões, ou mesmo 
de agrupamentos quase puros de Araucaria angustifolia (pinheiro) que, quan
do isolados, passaram a constituir a formação Parque da Região da Savana. 

Ao sul, a formação Monta na limita-se com as Regiões da Floresta Es
tacionai Decidual e Semidecidual, na Serra Geral, em altitudes de 400 a 800 
m, formando uma linha extremamente sinuosa que acompanha as bordas 
superiores dos vales, formados pela rica rede hidrogrãfica que drena dos 
planaltos citados para a Depressão Central Gaúcha. Em toda esta área li
mítrofe houve uma maior ou menor interpenetração de espécies típicas de 
cada floresta, sempre com exceção da Araucaria angustifo/ia (pinheiro), que 
raramente é encontrada em altitudes inferiores a 400 m acima do nível do 
mar. Os elementos da Floresta Estacionai que mais se destacaram por sua 
penetração na Floresta Ombrófila Mista Montana são: Parapiptadenia rígi
da (angico-vermelho), Luehea divaricata (açoita-cavalo), Myrocarpus fron
dosus (cabriúva), Cabralea canjerana (canjerana) e Patagonula americana 
(guajuvira). 

A colonização das áreas de ocorrência da Floresta Monta na foi inicia
da em 1874 pelos imigrantes italianos que primordialmente se estabelece
ram na parte conservada do Planalto Meridional, no Rio Grande do Sul, onde 
hoje em dia estão localizados os municípios de Caxias do Sul, São Mar
cos, Farroupilha, Garibaldi, Carlos Barbosa e outros. Dentro de pequenas 
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propriedades rurais os colonizadores promoveram o desmatamento da flo
resta e implantação da policúltura do trigo, milho, feijão, videira e peque
nas áreas de pastagem, utilizando um manejo rudimentar do solo. Assim, 
por tratar-se de solos poucos profundos, distróficos, pedregosos e de alta 
erosão, passou a ocorrer umà grádual degradação destes terrenos, ocasio
nando a diminuição dos rendimentos agrícolas. A solução encontrada pe
los colonos foi a do desbravamento de novos trechos de floresta que, após 
cultivos sucessivos, eram abandonados, ainda mais considerando-se que 
estas áreas somente podiam ser trabalhadas manualmente em face do re
levo acidentado. Mais tarde surgiu o interesse comercial· madeireiro, cen
tralizado na extração intensiva da Araucaria angustifolia (pinheiro), cujo re
sultado inevitável foi a supressão desta espécie quase que por completo, 
mesmo nas áreas florestais remanescentes, raramente encontradas em meio 
aos cultivos agrícolas, que aí vigoram hoje em dia. 

Nos vales inferiores, encaixados e .fortemente dissecados, dos rios Pe
lotas e das Antas ocorreu idêntico processo de ocupação agrícola, com a 
diferença que, neste caso, as florestas residuais são pouco mais freqüen
tes e a agricultura, desativada, foi sendo lentamente substituída pela Ve
getação Secundária, que se tornou predominante: 

Nas áreas de solos profundos, como as pertencentes aos municípios 
gaúchos de lbirubá, Selbach, Tapera, Não-Me-Toque e outros vizinhos, a 
Floresta Monta na foi totalmente substituída pela agricultura, em larga es
cala, do trigo e da soja, ainda mais facilitada pelas favoráveis condições de 
relevo suave ondulado a ondulado. O mesmo pode-se dizer das áreas si
tuadas ao norte dos vales dos rios Guaporé, Carreira e da Prata, onde os 
solos, mediana mente profundos, aliados à melhor fertilidade, facilitaram 
o estabelecimento da agricultura cíclica que aí predomina. 

A maior parte dos 1.506 km2 de Floresta Ombrófila Mista Monta na, ain
da conservados, estão localizados ao longo da Serra Geral, em três princi
pais áreas: no vale superior do rio Pelotas, no vale superior do rio das An
tas e no trecho que vai desde o município de Gramado (RS) até a serra da 
Pedra Branca, no município de São Francisco de Paula (RSJ. Em todas es
tas áreas o relevo é montanhoso, de difícil acesso, mas mesmo assim a flo
resta foi, em boa parte, desfalcada pela exploração de Araucaria angustifo
lia (pinheiro) e algumas outras espécies de maior valor comercial. Nos le
vantamentos florísticos realizados foram encontradas as seguintes espé
cies: estrato emergente - Araucaria angustifolia (pinheiro); estrato domi
nante- Cryptocarya aschersoniana (canela-areia). Ocotea pu/chella (canela
lajeana), Ocotea puberula (canela-sebo), Prunus sel!owii (pessegueiro
brabo), Mimosa scabre!la (bracaatinga) e muitas outras. Na sub mata foram 
encontradas: t.ithraea brasiliensis (aroeira), Calyptranthes concinna 
(guamirim-ferro), Myrceugenia euosma lguamirim), Myrciaria tenel/a (cam
bui), l/ex paraguariensis (erva-mate), além de outras. 

Resta mencionar a existência de uma área de 24 km2 situada na locali
dade de Pinheirinho, município de Mata (RS), na borda do Planalto das Arau
cárias, onde foram identificados pequenos agrupamentos florestais típicos 
da Região da Floresta Ombrófila Mista Montana, da qual se acha afastada 
cerca de 140 km a oeste. Em face do seu completo isolamento, encravada 
que está entre a Região da Savana e a Região da Floresta Estacionai Deci
dual, constitui um caso de disjunção. 

Apesar desta floresta ter sido desmatada e substituída pela agricultura 
que hoje aí vigora, ainda se pode estudar alguns agrupamentos residuais, 
onde foram encontradas as seguintes espécies: estrato emergente- Arau
caria angustifolia (pinheiro); estrato dominante- Ocotea pulchella (canelà
lajeana), Styrax leprosus (carne-de-vaca), Myrcia bombicina (guamirim
ferro), Gochnatia po!ymorpha (cambarál, Symplocos uniflora (sete-sangrias), 
além de outras. 

C) Floresta Alto-Montana 

Esta formação possui uma superfície de 1.624 km2 de extensão e está si
tuada na parte nordeste do Planalto das Araucárias. 

Apresenta-se fragmentada em três principais áreas, onde o clima é úmido 
e frio, com as temperaturas mais baixas da área estudada, onde ocorrem 
Cambissolos pedregosos muito pobres em nutrientes e o relevo é forte on
dulado. Estas condições ambientais se constituíram em sérios empecilhos 
ao estabelecimento da agricultura, ao mesmo tempo que favoreceram a 
manutenção da vegetação original. muitas vezes apenas desfalcada da Arau
caria angustifolia (pinheiro) em virtude de interesses comerciais (madeira 
e celulose). 
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A maior parte da Floresta Alto-Montana está localizada no alto vale do 
rio Pelotas, entre as cidades catarinenses de São Joaquim e Bom Jardim 
da Serra, até Urubici (SC), e limita-se, de forma muito recortada, com a 
vegetação gramíneo-lenhosa da Região da Savana, com a qual se encon
tra mesclada, em extensas áreas de relevo acidentado. As condições eco
lógicas semelhantes entre as duas citadas regiões favoreceram a penetra
ção de agrupamentos florestais nas áreas campestres, onde permanece
ram dispersos sob a forma de capões, florestas-de-galeria, comunidades 
puras de Araucaria angustifolia (pinheiro) e mesmo exemplares isolados desta 
espécie, constituindo a formação Parque da Região da Savana. 

Reitz & Klein (1966) estudando esta floresta afirmam: "É sem dúvida 
no município de São Joaquim, bem como na localidade de Bom Jardim, 
que vamos encontrar as associações mais puras e densas de pinhais, cu
jas copas são tão abundantes, que muitas vezes chegam a se entrelaçar, 
formando assim uma cobertura muito uniforme e cerrada, impressionan
do vivamen~e o observador". E acrescentam mais adiante: "As submatas 
se apresentam de modo·geral pouco desenvolvidas, ao contrário do que 
se observa nas demais áreas, existindo mesmo pinhais, nos quais se cons
tata uma quase completa ausência de vegetação arbustiva e arbórea, sen
do o solo coberto por um denso tapete de gramíneas. Este fato observa
mos na maioria dos pinhais de São Joaquim e Bom Jardim, situados em 
encostas ou outros lugares mais enxutos". 

Outra parte da Floresta Alto-Montana desenvolve-se de forma descon
tínua e paralela à borda da Serra Geral, no Rio Grande do Sul, desde o ltaim
bezinho, no município de Cambará do Sul, até próximo à vila de Ausentes. 
Esta área foi adequadamente estudada por Rambo (1949b), que afirma: "O 
mato de Cambará consiste de dois andares: os pinheiros e as árvores de 
meia altura; onde faltam os pinheiros, a vegetação é a mesma como no pri
meiro andar dos pinhais. 

Este mato certamente é o mais pobre em espécies de todo o RGS; esta 
escassez de espécies unida à acumulação de alguns poucos grupos é uma 
conseqüência do clima temperado. Praticamente, faltam todos os gigan
tes da selva subtropical do talude meridional da serra e do vale do Uruguai, 
o que tem por conseqüência a ausência quase total de madeiras de lei. Es
te mato, comparado ao da planície catarinense adjacente, oferece um con
traste, como não se pode imaginar mais marcado. Em primeiro lugar, res
salta o conjunto australantártico, andino e oceânico; pertencem a ele Arau
caria, Drimys, Berberis, Podocarpus, Lamanonia, Weinmannia, C!ethra e Oui/
/aja; Podocarpus e Ouil/aja são raros, mas os outros ocorrem num número 
de indivíduos tão avultado, que constituem talvez a quarta parte de todas 
as árvores e arbustos desta região silvática". 

Em levantamento florístico realizado pela equipe técnica foram identi
ficadas, além da Araucaria angustifolia (pinheiro), no estrato emergente, as 
seguintes espécies, no estrato dominante: l/ex microdonta (caúnal, Sipho
neugena reitzii (cambuíl, Drimys brasiliensis (casca-d'anta), Myrceugema 
euosma (guamirim), Mimosa scabrel/a (bracaatinga) e outras. Na submata 
-ocorre freqüentemente: Gomidesia selowiana (guamiriml, Fe1j"oa sel/owia
na (goiaba-da-serra), Dicksonia sellowiana (xaxim-bugio) e Chusquea mi
mosa (cará-mimoso), entre outras. 

Na extremidade da borda oriental do Planalto das Araucárias, dentro 
da Região da Savana, passa a ocorrer a chamada "matinha nebular" (Ram
bo, 1949b), que forma agrupamentos descontínuos e dispersos por uma 
estreita faixa, à beira dos precipícios, que vai desde a vila Osvaldo Kroeff, 
no município de Cambará do Sul ( RS), até próximo às nascentes do rio Pe
lotas, ao norte de Bom Jardim da Serra (SC). Esta Floresta Alto-Montana, 
de fisionomia raquítica, é caracterizada por uma vegetação arbórea baixa, 
comumente alcançando cinco metros de altura, com árvores rijas e tortuo
sas, encimadas por copas em geral densas, de folhagem verde-luzente. Gran
de parte dos troncos e ramos são cobertos por musgos e líquenes em vir
tude das chuvas freqüentes e da cerração, que às vezes permanecem du
rante semanas inteiras. 

Floristicamente esta "matinha" é constituída por espécies oriundas dos 
agrupamentos mais desenvolvidos da Floresta Ombrófila Mista, com re
duzido número de espécies lenhosas, dentre as quais está ausente a Arau
caria angustifolia (pinheiro). Aí são encontradas as seguintes espécies: Wein
manla humilis (gramimunha), Siphoneugena reitzii (cambuíl, Myrceugenia 
euosma (cambuíl, Drimys brasiliensis (casca-d'anta), l/ex microdonta (caú
na), Mimosa scabrel!a (bracaatinga) e outras. 



0) Relação das espécies arbóreas ocorrentes na Floresta OmbrÓfila Mista 

Nomes científicos 

Agavaceae 
Cordyline dracaenoides Kunth 

Anacardiaceae 
Lithraea brasi/iensis L. March. 
Schinus lentiscifolius L. March. 
Schinus moi/e L. 
Schinus polygamus (Cav.) Cabr. 
Schinus terebinthifolius Raddi 

Annonaceae 
Rollinia rugulosa Schlecht. 

Apocynaceae 
Aspidosperma australe Muell. Arg. 

Aquifoliaceae 
l/ex brevicuspis Reisseck 
l/ex chamaedryfo/ia Reisseck 
l/ex dumosa Reisseck 
l/ex kleinii Edwin 
l/ex microdonta Reisseck 
l/ex paraguariensis St.Hil. 
l/ex pseudobuxus Reisseck 
l/ex theezans Mart. 

Araliaceae 
Oreopanax fulvum E. March. 

Araucariaceae 
Araucaria angustifolia (Bertol.) O. Ktze. 

Berberidaceae 
Berberis laurina Billb. 
Berberis kleinii Mattos 

Bignoniaceae 
Jacaranda micrantha Chamisso 
Jacaranda puberula Chamisso 
Tabebuia alba (Cham.) Sandw. 

Canellaceae 
Capsicodendron dinisii (Schwacke) Occhioni 

Celastraceae 
Maytenus ilicifolia Mart. ex Reisseck 

Clethraceae 
C/ethra scabra Pers. 
Clethra uleana Sleumer 

Compositae 
Dasyphyllum spinescens (l..ess.) Cabr. 
Dasyphyllum tomentosum (Spreng.) Cabr. 
Gochnatia polymorpha ( L.ess.) Cabr. 
Piptocarpha angustifolia Dusén 
Piptocarpha axillaris (l..ess.) Baker 
Vernonia disco/ar (Spreng.) l..ess. 

Cunoniaceae 
Lamanonia speciosa (Camb.) L. B. Smith 
Weinmannia humilis Engler 
Weinmannia paulliniifolia Pohl ex Seringe 

Cyatheaceae 
Alsophila compta Mart. 
Alsophila miquelii Ktze. 
Alsophila proceroides Rosenst. 
Dicksonia sel/owiana (Presi.J Hook. 
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Hemitelia capensis (L.) Kaulf. X 

Nephe/ea se tosa (Kaulf.) Tryon. X X 

Elaeocarpaceae 
Sloanea lasiocoma K. Schum. X X 

Sloanea monosperma Vell. X X 

Ericacéae 
Leucothoe eucalyptoides (Cham. et Schlecht.) DC. X 

Erythroxylaceae 
Erythroxylum deciduum St. Hil. X X 

Euphorbiaceae 
Alchornea triplinervia (Spreng.) Muell. Arg. X 

Croton celtidifolius Baill. X 

Sapium glandulatum (Vell.l Pax X X X 

Sebastiania brasi/iensis Spreng. X X X 

Sebastiania klotzschiana (Muell. Arg.) Muell. Arg. X X 

Sebastiania schottiana Muell. Arg. X X 

Flacourtiaceae 
Banara lamentosa Cios X 

Casearia decandra Jacq. X X 

Casearia oblíqua Spreng. X 

Casearia sylvestris Sw. X 

Xylosma ci/iatifolium (Cios) Eichler X 

lcacinaceae 
Citronella panicu/ata (Mart.) Howard X 

Villaresia cuspidata Miers X 

Lauraceae 
Cinnamomum glaziovii Mez X 

Cinnamomum sel/owianum (Nees) Kosterm. X 

Cinnamomum vesiculosum (Nees) Kosterm. X 

Cryptocarya aschersoniana Mez X X X 

Nectandra grandiflora Nees X X X 

Nectandra lanceolata Nees X X 

Nectandra megapotarnica Mez X X 

Nectandra saligna Nees et Mart. X 

Ocotea acutifolia (Nees) Mez X 

Ocotea diospyrifolia Mez X 

Ocotea porosa (Nees) L. Barroso X 

Ocotea pretiosa (Nees) Mez X 

Ocotea puberula Nees X X 

Ocotea pulchella Mart. X X 
Persea venosa Nees et Mart. ex Nees X X 

Phoebe stenophylla (Meissn.) Mez X 

Leguminosas 
Ate/eia glazioviana Baill. X 

Dalbergia brasiliensis Vog. X 

Erythrina cristagalli L. X X X 
Erythrina ta/cata Benth. X 

lnga lentiscifolia Benth. X 

lnga virescens Benth. X 

Machaerium stipitatum Vog. X 

Mimosa scabrella Benth. X X 

Mimosa taimbensis Burk. X X 
Myrocarpus frondosus Fr. Aliem. X 

Lythraceae 
Lafoensia pacari St. ssp. petiolata Koehne X 

Melastomataceae 
Miconia cinerascens Miquel X 

M1coma hyemale St. Hil. X X 

Miconia ramboi Brade X X 

Tibouchina ramboi Brade X X 

Tibouchina sellowiana (Cham.) Cogn. X X 
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Meliaceae 
Cabralea canjerana (Vell.) Mart. X 
Cedrela fissilis Vell. X X 

Trichilia e/egans A. Juss. X 

Monimiaceae 
Hennecartia omphalandra Poisson X 

Mollinedia elegans Tu I. X X 

Myrsinaceae 
Rapanea ferruginea (Ruiz et Pavon) Mez X 

Rapanea umbellata (Mart. ex A. DC.) Mez X 

Myrtaceae 
8/epharocalyx sa/icifolius (H.B.K.) Berg X X X 

8/epharoca/yx suaveolens (Camb.) Burr. X 

8ritoa guazumaefolia (Camb.) L.egr. X 

Calycorectes riedelianus Berg X X 

Ca/yptranthes concinna DC. X X X 

Calyptranthes tricona L.egr. X 

Campomanesia aurea Berg. X 

Campomanesia rhombea Berg. X 

Campomanesia xanthocarpa Berg X X X 

Eugenia catharinae Berg X 

Eugenia hiemalis Camb. X 

Eugenia involucrata DC. X 

Eugenia pluriflora DC. X 

Eugenia pyriformis Camb. X X 

Eugenia uniflora L. X X X 

Eugenia uruguayensis Camb. X X 

Feijoa sellowiana Berg X X X 

Gomidesia affinis (Camb.) L.egr. X X 
Gomidesia palustris (DC.) L.egr. X X X 

Gomidesia sellowiana Berg X X X 

Hexachlamvs itatiaiae Mattos X X 

Myrceugenia acrophylla (Berg) L.egr. X 
Myrceugenia bracteosa (DC.) L.egr. X X 

Myrceugenia estrellensis (Berg) L.egr. et Kaus. X X 

Myrceugenia euosma (Berg) L.egr. X X X 

Myrceugenia glaucescens (Camb.) L.egr. et Kaus. X X 

Myrceugenia macrosepala (Burr.) L.egr. et Kaus. X X 

Myrceugenia miersiana (Gard.) L.egr. et Kaus. X 

Myrceugenia myrcioides (Camb.) Berg X X 

Myrceugenia nothorufa Berg X X 

Myrceugenia ramboi L.egr. X X 

Myrceugenia regnelliana (Berg) L.egr. et Kaus. X X X 

Myrcia arborescens Berg X X 

Myrcia bombycina (Berg·) Kiaersk. X X X 
Myrcia castrensis Berg X X 

Myrcia hastchbachii L.egr. X X 

Myrcia lajeana L.egr. X X 

Myrcia laruotteana Camb. X X X 

Myrcia leptoclada DC. X 

Myrcia mu/tiflora (l.am.) DC. X 
Myrcia obtecta (Berg) Kiaersk. X X 

Myrcia ramulosa DC. X X 

Myrcia richardiana Berg X X 

Myrcia rostrata DC. X 

Myrcia sosias L.egr. X 

Myrcianthes gigantea ( L.egr.) L.egr. X X X 

Myrciaria de/icatula (DC.) Berg X X 
Myrciaria rivularis Camb. X X X 

Myrciaria tenella (DC.) Berg X X X 

Myrciaria trunciflora Berg X 
Myrrhinium loranthoides (Hook. et Arn.) Burr. X X X 

Pseudocariophyllus acuminatus (Link.) Burr. X 

Psidium australe Camb. X 
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Psidium cattleianum Sab. X X 

Psidium luridum (Spreng.) Burr. X X 

Siphoneugena reitzii L..egr. X X X 

Nyctaginaceae 
Bougainvillea glabra Choisy X 

Palma e 
Arecastrum romanzoffianum (Cham.) Becc. X X 

Butia eriospatha (Mart. et Drude) Becc. X 

Trithrinax brasiliensis Mart. X 

Podocarpaceae 
Podocarpus lambertii Klotz. X X X 

Proteaceae 
Euplassa nebularis Rambo et Sleumer X X 

Roupa/a asp/enioides Sleumer X X 

Roupa/a brasiliensis Klotzsch X 

Roupa/a meisneri Sleumer X 

Rhamnaceae 
Col/etia exserta Klotzsch ex Reisseck X X X 

Rhamnus sphaerosperma Sw. X X X 

Seu tia buxifolia Reisseck X X X 

Rosaceae 
Prunus sellowii Koehne X X X 

Ouillaja brasiliensis Mart. X X 

Rubiaceae 
A/seis floribunda Schott X 

Coutarea hexandra (Jacq.) K. Schum. X 

Guettarda uruguensis Cham. et Schlecht. X X 

Rutaceae 
Fagara kleinii Cowan X 

Fagara rHoifoli<!"(lam.) Engl. X 

Salicaceae 
Salix humbo/dtiana Willd. X X 

Santalaceae 
Jodina rhombifolia Hook. et Arn. X 

Sapindaceae 
Allophylus edulis (St. Hil.) Radlk. X X 

Allophylus guaraniticus Camb. X X X 

Cupania vernalis Camb. X X 

Matayba elaeagnoides Radlk. X X X 

Simaroubaceae 
Picramnia parvifolia Engler X 

Saxifragaceae 
Escallonia montevidensis Cham. X X X 

Solanaceae 
Brunfelsia uniflora (Pohl) D. Don X 

So/anum inaequale Vell. X 

So/anum pabstii Smith & Downs X 

Solanum sanctae-catharinae Dunal X 

Solanum compressum Smith & Downs X 

Styracaceae 
Styrax acuminatus Pohl X 

Styrax /eprosus Hook. et Arn. X X 

Symplocaceae 
Symplocos /anceolata (Mart.) A. DC. X 

Symplocos uniflora (Pohl) Bent. X X X 
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Theaceae 
Lap/acea fruticosa (Schrad.) Kobuski 

Thymelaeaceae 
Oaphnopsis racemosa Griseb. 

Tiliaceae 
Luehea divaricata Mart. 

Ulmaceae 
Celtis tala Gill. 

Verbenaceae 
Aloysia virgata (Ruiz et Pavon) Juss. 
Cytharexylum solanaceum Cham. 
Vitex megapotamica (Spreng.) Mold. 

Winteraceae 
Drimys brasi/iensis Miers 

4.3.4.8 - Áreas das Formações Pioneiras 

Estas áreas são caracterizadas pela ocorrência de uma vegetação típica das 
primeiras fases de ocupação de novos solos, tais como Planossolos e Alu
viais, hidromórficos e mesmo areais, constantemente rejuvenescidos com 
deposições aluviais e marítimas, durante o período quaternário. 

Ocupam uma superfície de 26.856 km2 e estão, em quase a sua totali
dade, situadas no Estado do Rio Grande do Sul (Fig. 4.22). 

As Formações Pioneiras independem de clima, razão pela qual são en
contradas esparsa mente distribuídas desde a Planície Costeira, a leste, onde 
ocorrem temperaturas médias compensadas mensais dos últimos dez anos 
superiores a 15°C, até o Chuí, no extremo sul, e o Planalto da Campanha, 
a oeste, onde as plantas suportam temperaturas médias compensadas men
sais inferiores a 15°C durante os meses de junho, julho e agosto. 

Nestas áreas encontram-se espécies desde herbáceas até arbóreas, com 
ocorrência de variadas formas biológicas, adaptadas às diferentes condi
ções edáficas aí reinantes. 

Por estarem basicamente sob influência marinha ou fluvial, estas áreas 
estão subdivididas em duas formações: Áreas de Influência Marinha - "Res
tinga"; e Áreas de Influência Fluvial. 

As características fisionômico-ecológicas de cada uma são as seguintes: 

A) Áreas de Influência Marinha - "Restinga" 

A vegetação de "restinga" ocupa uma estreita faixa de areias ao longo do 
litoral, com uma superfície aproximada de 4.040 km2, que na costa do Rio 
Grande do Sul apresenta as maiores larguras, chegando até 25 km desde 
a linha da praia para o interior. Esta vegetação recobre a maior parte dos 
depósitos eólicos, representados por dunas fixas ou móveis, atuais, com
postas por areias finas e médias, quartzosas, assim como areias e depósi
tos finos, síltico-argilosos, ricos em matéria orgânica, depositados próxi
mo à linha' de costà, em planícies de marés e feixes de restinga (vide 1 -
Geologia). E evidente, pois, que o principal agente de transformação da su
perfície do solo é o vento, através de um contínuo transporte das areias. 

A fitofisionomia é variável de acordo com os diferentes ambientes que 
ocorrem desde a praia, a leste, até o limite com os ambientes da Região da 
Floresta Ombrófila Densa e das Áreas de Influência Fluvial, a oeste. 

As formas biológicas predominantes nas áreas litorâneas são psamófi
tas e halófitas, ao passo que junto às dunas, além das espécies psamófi
tas, também ocorrem espécies xeromorfas. Nos ambientes constantemente 
úmidos desenvolvem-se espécies higrófitas, geófitas e hemicriptófitas. 

Rambo (1954), analisando presumivelmente 66 a 75% das espécies li
torâneas da área em estudo, afirma: "Entre 1.072 fanerógamas do litoral 
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rio-grandense não há nenhuma que se originou nesta área". E acrescenta: 
"Relativamente às duas grandes formações sul-brasileiras, campo em to
dos os seus graus, e selva pluvial, o catálogo contém 835 espécies cam
pestres e 235 florestais". 

Assim sendo, fica comprovado que nestas comunidades vegetais ocorre 
predomínio da flora central-brasileira, oriunda da Região da Savana, em face 
do avultado número de espécies pertencentes aos gêneros Baccharis, Eu
patorium, Vernonia, Panicurn, Paspalum e outros. No tocante às espécies 
arbustivas e arbóreas, estas são oriundas das regiões florestais vizinhas 
(Rambo, 1954). 

As composições florísticas dos diferentes ambientes encontrados nesta 
área são as seguintes: 

- na faixa da praia, sob a influência da salinidade, ocorrem espécies haló
fitas e psamófitas, compondo uma comunidade pobre em espécies, rala 
e rasteira, onde encontram-se a Spartina ci/iata (espartina), lresine portu
laccoides (bredo-da-praia), Senecio crassiflorus (macela-graúda), Paspalum 
vaginatum (grama-rasteira-da-praia), e outras; 

- após a faixa da praia, à medida que se dirige para o interior, passam a 
ocorrer as dunas móveis, com reduzidas condições de fixação às plantas, 
onde são encontradas, de forma extremamente escassa, espécies como 
Spartina ciliata (espartina), Panicum racemosum (capim-das-dunas), Pani
cum reptans (grama-branca) e algumas outras; 

- junto às encostas das dunas fixas e sem imóveis e próximo a locais úmi
dos abrigam-se dos ventos pequenos e médios capões arbustivos e arbó
reos geralmente formando cordões paralelos ao litoral e constituídos por 
espécies xeromorfas e higrófitas, entre as quais se destacam as seguintes: 
Rapanea um bel/ata (copororoca-vermelha), Guapira opposita (maria-mole), 
Lithraea brasiliensis ( bugreiro ), Erythroxylum argentinum var. calophy!um 
(concon), Daphnopsis racemosa (embira) e muitas outras; 

- nos locais planos e secos ocorre uma vegetação .campestre hemicrip
tófita, rala, formada por gramíneas e ciperáceas como: Andropogon leucosta
chyus ( capim-membeca), Cenchrus echinatus (capim-amoroso), Andropo
gon arenarius (plumas-brancas-do-litoral) e Fimbristylis complanata, entre 
várias outras; e · 

- nos banhados mais ou menos extensos, dispersos na área dos campos 
e às margens das inúmeras lagoas aí existentes, encontram-se espécies hi
grófitas como Juncus spp.(juncos), Panicum reptans (grama-branca), Typha 
domingensis (taboa), Pontederia lanceo/ata (rainha-dos-lagos) e outras. Nas 
áreas brejosas desenvolvem-se pequenos capões arbustivos e às vezes ar
bóreos, cobrindo os albardões, formados predominantemente por espé
cies higrófitas, como as seguintes: Al/ophy/us edulis (vacunzeiro), 8/epha
rocalyx salicifolius (murta) Sebastiania klotzschiana (branquilho), Guapira 
opposita (maria-mole), Ficus organensis (figueira-do-mato) e outras. 
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Fig. 4.22 - Mapa de localização das Areas das Formações Pioneiras. 

I. Relação das espécies ocorrentes nas Formações Pioneiras de Influência Marinha 

Nome científico 

Aizoaceae 
Sesuvium portu/acastrum L. 

Amaranthaceae 
Philoxerus portulacoides St. Hil. 

Asclepiàdaceae 
Oxypetalum parviflorum Decne. 

Aspidiaceae 
Polystichum adiantiforme (Forst.) J. Sm. 

Bromeliaceae 
Aechmea nudicaulis Griseb. var. cuspidata Bak. et Fisch. 
Aechmea recurvata ( Kl.) L. B. Smith 
Oyckia encholirioides (Gaud.) Mez 
Nidularium innocentii L.em. var. paxianum (Mez) L. B. Smith 
Vriesia friburgensis Mez var. paludosa L. B. Smith 

Calyceraceae 
Acicarpha spathulata R. Br. 

Compositae 
Achyrocline satureoides (lam.) DC. 
Porophyl/um rudera/e (Sw.) Cass. 
Senecio crassiflorus (Poir.) DC. 

Convolvulaceae 
/pomoea pes-caprae (L.) R. Br. 
/pomoea stolonifera (Cyr.) Gmelin 
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Estrato herbáceo 

Nome vulgar 

Beldroega-da-praia 

Capotiraguâ 

' Samambaia-da-praia 

Gravatâ 
Gravatâ 
Gravatâ 
Gravatá 
Gravatâ 

Picão-da-praia, carrapicho-da-praia 

Marcela 

Marcela-graúda 

Batateira-da-praia, salsa-de-praia 



Nome científico 

Cyperaceae 
Eleocharis geniculata (L.) Roem. 
Remirea maritima Aublet 

Goodeniaceae 
Scaevola plumieri (L.) Vahl 

Gramineae 
Andropogon arenarius Hack. 
Andropogon lateralis Nees 
Andropogon leucostachyus H. B. K. 
Axonopus compressus (Sw.) Beauv. 
Axonopus fissifolius (Raddi) Kuhlm. 
Panicum racemosum Spreng. 
Paspalum arenarium Schrad. 
Paspa/um vaginatum Sw. 
Spartina a/temi flora Loisel 
Spartina ciliata Kunth 
Spartina densiflora Brongn. 
Stenotaphrum secundatum (Walt.) Kuntze 

Juncaceae 
Juncus acutus L. var. conglomeratus 

Leguminosas 
Canavalia obtusifo/ia DC. 

Onagraceae 
Oenothera mollissima Hook. et Arn. 

Orchidaceae 
Epidendrum mosenii Reichb. f. 

Plumbaginaceae 
Limonium brasiliense (Boiss.) Smal. 

Polygalaceae 
Polyga/a cyparissias St. Hil. et Moq. 

Pteridaceae 
Acrostichum danaeaefolium L.angst. 

Umbelliferae 
Hydrocotyle bonariensis L.am. 

Anacardiaceae 
Lithraea brasiliensis Mart. 
Schinus therebinthifolius Raddi 

Annonaceae 
Rol/in ia emarginata Schlecht. 

Aquifoliaceae 
l/ex dumos.a Reisseck 
l/ex pseudobuxus Reisseck 
l/ex theezans Mart. 

Bignoniaceae 
Tabebuia pulcherrima Sandw. 

Boraginaceae 
Cordia verbenacea OC. 

Cactaceae 
Cereus peruvianus (L.) Miller 
Opuntia arechavaletai Speg. 

Cunoniaceae 
Weinmannia disco/ar Gardner 

Ebenaceae 
Maba inconstans (Jacq.) Griseb. 

Estrato herbáceo 

Estrato arbustivo 

Nome vulgar 

Tiririca-da-praia 
Pinheirinho-da-praia 

Bredo-da-praia, mangue-da-praia 

Capim-colchão 
Capim-caninha 
Capim-membeca, capim-colchão 
Sempre-verde 
Grama-jesuíta 
Capim-da-praia 
Grama-de-praia 
Grama-rasteira-de-praia 
Capim-praturá 
Espartina, capim-da-praia 
Capim-praturá 
Grama-de-jardim, grama 

Junco 

Fava-de-rama 

Cruz-de-malta 

Orquídea-de-praia 

Guaicuru 

Avenca-da-praia 

Samambaia-do-mangue 

Acariçoba. erva-capitão 

Aroeira-brava 
Aroeira-vermelha 

Araticum 

Caúna, erva-mate-falsa 
Caúna, cauneira 
Congonha,caúna 

lpê-da-praia 

Baleeira 

Mandacaru 
Arumbeva 

Gramimunha, gramoinha 

Fruta-de-jacu-macho, caqui-da-praia 
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Nome científico 

Erythroxylaceae 
Erythroxylum amp/ifolíum { Mart.) O. E. Schulz 

Guttiferae 
Clusía criuva Cambess. 

l..auraceae 
Aiouea saligna Meissn. 
Ocotea pulchella Mart. 
Ocotea tristis Mart. ex Nees 

l.eguminosae 
Andira Fraxinifolia Benth. 
Dalbergia ecastophylla (L). Taub. 

Myrsinaceae 
Rapanea parvifolía {A. DC.) Mez 
Rapanea venosa (A. DC.l Mez 

Myrtaceae 
Campomanesia littoraiis l.egrand 
Eugenia catharinae Berg 
Eugenia umbefliflora Berg 
Eugenia uni flora L. 
Gomidesia palustris ( DC.) l.egr. 
Myrcía multiflora (Spr.) DC. 

Nyctaginaceae 
Guapira opposita (Vell.l Reitz 

Palmae 
Butia capitata (Mart.) Becc. 

Sapindaceae 
Dodonaea viscosa {L) Jacq. 

Verbenaceae 
Vitex megapotamica !Spreng.l Mold. 

Anacardiaceae 
Lithraea brasiliensis March. 
Schinus terebinthifoiius Raddi 

Aquifoliaceae 
l/ex theezans Mart. 

Bignoniaceae 
Tabebuia pulcherrima Sandw. 

Erythroxylaceae 
Erythroxylum argentinum O. E. Schulz var. car/ophyllum O. E. Schulz 

Euphorbiaceae 

Estrato arbustivo 

Estrato arbóreo 

Alchomea triplineNea {Spr.) Muell. Arg. var. janeirensís (Casar.) Muelt Arg. 
Pera glabrata (Schott.l Baill. 
Sebastiania brasiliensis Spreng. 
Sebastíanía klotzschiana (MueU.Arg.) Mueii.Arg. 

Flacourtiaceae 
Casearia sylvestris Sw. 

l..auraceae 
Aiouea saligna Meissn. 
Nectandra megapotamica (Sprg.l Mez 
Ocotea pufcheffa Mart. 
Ocotea tristis Mart. ex Nees 

l.eguminosae 
Entero/obium contortisí!iquum IVeiiJ Morong 

Malpighiaceae 
Byrsonima figustrifofia Ju~. 
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Concon 

Mangue-de-formiga, mangue 

Canela-do-rio-grande, canela-anhoíba 
Canela-do-brejo 
Canela-do-brejo 

Pau-angelim 
Marmeleiro-da-praia 

Capororoca 
Capororocão 

Guabiroba-da-praia 
Guamirim 
Guamirim 
Pitangueira 
Guamirim 
Cambuí 

Maria-mole 

Butiá, butiazeiro 

Vassoura-vermelha 

Tarumã 

Pau-de-bugre, bugreiro, aroeira-negra 
Aroeira, aroeira-vermelha 

Congonha 

lpê-da-praia, ipê-amarelo 

Concon, cocão 

Tapiá-guaçu 
Seca-ligeiro, coração-de-bugre 
leiteiro-branco, pau-de-leite 
Branquilho, branquinho 

Cafeeiro-do-mato, chá-de-bugre 

Canela-do-rio-grande, canela-anhoíba 
Canela-imbuia, canela-preta 
Canela-lajeana, caneleira 
Canela-do-brejo, canela 

Timbaúva, orelha-de-negro 

Baga-de-pomba 



Nome científico Nome vulgar 

Estrato arbóreo 

Moraceae 
Coussapoa schottii Miq. 
Ficus organensis (Miq.l.Miq. 

Myrsinaceae 
Rapanea parviflora (A. DC.) Mez 
Rapanea umbellata (Mart.) Mez 

Myrtaceae 
Myrcia multiflora (Spr.) DC. 
Psidium cattleianum Sab. 

Palmae 
Butia capitata (Mart.) Becc. 

Rutaceae 
Fagara hiemalis Engl. 

Sapindaceae 
Cupania vernalis Camb. 

Sapotaceae 
Burnelia obtusifolia Roem. et Schult. 

Simaroubaceae 
Picramnia parvifolia Engler 

Verbenaceae 
Vitex megapotamica (Spreng.) Mold. 

B) Áreas de Influência Fluvial 

Estas áreas, com umé! superfície de 22.816 km2, estão situadas, em sua 
maior parte, junto à lagoa dos Patps e lagoa Mirim, bem como ao longo 
de inúmeros rios dispersos pela Depressão Central Gaúcha e Planalto da 
Campanha. 

Geologicamente, as áreas estudadas pertencem ao período quaterná
rio e estão constituídas por depósitos aluvionares, areias e sedimentos síltico
argilosos de planície de inundação, terraços e depósitos de calha da rede 
fluvial, assim como também depósitos inconsolidados, areias e argilas de 
caráter fluviolacustre. 

Hoje em dia, 78% destas áreas, apesar de se tratar originalmente de lo
cais brejosos ou sujeitos a inundações periódicas, com adversas condições 
à utilização agrícola, encontram-se drenados e transformados em lavou
ras de arroz, um dos maiores cultivos agrícolas do Estado do Rio Grande 
do Sul. 

As formas biológicas ocorrentes nas áreas de dunas de areias, próxi
mas às lagoas, são psamófitas e xeromorfas. Em locais de solos hidromór
ficos habitam espécies higrófitas, geófitas e hemicriptófitas. 

Em face da inexistência de comunidadés vegetais originais suficientes 
a um estudo adequado da fitofisionomia e composição florística, de con
siderável parte desta vegetação, teve-se que lançar mão, em muitos casos, 
da bibliografia mais antiga, existente, com especial atenção aos trabalhos 
dos botânicos Lindman (1906) e Rambo (1956a). Segundo Lindman (1906), 
"Para designar extensões de terreno brejoso e húmido usa-se no Rio Grande 
a denominação de "varzea" sinônimo de planície". Mais adiante acrescenta: 
"Ao norte da cidade de Porto Alegre estende-se uma planície baixa de muitos 
quilometros quadrados, Figura 9; abrange o curso de quatro rios que se en
contram no Guahyba, estendendo-se até Novo Hamburgo onde começa 
o Planalto. Pela sua mor parte esta planície é uma "savanna" com raros ca
pões; a sua vegetação se compõe de gramináceas grossas e hervas maio
res e rígidas e é, portanto, um campo de macega com Erianthus, Andropo
gon, Paspalum, Oenothera, Buddleia, Sisyrinchium sellowianum Kl., etc. 
Na proximidade do rio Gravatahy, porém e ainda à vista de Porto Alegre, 
~stende-se uma "varzea" de vários quilometros de comprimento". Hoje em 
dia a área descrita tem ocupação agrícola, principalmente com a rotação 
arroz/pecuária, assim como urbana. 

Nas extensas várzeas do banhado Grande, principal formador da bacia 
do rio Gravataí, onde ocorrem Planossolos e solos Glei Húmicos, com má 
ou imperfeita drenagem, há predomínio da vegetação campestre composta 
por Eryngium pandanifolium (gravatá), Brame/ia anthiacantha (banana-do
mato), Cyperus spp. (juncos), Paspalum spp. (ma cegas), Scirpus giganteus 
(tiririca) e outras, entremeada por trechos de albardões, cobertos pelas se-

Figueira-mata-pau 
Figueira-do-mato 

Capororoca-da-praia 
Capororoca-vermelha 

Cambuí, guamirim 
Araçá, araçá-do-campo 

Butiá, butiazeiro 

Coentrilho, tembetari 

Camboatá, camboatá-vermelho 

Coronilha 

Cedrinho, cedrico 

Tarumã, tarumã-preta 

guintes fanerófitas: Ficus organensis (figueira-do-mato), Sebastiania klotzs
chiana (branquilho), Erythrina cristagalli (corticeira), Salix humboldtiana (sal
gueiro), Rapanea umbel/ata (capororoca-vermelha), além de outras. 

As ilhas do delta estaurino dos rios Jacuí, dos Sinos, Gravataí e Caí são 
geologicamente muito jovens, apresentando alguns aspectos fisiográficos 
de deltas maiores (Délaney, 1965), que criam condições para o estabeleci
mento de uma cobertura vegetal diversificada: a periferia das ilhas geral
mente é mais alta e coberta por vegetação arbustiva e arbórea (fanerófi
tas): Salix humboldtiana (salgueiro), Sebastiania klotzschiana (sarandi), Pau
teria gardneriana (mata-olho), Mimosa bimucronata (maricá), Rapanea um
bel/ata (capororoca-vermelha). No centro destas ilhas ocorrem, intercala
das, áreas brejosas, onde predominam gramíneas e ciperáceas, e locais mais 
altos e secos onde há vegetação gramíneo-lenhosa junto com espécies ar
bóreas e arbustivas, distribuídas de maneira esparsa. 

Na área que vai desde Xarqueadas ( RS), margeando o rio Jacuí, no sen
tido leste, continua às margens do rio Guaíba, da lagoa dos Patos, até a 
lagoa Mirim, ao sul, desenvolvem-se as mais extensas várzeas, outrora bre
josas, do Rio Grande do Sul, formadas por Planossolos mal a imperfeita~ 
mente drenados. 

Estudando os poucos locais onde ainda há remanescentes de vegeta
ção, embora alterados, verificou-se, com o auxílio da bibliografia, que a com
posição florística predominante provavelmente era formada por Paspalum 
spp. (macegas), Erianthus spp. (macegas), Cyperus ssp. (juncos), Scirpus 
giganteus (tiririca), Eryngium pandanifolium (gravatá) e Eichhornea crassi
pes (aguapé), entre outras. 

Segundo Rambo (1956a), "Ao sul de Camaquã, nas vizinhanças do Ar
roio Velhaco e em muitos outros lugares, existem áreas de muitos quilo
metros quadrados, formando um único juncal de gravatás (fringium), Typha
domingensis e gramíneas altas, dum tom pardacento azulado, ... ". 

Nos albardões ainda se encontram pequenos e médios capões consti
tuídos por espécies de fanerófitas: Fi cus organensis (figueira-do-mato), Ra
panea umbel/ata (capororoca), Sebastiania klotzschiana (branquilho), Ery
thrina cristagalli ( corticeira ), Mimosa bimucronata ( maricá) e outras. 

Nas margens próximas das lagoas dos Patos, do Casamento, Capivari 
e lagoa Mirim ocorre uma faixa mais ou menos larga de solos Aluviais e Glei 
Húmicos, formados por depósitos de sedimentos fluviais recentes, de má 
drenagem, razão pela qual ainda não foram totalmente usados para a agri
cultura. Nestes locais encontram-se: Eryngium spp. (gravatás), Brame/ia 
anthiacantha (banana-do-mato), concentrações de cactáceas dos gêneros 
Cereus e Opuntia, nas partes mais secas, Eichhornea crassipes (aguapé) e 
Eichhornea azurea (aguapé-de-baraço l, nas águas rasas, além das espécies 
de fanerófitas típicas de albardões, geralmente abrigando grande quanti
dade de epífitas das famílias orquidáceas,. bromeliáceas e cactáceas. 
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Outros trechos próximos às citadas lagoas apresentam-se cobertos por 
conjuntos lineares de dunas que avançam até pontais arenosos, ora cobertos 
por ralos e pobres campos graminosos, ora por capões arbóreos, geralmente 
situados nas encostas e até col:}rindo por completo altas dunas fixadas. A 
oeste da lagoa dos Patos foram encontradas as seguintes espécies mais 
importantes: Ficus organensis {figueira-do-mato), Patagonula americana 
(guajuvira), Rapanea umbellata !capororoca-vermelha), Fagara hyemalis 
( coentrilho), Sebastiania brasiliensis !leiteiro) e outras. A leste da lagoa dos 
Patos a composição florística é pouco diferente; Ficus organensis (figueira
do-mato}, Rapanea umbellata (capororoca), Scutía bu'xifolía (coronilha), 
Erythroxylon argentinum (concon), Casearia decandra (guaçatunga), Gua
pira opposita (maria-mole) e outras. 

A faixa de terra que se estende paralela li linha da costa, a leste da la
goa do Casamento, lagoa dos Patos e lagoa Mirim, é historicamente im
portante, pois por ela passava o chamado "caminho da praia", que ligava 
laguna (SCI à Colônia do Sacramento, a partir de 1700. Em face da sua 
potencialidade em campos graminosos, esta área serviu ao estabelecimento 
das primeiras invernadas para os rebanhos de gado. Com a concessão das 

sesmarias, a partir de 1732, as invernadas foram sendo transformadas em 
estâncias e fixando o homem definitivamente nestas terras, com a conse
qüente intensificação da atividade pecuária (Thomas, 19761. Deve-se ad
mitir, portanto, que houve, ao longo dos tempos, uma profunda modifica
ção na composição floristica da vegetação campestre e brejosa, aí predo
minante, em face do intenso pastoreio pelo gado e às queimadas periódi
cas, sendo que, mais tarde, com o cultivo predominante e sistemático do 
arroz nestas áreas, quase nada mais restou da vegetação original. 

Na Depressão Central Gaúcha e no Planalto da Campanha as áreas de 
Vegetação Pioneira estão distribuídas ao longo dos rios Jacuí, lbicuí, lbi
cuí da Cruz, Vacacaí, Santa Maria, Uruguai e seus afluentes. 

Os maiores remanescentes desta vegetação estão estabelecidos nas vár
zeas dos rios Santa Maria e Vacacaí, onde são encontradas as seguintes 
espécies herbáceas higrófítas: Cyperus giganteus (tiririca), Panicum grumo
sum (capim-gigante-dos-banhados), Panicum prionitís (capim-santa-fé), 
Pontederia lanceolata (rainha-dos-lagos), Salvinia spp. e outras. Com ocor
rência dispersa nestas áreas encontram-se elementos arbustivos (micro
fanerófitasl como Sebasfiania schottiana (leiteiro), Mimosa bímucronata (ma
ricá), Erythrina cristagalli ( corticeira-do-brejo l e algumas outras. 

I - Relação das espécies ocorrentes nas Formações Pioneiras de Influência Fluvial 

Nome científico 

Anacardiaceae 
Lithraea brasiliensís March. 
Schinus terebinthifolius Raddi 

Apocynaceae 
Peschiera australis (Muell. Arg.) Miers 

Aquifoliaceae 
l/ex brevicuspis Reisseck 
l/ex dumosa Reisseck 
l/ex theezans Mart. 

Boraginaceae 
Cordia tríchotoma (Vell. l Arrab. ex Steud. 
Patagonula americana L. 

Combretaceae 
Termina/ia aust~alis Cambess. 

Euphorbiaceae 
Alchornea triplinervea (Spr.) Muell. Arg. 
Pera glabrata (Schott) Baill. 
Sapium glandulatum (Vell.l Pax 
Sebastianía brasiliensís Spreng. 
Sebastíania klotzschíana (Muell. Arg.) Muell. Arg. 

Flacourtiaceae 
Casearía sylvestris Sw. 

L.auraceae 
Ni;;ctandra megaportamica (Sprg.) Mez 
Ocotea pu/chefia Mart. 

Leguminosae 
Enterolobium contortisiliquum(Vell.l Morong 
Erythrina crista-galli L. 
lnga uruguensis Hook. et Arn. 
lngá virescens Mart. ex Benth. 
Machaerium stipitatum (OC.I Vog. 
Lonchocarpus /euc&nthus Burk. 
Parap!ptadenia rigid& (Benth.) Brenan 

Moraceae 
Coussapqa schottií Miq. 
Ficus organensís (Miq.) Miq. 

Myrtaceae 
Rapane& umbellata (Mart.) Mez 
Blepharocalyx salicifolius Berg 
Eugenia uniflorall,.. 
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Estrato arbóreo 

Nome vulgar 

Pau-de-bugre, bugre, aroeira-negra 
Aroeira, aroeira-vermelha 

Leiteira, jasmim, sapirangui 

Caúna-da-serra, caúna 
Caúna, cauninha, caúna-dos-capões 
Congonha, caúna 

Louro, louro-pardo 
Guajuvira 

Sarandi-amarelo, amarelinho 

Tapiá-guaçu, tanheiro 
Seca-ligeiro, coração-de-bugre 
Leiteiro, mata-olho, péla-cavalo 
Leiteiro-branco, pau-de-leite 
Branquilho, branquinho 

Chá-de-bugre, estralador 

Cjlnefa-preta, canela-imbuia 
Canela-lajeana, caneleira 

Timbaúva, orelha-de-negro 
Corticeira-qo-banhado, corticeira 
lngá-beira-do-rio, ingá-banana 
lngá, angá, ingá-verde 
Marmeleiro-do-mato, canela-do-brejo 
Rabo-de-macaco, rabo-de-bugio 
Angico, angico-vermelho 

Figueira-mata-pau, mata-pau 
Figueira-do-mato, figueira 

Capororoca-vermelha, capororocão 
Murta, multa, cambuí 
Pitanga, pitangueira 



Nome científico Nome vulgar 

Estrato arbóreo 

Mvrcia ramu/osa DC. 
Mvrcia rostrata DC. 

Polygonaceae 
Ruprechtia laxiflora Méissner 

Rubiaceae 
Guettarda uruguensis .Cham. et Schlecht. 

Rutaceae 
Fagara hiemale Engl. 

Salicaceae 
Salix humboldtiana Willd. 

Sapindaceae 
Allophylus edulis (St. Hil.) Radlk. 
Cupania vernalis Camb. 
Matavba elaeagnoides Radlk. 

Sapotaceae 
Pouteria gardneriana Radlk. 
Pouteria salicifolia Radlk. 

Thymelae aceae 
Daphnopsis racemosa Griseb. 

Tiliaceae 
Luehea divaricata Mart. 

Verbenaceae 
Vitex megapotamica (Spreng.) Mold. 

4.3.4.9 - Áreas de Tensão Ecológica 

Abrangendo uma superfície de 18.625 km2, as Áreas de Tensão Ecológica 
são constituídas pela interpenetração de floras entre duas ou mais regiões 
fitoecológicas. 

Nas Folhas mapeadas, estes contatos apresentam-se predominante
mente sob a forma de encrave, onde a flora de cada região guarda sua iden
tidade ecológica sem se misturar. Contudo existe uma estreita f.aixa litorâ
nea na Planície Costeira Externa (vide 2 - Geomorfologia). onde o conta
to entre a Floresta Ombrófila Densa e a Vegetação Pioneira da Restinga foi 
mapeado sob a forma de ecotono (mistura) (Fig. 4.23). 

4:3.4.9.1 - Contato Savana/Estepe 

Com uma superfície de 4.055 km2, estas Áreas de Tensão Ecológica si
tuam-se nas batias dos rios Vacacaí, Butuí e lbicuí, apresentando um rele
vo de suavemente ondulado a ondulado, revestido por uma associação de 
solos distróficos e eutróficos dó tipo Terra Roxa e Plintossolos respectiva-· 
mente. 

A Savana estende-se sobre as áreas de encostas e topos das coxilhas, 
revestindo solos distróficos, férricos (Terra Roxa Estruturada), enquanto a 
Estepe ocupa as partes baixas deprimidas com solos eutróficos, cál(;icos 
(Brunizém). 

Os agrupamentos arbóreos que flanqueiam as drenagens são consti
tuídos por espécies savanícolas, destacando-se: Sebastiania klotzschiana 
(branquilho), Phyllantus sel/owianus (sarandil, Patagonula americana (gua
juvira), Parapiptadenia rigida (angico), Paute ria sa/icifo/ia (aguaí), Luehea di
varicata (açoita-cavalo), além de outras. 

A composição florística original do estrato gramíneo-lenhoso da Sa
vana e da Estepe, nesta área de encraves, foi sensivelmente alterada, devi
do à prática do fogo anual e ao pastoreio intensivo, após a colonização. Em 
razão disso, se observa hoje uma grande homogeneização do tapete· 
gramíneo-lenhoso, independentemente das condições edáficas locais, onde 
dominam plantas rizomatosas (geófitas) entremeadas por outras cespito
sas (hemicriptófitas), além de esparsas plantas íenhosas e sublenhosas (ca
méfitas) representantes das famílias das leguminosas, umbelíferas, oxali
dáceas, compostas e outras. 

A ocupação atual, nessas Áreas de Tensão Ecológica, é feita através 
de culturas cíclicas de trigo, soja e arroz (Acc), intercaladas por áreas de 
pecuária. 

Cambuí, cambuim 
Guamirim-de-folha-fina 

Marmeleiro-do-mato 

Véludinho, veludo, jasmim 

Coentrilho, tembetarí 

Salseira, salgueiro 

Chal-chal, vacunzeiro, vacum 
Camboatá, camboatá-vermelho 
Camboatá, camboatá-branco 

Mata-olho-da-beira-do-rio, mata-olho 
Sarandi-mata-olho, sarandi 

Embira, imbira 

Açoita-cavalo, soita-cavalo 

Tarumã, tarumã-preto 

4.3.4.9.2 - Contato Savana/Floresta Estacionai 

As Áreas de Tensão Ecológica entre a Savana/Floresta Estacionai ocupam 
uma superfície de 7.31t km2. Sua distribuição ocorre de maneira disper
sa, em relevo variando de suavemente ondulado a ondulado no Planalto 
das Missões e Depressão Central. 

No Planalto das Missões, as Áreas de Tensão Ecológica situam-seres
pectivamente ao longo do rio Uruguai, nas bacias dos rios ljuí e Coman
dai, e a leste da cidade de Santiago, abrangendo a parte superior do talude 
da Serra Geral, em áreas de relevo dissecado sobre o planalto, onde reves
tem solos profundos do tipo L.atossol distrófico com interstícios litólicos do 
embasamento basáltico. 

Na Depressão Central, recobrem freqüentemente os flancos dos tabu
leiros areníticos existentes entre o rio Jacu i, ao sul, e a cidade de Monte
negro, ao norte, e na coxilha das Lombas próximo ao município de Viamão, 
revestindo preponderantemente solos Podzólicos friáveis. 

Com uma fitofisionomia já bastante alterada, apresenta dominância da 
Savana nos interflúvios de relevo conservado e solos rasos, representada 
por um tapete graminoso rizomatoso e hemicriptófito remanescente, des
tacando com maior freqüência as espécies: Paspa/um notatum (grama
forquilha), Andropogon lateralis (capim-caninha) e Aristida pallens (barba
de-bode), ocorrendo ainda as caméfitas da família das compostas repre
sentadas por Baccharis trimera (carqueja) e Baccharis coridifolia (mio-mio), 
além das leguminosas dos gêneros Desmodium, Trifolium e Vicea. 

A Floresta Estacionai reveste os vales encaixados e as encostas das ver
tentes formadas pelas drenagens menores, constituída principalmente pelas 
fanerófitas, providas de organelas de proteção ao frio, das espécies: Pata
gonula americana (guajuvira), Parapiptadonia rigida (angico), Mvrocarpus 
frondosus (cabriúva), C ardia trichotoma (louro), Cedrela fissi/is (cedro), Apu
leia leiocarpa (grápial e Luehea divaricata (açoita-cavalo). Acompanhando 
as drenagens é freqüente a ocorrência de touceiras de Bambusa trinii 
(taquaruçu). 

O uso atual da terra traduz o intenso aproveitamento agrícola, que se 
intercala tanto através da pecuária extensiva quanto das culturas cfclicas 
de soja, milho e outras. 

4.3.4.9.3 - Contato Savana/Savana Estépica 

Esta unidade fitofisionômica com uma superfície de 7.016 km2 ocupa par
tes das bacias dos rios lcamaquã, Piratinim e respectivos tributários, 
prolongando-se ao norte, onde acompanha o curso final do rio ljuL 
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Fig. 4.23- Mapa de localização das Áreas de Tensão Ecológica. 

A formação savanícóla, que corresponde ao tapete gramíneo-lenhoso, 
reveste os interflúvios conservados do derrame basáltico. Em contraparti
da, a Savana Estépica ocupa os vales, estendendo-se até o alto das encostas, 
independentemente da origem do terreno (basalto ou arenito). 

A fitofisionomia desta área de contato notabiliza-se pela presença de 
numerosos gregarismos de cactáceas do gênero Opuntia sp.·revestindo os 
topos litólicos das coxilhas. E5ses grupamentos de cactáceas desenvolvem
se sobre um tapete herbáceo baixo, dominado principalmente por gramí
neas rizomatosas (geófitas), de folhas finas, em detrimento das cespito
sas (hemicriptófitas), entremeadas ainda por caméfit<,!S pertencentes às fa
mílias das oxalidáceas, leguminosas, umbelíferas e outras. 

Também nesta comunidade, ocorre de forma irregular e dispe'l-sa a mi
crofanerófita Acacia farnesiana (espinilho). 

No aspecto geral, a área apresenta um tapete gramíneo-lenhoso baixo 
e, flanqueando as redes de drenagens, ocorrem anteparos formados por 
elementos fanerófitos dominados pelas espécies: Astronium ba/ansae (pau
ferro), Tabebuia avellanedae (ipê-roxo), Enterolobium contortisiliquum (tim
baúva), Schinus moi/e (aroeira-salsa), Schinus terebinthifolius (aroeira
vermelha), Lithraea molleoides (aroeira-de-fruto-achatado), Ce/tis tal/a (ta
leiro), além de outras. 

O uso da terra, que domina nesta área, é a pecuária extensiva, que pas
toreia predominantemente os tratos rasos e litólicos, sendo a atividade agrí
cola CAce) pouco expressiva. 

4.3.4.9.4 - Contato Floresta Ombrófila/"Restinga" 

Localizada a leste de Araranguá e Sombrio, margeando o Oceano Atlânti
co no sentido norte-sul, a superfície ocupada pela Floresta Ombrófila, in
terpenetrada pela Vegetação Pioneira da "Restinga", na forma de ecoto-' 
no, ocupa uma área mapeada de 243 km2. 
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Esta área de contato, situada nos sedimentos arenosos recentes do Qua
ternário (Holoceno), recebe influência direta do rnar, apresentando uma flora 
psamófita, halófita, rala, onde as espécies que ocupam as partes iniciais 
das dunas, associadas ao Paspalum vaginatum (grama-da-praia), Hydrocoty
/e bonariensis (acariçoba), lpomoea pescaprae (batateira-da-praia) e Cana
valia obtusifo/ia (fava-de-rama), são as geófitas estoloníferas e escanden
tes capazes de atingir as dunas, fixando-as. 

Quanto às espécies fanerofíticas, estas são oriundas das florestas 
circunvizinhas. 

Sobre as dunas fixas ou semifixas, ocorrem agrupamentos ralos e des
contínuos de espécies nano e microfanerófitas, como Schinus therebinthi
folius (aroeira-vermelha), Gomidesia pa/ustris (guamirim), Myrcia multiflo
ra (cambuí), l/ex pseudobuxus (caúna) e Ocotea pu/chefia (canela-do-brejo). 

Os capões de floresta são pequenos e encontram-se esparsa mente dis
tribuídos na área, ora cobrindo os albardões, ora ao lonqo das lagoas, on
de as macrofanerófitas com os gigantescos exemplares de Ficus organen
sis (figueira-de-folha-miúda), Alchornea triplinervea var. janeirensis (tanhei
ro), Arecastrum romanzoffianum (jerivá), Ocotea pu/chefia (canela-do-brejo) 
e Myrcia multiflora (cambuí) são os mais representativos. 

Muito freqüentes nestas áreas são os pequenos talhões de eucaliptos, 
que além de servirem de abrigo ao gado fornecem a madeira necessária para 
os diversos fins, no interior das propriedades. 

4.3.4.10 - Distribuição das espécies arbóreas nas regiões fitoecológicas 
e nas Áreas das Formações Pioneiras 

O objetivo principal da Tabela 4.1 é o de apresentar a distribuição das espé
cies arbóreas existentes na Folha SH.22 Porto Alegre e parte das Folhas 
SH .21 Uruguaiana e Sl.22 Lagoa Mirim, através das diferentes regiões fi
toecológicas e das Áreas das Formações Pioneiras. 



TABELA 4.1 
Distribuição das espécies arbóreas nas regiões fitoecológicas e nas Areas das Formações Pioneiras 

Espécies 

Achatocarpaceae 
Achatocarpus b1cornutus Schinz et Autran (cabo-de-lança) 

Agavaceae 
Cordyline dracaeno1des Kunth (tuvarana, palma-de-são-joão, uvarana) 

Anacardiaceae 
Astronium balansae Engler (pau-ferro, aroeirão) 
Lithraea bras!liensis L. Marchand {aroeira-brava, coração-de-bugre, bugreiro) 
Lithraea molfeoides (Vellosol Engler (aroeira-branca, aroeira, aroeirinha) 
Schmus lentiscifofius L Marchand (aroeira-do-campo, molhe-cinzento, aroeirinha) 
Schmus mofle L. (aroeira-salsa, aroeira-piriquiteira, molhe) 
Schmus polygamus (Cavanilles) Cabrera (assobieira, árvore-de-assobio, aroeira-salsa) 
Schmus terebmthifolius Raddi (aroeira-vermelha, aroeira-mansa, fruta-de-sabiá) 

Annonaceae 
Annona cacans Warming var. glabriuscula R. E. Fries (araticum-cagão, coração-de-boi, araticum-de-pacal 
Annona glabra L. ( corticeira) 
Duguetia lanceolata Saint Hilaire (pindabuna, corticeira) 
Rollinia emarginata Schlechtendallaraticum-mirim, araticunzinho, araticum-da-praia) 
Rol/inia exalbida (Velloso) Martius (araticum-alvadio, embira) 
Rol/inia rugulosa Schlechtendal (araticum, embira, quaresma) 
Rollinia salicifolia Schlechtendal (araticum-salso, araticum-folha-de-salgueiro, embira-vermelha) 
Rollinia sericea R. E. Fries (araticum, cortiça) 
Rollinia silvatica {Saint-Hilaire) Martius (araticum-do-mato, embira-de-raticum, quaresma) 
Xylopta brastliensts Sprengel (pindaíba, pindaíva, cortiça) 
Guatteria australts R. E. Fries {cortiça) 

Apocynaceae 
Asptdosperma australe Müller Argoviensis (pequiá, guatambu, peroba-branca) 
Aspidosperma oltvaceum Müller Argoviensis (peroba-vermelha, peroba) 
Peschtera austra/Js (Müller Argoviensis) Miers (leiteira, leiteiro-dois-irmãos, jasmim) 
Peschtera catharinensis (De Candolle) Miers (jasmim, leiteira, sapirangui) 
Peschiera hilariana (Müller Argoviensis) Miers (jasmim, leiteira, sapirangui) 
Rauvolfia sellowii Müller Argoviensis (para-tudo, casca-d'anta) 

Aquifoliaceae 
l/ex brevicuspis Reisseck (caúna-da-serra, caúna) 
l/ex chamaedryfolia Reisseck (congonha-miúda, congonhinha, congonha-de-folha-miúda) 
l/ex dumosa Reisseck (caúna, cauninha, erva-piriquita) 
l/ex kleinii Edwin (caúna, congonha) 
l/ex microdonta Reisseck (congonha, caúna) 
l/ex paraguariensis Saint-Hilaire (erva-mate, mate, erva) 
/!ex pseudobuxus Reisseck (caúna-da-praia, caúna) 
l/ex taubertiana Reisseck (caúna) 
l/ex theezans Martius (congonha, caúna-de-folha-grande, caúna) 

Araliaceae 
Didymopanax angustissimum E. March. (pau-mandioca, mandioqueiro, caixeta) 
Didymopanax morototoni (Aubl.) Decne. (pau-mandioca, caxeta, mandioqueiro) 
Oreopanax fufvum E. March. (figueira-do-mato, tamanqueiro) 
Penta(Janax warmingianus (L. Marchand) Harms (carobão, paraparaí-guaçu) 

Araucariaceae 
Araucaria angustifolia (Bertolonil Otto Kuntze (pinheiro, pinheiro-do-paraná, pinho) 

Bignoniaceae 
Cybistax antisyphifitica (Manius) Martius (ipê-verde, ipê-mandioca, ipê-da-várzea) 
Jacaranda micrantha Chamisso (caroba, carobão, caroba-rosa) 
Jacaranda puberula Chamisso (caroba-do-campo, caroba-roxa, carobinha) 
Tabebuia alba (Chamisso) Sandwith (ipê-da-serra, ipê-mandioca, ipê-amarelol 
Tabebuia ave/lanedae Lorentz ex Grisebach (ipê-roxo, ipê-róseo, ipê) 
Tabebuia chrysotricha (Martius ex De Candolle) Sandwith (ipê-amarelo, ipê-do-morro) 
Tabebuia ipe (Martius) Standley (ipê-roxo, ipê) 
Tabebuia pulcherrima Sandwith (ipê-amarelo, ipê-da-praia, ipê) 
Tabebwa umbeflata (Sonder) Sandwith (ipê-amarelo, ipê-da-várzea, ipê) 

Bombacaceae 
Chorisia crispiflora H. B. K. (paineira, barriguda) 
Chorisia speciosa Saint-Hilaire (paineira, paineira-branca) 
Pseudobombax grandiflorum (Cav.) A. Robyns (embiruçu, cedro-d'água) 
Sptrotheca rivieri (Ocne.) Ulbr. (mata-pau, figueira-mata-pau) 
Sptrotheca passifloroides Cuatr. (mata-pau, figueira-mata-pau) 

Boraginaceae 
Cordia ecafycufata Vell. (louro, louro-branco, louro-salgueiro) 
Cordia silvestris Fresen (louro, louro branco) 
Cordia trichotoma (Vell.) Arrâb. ex Steud. (louro, louro-pardo) 
Patagonula americana L. (guajuvira, guaiuvira-branca, guatuvira) 

Burseraceae 
Protium kleinii Cuatr. (almécega, almesca, almlscar) 

Canellaceae 
Capsicodendron dinisii (Schwacke) Occhioni (pimenta, pau-para-tudo, casca-de-para-tudo) 

Caprifoliaceae 
Sambucus australis Cham. & Schl. (sabugueiro) 

Regiões fitoecológicas 
f---,---,----,-------,-----------lAreas das 

Savana Estepe 
Savana Floresta Ombrófila Floresta Estacionai 

Estépica Densa Mista Semidecidual Decidual 

X 

X 

Formações 
Pioneiras 
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TABELA 4.1 - Continuação 

· Regiões fitaecológicas 

Espécies 
Áreas das 

Savana Floresta Ombrófila Floresta Estacionai Formações 
Savana Estepe 

Estépica Densa Mista Semidecidual Decidual 
Pioneiras 

Caricaceae 
Canca quercdolia (St. Hil.l Hieron. (mamoeiro-do-mato, mamoeirinho, mamãezinha) X X . 
Jacaratta spmosa (Aubl.) DC. (jaracatiá, mamoeiro-do-mato) . X 

Celastraceae 
Maytenus alaternotdes Reisseck (coração-de-bugre, seca-ligeiro) . X 

Maytenus dtcdolia Mart. ex Reisseck (espinheira-santa, cancrosa, espinheira) X . X 

Chrysobalanaceae 
Hinelfa hebeclada Moric. (uvá-de-facho, ubá, cinzeiro) . 
Clethraceae 
Cfethera scabra Pers. {carne-de-vaca, caujuja, guaperê) X X . 
Clethera uleana Sleumer (guaporê, carne-de-vaca, caujujs) X X . 
Combretaceae 
Buchenavia kleinii Exell (guarajuva, garajuva) . 
Termmalia austral1s Camb. !sarandi-amarelo, amarelinho, amarilho) X X . X 

Compositae 
Dasyphyllum spinescens (Less.) Cabr. !não-111e-toques, açucará, sucará) X X . X X 

Dasyphyllum tomentosum (Spreng.) Cabr. (açucará, sucará, cambará-de-espinho) X . 
Gochnatia polymorpha-(Less.) Cabr. (cambará) . X 

Gochnatia ramboi Cabr. (cambarazinho) X X 

Gochnatia velutina (DC.l Cabr. (cambará) . X 

P1ptocarpha angustifof1a Ousén (vassourão-branco, vassourão-de-cavalo, vassourão) X * 
P1ptocarpha axillans (less.l Baker (vassourão-preto, canela-podre, toucinho-de-folhas-largas) X X 

Piptocarpha tomentosa Baker (toucinho-de-folhas-largas, pau-toucinho, vassourão) . 
Vernonia disco/ar (Spreng.) Less. (vassourão-preto, pau-toucinho) X * 

Cunoniaceae 
Lamanoma specJosa (Camb.) L. B. Smith (carne-de-vaca, guaperê, guaraperê) X X . X 

Wemmanma d1scolor Gardner (gramimunha) X . 
Wemmanma pauflm11folla Pohl ex Seringe (gramoinha, gramimunha) X X . X 

We1nmanma hum!IJS Engler (gramimunha-miúda) X X . 
Cyatheaceae 
Alsoph1la arbuscula Presl. (xaxim, feto-arborescente) X . X 

Alsoph!la atrovlfens Langsd. & Fischer (xaximl X . X 

Alsoph1fa compra Mart. (xaxim-penteado, xaxim) X . X 

Alsophila corcovadens1s (Raddil C. Chr. (xaxim, feto-arborescente) . 
Alsoph!la klemi1 Sehnem (xaxim) X . X 

Alsoph!/a leptoclad1a Fée (xaxim-de-ramos, feto-arborescente) * X 

Alsophifa mique/il Kuntze (xaxim) X . X 

Alsophila nítida Kuntze (xaxim) . X 

Alsophifa procero1des Rosenstock (xaxim, feto-arborescente) X 

Alsophi/a radens Mett. (xaxim-arranhador, xaxim, xaxim-arborescente) . X X X 

Cyathea fee1 Glaziou (samambaia-açu, xaxim, feto-arborescente) . X 

Cyathea hirtuJ.a Mart-: (xaxim, feto-arborescente) . X 

Cyathea schanschm Mart. (xaxim-nu, samambaia-açu, feto-arborescente) X X . 
Cyathea vestlta Mart. (xaxim-vestido, feto-arborescente) X . X 

Dicksonia sellow1ana (Presl.) Hook. (xaxim-bugio, xaxim-gordo, xaximl X X . X 

Hemitelta capensis (L.) Kaulf. (xaxim, feto-arborescente, samambaia-açu) X . X 

Nephelea arborea (L) Sehnem (xaxim, feto-arborescente) . X 

Nephelea setosa (Kaulf.) Tryon (xaxim, feto-arborescente) X X . ~ X 

Ebenaceae 
Maba inconstans (Jacq.) Griseb. (fruta-de-jacu-macho, maria-preta) X X . X 

Elaeocarpaceae 
Sloanea gwanens1s (Aubl.) Benth. (laranjeira-do-mato) . 
Sloanea lasiocoma K. Schum. (sapopema, saia-de-negra, carrapicho) X X . X X 

Sloanea monosperma Vell. (sapopema, carrapicho, tubuneira) X X . X X 

Ericaceae 
Leucoth"oe nummularia (Cham. et Schlecht.) DC. (urze-de-vintém) . 
Leucothoe niederleinii Sleumer (urze) . 
Leucothoe eucalyptoides (Cham. et Schlecht.J DC. lcriúva, urze I X . 
Erythroxylaceae 
Erythroxylum argentinum Schulz var. argentinum (fruta-de-pomba, baga-de-pomba, concon) X X . X 

Erythroxylum cuspidifolium Mart. (concon, cocão, fruta-de-pombal . 
Erythroxyfum deciduum St. Hil, (concon, cocão) X X . X X 

Euphorbiaceae 
Actinostemon concolor (Spreng.) Mül. Arg. (laranjeira-do-mato, pau-rainha) X X X . 
Alchornea iricurana Cas. (tanheiro, tapiá, boieiro) . 
Alchornea sidifolia Müll. Arg. (tapiá-guaçu, tanheirol . 
Alchomea triplinervia (Spreng.) Müll. Arg. (tapiá-guaçu, tapiá, tanheiro) . X X X X 

Croton celtidifolius Baill. ( capixingui, pau-sangue) X . 
Croton macrobothrys Baill. (pau-sangue) • 
Croton urucurana Baill. (urucurana, sangue-de-drago) . 
Hieronyma alchorneoides Fr. Aliem. (licurana) . 
Margarítaria nobilis L f. (figueirinhal . . 
Pachystroma longifolium (Neesli.M. Johnston (mata-olho) X X 

. 
Pausandra morisiana (Casar.) Radlk. {almécega-vermelha) . 
Pera r;labrata (Schott) Baill. (coração-de-bugre, seca-ligeiro) . X 

Pera obovata Bai/1. (seca-ligeiro, coração-de-bugre) . 
Sapium glandulatum (Vell.) Pax (toropi, leiteiro, mata-olho) X X X X . • X X X 
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TABELA 4.1 - Continuação 

Regiões fitoecológicas 
Areas das Espécies 

Savana Floresta Ombrófila Floresta Estacionai Formações Savana Estepe 
Estépica Densa Mista Semidecidual Decidual 

Pioneiras 

Sebastiania argutidens Pax & Hoffm. 
* I Sebastiania brasiliensis Spreng. (branquilho, leiteiro-branco, pau-de-leite) . X X X . X X X 

Sebastiania klotzschiana (Müll. Arg.l Müll. Arg. (branquilho, branquinho, capixaba) 
* X X X . X X X 

Sebastiania schottiana Müll. Arg. (sarandi, amarilho, branquilho) X X X X X 
Tetrorchidium rubrivenium Poepp. & Endl. (canemoçu, .canemochu) X X . 
Flacourtiaceae 
Banara parvifolia (Gray) Benth. (guaçatunga) 

* X 
Banara tomentosa Cios (guaçatunga-pretal X . X 
Casearia decandra Jacq. (guaçatunga, cambroé) X X * X X 
Casearia bof1qua Spreng. (guaçatunga) X X . X 
Casearia sylvestris Sw. {chá-de-bugre, estralador, carvalhinho) X X . X X X X 
Xylosma cillatifolium (Cios) Eichler (açucará, espinho-de-judeu) . X 

Gramineae 
Bambusa tnnu Nees (taquaruçu, bambu-de-espinho) X X . 
Guttiferae 
Clus1a criuva Camb. (criúva, mangue-do-mato, mangue-de-formiga) . 
Rheedia gardnenana Pl. et Tr. (bacopari) 

Humiriaceae 
Vanranea compacta (Schnitzl.) Cuatr. (garaparim, guaraparim) . 
lcacinaceae 
C!tronel/a paniculata (Mart.) Howard (congonha-verdadeira, congonha) X * X X X 
Villares1a cuspidata Miers (congonha, tarumã-de-banhado) X * 
Lauraceae 
A1ouea saligna Meissn. (canela-anhoíba, canela-do-rio-grande, canela-sebo) X . 
Aniba, firmula (Nees et Mart. ex Nees) Mez (canela-de-cheiro, canela-amarela) 

* Cinnamomum amoenum (Nees) Kosterm. (canela) 
* Cinnamomum australe Vattimo (canela) . 

Cinnamomum glaz1ovii Mez (garuva, canela-papagaio) X * X 

Cinnamomum sellowianum (Nees) Kosterm. (canela) X . 
Cinnamomum vesiculosum (Nees) Kosterm. (canela) X . 
Cryptocarya aschersomana Mez (canela-fogo, canela-pururuca, canela-areia) X X X * Cryptocarya moschata Nees & Mart. (canela-batalha, canela-fogo, canela-areia) . X 

Endlicheria paniculata (Spreng.) Macbr. (canela-frade) . X 
Licaria reitzkleiniana Vattimo (canela) . 
Nectandra grandiflora Nees (canela-fedida, canela-amarela) X X * X X 

Nectandra lanceolata Nees (ca{lela-amarela, canela-branca, canela-fedorenta) X X * X X 

Nectandra leucothyrsus Meissn. (canela-nhoçara, canela-branca, caneta-de-várzea) . 
Nectandra megapotamica Mez (canela-imbuia, canela-preta, canela-merda) X X X X . X 

Nectandra rígida Nees (canela-amarela, canela-fedorenta, canela-garuval . X X 

Nectandra saligna Nees et Mart. (canela-branca, canela-preta) X . 
Ocotea aciphylla (Nees) Mez (canela-amarela, canela-folha-de-lança) * Ocotea acutifolia (Nees) Mez (canela-preta, canela-branca) X * Ocotea catharinensis Mez (canela-preta, canela-amarela, canela-bicho) . 
Ocotea diospyrifolia Mez (canela-louro, canela) x• * Ocotea kuhlmannii Vattimo (canela-burra, canela-merda) . 
Ocotea lanata (Meissner) Mez (canela, canela-lanosa) . 
Ocotea porosa (Nees) L. Barroso (imbuia, embuia) 

* Ocotea pretiosa (Nees) Mez (sassafrás, canela-sassafrás) X . X 

Ocotea puberula Nees (canela-guaicá, canela-sebo, canela-de-corvo) X X . X X 

Ocotea pulchella Mart. (canela-lajeana, canela-pimenta, caneleira) X X * X X X 

Ocotea tele1andra (Meissn.) Mez (canela-pimenta, canela) . 
Or;otea tristis Mart. (canela-do-brejo, canela) X * Persea venosa Nees et Mart. ex Nees.(canela-sebo) X X * Phoebe stenophylla (Meissn.) Mez (canela) X * X 

Lecythidaceae 
Canniana estreflensis (Raddi) O. Kuntze (jequitibá, estopeira, caximbeiro) * 
Leguminosas 
Acacia bonariensis Gillies (unha-de-gato, nhapindá) . X 
Acacia caven (Moi.) Moi. (espinilho, nhanduvaíl * 
Acacia farnesianã (L.) Willd. (espinilho, nhanduvaí) * X 

Albizzia austrobrasilic& Burkart {pau-gambá) 
* Andira anrhelminthica (Vog.l Benth. (pau-angelim, angeliml . 

Apuleia leiocarpa (Vog.) Macbr. (grépia, grapiapunha) X * Ateleia glazioviana Baill. (timbó) ~ X X 

Bauhinia candicans Benth. (pata-de·vaca, unha-de-vaca) X X X X X X . 
Bauhinia forficata Link (pata-de-vaca), unha-de-vaca) . X 

Cal/iandra foliosa Benth. (angico-do-banhado, quebra-foice, cabelo-de-anjo) . 
Calliandra sei/oi (Spreng.) Macbr. (sarandi, quebra-foice, angico-do-banhado) X * 
Ca!liandra tweediei Benth. {tapete-de-cardeal, sarandi, mandavaré) X X X X . 
Cathormion polyanthum (Spreng.) Burkart (timboi, timbé-branco) . 
CopaJ{era trapezifolia Hayne (óleo. copaíba, pau-óleo) * 
Dahlstedtia pinnata Malme ~timbó, catingueiro-miúdo) X . 
Dalbergia brasifiens1s Vog. (marmeleiro, marmeleiro-do·mato) X X . 
Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong {timbaúva, orelha-de-negro, tamboril) X X X X . X 

Erythrina cristagalli L. (corticeira-do-banhado, corticeira, marrequeira) X X X X * X X X 

Erythrina falcata Benth. (corticeira, sinhanduva, corticeira-do-mato) X X X . 
Gledttschia amorphoides IGriseb.) Taub. (coronda, açucará, faveiro) . X 

Hofocalyx balansae Mich. {alecrim) X * 
lnga affinís DC. (ingá-de-quatro·quinas, ingá-serrano, ingazeiro) * 
lnga lentiscifolia Benth. (ingá) * 
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lnga margmata Willd. (ingá-feijão) 
lnga se!lowiana Benth. (ingá-da-serra, ingá-mirim, ingá-ferro) 
lnga sessifls (Veii.J Mart. (ingá-ferradura, ingá-macaco) 
lnga striata Benth. lingá-banana, ingá-cipó) 
lnga uruguensis Hook. & Arnott (ingá-beira-de-rio, ingá-banana) 
lnga virescens Benth. (ingá, ingá-verdel 
Lonchocarpus leucanthus Burk. (rabo-de-macaco, maracanã-da-grande, rabo-de-bugio) 
Lonchocarpus muehlberg1anUs Hassl. (rabo-de-macaco) 
Lonchocarpus neuroscapha Benth. (rabo-de-bugio) 
Lonchoçarpus nitidus (Vog.) Benth. (rabo-de-mico) 
Machaerium aculeatum Raddi (espinho-amarelo, bico-de-pato) 
Machaerium nictitans (Vell.) Benth. (jacarandá-ferro, guaxumbé) 
Machaenum stipitatum Vog. {farinha-seca, marmeleiro-do-mato, canela-do-brejo) 
Mimosa b1mucronata (DC.) O. Kuntze (maricá, silva, espinheiro) 
Mtmosa scabre//a Benth. (bracatinga, bracaatinga) 
Mimosa tatmbensis Burk. (bracatinga-miúda) 
Myrocarpus frondosus Fr. Aliem. (cabreúva, cabreúna, óleo-pardo) 
Ormosia arborea Harms (angelim-ripa, pau-ripa, pau-de-santo-inâcio) 
Paraptptadenia ngida (Benth.) Brenan (angico, angico-vermelho) 
Parkinsoma aculeata L. (cina-cina, roda-da-turquia, sina-sina) 
Peltophorum dubium (Spreng.) Taub. (canafístula, tamboril-bravo, ibirapitá) 
Ptptadema gonoacantha (Mart.) Macbr. (jacaré, pau-jacaré) 
PlthecellobJum langsdorff11 Benth. (pau-gambá, gambazeiro, raposeira) 
Poectlanthe parvtflora Benth. (canela-do-brejo) 
Prosopts afgarobilla Griseb. (algarrobo) 
Prosopts Juliflora DC. (algarrobo-negro) 
Pterogyne mtens Tut. {iviraró, amendoim) 
SchJzolobwm parahyba {Vell.) Blake {guarapuvu, garapuvu, guapuruvu) 
Zollerma t!Jcifo!Ja Vog. (carapicica) 

Lythraceae 
Lafoens1a pacari St. Hil. ssp. pet10fata Koehne {dedaleira, tabaco-de-cachorro, piça-de-cachorro) 

Magnoliaceae 
Talauma ovata St. Hil. (baguaçu, pinha-do-brejo, araticum-fruta-de-pau) 

Malpighiaceae 
Bunchosia fluminensis Griseb. (riteira) 
Byrsomma ligustnfolia Juss. (baga-de-tucano, baga-de-pomba) 

Malvaceae 
Bastardiopsts denstflora Hook. et Arn. (louro-branco, algodoeiro, barbanteiro) 

Melastomataceae 
Mtconia cinerascens Miquel (pixirica, pixiricão) 
Micoma hyemale St. Hil. (pixirica) 
Miconia rambo1 Brade (pixirica) 
Miconia sellowiana Naudin (pixirica) 
Tibouchina mufticeps (Naud.l Cogn. (quaresmeira) 
Tibouchina ramboi Brade (quaresma) 
Tibouchina sellowiana (Cham.) Cogn. (quaresmeira, quaresmeira-da-serra) 
Tibouchina urvilleana (DC.) Cogn. (quaresmeira) 

Meliaceae 
Cabrafea canjerana (Vell.) Mart. (cangerana, canharana, canjaranal 
Cedrefa fissilis Vell. (cedro, cedro-rosa, cedro-batata) 
Guarea lessoniana A. Juss. (catiguá-morcego, pau-de-balaio, pau-de-arco) 
Guarea trichifioides L. (cataguá) 
Trichilía casaretti C. DC. (baga-de-morcego) 
Trichi/ia catigua A. Juss. {catiguá) 
Trichilia columnata S. M. Girardi (arco-de-peneira) 
Trichilia e/egans A. Juss. (catiguá-de-ervilha, catiguá) 
Trichilia clausseni C. DC. (catiguá) 
Trichilia schumanniana Harms (guaC:á·maciele) 

Monimiaceae 
HennecartJa omphalandra Poisson (canema) 
Mollinedia blumenaviana Perk. (pimenteira, capixim) 
Mollined1a elegans Tul. (pimenteira, capixim) 
Mollmedia fforibunda Tul. (pimenteira, capixim) 
Mollinedia scho;tiana (Spreng.) Perk. (pimenteira, capiximl 
Mollinedia tnffora (Spreng.) Tul. (pimenteira, capixim) 
Mollinedia uleana Perk. (pimenteira, capixim) 

Moraceae 
Brosimum lactescens (S. Moere) C. C. Berg (leiteiro) 
Cecropta adenopus Martius (embaúval 
Cecropia catharinensis Cuatr. (caxeta-do-campo, caxeta, embaúba) 
Cecropia obtusa Tréc. (embaúval 
Chlorophora tinctoria (L.) Gaud. (tajuva, amoreira) 
Coussapoa schottii Miquel (figueira-mata-pau, mata-pau) 
Ficus enormís (Mart. ex Miq.) Miq. {figueira-brava, figueira) 
Ficus insípida Will. var. adhatodaefolia (Schon ex Spreng.l Miq. (figueira-purgante, figueira-branca) 
Fícus monckii Hassler (figueira-brava) 
Ficus organensis (Miq.) Miq. (figueira-de-folha-miúda, figueira-do-mato) 
Sorocea bonplandii (Baill.) Burg., Lanj. & Boer (clncho, carapicica-de-folha-miúdal 

Myristicaceae 
Viro/a oleifera (Schonl A. C. Smith (bicufba, bicuva) 

604/VEGETAÇÃO 

Regiões fitoecológicas 
~----,-----,------,-------------,----------------~ Âreasdas 

Savana Estepe 
Savana Floresta Ombrófila 

Estépica Densa Mista 

X 

Floresta· Estacionai 

Semidecidual Decidual 

Formações 
Pioneiras 



TABELA 4.1- Continuação 

Regiões fitoecológicas 
Áreas das 

Espécies Savana Floresta Ombrófila Floresta Estacionai Formações 
Savana Estepe 

Estépica Pioneiras 
Densa Mista Semidecidual Decidual 

Myrsinaceae 
Ardis1a guwnensis (Aubl.) Mez (baga-de-pombal . 
Rapanea ferrugmea (Ruiz et Pavonl Mez (capororoca) . X X 

Rapanea megaporamica Mez (capororoca) . 
Rapanea parvtfolta (DC.l Mez (capororoca-vermelha, capororocão, capororoca) . 
Rapanea umbellata (Mart. ex A. DC.) Mez (capororoca-vermelha, capororocão) X X . X X X 

Rapanea venosa (A. DC./ Mez (capororocão) . 
Myrtaceae 
8/epharocafyx ptcrocarpus Berg (guamirim) . 
Blepharocalyx sa!Jcdolius {H.B.K.l Betg {murta, multa, cambuí) X X X . X X X 

8/epharocalyx suaveolens (Camb.) Burr. (murta, cambui) . X X X 

Bntoa guazumaefofla (Camb.) Legr. (sete~capotes, capoteira, sete-cascas) X X X . X * 
Ca/ycorectes australis Legr. (mamona, guamirim) . 
Ca/ycorectes nedel1anus Berg (guaramirim) . 
Ca/yptranthes concmna DC. (guamirim-ferro, guamirim-facho, pitangueira-do-mato) X . X 

Ca!ypuamhes eugemopsoides Legr. et Kausel (guaporanga, guamirim-branco) . 
Calyptranrhes grandifo!ta Berg (guamirim-chorão, guamirim-araçál . X X 

Calyptranrhes /uctda Mart. ex. DC. (guamirim-ferroJ . 
Calyprramhes p!leata Legr. /guamirim-facho) . 
Calyptranthes reJtZJana Legr. (guamirim-facho) . 
Ca!yptranrhes rube!la (Berg) Legr. (guamírím-facho) . 
Ca/yptranthes tncona legr. (guamirim-ferro) X . 
Campomanesia aurea Berg (guabirobeira-do-campo) . X X X 

Campomanes1a guaviroba (DC.) Kiaersk. (guabirobão) X X . X 

Campomanesta IJtrora!Js Legr. (guabiroba-da-praia) . 
Campomanesta re,tzlana Legr. (guabirobeira, guavirovão, guabiroba) . 
Campomanes1a rhombea Berg {guabirobeiral X . 
Campomanesia xanthocarpa Berg (guabiroba, guabiroba-do-matoJ X X . X X 

Eugenia bacopari legr. fingabaú, guarnirim) . 
Eugenia beaurepaireana (Kiaersk.l Legr. (ingabaú, guamirim-ferrol * 
Eugenia catharinae Berg (guamirim-do-miúdo) X . . 
Eugenia convexinervia Legr. (goiabeira-do-mato, araçazeirol . 
Eugen1a gardneriana Berg (guamirim, pitanga) . 
Eugenia htemalts Camb. (guamirim-da-folha-miúda) . X X X X 

Eugenia imaruensis Legr. (guamirim) . 
Eugenia involucrata DC. (cereja, cerejeira-do-mato) X . X . 
Eugenia klemn Legr. (guamirim-de-folha-miúda, pitangão, araçá-branco) . 
Eugen1a moravtana Berg {cambui, guamirim) . 
Eugema muftlcostata Legr. (pau-alazão, pau-mulato) . 
Eugenia myrtdolia Camb. (cambuí) . 
Eugenta plurdfora DC. (guamirim) X . 
Eugenia pyriformis Camb. (uvaia, uvalha) . X X 

Eugenia rambo1 Legr. (batinga-branca, ingabaúl X . 
Eugen1a rostnfol!a Legr. (batinga-vermelha, guapê, aguapi) X X X . 
Eugema schüch1ana Berg·(guamirim) . 
Eugenta spectosa Camb. (araçazeiro, laranjeira-do-mato) . 
Eugenia umbelldlora Berg (biguaçu, baguaçu, guamirim) . 
Eugenia undlora L. {pitangueira, pitangueira-vermelha, pitanga) . X X X . X X * 
Eugenta uruguayens1s Camb. (pitanga-vermelha) . X 

Eugen!B verrucosa Legr. (araçazeiro, guamirim-ripa) . 
Feijoa sellowtana Berg (goiaba-do-campo, goiabeira-serrana, araçazeiro-do-campo) . . X 

Gomidesm afftms (Camb.) Legr. (rapa-guela, batingal X . X X 

Gomides1a anacardJaefolia (Gardn.) Berg {rapa-guefa) . 
Gom1des1a palusrrrs (DC.) Legr. /guamirim, baga-de-sabiá) . X X . 
Gom1des1a schaueriana Berg (guamirim-araçá) . 
GomldfiS/8 sel/ow1ana Berg (guamirim, pitangueira-do-mato, murta) . X . X 
Gom1desta spectabdts fDC.) Berg lguamirim-vermelho) . 
Gom1desia l!jucensts (Kiaersk.) Legr. (ingabaú, guamirim-ferro) . 
Hexachlamvs edulis (Berg) Kausel et Legr. (pêssego-do-mato, cereja-do-rio-granoe) . X 

Hexachfamys 1tat1aiae Mattos (araçazeiro) X . 
Marherea krapovickae Legr. (guamirim-chorãol . 
Marl1erea parvdlora Berg (araçazeiro) . 
Marl1erea rettzJí Legr. (guamirim-chorão) . 
Marl!erea silvatica (Gard.) Kiaersk. (guamirim-chorão) . 
Myrceugenia acrophylla (Berg) Legr. (guamirim-chorão, guamirim-branco, guamiríml . 
Myrceugema bracreosa (DC.) legr. (guamirim, cambuí) . 
Myrceugenia campestns IDC.) Legr. et Kausel (guamirim~da-folha-miúda) . X 
Myrceugema estrellensts (Bergl Legr. et Kaus. (guamirim) . 
Myrceugenia euosma (Bergl legr. (guamirim, cambuim) X . 
Mvrceugema glaucescens /Camb.) Legr. et Kausel (cambuí, guamirim) X . 
Myrceugen1a gnsea Legr. (guamiriml . 
Myrceugen,a macrosepala (Bur.l Legr. et Kausef (guamirim) . 
Mvrceugema mters1ana (Gard.) Legr. et Kausel (guamirim) . 
My;ceugen1a myrc101des (Camb.) Berg (guamiriml . X 

Myrceugema nothorufa Legr. (guamiriml X . 
Myrceugenra rambo1 Legr, {guamlrim) . 
Myrceugema regnel/1ana (Berg) Legr. et Kausel (cambuí) X . 
Myrc1a anomala Camb. (guamirim-do~campo, araçá-do-campo) . X 

Myrc1a arborescens Berg (guamirim-ferro~ . 
Myrc1a b1cannsra (Berg) Legr. (guamirim-ferrol . 
Myrc1a bombycina (Bergl Kiaersk. (guamirim-do-campo) . X X 

Myrc1a cafumbaensts Kiaersk. (guamirim) . 
MyrCia castrensts Berg (guamirim) X . 
MyrCia d!chrophylla Legr. (guamirim-facho, guamirim-ferro) . 
Myrcia gfabra (Bergl Legr. (ubá, guamirim-araçá~ . X 
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Myrcia hatschbachii legr. (caingá, guamirim-ferro} X . 
Myrcia lajeana Legr. (cambuí, cambuim) . X 

Myrcia l.aruotteana Camb. (cambuí, cambuim) . X 

Myrcia leptoclada DC. !ingabeú, guamiriml X . 
Myrcia multlflora (Lam.) DC. (cambuí, cambuim) X X . 
Myrá3 obtecta tBerg~ Kiaersk. {guamirirn~branco) . X . 
Myrcia pubipetala Miq. lguamirim·araçá, guamirim-chorãoi . 
Myrcia ramulosa DC. (cambuí, cambuiml X X . 
Myrcía richardiana Berg (guamirim-araçá} X . 
Myrcia rostrata DC, (guamirím-da-folha-fína) X X . " Myrcia sosias Legr. !ingabaú, guamirim) . 
Myrcía verticíl!aris Berg (guamirim~do~campo) X . 
Myrcianthes cisp!atensis (Camb,) Berg {guamiriml . 
Mvrctanthes gigantea (Legr.l Legr. laraçá·do-mato) X . 
Mrrcianthes pungen~ (Berg) Legr. iguabiju, iberiú, guabiraguaçul X X X . 
Myrciaria ~iliolata Camb. (cambium, cereja) . X 

Myrciaria cordifoiJ8 Legr, (guamirim) . 
Myrciaria cuspidata Berg. (cambuí, cambuim) . 
Myrciana deficatu/a (DC.) Berg {cambuim, araçazeíro) X . X 

Myrciaria plinioides Legr. fcambuí, cambuim) . 
Myrciaria rivufaris Camb. {guamirim) . X X 

Myrciaria splendens Berg (araçazeiro) . 
Myrciaria tenelfa {OC.} Berg. lcambuí, cambui-preto, cambuinzínho) X X . 
Myrciaria tenviramis Berg (araçazeiro} . 
Myrctana lfuncdlora Berg (jabuticabeira, jabuticabeira-preta, jabuticabeira-rósea) X . X 

MyrC!aria undulata Berg (cambui, cambuim) X 

Myrrhimum toranth01des {Hook. et Arn.} Bur. lmurtilho, pau-ferro, piolho-de~porco) . X X X X 

Neomilhranthes cordifolia (Legr.) Legr. lguamíríml . 
Neom1thramhes gtomerata (Legr.) Legr. (guamirimwferrol . 
Pseudocariophylfus acuminatus (Link~ Burr. (louro-cravo, craveiro~ do-mato, touro) . X 

Psid1um australe Camb. ~araçâ-do-campo} . 
Psidíum catileianum Sab. \araçá-amarelo, araçá-vermelho, araçá-manteiga! . . X X X 

Psidium Jongipetiotatum legr. (araçá-do-mato, araçazeirol . 
Ps1dium luridum ISpreng.) Burr. (araçá-de-pedra) * X X 

Siphoneugena reitzii legr. (çambut cambuim} X * 
Nyctaginaceae 
Bougamvf}Jea glabra Choisy {três-marias, primavera, juvut . X 

Guaptra opposita (Vel'-1 Reítz lmaria-malel . X X 

Písoma ambigua Heimerl (maría-mo1e) . X X 

Ochnaceae 
Ouratea parviflora tDC.) Bai/1. fgaraparim~miúdo. canela~de-veadol . 
Ouratea salicifolia (St. HiL & Tu!. I Engler (garaparim-miúdo) . 
Olacaceae 
Heisteria silvianii Schwacke I casca-de-tatu) . 
Oleaceae 
Linociera mand1occana Eichler (carne-de-vaca) . X 

Palmae 
Arecastrum romanzoffianum !Cham.) Becc. (gerivá, coco-de-cachorro, coqueiro! . . X X 

Allalea dubia (Mart.l Burr. lindaiá, coqueiro-indaiál . 
Bactns lmdmaniana Drude ex Lind. (tucum, ticum) . X X 

Buria caPttata Becc. {butiá, buttazeiro} . 
Bvtia'eriosparha ~Mart. et Orude) Becc. lbutiá, butiá-aledo, butiá-brancoJ . X 

Butta yatay !Mart,) Becc, {jatai, butíã-jatai, butiá) . 
Euterpe edulis Mart. (palmito, içara. ripa I . X 

Geonoma gamiova Barb, Radr. (gamiova, palha, guaricana~ . 
Geonoma schott1ana Mart. {guaricana, ur-ícana. paiheira-estreita) * X 

Trirhrinax acanthoma Drude lburitf-paTito) . 
Tríthnnax brasiliensis Mart. (carandaí, carandá, buritil . X X X 

Trithrinax campes/ns IBurn.l Orude & Griseb. {carandal, carandá) . 
Phytolaccaceae 
Phytofacca dioica L. (umbu, maria-mole, ceboleiro) X X X X . 
Podocarpaceae 
PodoCErpus lambertii Klotz. {pinheirinho, pinho, pinho-bravo) X . 
Podocarpus se/owfi Klotx. {pinheiro·bravo, pinheiro~do~mato) . 
Polyganaceae 
Coccofoba cordato Cham. {pau~de-juntal X . X 

Coccoloba warmingu Meissn. (racha-ligeiro) . 
Ruprechtia laxlflora Meissn. {marmeleiro-do-mato, farinha-seca, víraru) X X X X X . X 

Proteaceae 
Eup/assa nebularis Rambo et Steumer (carvalho) . 
Roupa/a asptenioides Sleumer {carvalho} . 
Roupa/a brasiliensis Klotzsch tcarvalho-do-brasil, carvalho, carvalho-nacionan X . 
Roupala cataractaram Steumer {carvalho· vermelho, carvalho! . 
Roupa/a meísneri Sleumer {carvalho) . X 

Quiinaceae 
Ouiina glaziovií Engler . 
Rhamnace.a.e 
Coíleva exserta Klotzsch ex Reisseck (quina-cruz:efro, qu.ina-coroa-de-cristo, quina-de·porte-ategre) . . X 
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Colletia paradoxa (Spreng.) Escal. (curro, curá·manoel) . X 
Colubrina gfandulosa Perkins. (sobraji, socurujuva, sobrasil) . X 
Rhamus sphaerosperma Sw. (canjica) X . 
Scutia buxifolia Reisseck (coronilha, canela·de-espinho, espinho-de-touro) . X X X 

Rosaceae 
Prunus sellowii Koehne (pessegueiro-bravo, pessegueiro-do-mato, pajail X X . X X 
Ouilfaja brasdiensis Mart. (pau-sabão, açá-toucinho, timbuva) X 'X . X 

Rubiaceae 
Alibertia concolor (Cham.) K. Schum. (guamirim) . 
A/seis floribunda Schott (armação-de-serra, arma-de-serra) X . 
Amaioua guianensis Aubl. (carvoeiro) . 
Bathysa mendionafis Smith & Downs (macuqueiro, fumo·do-diabo) . 
Coussarea contracta (Walp .. ) Müll. Arg. (pimenteira) 

* Coutarea he?<andra (Jacq.) K. Schum. (quineira, quina) . 
Faramea marginata Cham. (pimenteira·selvagem) . X 

Faramea montevidensis (Cham. & Schlecht.) OC. (pimenteira) . 
Guettarda uruguensis Cham. et Schlecht. (veludinho, veludo, jasmim·do·uruguai) X X X . X X X 

Posoqueria fatifolia IRudge)R & S. (baga-de-macaco, laranja-de-macaco) . 
Psychotria afba Ruiz & Pavon (carne·de·vaca) . 
Psychotria carthagenensis Jacq. (juruvarana, jeruvarana, carne·de-Vacal . 
Psychotria kleinii Smith & Oowns (grandiúva·d'anta) . 
Psychotria sutereffa Müll. Arg. (café-do-mato, café-d'anta, grandiúva-d'antal . 
Randia armata (Sw.) OC. (angélica, limoeiro·do-mato, limoeiro) X X X X . 
Rudgea jasminoides (Cham.) Müll. Arg. (café-do-mato, pimenteira-de-folhas-largas, pimenteira) . 
Rutaceae 
Balfourodendron riedelian·1m (Engl.) Engl. (guatambu, pau-marfim, pequiâ-mamona) X X . 
Esenbeckia grandiflora Man. (cutia, cutia-amarela, pau-cutial . X 

Fagara hyemalis (St. Hil.l Engler (coentrilho, tembetari, tembetarul X X X . X 
Fagara kleinii Cowan (juvevê, tembetaril X . 
Fagara naranjiflo (Griseb.) Engl. (juva, tembetari, espinilho) X X X . 
Fagara rhoifoiia (Lam.) Engl. (mamica-de-cadela, juva, juvevê) X X . X X 

Hefietta longifoliata Britt. (canela-de·veado, cun-cun) X X . X X . 
Pilocarpus pennatifolius Lem. (cutia·branca, jaborandi) X X X . 
Sabiaceae 
Meliosma seflowii Urban (pau-fernandes, canela-cedro) . 
Salicaceae 
Salix humboldt1ana Willd. (salgueiro, salseira, salsa) X X X X X X . . 
Santalaceae 
Acanthosyris spinescens (Mart. et Eichl.) Griseb. (sombra-de-touro) X . X X 

Jodina rhombifolia Hook. et Arn. (cancrosa, erva-cancrosa, sombra-de-touro) . 
Sapindaceae 
Allophylus edufis (St. Hil.) Radlk. (chalchal, vacum, vacunzeiro) X X X X X •. X 

Allophylus guaraniticus Camb. (vacunzeiro, vacum, fruta-de-pombo) X 
. . X 

Cupania Vernalis Camb. (camboatá, arco-de-peneira, camboáta-vermelhol X X X . X X X 

Diatenoptervx sorbifolia Radlk. (maria-preta, farinha-seca) X . 
Oodonaea viscosa (L) Jacq. (vassoura-vermelha, vassourão, vassoura-ferro) . 
Matayba efaeagniodes Radlk. (camboatá, camboatá-branco, cragoatá-branco) X X X . X X X 

Matayba guianensis Aubl. (camboatá-branco, camboatá) . 
Sapotaceae 
Bumelia obtusifolia R'oem. & Schult. (coronilhal X X X . 
Chryssophy!lum di.jsenii Cronq. (murta) . 
Chrysophyffum gonocarpum (Mart. & Eichl.) Engler (mata-olho, aguaí-da-serra) X X . 
Chrysophyffum marginarum (Hook. & Arn.) Radlk. (guatambu-de·leite, aguaí-vermelho, batinga-brancal . X X X . 
Chrysophyllum viride Mart. & Eichl. ex Miq. (aguaí, caxeta-amarela, caxeta) . X 

Mandkam subseric{Ja (Mart.) Dubard (maçaranduba) . 
Pouteria gardnenana (OC.) Radlk. (mata-olho-da-beira-de-rio, mata-olho, aguaí-guaçul X X . 
Poureria lasiocarpa (Mart.) Radlk. (guapeva, coquinha, abiurana) . 
Pouteria saiJCJfOI!a (Spreng.) Radlk. (sarandi-mata-olho, sarandi) X X X X . X 

Pouteria venosa (Mart.) Baehni (guacá-de-leite) . 
Saxifragaceae 
Escallonia montevidensis Cham. (canudo-de-pito) . X X 

Simarubaceae 
Aeschnon crenata Vell. (quineira, pau-amargo) . 
Picramma parvifolia Engler (cedrinho, cedrico, araçazinho-do-campo) X . 
Solanaceae 
Brunfelsia pauciflora (Cham. & Schl.l Benth. (manacá, primavera) . 
Brunfels1a undlora (Pohl) O. Don (manacá, cravo, primavera-de-negro) X . 
Sessea regnellii Taub. (peroba-d'água) . 
Solanum compressum Smith & Downs (canema-mirim) . 
Solanum enanthum D. Don (fumo-brabo, fumo-bravo) X X X X . 
Solanum maequale Vell. (canema, canemeira, coerana) X . X X X 

Solanum pabst11 Smith & Oowns (canema, canemeira) X . 
Solanum sanctae-catharmae Dunal (joá-manso, juá) X X X X . 
Styracaceae 
Stvrax acummatus Pohl (pau-de-remo, jaguatinga, pororoca) X X . X 
Styrax feporsus Hook. et Arn. (carne-de-vaca, maria-mole, pau-de-remo) X X X . X X 
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TABELA 4. I Conclusão 

Espécies 

Symplocaceae 
Symplocos celastrina Mart. (orelha-de-onça, pau-de~cangalha) 
Symplocos lanceolata IMart.l A. OC. (cinzeiro, congonha-de-caxetal 
Symp/ocos anil/ora (Pohll eenth. (sete-sangrias, pau-de-cangalha) 

Theaceae 
Laplacea fruticosa tSchrad.} Kobuski \santa-rita, pinho-do-campo} 

ThymeJaeaceae 
Daphnopsis racemosa Griseb. (embira-branca, embira-pímenta, embira) 

Tiliaceae 
Luehea divaricata Mart. {açoita-cavalo, soíta-cavalo, soita} 

Ulmaceae 
Celt1S tala Gill. (tala, tableiro, grão-de-galo) 
Trema micrantha (L. J Blume (grandiúva, crindiúva} 

Verbenaceae 
Aegiphila sellowiana Cham. (gaioleira, pau·de·gaiola) 
Aloysia vifgata (Ruiz et Pavon) Juss. (cidró) 
Cytharexylum montevidense Chamisso {tarumi-de-espinho, tarumã) 
Cyrharexylum myrianthum Chãm. ttucaneira, tarumã) 
Cytharexylum reitzii Moldenke (tarumã) 
Cytharexylum sotanaceum Cham. {tarumã-branco# tucaneira, tarumã-de-espinho) 
Vítex megapotamíca (Spreng.l Mold. (tarumã, tarumã-pretal 

Wínteraceae 
Drimys brasiliensis Miers (cataia, cataieira, casca-d'anta) 

'* Espécie exclusiva ou preferencial. x - T1po de vegetação em que ocorre a espéc1e. 

A elaboração deste trabalho alicerçou-se em pesquisas efetuadas nos 
herbários da região Sul do Brasil, destacando-se dentre eles o Herbário An
chieta da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, São Leopoldo (RSI, e do 
Herbário Barbosa Rodrigues, de ltajaí (SC). Além dos levantamentos em 
herbários, este trabalho foi complementado pelas amplas pesquisas da flora 
do Sul do Brasil, efetuadas no campo pelo Assessor Professor Roberto Mi
guel Klein, desde 1949, e intensificadas, nos últimos anos (1978-1982). du
rante o mapeamento do Projeto RADAMBRASIL. 

A Tabela 4.1, além de catalogar mais de 90% das árvores que, provavel
mente, ocorrem na área mapeada, nos mostra ainda as características eco
lógicas das espécies que podem ser agrupadas em cinco categorias 
principais: 
- espécies extlusivas, ou seja, espécies que somente ocorrem em uma 
região fitoecológica. Nesta categoria destaca-se, por exemplo, um grande 
número de espécies, que só ocorrem na Floresta Ombrófila Densa, portanto, 
com ocorrência restrita e bem específica. Trata-se de espécies caracterís
ticas de clima ombrófilo de caráter tropical, com influência marinha e am
plitude térmica não muito pronunciada. A Floresta Estaçional Decidual tam
bém possui um regular número de espécies exclusivas. Na tabela citada to
das as espécies exclusivas são assinaladas por"*" (asterisco) na coluna 
correspondente à região onde ocorrem; 
- espécies de ampla dispersão, ocorrendo em mais de uma ou em todas 
as regiões fitoecológicas existentes na área estudada. Trata-se de espécies 
com adaptações mais amplas, permitindo que as mesmas se desenvolvam 
em clima e ambientes ecológicos diversos. Todas as espécies desta cate
goria são assinaladas por "x" nas colunas referentes às regiões ónde ocor
rem. Quando as espécies demonstram preferência por uma determinada 
região, estão assinaladas, na respectiva coluna, por um "*"(asterisco) sig
nificando que nesta região as espécies têm um desenvolvimento melhor 
ou uma densidade mais pronunciada do que nas outras regiões; 
- espécies com ampla dispersão, tendo habitat preferencial na Região da 
Savana ou nas Areas das Formações Pioneiras. Constituem espécies com 
adaptações muito variadas, bem como são espécies heliófitas ou de luz di

. fusa, portanto aptas a se desenvolverem em ambientes expostos à luz di
reta. Representam espécies com adaptações ecológicas muito favoráveis 
para serem utilizadas no reflorestamento com espécies natiVas; 
- espécies com ocorrência em diversas regiões fitoecológicas e que têm 
duas regiões preferenciais, sendo uma na Savana ou em Areas das Forma
ções Pioneiras e a outra em Floresta Ombrófila ou Floresta Estacionai. Trata
se de espécies potencialmente aptas a serem utilizadas em reflorestamen
tos, pois suas características bem demonstram a grande capacidade de 
adaptação a ambientes de condições extremas; e 
- espécies que ocorrem nas Florestas Ombrófilas e nas Florestas Estacio-
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Savana Floresta Ombrófila Floresta Estacionai Formações 
Savana Estepe 
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Densa Mista Semidecidual Oecídual 
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nais, téndo, porém, como áreas preferenciais a Savana e as Áreas das For
mações Pioneiras; representam espécies pioneiras com grandes probabi
lidades de êxito nos reflorestamentos em áreas desprovidas de vegetação 
arbórea em associações puras. 

Através desta Tabela 4.1 é possível se obter, deforma sucinta e direta, 
indicações quanto às famílias predominantes nas diferentes regiões e quanto 
às espécies com melhores possibilidades de reflorestamento. 

Assim, quanto às famílias, vê-se que na Floresta Ombrófila Densa pre
dominam aquelas de caráter tropical, tais como Euphorbiaceae, Monimea
ceae, Moraceae, Myrsinaceae, Myrtaceae, Palmae, Rubiaceae e Sapotaceae. 

Na Floresta Estacionai Decidual predominam as leguminosae, Euphor
biaceae e Rutaceae. 

No que diz respeito ao reflorestamento com espécies nativas, podemos 
destacar principalmente as seguintes, de acordo com os dados da Tabela 
4.1: angico-vermelho IParapiptadenía rígida). batinga-vermelha I Eugenia ros

. trifolia), bracatinga (Mimosa scabre/la), cabriúva (Myrocarpus frondosus), 
canafístula (Peltophorum dubium), canela-branca INectandra leucothyrsus), 
canjerana (Cabralea canjerana), caroba (Jacaranda micrantha). cedro (Ce
dreila físsilis). grápia IApuleia !eiocarpa). guajuvira IPatagonuia americana). 
guarapuvu (Schizo!obium parahyba), guatambu (Balfourodendron riedelia' 
num), ipê-roxo ( Tabebuia avellanaedaet, louro-pardo I Cordia trichotoma), 
palmiteiro (Euterpe edulis), pessegueiro-bravo (Prunus se/lowii), pinheiro 
(Araucaria angustifolia), sobragi (Coiubrina glandulosa) e timbaúva (Ente
rolobium contortíssilíquum). 

4.4 - FITOCLIMAS 

4.4.1 - Introdução 

A Folha SH .22 Porto Alegre e parte das Folhas SH .21 Uruguaia na e Sl.22. 
Lagoa Mirim abrangem quase todo o Estado do Rio Grande do Sul e a par
te sudeste do Estado de Santa Catarina, inseridas nos limites da área sub
tropical do Brasil meridional. 

O clima da área sofre influência da latitude e de dois fatores geográfi
cos: relevo e maritimidade. O relevo, embora com altitudes médias, é sufi
ciente para provocar quedas acentuadas nas temperaturas nos Planaltos 
das Araucárias e Sul-Rio-Grandense. Por outro lado, as áreas deprimidas 
em relação às áreas adjacentes com vegetação campestre do Planalto da 
Campanha e Depressão Central Gaúcha (vide 2-Geomorfologia), princi
palmente no verão, têm suas temperaturas elevadas, provocando ondas de 
calor violentas. Outro fator expressivo são as massas de água quer do ocea
no, quer das lagoas que adentram o continente, tornando mais amenas e 
regulares as temperaturas em toda a faixa litorânea. 



Foram construídas curvas ombrotérmicas ( Bagnouls El Gaussen, 1957) 
na proporção P :S 3T e constatou-se a ausência de período seco na relação 
precipitação-temperatura. A curva foi construída com o total mensal das 
precipitações, expresso em mm, e o triplo das temperaturas, expresso em 
graus centígrados. Procurou-se, na medida do possível, usar dados dos úl
timos 10 anos do INMET (Instituto Nacional de Meteorologia), do Institu
to de Pesquisa Agronômica (1974) e de Ide et alii (1978). 

Embora, nas curvas ombrotérmicas não haja indicativo de período se
co com relação à água, a análise dos outros elementos do clima, suscetí
veis de provocar inibição no desenvolvimento do vegetal, revela diferen
ças consideráveis; sem dúvida, além da água disponível no solo, as tem
peraturas têm um papel relevante e podem provocar um período de repou
so ou a "seca fisiológica", na qual haja água disponível no solo mas ela não 
é aproveitada pelas plantas (Figs. 4.24 a 4.28). 

O ritmo das temperaturas durante o ano e o tempo de sua ocorrência 
foram delimitados através das temperaturas médias e mínimas. Somente 
estudos minuciosos de clima e florística poderiam fixar os limites de espé
cies. Procuramos apenas distinguir alguns parâmetros reveladoras. Bag
nouls & Gaussen (1957) colocam um limite de 15°C nas médias mensais 
abaixo das quais o clima pode ser considerado não tropical. Tentamos ir 
além, analisar a presença do frio nas temperaturas médias abaixo de 10°C. 

Foi impossível delimitar áreas bioclimáticas relacionadas ao período seco, 
visto que este está ausente na área. Quanto às temperaturas pode-se 
individualizá-las nas temperaturas médias abaixo de 15°C e 10°C e relacioná
las à latitude e ao relevo. 

4.4.2 - levantamento fitoclimático 

Os vários elementos que compõem o clima do Sul do Bràsil são resultan
tes da atuação das várias correntes de ar ou massas de ar que compõem 

a circuiação geral da atmosfera. Através dela podemos compreender a ori
gem dos fenômenos que aí se verificam. 

De acordo com Serra & Ratisbonna (1942) e melhor caracterizadas por 
Monteiro (1968), são três as massas de ar que atuam no Sul do Brasil de 
maneira intensa. 

Originária do Anticiclone Semifixo do Atlântico Sul, a Massa Tropical 
Atlântica tem grande poder de penetração no interior do continente com 
atividade no leste, Sul e Centro-Oeste brasileiros. Segundo as oscilações 
latitudinais do centro do anticiclone, ela atravessa a região em correntes 
de leste e de nordeste. Seus efeitos variam com a época do ano, embora 
a sua subsistência superior favoreça a estabilidade do tempo. O aquecimento 
basal que sofre ao contato com o continente no verão pode torná-la infe
riormente instável; no inverno, o resfriamento aumenta a estabilidade con
tribuindo para a ocorrência de bom tempo. 

As massas de ar continentais do norte percorrem a região, orientadas 
pelo Centro de Baixa do Chaco através das planícies interiores como cor
rentes de noroeste. São responsáveis pelo aquecimento da área no verão 
e por um aumento da umidade e da precipitação. Embora no verão possam 
atingir toda a região, o seu efeito é sentido mais regularmente nas calhas 
dos rios Paraná e Uruguai. Geralmente essas correntes de noroeste estão 
ligadas a um aumento da instabilidade e fortes trovoadas. 

Não apenas no inverno, mas durante todo o ano a Massa Polar Atlânti
ca tem participação atuante na circulação regional. Ela tem origem sobre 
o oceano, no sul do continente, sendo dividida em 2 ramos: um Polar Atlân
tico e outro Polar Pacífico. Na sua trajetória a oeste dos Andes sofre pres
são da Massa Tropical Pacífica, originando um fluxo que muitas vezes con
segue transpor a cordilheira e vem reforçar a Massa Polar Atlântica, 
tornando-a mais potente. 

Essa corrente de sul é a mais importante descontinuidade que atraves
sa a região Sul. Seus avanços provocam as perturbações pela desconti-
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Fig. 4.24- Mapa de localização das estações meteorológicas- Folha SH.22 Porto Alegre e parte das Folhas SH.21 Uruguaiana e Sl.22lagoa Mirim. 
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Laguna ( SC) 
28° 29' S - 48° 48' WGr. 
Altitude: 31,47 m 
Perto do: 1968 o 1977 
Prec. total anual: 1.301,0mm 
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E ncruzilhodo do S ui ( R S ) 
30° 32' S - 52° 31' WGr. 
Altitude: 428,85 m 
Perlodo: 1968-1977 
Prec. total anual: 1.575,0 mm 
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Bogé ( RS) 
31°20's - 54°06' WGr. 
Altitude: 216m 
Período: 1968 o 1977 
Prec. totol·onuol:l.3.8lmm 
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Santa Moria(RS) 

29°42' S - 53°42' WGr. 

Altitude: 95,80 m 
Pen'odo: 1968 o 1977 
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Fig. 4.25 - Curvas ombrotérmicas. Folha SH.22 Porto Alegre (laguna, Bagé, Encruzilhada do Sul, Santa Maria). 
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Porto Alegre ( RS) 
30° 01' S - 51° 13' WGr. 
Altitude: 47 m 
Período: 1969-1978 
Prec. total anual:l.307,9 mm 

Santa VitÓria do Palmar (RS) 
3 3 ° 31 ' S - 53 ° 21 ' WGr. 

Altitude: 23m 

PerÍodo: 1968 -1977 

Prec. total anual:l.168,5mm 
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Torres (RS) 
29°20' S- 49°43' WGr. 
Altitude: 31m 
Período: 1967-1977 
Prec. total anual:l.420,0 mm 

Rio Grande(RS) 

32° 01' S- 52° 05' WGr. 

Altitude: 3m 

PerÍodo: 1969-1978 
Prec. total anua\:1.208 mm 

A N 

Fig. 4.26 - Curvas ombrotérmicas. Folhas SH.22 Porto Alegre e Sl.22 Lagoa Mirim (Porto Alegre, Torres, Santa Vitória do Palmar, Rio Grande). 
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so-o Jooqulm (se) 
28° 17' S - 49° 55' WGr. 
Altitude : 1.399,18 m 
Período : 1968-1977 
Prec . lotol anual : 1.626 mm 

Posso Fun.do ( RS) 
28° 15' S - 52 ° 2 4' WGr. 
Ali ilude: 668,10 m 
Per ío do : \969 -1978 
Prec. tola l onuol : l.780,lmm 
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ljuÍ(RS) 
28° 23' s- 53° 54' WGr. 
Alt i tude: 498 m 
Per ío do : 1964- 1972 
Prec. totol onuol :1.569 mm 

,J 

TromondoÍ (R S) 

29°56'22" S - 50°30' WGr. 
Allttude : 3,00 m 
Perlodo : 1961 - 1972 
Prec totol anual : 1.246,5mm 

f og. 4.27 - Cu,_ ombtot~rnieH. Folha 3H.22 Pono Ar~,. ($to Joaqu""· ljUI, Passo Fundo, Tremarrdai). 
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Sa-o Borja (RS) 
28° 39'44" S- 56°00'15" WGr. 
Altitude: 99 m 
Per{odo: 1957 a 1966 
Prec. total anual: 1.394, 2 mm 

Uruguaiana ( RS) 

29° 45' s - 57° os' WGr. 
Altitude: 56 m 
Período: 1968 a 1977 
Prec.total anual: 1.737 mm 
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SCio Luiz Gonzaga (RS) 
28°24'5 -55°0l'WGr. 
Altitude: 235m 
Período: 1968 a 1977 
Prec.total anual: 1.919mm 
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30° 53' S- 55° 31' WGr. 
Altitude: 210m 
PerÍodo: 1959 o 1977 
Prec. total anual:1.483 mm 
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Fig. 4.28 - Curvas ombrotérmicas. Folha SH.21 Uruguaiana (São Borja, São Luiz Gonzaga, Uruguaia na, Santana do Livramento). 
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nuidade frontal, ocasionando baixas de temperaturas e instabilidade 
acentuada. 

Durante o inverno, devido à intensificação da circulação, as altas pola
res são mais violentas, mais numerosas e mais duradouras. Provocam chuvas 
prolongadas. Já no verão quan'do o ar frio não tem a mesma intensidade, 
atenua-se o contraste térmico e os anticiclones decrescem em valor de 
freqüência. 

Quanto às chuvas, a área caracteriza-se por ser bem regada e por sua 
distribuição quase eqüitativa durante o ano. Não obstante, observam-se 
algumas tendências, como as seguintes: as precipitações registradas no 
Sul do Brasil têm como origem as instabilidades provocadas pelas "fren
tes polares" e pelas massas tropicais continentais. As primeiras são mais 
intensas no inverno e dominam a oeste, enquanto as últimas atingem me
lhor o leste e são mais freqüentes no verão. 

Portanto, valores máximos de precipitação ocorrem a nordeste e oeste 
da área no verão, enquanto que no centro-sul, sobretudo nas proximida
des do litoral; no inverno. Há, portanto, um máximo de precipitação de ja
neiro a março com mínimos de abril a máio, que são os meses com meno
res valores mensais. Após os máximos junho e julho a precipitação tam
bém diminui de outubro a novembro. 

Os totais pluviométricos ficam entre 1.100 mm no litoral e 1.900 mm nos 
planaltos. As isoietas acompanham grosseiramente as linhas do relevo que 
coincidem com os paralelos, principalmente no Planalto das Araucárias. 

Examinando-se as temperaturas médias mensais, têm-se os meses de 
janeiro e fevereiro como os míJiS quentes do ano. Estas temperaturas situam
se entre 13° C e 20° C (médias anuais), porém, no decorrer do ano, observa-se 
como a amplitude térmica é grande. Em muitos locais (S. Joaquim, por ex.) 
atinge nos meses de verão mais de 25°C e nos de inverno chega a menos 
de lO~C. 

Através das médias mensais percebe-se a presença do frio durante o 
ano. O cartograma das isócronas dos meses com temperaturas abaixo de 

15°C mostra que o litoral e o extremo nordeste possuem todas as tempera
turas médias mensais acima deste nível, o que poderia classificá-las como 
áreas tropicais azonais na classificação de Bagnouls & Gaussen (1957). Nes
sas áreas são típicas as formações florestais com presença de espécies tro
picais. A maior incidência de meses com temperaturas abaixo de 15°C é ve
rificada no Planalto das Araucárias por influência da altitude (Fig. 4.29). 

No cartograma com as isócronas dos meses com temperaturas médias 
abaixo de 10°C observa-se a mesma tendência (Fig. 4.30). 

A presença do frio é ainda visualizada no número de meses com tempe
raturas mensais mínimas abaixo de 10°C. 

As temperaturas mais baixas como a média das mínimas variam de 9°C · 
em São Joaquim ( SC) a 17°C em Laguna ( SC). O número de meses com 
médias abaixo de 15°C são sempre superiores a cinco, sendo o mais co
mum de 7 a 8 meses, suficientes para provocar o aparecimento de grande 
número de espécies deciduais e/ ou perenifoliadas de origem temperada. 
Excetuando-se as áreas litorâneas e do vale do rio Uruguai, o rigor do frio 
é verificado em mais de três meses, com mínimas abaixo de lO~ C. A última 
temperatura é capaz de inibir totalmente o desenvolvimento vegetal. 

Quanto às mínimas absolutas, são comuns as temperaturas negativas 
em todo o Estado do Rio Grande do Sul e no Estado de Santa Catarina, 
de maio a setembro. Os extremos são registrados no Planalto das Araucá
rias: São Joaquim (SC), Vacaria (RS), Farroupilha (RS), com 6°C a 7"C 
negativos, mas mesmo os locais mais quentes têm mínimas de -1°C a -2°C. 
No geral, mínimas de soe a 10°C são assinaladas no verão em toda a área. 
Os meses mais frios do ano são: junho, julho e agosto. 

Apesar das baixas temperaturas, o Sul do Brasil conhece também os 
efeitos do calor, pois no verão, devido à inclinação dos raios solares, a ra
diação é intensa provocando elevação das temperaturas. Salvo os locais 
de maior altitude, as máximas absolutas de verão ultrapassam os 35°C, che
gando em alguns locais a 40° C. No litoral e nas depressões interioranas é 

0
Júliode Castilhos 
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Fig. 4.29 - lsócronas do número de meses com temperaturas médias < 15°C. 
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Fig. 4.30 - lsócronas do número de meses com temperaturas médias < 10°C. 

comum a temperatura ultrapassar os 40° C, sob influência das massas tro
picais continentais. 

As médias das máximas anuais ficam entre 18° C e 27°C. Nos meses mais 
frios elas oscilam em torno de 14°C e 23°C. 

De maneira geral, são grandes as amplitudes de temperatura, com acen
tuada diferença verão/ inverno. 

Ao contrário das demais regiões do Brasil, a umidade relativa é maior 
no inverno com valores mínimos em dezembro, em pleno verão, quando 
descem abaixo de 70%, no entanto, nunca excedendo a 85%. 

4.4.3 - Conclusões 

As Folhas em questão refletem, sem dúvida, em primeiro lugar na suave
getação, as _condições climáticas impostas pela latitude. Essas formações 
vegetais contêm sobretudo elementos adaptados às condições subtropi
cais e temperadas. As condicionantes locais de relevo, atenuando ou acen
tuando as nuanças do clima, aliadas aos tipos de solos, produzem as varia
ções ambientais. 

A Estepe é uma formação típica das áreas temperadas, localizando-se 
no extremo sul e mais para o interior onde a continentalidade se faz sentir. 
Os solos variando de rasos a pouco profundos, embora férteis, são expos
tos a extremos de temperaturas de verão e inverno, cujo efeito inibidor é 
conhecido na fisiologia vegetal. 

As formações florestais cuja decidualidade e semidecidualidade são con
dicionadas ao frio recobrem as áreas dissecadas das escarpas dos planal
tos, onde a umidade se concentra e afloram as rochas básicas originando 
solos eutróficos. 

A Floresta Ombrófila Densa penetra até a lagoa da Pinguela, ao norte 
da cidade de Osório, acompanhando o litoral, onde não ocorre mês com 
temperaturas médias abaixo de 15°C. 

No Planalto das Araucárias, as temperaturas relativamente baixas, com 
presença do frio, caracterizado nas mínimas durante quase o ano todo, pos
sibilitaram a existência de uma vegetação florestal que aí se instalou, pro
vavelmente, em épocas mais frias que a atual, a Floresta Ombrófila Mista 
cuja espécie característica é o pinheiro-do-paraná (Araucaria angustifolia). 

A Savana Estépica, encontrada entre a Depressão do Rio lbicuí- Rio 
Negro e o Planalto da Campanha, cobre uma área dissecada, cuja rede de 
drenagem é densa, tendo como eixos principais os rios lbicuí, da Armada 
e lbirapuitã afluentes do lbicuí, e caracteriza-se por apresentar solos dis
tróficos e arenosos provenientes do Arenito Botucatu. 

As maiores extensões em cobertura vegetal cabem à Savana Gramíneo
Lenhosa, nos diferentes tipos de relevo e solos de baixa fertilidade (férricos). 

A multiplicidade das formações vegetais do Sul do Brasil, abrangidas 
nestas Folhas com a análise do clima atual, sem dúvida representam um 
mosaico de testemunhos das diversas fases climáticas porque passou a área. 
As condições climáticas ora vigentes, de certa homogeneidade de solos 
e relevo, não seriam suficientes para provocar e explicar tamanha diversidade. 

4.5 - ÁREAS ANTRÚPICAS 

As Áreas Antrópicas, mapeadas na Folha SH .22 Porto Alegre e parte das 
Folhas SH.21 Uruguaiana e Sl.22 Lilgoa Mirim perfazem atualmente um 
total de 119.716 km2, cujo percentual de ocupação, um dos mais expressi
vos, é de 44,16% da área total das Folhas supracitadas. 

Dos 72.165 km2 ocupados originalmente pela vegetação florestal, que 
gradativamente foi erradicada e substituída por Áreas Antrópicas, rema
nescem atualmente apenas 7.473 km2 de floresta residual, já parcialmen' 
te explotados, mapeados na nossa escala de trabalho. 

As condições topográficas, climáticas e litológicas, tanto das áreas cam
pestres quanto das florestais, favoreceram para que em épocas pretéritas 
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houvesse o assentamento de inúmeras correntes migratórias de colonos 
de origem européia. 

Os primeiros contingentes de imigrantes estrangeiros, representados 
pelos portugueses, datam de 17)5 e localizaram-se principalmente às mar
gens da lagoa dos Patos, Planalto Sul-Rio-Grandense e Planalto das Mis
sões, ocupando predominantemente áreas campestres onde se formaram 
os primeiros centros de pecuária. 

Em 1824, iniciou-se a colonização alemã que ocupou pequenas proprie
dades na área de São Leopoldo, expandindo-se posteriormente através da 
escarpa da Serra Geral, Planalto das Araucárias e vale ao rio Uruguai. 

Em 1874 os colonos italianos, recém-chegados, disseminaram-se atra
vés da Serra Geral, Planalto das Araucárias e vale do rio Uruguai. 

Em anos subseqüentes foram chegando novos contingentes de imigran
tes como os poloneses em 1874, espanhóis em 1915 entre outros, que jun
tamente com os anteriores constituíram os primeiros precursores da ocu
pação territorial. 

Excetuando a colonização portuguesa, as colônias subseqüentes se de
tiveram principalmente em áreas florestais, sendo estes os primeiros a ini
ciarem os desflorestamentos, desenvolvendo o início de uma agricultura 
rudimentar com povoamentos circunvizinhos. 

A utilização de urna tecnologia mais avançada na agricultura surge nas 
últimas décadas de nosso século, com o advento dos adubos químicos, sub
sídios governamentais e incremento da mecanização. 

Já nos últimos anos, uma expressiva transformacão vem ocorrendo 
propiciando um rápido e sensível avanço da fronteira ag.ricola nas áreas cam~ 
pestres, principalmente ao norte dos rios Jacuí e lbicuí. 

4.5.1 - Vegetação Secundária 

·com 7.271 km2, a Vegetação Secundária mapeada ocupa áreas original
mente pertencentes às Florestas Ombrófila Densa, Estacionai Semídeci
dual, Decidual e Ombrófila Mista, que representam atÚalmente 2,68% da 
área total das Folhas cartografadas. 

Como característica principal, esse antropismo apresenta regeneração 
de espécies típicas, formadas por um conjunto de formas de vida que ocu
pam, imediatamente após a devastação, os terrenos florestais, ou ainda, 
depois do abandono do trato cultivado, quando então, no decorrer do tempo, 
tendem a reconstituir-se para a vegetação do clima atual ou do ambiente 
que prevalece. 

Essa sucessão apresenta em sua evolução fases distintas quanto à com
posição florística, que estão diretamente relacionadas ao tempo de aban
dono da terra e ao grau de degradação do solo. Os fatores ecológicos do 
ambiente irão áeterrninar os parâmetros das diversas fases de sucessão des
sa vegetação, até alcançar a floresta secundária propriamente dita. Tal sé
rie de ocupação ambiental nada mais é do que a fase transitória. caracteri
zada pela substituição gradativa de espécies adaptadas a cada u;,a das co
munidades sucessionais. 

A essas comunidades dá-se uma organização empírica com os seguintes 
11omes populares, a seguir discriminados: 

Estágios Pioneiros Devido aos sucessivos desmatamentos e poste-
rior utilização para cultivo durante anos, o trato perde sua fertilidade e é aban
donado. Sem condições para que surjam espécies florestais, a primeira ve
getação desta fase se caracteriza por ser adaptada a esse ambiente degra
dado, plantas heliófitas com caracteres xerofíticos (terófítas e geófitas 
rizomatosas). 

Capoeirinha - Em outro estágio, já com maior grau de umidade e acrés
cimo de plantas mortas, o solo torna-se humoso e propício para o aumen
to de espécies mais exigentes, principalmente quanto à luz difusa, surgin
do as primeiras compostas ( caméfitas), caracterizando a fase de transição 
entre geófitas e caméfitas ("vassourais"). 

Capoeira - Em estágio mais evoluído, aparece a fase com uma sub
mata em constituição. Nesta comunidade se instalam as primeiras micro 
e nanofanerófitas xeromorfas, iniciando o aparecimento de um estrato hi
grofítico baixo que substitui o xerofítico inicial. 

Capoeirão- Com a substituição das plantas xeromorfas (compostas) 
um pequeno número de espécies fanerófitas I de micro e rnesofanerófitas) 
se distribuem na comunidade, constituindo o estágio realmente arbóreo 
da presente fase, surgindo em seguida regular quantidade de indivíduos de 
espécies fanerófítas da "floresta secundária". 

Segundo Veloso (1945! entende-se por capoeirão "uma comunidade 
de espécies arbóreas e arvoretas que precedem a reconstituição completa 
ou parcial de uma formação clímax". 
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Floresta Secundária Esta comunidade se caracteriza por uma fisio-
nomia florestal pouco diferenciada da "floresta primitiva", porém as espé
cies mais exigentes ainda não têm, ali, as condicões ambientais e fitocli
máticas ideais para o seu pleno desenvolvimento: Por isso, nesta fase, difi
c~lmente são encontradas todas as espécies da formação clímax, havendo 
amda diversos elementos característicos de seres secundários que lenta
mente serão substituídos. 

AI Vegetação Secundária da Floresta Ombrófila Densa 

Apenas 404 km2 de Vegetação Secundária foram mapeados na Região da 
Floresta Ombrófila Densa. Não obstante, convém salientar que esta vege
tação encontra-se distribuída em toda a superfície originalmente ocupada 
pela Floresta Ombrófila Densa, através de pequenas áreas não mapeáveis 
na escala de publicação, apresentando ainda grande variedade fitofisionô
mica, correspondente a cada fase de sucessão em que se encontra. 

Após longos períodos de cultivo e conseqüente degradação do trato, 
as culturas abandonadas sofrem a invasão de formas de vida adaptadas a 
estas novas condições edáficas. A geófita rizomatosa Pteridium aquilinum 
{samambaia-de-tapera) e as hemicriptófitas Melinis minutiflora {capim
gordura) e Andropogon biç:omis (capim-andaime) são as plantas mais ex
pressivas nesta primeira fase. Além destas, as terófitas Bidens pilosa (pi
cão) e Solidago microglossa (vara-de-foguete) formam grupamentos den
sos cobrindo as áreas abandonadas. 

Após a série xerofítica, ~s primeiras caméfitas xeromorfas da família das 
Compostas começam a povoar a área, onde Baccharis e/aeagnoides 
lvassourão-brancol e Baccharís dracunculifolia (vassoura) são as principais 
representantes da capoeirinha, que é a fase de transição entre o ambiente 
degradado e o em reconstituição. 

No estágio da capoeira, a maciça predominância da microfanerófita Ra
panea ferruginea (capororoca) e da presença de Melastomatáceas são as 
características marcantes deste ambiente em rápida reconstituição. 

O gradiente sucessional na comunidade do capoeirão é evidenciado com 
a diminuição do dinamismo de substituição das espécies anteriormente ci
tadas e o intenso surgimento de indivíduos jovens de nanofanerófitas em 
pleno desenvolvimento, com predominância das espécies Míconía cinna
momifolia { jacatirão-açu), Psvchotrea longlpes ( caxeta l, Hieronvma alchor
neoídes (licurana), Míconia cabuçu (pixiricão) e a Cecropiaadenopus (em
baúva), que formarão os primeiros elementos arbóreos da floresta secun" 
dária, reconstituindo o ambiente original bastante úmido e sombread~. 

Na floresta secundária, as epífitas e lianas, agora bastante freqüentes, 
associadas às tanerófitas nanofofiadas membranáceas e glabras (sem de
fesas do broto foliar à seca I, substituem as espécies da comunidade ante
rior txeromorfas), apresentando estas um caráter mais higrofitico compre
domínio da Alchornea triplínervea ( tapiaguaçu ) , Guapira opposita ( maria
mole), Hieronvma alchomeoídes (licurana) e Nectandra leucothvrsus (cauela
branc~l, além de várias Mirtáceas, que tendem, já a esta altura, a atingir 
o ambrente da formação própria da região fitoecológica. 

B) Vegetação Secundária da Floresta Ornbrófila Mista 

Na área original da Floresta Ombrófila Mista cerca de 2.690 km
2 

encontram
se cobertos de Vegetação Secundária, constituída de estágios variáveis, 
não reconstituindo ainda o ambiente da "floresta primitiva". 

Com o constante e contínuo desflorestamento para novas lavouras, nos 
tratos já abandonados sem condição para o ressurgimento de espécies flo
restais, a primeira vegetação de terófitas a se instalar pertence à família das 
compostas, como o Ageratum convzoides {mentrasto), Senecio brasílien
sis !flor-das-almas), Bídens ptfosa (picão), além da gramínea hemicriptófi
ta Andropogon bicornis (capim-rabo-de-burro) e da geófita rizornatosa Pte
ridium aquílinum (samambaia-das-taperas). 

Na capoeirinha aparecem as hemicriptófitas através das 9ramíneas 
Andropogon bicomis (capim-rabo-de-burro), Conaderia se/lowiana ,(mace
gãol e das caméfitas, como a composta Baccharis dracunculifolia (vassou
ra), sem dúvida a mais freqüente e abundante, e a solanácea Sola num erian
thum líumo-bravo), além de outras de menor importância. 

No estágio de capoeira, pequenas variações ambientais são observa
das através de uma lenta substituição das formas de vida mais adaptadas 
ao novo ambiente que se ia formando, assim as caméfítas mais tolerantes 
já podiam se instalar. 

Com a transformação do ambiente, devido ao aumento de húmus e umi
dade surgem as primeiras formas de vida, ain!la de pequeno porte, como , 
Schinus therebinthifolius (aroeira-vermelha L Cupania vernalis (camboatá
verrnelho) e Casearia svlvestris (chá-de-bugre). 



A comunidade que precede ao ambiente reconstituído já evidencia uma 
área com maior teor de matéria orgânica, e conseqüente reconstituição de 
sua provável fertilidade, propiciando a existência novamente de fanerófi
tas de lauráceas, leguminosas e compostas representadas pelas espécies 
Ocotea puberufa (canela-guaica). Piptocarpha angustifofia (vassourão
branco), Vernonia disco/ar (vassourão-preto) e Mimosa scabrela (braca
atinga). 

C) Vegetação Secundária da Floresta Estacionai 

Compreendendo todos os estágios da sucessão florestal, esta área é a que 
possui maior superfície de Vegetação Secundária, com 4.183 km2, ou se
ja, 57,49% do total existente nas Folhas em estudo. 

Deste total, 357 km2 pertencem à área original da Floresta Estacionai 
Semidecidual e 3.826 km2 à área da Floresta Estacionai Decidual, aqui des
critas conjuntamente em face da semelhança da sucessão fitoecológica 
existente entre amba!>. 

Após o abandono dos tratos cultivados, nas áreas silvestres devasta
das, os terrenos degradados apresentam uma total maioria de terófitas da 
família das compostas, entre as quais o Ageratum conyzoides (mentrasto), 
Bidens pifosa (picão); estas espécies, às vezes bianuais, formam associa
ções quase puras chegando a cobrir a totalidade da área, principalmente 
nas várzeas aluviais, associadas ao Solidago microglossa, S. chifensis (vara
de-foguete), Senecio brasifiensis (flor-das-almas), Vernoma tweediana (assa
peixe) e a gramínea hemicriptófita Andropogon bicornis (capim-rabo-de
burro) completam a cobertura. 

Em contrapartida, nos terrenos abandonados com alguma fertilidade 
predominam a Phytolacca thyrsiflora (caruru-bravo) e Erechthites valerianae
folia (erva-gorda). 

Na capoeirinha as primeiras caméfitas presentes formam os "vassou
rais" constituídos pela Baccharis dracunculifolia (vassoura), Sofanum erian
thum (fumo-bravo) e a hemicriptófita Cortaderia sellowiana (capim-dos
pampas). 

Com o lento desaparecimento das terófitas, hemicriptófitas e caméfi
tas, as formas de vida mais adaptadas a um ambiente mais úmido come
cama substituir os "vassourais", dominando nesta fase de capotlira as na
~ofanerófitas da família das leguminosas: lnga marginata (ingá-feijão) e Bau
hinia candicans (pata-de-vaca). 

Na comunidade do capoeirão é observado uma diversificação nas for
mas de vida fanerofítica, que encontra um ambiente mais evoluído e com 
maior riqueza húmica, com conseqüente trocas iônicas. Isso permite que 
ocorram variações energéticas no ecossistema e uma ecésis altamente fa
vorável. Nesta comunidade o extrato superior é dominado pelas lauráceas, 
euforbiáceas, leguminosas e sapindáceas onde a Ocotea puberula (canela
guaicá), Alchornea triplinervea (tapiá-guaçu), Parapiptadenia rígida (angico
vermelho) e Cupania vernalis (camboatfl-vermelho) são as espécies mais 
significativas. 

Na reconstituição da floresta nativa as espécies citadas no estágio an
terior, agora em amplo desenvolvimento, perfazem 30% da comunidade 
secundária, juntamente com a Parapiptadenia rígida (angico-vermelho), Pa
tagonula americana (guajuvira) e Enterolobium contortisi/iquum (timbaúva). 
espelhando o ambiente propício a reconstituir o ecossistema clímax. 

4.5.2 - Atividades agrícolas 

Com 112.439 km2 de área mapeada, as atividades agrícolas, subdivididas 
em Reflorestamento, Agricultura e Pastagens, correspondem a 41,48% da 
superfície global das três Folhas em estudo. 

4.5.2.1 - Reflorestamento 

Localizados principalmente em áreas savanícolas, os reflorestamentos es
tão representados quase que exclusivamente por espécies florestais exóti
cas, como o eucalipto (Eucalyptus spp.), pinos (Pinus spp:1 e acácia-negra 
(Acacia mear;nsii). perfazendo um total de 895 km2 de extensão. 

As áreas reflorestadas com essências nativas, como a Araucaria angus
tifolia (pinheiro), não foram mapeadas em virtude de suas reduzidas dimen
sões. Estes reflorestamentos estão localizados no Planalto das Araucárias, 
em ambiente próprio da Floresta Ombrófila Mista. 

A) Reflorestamento de eucalipto 

Com 597 km2 reflorestados, o cultivo de eucalipto é bastante antigo no Es
tado do Rio Grande do Sul, onde os mais extensos reflorestamentos 

localizam-se na Depressão Central Gaúctia, implantados especificamente 
para servir de matéria-prima para a produção de celulose e rayon. 

É muito comum também encontrarem-se vários pequenos talhões, dis
persos em todas as áreas utilizadas para pecuária, seja na Região da Sava
na, Estepe, Savana Estépica ou Áreas das Formações Pioneiras, onde além 
de abrigo para o gado, servem às diversas utilidades das propriedades rurais. 

B) Reflorestamento de pinheiro 

Ocupando 113 km2, a maior parte destes reflorestamentos encontra-se am
plamente dispersa em todo o Planalto das Araucárias e, em menor exten
são, na Planície Costeira Externa (litoral), com objetivos principais dirigi
dos à produção de celulose e indústrias madeireiras em pequena escala. 

C) Reflorestamento de acácia-negra 

As maiores concentrações dos reflorestamentos de acácia-negra, atualmen
te com 185 km2 de área mapeada, estão localizadas principalmente na De
pressão Central Gaúcha, em grande parte nos municípios de Montenegro, 
Triunfo, Taquari, São Sebastião da Caí e outros circunvizinhos. Observam-se 
ainda alguns plantios mais ao norte das áreas citadas, chegando até Ca
xias do Sul, porém com menor expressão. Já ao sul os maiores refloresta
mentos chegam até o muniCípio de São Lourenço do Sul. 

Os grandes reflorestamentos pertencem em sua maioria a indústrias de 
produção de tanino, já que a casca, rica em substâncias orgânicas tanan
tes, é própria para a utilização em curtumes, além da madeira ser aprovei
tada como lenha, para fornos e caldeiras e também servir como matéria
prima para produção de chapas aglomeradas, celulose e rayon, destacando
se ainda a apreciável contribuição desta leguminosa na fertilização do solo. 

A acacicultura é também desenvolvida pelos pequenos agricultores, exis
tindo grande quantidade de áreas menores, não mapeáveis, localizadas nos 
municípios já citados. 

4.5.2.2 - Agricultura 

Atualmente com 106.492 km2, correspondentes a 39,3% de toda a área em 
estudo, a agricultura é constituída principalmente por culturas cíclicas, onde 
são utilizadas técnicas apropriadas, cada vez mais apoiadas pela mecani
zação agrícola, devidamente assistidas por mecanismos creditícios. 

Já as culturas perenes e a policultura estão situadas em tratos específi
cos de minifúndios, onde o sistema orográfico e as condições edáficas (pe
dregosidade) não favorecem a mecanização. 

A) Culturas permanentes 

Com 4.441 km2 mapeados de policulturas permanentes, a vitivinicultura se 
apresenta como sendo uma das mais tradicionais no Estado do Rio Gran
de do Sul, ocupando lugar de destaque tanto em extensão quanto em im
portância econômica. Localizada predominantemente no Planalto das Arau
cárias, em áreas desfio restadas da Floresta Ombrófila Mista, onde os prin
cipais municípios vinícolas como Bento Gonçalves, Garibaldi, Flores da Cu
nha e Caxias do Sul possuem cantinas de renome internacional. 

Em importância, advém a citricultura, que está situada nas Áreas de Ten
são Ecológica, na Depressão Central Gaúcha, onde os municipios de Mon
tenegro, Caí e Taquari são os mais representativos 

Já na Serra Geral, nos municípios de Torres e Osorio, próximos ao lito
ral, principalmente nas encostas dos morros, a banana é bastante cultivada. 

Convém ressaltar que a fruticultura diversificada é bastante difundida 
em tratos dos minifúndios, como o cultivo do pessegueiro no município de 
Pelotas e da macieiras, no Planalto das Araucárias, através dos municípios 
de São Joaquim e Bom Jardim da Serra, no Estado de Santa Catarina, e 
Vacaria, no Estado do Rio Grande do Sul. 

B) Culturas cíclicas 

Com grande disponibilidade de terra favorável à lavoura mecanizada, es
tão atualmente ocupados por tratos de culturas cíclicas 102.051 km2. 

Nas áreas do Planalto das Araucárias e Planalto das Missões, original
mente ocupadas pela Floresta Ombrófila Mista, Floresta Estacionai Deci
dual e Savana, as grandes lavouras de trigo e soja ocupam extensos tratos 
desflorestados e campos. Essas lavouras apresentaram em anos recentes 
marcada expansão, apesar do declínio que sofreram, em décadas passa-
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das, em decorrência dos problemas fitossanitários das culturas e das con
dições climáticas desfavoráveis. 

Nas Areas das Formações Pioneiras, estabelecidas em sua maior parte 
às margens das lagoas dos Pato~ e Mirim, bem como junto às várzeas dos 
rios situados na Depressão Central Gaúcha e Planalto da Campanha, há 
uma intensa ocupação agrícola representada pelo cultivo do arroz de inun
dação, em rotação com a pecuária, nas épocas de pousio. 

A maciça difusão desta cultura, uma das mais tradicionais do Sul do 
País, estende-se até o litoral de Araranguá, em Santa Catarind, em áreas 
originalmente ocupadas pela Floresta Ombrófila Densa·. 

Na Planície Costeira Interna e Externa (vide 2 - Geomorfologia), o cul
tivo da cebola é bastante difundido, concorrendo para tornar o Estado do 
Rio Grande do Sul um dos maiores produtores nacionais, destacando-se 
o município de São José do Norte como o de maior produção do estado. 

Outras culturas como o milho, feijão, mandioca (utilizada principalmente 
para o gado), fumo, batata e outros são plantadas principalmente em tra
tos dos minifllndios, geralmente nas áreas florestais. 

4.5.2.3 - Pastagens 

Com uma superfície mapeada de 5.052 km2, os maiores tratos de pasta
gens são encontrados ocupando locais desmatados nas Areas de Tensão 
Ecológica, formadas pelos encraves da Savana/Floresta Estacionai Deci
dual na Depressão Central Gaúcha. 

Estas pastagens ocupam as áreas do contato originalmente cobertas 
pela floresta e são formadas por espécies graminosas perenes, há muito 
implantadas, apresentando atualmente uma composição florística muito 
variada, incluindo a presença de espécies nativas de grande adaptação ao 
intenso pastoreio. • 

As gramíneas nativas, consideradas como de ótima palatabilidade e gran
de resistência ao pisoteio e ao frio, são, em.sua quase totalidade, integra
das por formas de vida rizomatosas (geófitas), onde Axonopus fissifolius 
(grama-jesuíta) e Paspalum notatum (grama-forquilha) representam, basi
camente, as valiosas espécies que suportam o pastoreio intensivo. 

Na Depressão Central Gaúcha, ocupando a Região da Savana, existem 
áreas onde recentemente vêm sendo implantados tratos hibernais de aze
vém, em rotação com os plantios de soja, para o suporte da pecuária no 
período em ql!e as pastagens nativas encontram-se escassas. Estas áreas 
de pastagens, assim como outras dispersas nos tradicionais redutos da pe
cuária no Estado do Rio Grande do Sul, principalmente localizadas no Pla
nalto da Campanha e Planalto Sul-Rio-Grandense, são de reduzidas exten
sões, razão pela qual não foram mapeadas. 

É importanfe ressaltar que as áreas de vegetação encontradas nas Re
giões da Savana, Estepe e Savana Estépica, na Campanha Gaúcha - as 
formações gramíneo-Jenhosas -, são.utilizadas para a pecuária extensiva, 
onde as gramíneas nativas, de alto valor forrageiro, servem de suporte ali
mentar protéico aos diferentes tipos de pecuária. 

4.6 - CONCLUSÕES 

O presente trabalho procurou atingir seus objetivos identificando, mapeando 
e descrevendo a vegetação original pretérita e atual da área estudada, in
serido em um plano sistemático que visa a integrar os resultados ora apre
sentados aos que já foram e estão sendo obtidos no resto do Brasil, nesta 
área do conhecimento, pelo Projeto RADAMBRASIL. 

Toda a variada natureza vegetal original encontrada já havia sido estu
dada em maior ou menor grau de profundidade pelos autores citados na 
bibliografia, contando com precários e inadequados recursos existentes a 
cada época. Uma pequena parte destes autores dedicou-se, no entanto, 
à elaboração de mapas 6e vegetação, numa tentativa de reproduzir os li
mites das diferentes formações vegetais, antes do início da ação antrópi
ca, que, mais tarde, viria imprimir profundas modificações na paisagem. 

Se por um lado estes autores encontraram a vegetação original mais 
conservada, com menor grau de interferência antrópica, por outro lado não 
dispunham dos modernos recursos para um mais correto e amplo mapea
mento da vegetação. 

. O mapa ora apresentado não pretende ser a palavra final sobre a distri
buição fitogeográfica original, mas trata-se do mais completo mapeamento 
já realizado na área em apreço, até o momento. 

No tocante à quantidade de informações apresentadas nas descrições 
fisionômico-ecológicas da vegetação, buscou-se dar um tratamento de acor
do com o nível de reconhecimento do mapa, na escala 1:1.000.000. Casos 
houve, no entanto, em que a necessidade de maiores detalhes tornou-se 
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imperiosa em face da importância da ocorrência, como por exemplo a pre
sença da Araucaria angustifolia no Planalto Sul-Rio-Grandense, bem como 
a existência da Savana Parque na mesma área. 

Mas ao se estudá r a vegetação original, constata-se que ela quase não 
mais existe e, quando conservada, encontra-se geralmente situada em lo
cais de difícil acesso ou locais que, por outras condições adversas, ainda 
não apresentam um bom retorno financeiro para a sua exploração, quan
do analisados sob o ponto de vista dos investidores. 

Torna-se evidente que o homem, valendo-se de tecnologias que cada 
vez apresentam mudanças mais rápidas ao longo dos tempos, foi o princi
pal modificador da cobertura vegetal original. 

Ao se procurarem as razões que o levaram a uma ação tão violenta contra 
a natureza vegetal, deve-se admitir, no entanto, que uma série de áreas ti
vessem que ser ocupadas e alteradas em benefício do próprio homem, dentre 
as quais as destinadas à produção de alimentos são as que ocupam maio
res superfícies. 

Analisando, no entanto, a colonização implantada pelos administradores 
do estado no século passado e início deste século, que tratou apenas de 
povoar e cultivar terras virgens, é fácil concluir que raramente houve algu
ma atenção à exploração dos recursos vegetais dentro de critérios econô
micos que visassem à preservação de pelo menos uma parte deste patri
mônio. E o resultado inevitável deste uso indevido da terra foi a quebra do 
equilíbrio ecológico, a destruição quase que completa de florestas, cujo po
tencial madeireiro nunca chegou a ser inventariado, o gradativo empobre
cimento dos solos, além das catastróficas enchentes dos rios que tiveram 
a vegetação de suas margens e cabeceiras eliminadas. 

Diante deste quadro, o poder público, ciente de sua maior responsabi
lidade na solução destes problemas, procurou agir, embora tardiamente, 
no sentido de disciplinar o uso da terra através de mecanismos legais pre
servacionistas, bem como no sentido de criar programas de recuperação 
da vegetação destruída. 

Com este propósito foram criados pelos Governos Federal e Estaduais 
do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, a partir de 1947, os Parques e as 
Reservas Biológicas, com o objetivo de se tornarem repositórios de valo
res biológicos e fontes de dispersão das espécies vegetais e animáis, com 
vistas ao repovoamento de novas áreas. Junto a estas finalidades também 
devem ser arrolados os interesses educacionais, tão importantes na cria

. ção do espírito conservacionista da natureza, entre os jovens, assim como 
os interesses recreativos e científicos (vide quadro da página ao lado ) . 

Em 1965 foi instituído o Novo Código Florestal que, entre outros arti
gos, estabelece proibição ao abate de florestas situadas em áreas de pre
servação permanente, bem como ao corte de árvore em florestas de pre
servação permanente sem permissão de autoridade competente (Art. 26). 
Caso estas determinações legais tivessem sido elaboradas há mais tempo 
e adequadamente fiscalizadas e cumpridas, hoje em dia, em vez das ex
tensas áreas de capoeiras, pobres e improdutivas, situadas em locais ina
dequados ao cultivo agrícola, existiriam as florestas originais, em perfeito 
equilíbrio ecológico, possivelmente oferecendo matéria-prima de alto va
lor, em regime de exploração sustentada. 

A inobservância aos ditames técnicos e legais chegou ao ponto máxi
mo de causar o desaparecimento completo da cobertura vegetal em exten
sas áreas situadas nos municípios gaúchos de Alegrete e ltaqui, em adian
tada fase de desertificação. 

Muitos trabalhos têm sido realizados por diferentes órgãos governamen
tais com o propósito de identificar a situação da vegetação, ob)e.tivarido 
a elaboração de projetos que visem a dar maior importância à vegetação 
original e fornecer subsídios à adequada utilização das terras para o esta
belecimento da agropecuária e silvicultura. Dentre estes podem-se desta
car o Zoneamento Econômico Florestal do Estado do Rio Grande do Sul, 
o Zoneamento Econômico Florestal do Estado de Santa Catarina, prepa
rados pelo IBDF, em 1971, o "Programa de conservação do solo e reflores
tamento das margens de rios", de autoria da Secreta.ria de Agricultura do 
Estado do Rio Grande do Sul, em 1977, o Projeto Madeira de Santa Catari
na, financiado pela SU DESU L e executado pelo Herbário Barbosa Rodri
gues, em 1978, que já tem concluído, também, o estudo do Projeto Ma
deira do Rio Grande do Sul, para breve publicação . 

Reitz, Klein e Reis (1978) consideram que a falta de pesquisas, geral
mente onerosas, sobre o dinamismo, desenvolvimento e vitalidade das es
sências nativas em populações puras é a principal causa da reduzida utili
zação destas espécies em reflorestamentos industriais. E afirmam: "Igual
mente, será necessária uma gama diversificada de experimentos, sob a forma 
de populações puras, sob os pontos de vista de adensamento e enriqueci
mento florestal, tanto em capoeiras, capoeirões e matas primárias". Neste 



Denominação Estado 

Parque Estadual da Serra do Tabuleiro se 
Parque Nacional de São Joaquim se 
Parque Naciona\ de Aparados da Serra RSISC 
Parque Estadual do Camaquã RS 
Parque Estadual do Tainhas RS 
Parque Estadual do Delta do Jacui RS 
Parque Estadual do Podocarpus RS 
Parque Estadual da Guarita RS 
Parque Estadual de ltapuã RS 
Parque Estadual da Serra Furada se 
Parque Estadual do lbitiriá RS 
Parque Estadual do Espinilho RS 
Parque do Caracol RS 
Reserva Biológica do Mato Grande RS 
Reserva Biológica do São Oonato AS 
Reserva Biológic,a do lbirapuitã AS 
Reserva Biológica do Lami AS 
Reserva Biológica do Scharlau AS 
Estação Ecológica do Taim RS 
Estação Ecológica do Aracuri AS 
Floresta Nacional de Passo Fundo AS 
Floresta Nacional de São Francisco de Paula RS 
Floresta Nacional de Canela 'AS 
Jardim Botanico AS 

sentido deve-se ressaltar, entre tantas, o interesse no aproveitamento das 
seguint~s espécies: Araucaria àngustifolia (pinheiro), Cordia trichotoma 
(louro-pardo), Peltophorum dubium (canafístula), Cabralea canjerana (can
jerana), Balfourodendron riedelianum (guatambu) e Parapiptadenia rigida 
(angico-vermelho). 

No tocante às áreas originalmente campestres, os estudos realizados 
têm indicado grandes mudanças na composição florística, como conse
qüência do manejo que esta vegetação vem recebendo, para cada vez mais 
adaptar-se aos interesses pecuários. Estas a iterações de ordem antrópica, 
no entanto, não alteram as trocas energéticas do ecossistema campestre, 
razão pela qual não são consideradas danosas sob o ponto de vista ecológico. 

Resulta do exposto a necessidade de que o poder público e a proprie
dade privada, norteados por um ideal mais alto de preservação e adequa
do uso dos recursos vegetais de cada área, ajam, cada vez mais objetiva
mente, no sentido de mudar os rumos exploratórios atuais, que estejam con
trários aos interesses ecológicos, em benefício de um harmônico desen
volvimento econômico e social do País. 

Dentro deste espírito, o presente trabalho deverá estar ao lado de ou
tros com o elevado objetivo de fornecer subsídios à melhor tomada de de
cisão em prol deste patrimônio de todos que é a vegetação. 
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RESUMO 

Sob a designação genérica uso potencial da terra, abordam-se três aspec
tos: capacidade de uso dos recursos naturais renováveis, relações uso 
atual-uso potencial e climatologia, referentes à Folha SH.22 Porto Ale
gre e parte das Folhas SH.21 Uruguaiana e Sl.22 Lagoa Mirim. 

O estudo da capacidade de uso segue uma sistemática e metodologia 
formuladas especificamente para este propósito, baseadas na interação das 
condicionantes clima- relevo -solo, que se classificam em quatro níveis 
hierárquicos: classe, subclasse, série e unidade. Através do mapa na esca
la 1:1.000.000, em envelope anexo, demonstra-se o potencial de uso da terra 
para as atividades agrárias segundo os graus de restrição que cada um dos 
três fatores condicionantes confere às diferentes áreas mapeadas. O rela
tório, em sua primeira parte, contém a descrição detalhada da metodolo
gia aplicada e seus correspondentes resultados e a análise de cada uma das 
154 unidades de capacidade de uso mapeadas que, hierarquicamente, se 
classificam em 54 séries, 14 subclasses e 5 classes. Ainda nesta análise 
tecem-se algumas considerações sobre utilização e conservação dos so
los, visando ao uso racional das terras. 

No tópico referente às relações uso atual- uso potencial avaliam-se, a 
nível microrregional, as formas de estruturação agrária, determinando-se 
índices tecnológicos representativos dos graus de intensificação do uso da 
terra. As áreas de uso atual dos segmentos agrários cotejadas com os índi
ces tecnológicos originam o requerimento atual de mão-de-obra, ao pas
so que a capacidade de uso, definida na primeira parte deste relatório, quan-

do relacionada à tecnologia atual, estabelece o requerimento potencial de 
mão-de-obra. As relações entre oferta atual, requerimento atual e requeri
mento potencial originam coeficientes de excesso, uso e saturação, demons
trativos das diferentes situações de uso atual- uso potencial. 

No âmbito geral das Folhas verificam-se, ao mesmo tempo, exceden
tes de mão-de-obra e subutilização dos recursos naturais renováveis, sen
do que em determinadas microrregiões, mantida a atual estrutura tecno
lógica, a plena utilização potencial não absorveria estes excedentes, de
notando saturação. 

São enfatizadas as formas do trabalho agrário, as densidades rurais, a 
estrutura fundiária e a participação da tecnologia moderna, correlacionando
se estas variáveis. Demonstra-se a elevada rentabilidade da agricultura me
canizada, principalmente quando comparada à obtida em áreas coloniais, 
onde o relevo, entre outros fatores, impede a plena racionalização do tra
balho, conseqüentemente a obtenção de rendas compatíveis. 

A análise climática, devido ao caráter regional da escala utilizada, ob
jetiva primordialmente o levantamento dos elementos básicos do clima da 
área, como precipitação e temperaturas em seus valores médios, bem co
mo o cálculo dos elementos do balanço hídrico: evapotranspiração potencial 
e real, excedentes e deficiências hídricas anuais. A síntese climática, ba
seada nas características térmicas e hídricas, define três climas regionais 
que, de acordo com a intensidade dos parâmetros utilizados, se subdivi
dem em 21 variações mesoclimáticas no espaço climático regional. 
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ABSTRACT 

Under the general designation "Land Potential Use", three asoects are 
discussed: capacity of use of the renewable natural resources, relations pres
ent use-potentiaf use, and climatology, concerning the Sheet SH.22 Porto 
Alegre and part of the Sheets SH.21 Uruguaia na and 51.22 Lagoa Mirim. 

The study of the capacity of use follows a systematization and 
methodology, specifically formulated for this purpose, based on the interac
tion of the conditioners climate-relief-soil, which are classified in four 
hierarchicallevels: classes, subclasses, series and unit. Through the map 
on the scale 1:1,000,000, in the annexed envelope, the potential ofthe land 
use for the agricultura! activities is demonstrated, according to the degrees 
of restriction that each one of the three conditioning factors gives to the 
different mapped areas. The report, in its first part, contains the detailed 
description of the applied methodology and its corresponding results, and 
the analysis of each one of the 154 mapped units of use capacity, that are 
hierarchically classified in 54 series, 14 subclasses and 5 classes. In this 
analysis, some considerations on the soils use and conservation are discuss
ed, aiming at the lands rational use. 

In the paragraph relating to the relations present use-potential use, the 
forms of agrarian structure are evaluated at a microregional levei, 
technological coefficients being determined, which representthe degrees 
of intensification of the land use. The areas of present use of the agrarian 
segments compared with the technological coefficients originate the pres
ent labour demand, while the use capacity, defined in the first part of this 
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report, when related to the present technofogy, estabfishes the potential 
labour demand. The relations among present offer, present demand and 
potential demand originate excess, use and saturation coefficients, 
demonstrativa of the different situations of present use-potential use. 

Generally speaking, labour excess and subutilization of the renewable 
natural resources are verified in these Sheets, though in certain microregions, 
the present technological structure being maintained, the full potential use 
would not assimilate these excesses, indicating saturation. 

The forms of the agricultura! work, the rural densities, the land struc
ture and the participation of modem technology are emphasized, these 
variables being correlated. The elevated yielding of the mechanized 
agricultura is demonstrated, rnainly when compared with the one obtain
ed in colonial areas, where the relief, among otherfactors, impedes the full 
rationalization ofthe work and, consequently, the obtainment of compati
ble yieldings. 

The climatic analysis dueto the regional character of the used scale has 
as its ma in objective the survey of the basic elements of the area's climate, 
as precipitation and temperatures in their average values, as well as the 
calculation of the elements of the hydric balance: potential and real 
evapotranspiration, annual hydric excesses and defficiencies. The climatic 
synthesis, based on the thermal and hydric characteristics, defines three 
regional climates which, according to the intensity of the used parameters, 
are subdivided in 21 mesoclimatic variations in the regional climatic space. 



5.1 - CAPACIDADE DE USO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 

5.1.1 -SISTEMÁTICA E METODOLOGIA • 

5.1.1.1 -Considerações gerais 

A delimitação de áreas geográficas com características homogêneas sob 
o ponto de vista de seu potencial produtivo é, em síntese, o mapeamento 
da interação solo-relevo-clima-planta. 

Devido ao fato de ser o solo o elemento mais determinante no mapea
mento desse potencial, estes estudos são freqüentemente incluídos entre 
os pedológicos, porém esta conotação não reflete claramente sua verda
deira situação. 

Naturalmente que os mapas pedológicos, quando existentes, se cons
tituem em ponto de apoio fundamental, da mesma maneira que os mapea
mentos geomorfológicos, climáticos e, em menor grau, os geológicos, hi
drogeológicos e de vegetação. 

Assim, desde que o Projeto RADAMBRASI L oferece como produto fi
nal os mapeamentos acima mencionados, nada mais natural que formular 
uma metodologia que faça uso total dessas informações, interpretando
as de forma a permitir a classifica cão dos recursos naturais renováveis se-
gundo sua capacidade de uso p~tencial. ' 

Obviamente, além desses dados básicos, outros são necessários para 
preencher os vazios não cobertos pelas diferentes cartas produzidas pelo 
Projeto. Isto é facilmente compreensível quando se considera que a finali
dade precípua das diversas Divisões do Projeto RADAMBRASIL não está 
dirigida apenas a alimentar este tipo de trabalho. 

De qualquer maneira, é interessante destacar que o esforço realizado, 
no sentido de usar plenamente as informações provenientes da interpre
tação das imagens de radar, tem resultado na formulacão de uma sistemá
tica e uma metodologia próprias, que em muitos asp~ctos se constituem 
em inovações de aplicação universal, como poder-se-á constatar pela lei
tura dos capítulos pertinentes. 

Deve-se também destacar o fato de que a determinação da capacida
de de uso agrícola lato sensu é apenas uma das várias formas de aproveita
mento das informações pedológicas, geomorfológicas, geológicas, deve
getação, cartográficas e outras que, por este motivo, são denominadas 
básicas. 

Por outro lado, vale a pena salientar que os trabalhos interpretativos, 
como este que está sendo apresentado, são realizados com a finalidade de 
reagrupar os dados originais, de tal forma a torná-los aproveitáveis sob de
terminado ângulo eminentemente técnico. Assim, os estudos sistemático
naturais, cuja elaboração é preponderantemente acadêmica, são "tradu
zidos" de suas formas puras parô suas formas aplicadas. Conseqüentemen
te, estas últimas refletem o grau de exatidão das escalas aceitas nos traba
lhos básicos. 

Cabe, no entanto, mencionar o fato de que a publicação dos mapas na 
escala ao milionésimo é mais um condicionamento tipográfico-econômico 
e que todos os dados se encontram disponíveis na escala 1:250.000. 

Em futuro próximo, em face da disponibilidade, ainda não completa, 
de mapas topográficos na escala 1:100.000, poder-se-á reajustar o mapea
mento e assim ficar-se-á bem mais perto do ideal. 

E pertinente, ainda, estabelecer uma clara diferenciação entre o potencial 
natural de uma área e o seu respectivo potencial econômico. 

Potencial natural é a capacidade intrínseca de poder ou não produzir. 
Torna-se conhecida, como no caso do trabalho ora apresentado, através 
de levantamentos que compreendem o delineamento de suas diversas man
chas, com potencialidades de produção diferentes, sobre mapas de esca
las adequadas. Estes mapas vêm acompanhados de seus respectivos rela
tórios, onde ~stão explicitados os critérios sistemáticos e metodológicos 
que foram aplicados na sua elaboração e o significado de cada um dos sím
bolos cartográficos neles usados. 

Potencial econômico é a capacidade de gerar bem-estar ou riqueza. Sua 
determinação envolve, além do potencial natural, problemas de infra
estrutura, de tecnologia e de mercado, para não falar em outros de igual 
importância. 

Assim, por exemplo, não há dúvida de que na Amazônia existem áreas 
com capacidade de ótima produção. No entanto, dadas as deficiências infra
estruturais, sua capacidade de gerar bem-estar é nula ou quase. 

Por Eduardo Mendoza Torrico. 

Da mesma maneira, duas áreas com capacidades naturais iguais po
dem ter capacidades econômicas diferentes, pelo mero fato de estarem a 
diferentes distâncias do mercado consumidor, ou sobre diferentes tipos de 
estradas, ou porque uma recebe tecnologia diferente em relação à outra, ' 
ou porque estão presentes várias combinações dos fatores anotados. 

Nada impede de se proceder a uma avaliação do potencial econômico, 
porém, neste caso, mister se faz considerar todas as variáveis em jogo. De 
outra maneira chegar-se-á a resultados pouco satisfatórios. 

Aqui, tem-se preferido fazer uma diferenciação nítida entre estes dois 
conceitos, enfocando, nesta primeira parte, apenas o que diz respeito à po
tencialidade natural. 

Finalmente, outro aspecto que merece atencão é o fato de os diferen
tes mapas básicos tere'm aceitação restrita ao n{vel de planejamento e as
sessoramento, não se fazendo praticamente nenhum uso ao nível de ex
tensão, para não falar ao nível de agricultor. Este fato não é unicamente con
seqüência da falta de divulgação dos resultados. Deve-se em grande parte 
à nomenclatura e à simbologia usadas que, às vezes, por sua complexida
de, ficam restritas a um pequeno círculo especializado, evidenciando um 
certo divórcio entre técnicos e sua realidade social. 

Assim sendo, têm-se também feito esforços no sentido de simplificar 
ao máximo possível a linguagem dos resultados, tanto sobre os mapas quan
to nos seus correspondentes relatórios. Por outro lado, também procurou
se não esquecer que uma definição exata demanda termos de conceitua
ção clara, precisa e pouco abrangente. 

5.1.1.2- Classificação por capacidade de uso 

Estabelecer o potencial dos recursos naturais renováveis de uma área on
de necessariamente encontrar-se-á uma gama muito ampla de entes ~ec
gráficos, diferenciados sob os mais variados aspectos climáticos, pedoló
gicos, geológicos, geornorfológicos e fitogeográficos, sugere, imediatamen
te, delinear um sistema onde todos os pontos e dados levantados possam 
ser rigorosamente classificados, em vários níveis, segundo uma abstração 
ordenada de suas características. 

Este sistema, além de satisfazer e de responder adequadamente a to
das as situações possíveis de serem encontradas, deverá também se ajus
tar à quantidade e à qualidade de dados disponíveis, de forma a fazer ple
no uso deles sem demandar outros de difícil obtenção nas condicões atuais 

Deverá, ainda, ter aplicabilidade a nível nacional, conside~ando tam: 
bém o tipo e nível do material cartográfico básico disponível, bem como 
a formação e número de pessoal técnico a ser envolvido. 

Por outro lado, este sistema, bem como a metodologia a ser desenvol
vida para estabelecer o lugar que nele corresponde aos entes resultantes 
da interação dos recursos naturais renováveis, deverá ser aplicável à inter
pretação de imagens de radar e outros sensores remotos, pois é esta a fer
ramenta fundamental usada no Projeto RADAM BRASIL. No entanto, na
da deve impedir sua aplicabilidade através de métodos convencionais. 

Ainda mais, desde que sobre imensas áreas do País vários componen
tes da tecnologia atual, mesmo da desenvolvida, têm-se mostrado inade
quados, é absolutamente necessário identificar o potencial natural dos re
cursos renováveis, independente de outras conotações, a fim de melhor 
poder escolher as alternativas. Assim sendo, sistema e metodologia deve
rão permitir identificar áreas com características suficientemente homo
gêneas, de modo que seja possível se fazerem afirmações específicas ares
peito de seu uso. 

Como corolário, a classificação deverá considerar, unicamente, as pro
priedades dos entes objeto do nosso interesse que são permanentes e quan
tificáveis e que influem diretamente sobre o potencial em foco. 

Obviamente, o sistema além de aplicação nacional deverá ter também 
aceitação universal, isto é, deverá contar com base científica. 

Naturalmente que não pode ser exigida a mesma coisa da metodolo
gia. O método poderá não ser utilizável em determinadas regiões ou paí
ses, pelo menos circunstancialmente, pois os dados exigidos para sua apli
cação estarão ou não disponíveis, segundo os casos. 

Finalmente, espera-se que sistema e método conduzam a resultados 
plenamente usáveis desde o nível de planejamento até o do agricultor. 

Com estas premissas básicas, a primeira preocupação foi selecionar um 
sistema e uma metodologia que se ajustassem às condições acima formu-
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fadas. Esta preocupação ratificou a impressão inicial de que são vários e 
variados os atualmente usados. 

Poder-se-ia fazer uma longa revisão bibliográfica e citar as mais repre
sentativas, porém a existência de três boletins da FAO (Steele, 1967; FAO, 
1974e 1976), que reúnem e resumem bem a parte mais relevante da situa
cão mundial, torna isto desnecessário. Assim sendo, sua simples referên
~ia dispensa qualquer esforço circunstanciado a este respeito. 

Sem sombra de dúvida, merece especial referência o sistema do Servi
ço de Conservação de Solos do Departamento de Agricultura dos Estados 
Unidos, contido no Me mo 22 - L.and-Capability Classification -1959. 

Por sua objetividade, simplicidade e universalidade dificilmente pode
rá deixar de constituir a base de qualquer esforço a ser feito neste sentido. 

No entanto, do ponto de vista sistemático apresenta quatro 
inconvenientes: 

A) suas três categorias, classe, subclassee unidade, embora dirigidas para 
segregar áreas homogêneas de uso, manejo e produção, não são suficien
tes para uma adequada separação de áreas que têm comportamentos sig
nificativamente diferentes. 

Assim, por exemplo, áreas classificadas como pertencentes à Classe 
IV - maior grau de limitação,Subclasse ·s - tipo de maior grau de limita
ção (solo) e Unidade 5- especificação do tipo de maior grau de limitação 
(admita-se 5 = capacidade de troca catiônica, neste exemplo), isto é, per
tencentes à Unidade 1Vs5, ainda podem comportar diferenças muito sig
nificativas porque ao nível do tipo do segundo maior grau de limitação po
dem pertencer a climas ou declividades ou retenções de umidade muito 
diferentes. Desta máneira, dentro da designação de uma unidade, há áreas 
que comportam uso e manejo diferenciados; 

B) de suas oito classes, sete seguem um raciocínio lógico, coerente, com 
limitações cujo grau aumenta da I a VIII. Uma, a Classe V, interrompe esta 
seqüência de modo arbitrário, sob critérios que em todos os outros casos 
são usados ao nível de subclasse; 

C) sua nomenclatura numérica (de I a VIII) freqüentemente é interpretada 
em termos ordinais e provoca resistência, quando, após o mapeamento de 
uma área, a mesma não apresenta mancnas significativas das primeiras clas
ses. Conseqüentemente, se estabelece uma falsa correspondência subje
tiva entre classes de capacidade e classes de produtividade e até de renta
bilidade; e 

D) uma de suas premissas estabelece que, embora seja presumido um ní
vel de manejo moderadamente alto, porém prático e acessível à maior par
te dos agricultores, a classificaÇão por capacidade não é um agrupamento 
de solos segundô seu uso mais lucrativo. Esta simples menção do nível tec
nológico presumido é em muitos casos interpretada como uma condição 
sine qua non para a aplicação de sua sistemática, daí surgindo, freqüente
mente, "níveis tecnológicos adequados às condições locais" que condu
zem a atribuir aos entes cartografados características que não lhes 
.pertencem. 

Do ponto de vista metodológico, também podem ser feitas algumas ob
servações. No entanto, considere-se, mais uma vez, que é perfeitamente 
natural que seja este o aspecto mais suscetível de sofrer modificações ou 
adaptações locais, em função da qualidade e quantidade de dados pede
lógicos, geomorfológicos, climatológicos, cartográficos e dos recursos hu
manos e econômicos disponíveis em cada caso. 

Assim, por exemplo, este tipo de estudo é realizado nos estados Uni
dos através de sai/ scientists bem treinados, engajados em um órgão de sólida 
estruturação como é o "Soil Conservation Service", com disponibilidade 
de farto material de apoio. Nestas circunstâncias, uma metodologia mais 
qualitativa e pouco quantitativa é o suficiente, pois o técnico qualificado 
e conhecedor de sua área de atuação define a capacidade dos recursos na
turais renováveis, com alta percentagem de segurança, sem necessidade 
de recorrer a medições, que, por outro lado, estão quase sempre disponíveis. 

Por outro lado, tentativas quantitativas já foram objeto de preocupação 
de Storie (1970) nos primeiros anos da década de 30. Apesar de razoavel
mente divulgado, não alcançou grande aceitação e para isto deve ter con
tribuído a mudança radical havida na classificação sistemática natural dos 
solos, que afetou duas das quatro pilastras sobre as que se assentava o mé
todo: o perfil do solo e a textura do solo superficial. No entanto, o enfoque 
metodológico é ainda válido e de uma ou outra maneira é a base de vários 
métodos paramétricas. 

Desta maneira, considera-se que cabe plenamente a formulação de um 
sistema e uma metodologia para se satisfazerem as condicionantes apon
tadas no início deste capítulo. 
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5.1.1.3- O sistema proposto 

5.1.1.3.1 -Nomenclatura 

A) Resultante-de-interação 

Ficou estabelecido que a delimitação de áreas geográficas, com caracte
rísticas homogêneas do ponto de vista de sua capacidade de produção, é, 
em síntese, o mapeamento da interação solo-relevo-clima-planta. 

Esta idéia leva implícita a existência de entes claramente caracterizá
veis a ponto de ser possível aplicar um sistema de classifioação que, em úl
tima instância, é o que possibilita seu mapeamento. 

Porém, deve-se reconhecer que apesar da inegável existência e carac
terização destes entes, sua corporificação não é tão clara e evidente como 
a primeira vista parece ser. Isto porque suas propriedades envolvem além 
das herdadas do sistema solo- relevo, as definidas pelo clima em sua di
nâmica atual. 

Aos entes assim formados dar-se-á o nome "resultantes-de-interação", 
a fim de diferenciá-los de s~us componentes, principalmente os solos, com 
os quais frequentemente são confundidos. 

B) Aptidão, capacidade e potencial 

São três termos que de uma ou de outra maneira são freqüentemente ti
dos como sinônimos porque sua conceituação não está claramente definida. 

Da forma como aqui são usados, a aptidão tem uma conotação geral 
e qualitativa tanto mais quanto menorfor o grau de especificação do sujei
to e maior for a abrangência do objeto. 

Assim, por exemplo, a expressão "esta área é apta para o desenvolvi
mento de culturas permanentes" é uma verdade que deve ser aceita com 
cuidado, dado tanto o grau de generalização do sujeito "área" como do 
objeto "culturas permanentes". Naturalmente, o que é bom para a laran
jeira não necessariamente o será para a carnaubeira. Desta maneira, a ap
tidão dificilmente poderia relacionar-se com produção e produtividade. 

A capacidade é mais específica e quantificativa. Pretende expressar em 
termos de produção e produtividade a parte do potencial que uma resultante
de-interação pode fornecer sem que se altere irreversivelmente sua cons
tituição química, física e biológica, isto é, o ponto onde a produção é má
xima e permanente. 

Já o potencial pretende definir a produtividade independente da cono
tação do uso permanente. É a produção virtual, possível, sem nenhum com
promisso com a sua inalterabilidade. Desta forma, tem mais relação com 
a capacidade do que com a aptidão. 

C) Grau e tipo geral de condicionante 

Obviamente as condicionantes que dizem respeito à aproveitabilidade dos 
recursos naturais não são uniformes nem homogêneas. Variam amplamente 
em grau e tipo. 

Especialmente no que concerne ao grau, é conveniente dispô-las em 
classes, estatisticamente falando, de forma tal que cada amplitude seja sig
nificativa ao uso pretendido. Este artifício simples, junto a outros referen
tes à questão de critério, possibilita desenvolver a sistemática proposta. 

Aceitam-se seis graus ou amplitudes de variações com intervalos que, 
dependendo do tipo a que se referem, poderão ou não ser regulares. Da 
mesma maneira, é fácil compreender que nem todos os fatores abrangem 
todos os graus, pois sua influência não é de tal índole que determine, por 
exemplo, a possibilidade de tornar improdutiva uma área. 

Tipos de condicionantes são todos e cada um dos fatores que têm in
fluência sobre o uso dos recursos naturais, seja qual for a sua natureza. Ob
viamente, cada fator tornar-se-á um tipo de condicionante desde que seja· 
considerado em relação ao grau de sua favorabilidade ou não ao processo 
de produção. 

Uma gama tão ampla de fatores dificulta sobremaneira o arranjo men
tal, mesmo considerando o artifício anteriormente exposto de dispor seus 
diferentes graus em amplitudes de variação. Assim, mister se faz um orde
namento prévio, tal que os fatores possam ser visualizados em tais grupos 
e estes em tal ordem, que melhor nos conduzam à rememoração de suas 
características e ao estabelecimento das leis que as regem. 

Este enfoque faz surgir a conceituação do tipo geral de condicionante 
que é o agrupamento das condicionantes segundo sua natureza. Assim, 
reconhecem-se três: inerentes ao clima, inerentes ao relevo e inerentes ao 
solo. 



O tipo geral de condicionante dominante é aquele que detém o maior 
grau e por complementaridade define também os tipos gerais de condicio
nantes subdomin'~ntes. 

DI Níveis hierárquicos 

Níveis hierárquicos são os diversos graus de abstração adotados para clas
sificar os elementos resultantes da interação solo- relevo- clima- planta. 
Reconhecem-se quatro: classe, subclasse, série e unidade. 

E) Classe 

É o conjunto das resultantes-de-interação que apresenta~ mesmo grau de 
restrição de sua capacidade, independente do tipo geral de condicionante. 

As premissas que, não sendo de ordem geral, condicionam sua concei
tuação são: 

- as resultantes-de-interação, objeto desta sistemática, agrupadas ao ní
vel de classe, são similares entre si e somente com respeito ao grau deres
trição da condicionante dominante. Assim, cada classe inclui muitos ele
mentos diferentes que demandam tratamento e manejo diferentes. Con
seqüentemente, neste nível não podem ser feitas generalizações válidas, 
com respeito à sua aproveitabilidade, adaptabilidade e manejo; 
- todas as classes têm aptidão natural para qualquer uso ( Fig. 5.1). Do ponto 
de vista social, porém, é altamente recomendável o uso moda I compatível 
com sua capacidade; 
- um dos vários critérios considerados para definir o uso moda I de cada 
classe é a possibilidade de se contar com uma relação insumo-produto 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Plenoter 

Lovoter 

A9riter 

Mesa ter 

A9roster 

Silvoter 

Horticultura Culturas 
tempordrios 

favorável. Porém, não está implícita, nem presumida, nenhuma outra rela
ção entre classes e o índice mencionado; 
- os nomes das classes estão dados de forma mnemônica ao uso moda I. 
No entanto, o agrupamento dos elementos neste nível não é um agrupa
mento segundo seu uso mais recomendável. Assim, os elementos incluí
dos nas Classes Agriter e Mesa ter têm como aptidão moda I as culturas se
mipermanentes e a fruticultura, respectivamente; porém, nada impede que, 
sob determinadas circunstâncias, possam ser usados de forma mais lucrativa 
com pastos ou exploração florestal; 

- as classes não são agrupamentos por tipo de manejo recomendado, em
bora o grau de condicionamento seja determinante para sua classificação. 
Assim, duas classes diferentes podem ou não demandar o mesmo tipo de 
práticas de manejo; e 

- os elementos que apresentam limitações de tal forma que não é possí
vel ou recomendável sua mecanização nfío são incluídos nas Classes Ple
nater, l.avoter e Agriter. Isto não significa que nas outras classes não pos
sam ser usados equipamentos mecânicos. 

A designação numérica, freqüentemente usada para identificar as clas
ses, apesar de abstrata, é simples e prática. Sua manutenção é, por isto, 
aceitável. Para superar o inconveniente já anotado (vide 5.1.1.2 - Classifi
cação por capacidade de uso), de ser freqüentemente interpretada em ter
mos ordinais, convém acrescentar a cada número representativo da clas
se um substantivo de fácil memorização, conotativo, de certa maneira, de 
alguma de suas características. Apesar da aptidão merecer reservas por ser 
excessivamente generalizante, os nomes adotados são mnemônicos a es
te aspecto, pois desta maneira evita-se o uso de termos com excesso de 
raízes, prefixos e sufixos que, tendo a vantagem de uma maior exatidão, 

Culturas S ilviculturo 
a -

Fruticultura preservapao 

. . . . . . . . . . 
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11111111111111111111111 Pleno uso com equilíbrio ecológico- situação ideal- Práticos moderados de conservação 

I<:::::::::::::::::: I Subutilizai;ão com preservação ecológica- Situação aceitável- Práticos simples de conservação 

W:··~··.:.:~:·~\:-<··_\:>_:1 Sobreutilização com desequilíbrio ecológico- situação de perigo- Práticos intensivos de conservação 

Fig. 5.1 - Aptidão das classes de capacidade segundo os diferentes usos. 

resultam sempre em terminologia complicada, alheia à realidade dos 
usuários. 

Assim, todos os nomes têm um sufixo único: ter (terra) e uma raiz que 
lembra sua aptidão, conforme a Tabela 5.1. 

Nome da classe 

1 - Plenater 
2- Lavoter 
3- Agriter 
4- Mesater 
5- Agroster 
6- Silvater 

TABELA 5.1 
Nomenclatura das classes 

Elemento mnemônico 

Pleno 
Lavoura 
Agricultura 
Mesas 
Agrostológico 
Silvicultura 

Conotação 

Uso não restrito 
Lavoura temporária 
Agricultura geral 
Intermediário 
Pastos, pecuária 
Floresta 

F) Subclasse 

Subclasse é o conjunto das resultantes-de-interação que, dentro de sua clas
se, apresenta o mesmo tipo geral de condicionante dominante. 

Reconhecem-se três tipos gerais de condicionantes: inerentes ao cli
ma, inerentes ao relevo e inerentes ao solo. 

Assim, as resultantes-de-interação agrupadas a este nível são simila
res no grau e tipo geral de condicionante e, conseqüentemente, ainda en
volvem diferenças no que diz respeito aos outros dois tipos gerais de con
dicionantes, bem como à natureza específica de cada um deles. Desta ma
neira, as conclusões apoiadas neste nível deverão ficar restritas ao plane
jamento não operacional. 

No entanto é válido afirmar que as Subclasses Agroster-por-relevo e 
Silvater-por-relevo não são mecanizáveis, embora na Mesater-por-relevo 
ainda possa ser usada mecanização a tração animal. Isto, porém, não sig-
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nifica que em todas as outras subclasses seja possível ou recomendável o 
uso de trator. 

Por outro lado, como as subclasses são definidas em função do tipo geral 
de condicionante dominante, a Çlasse Plenater não admite subdivisão a 
este nível, pois, nela, os três tipos gerais de condicionantes estão dados 
no primeiro grau e, ·conseqüentemente, não é possível a existência de um 
dominante. 

É designada acrescentando ao nome de sua respectiva classe o tipo geral 
de condicionante dominante, que é o critério para sua classificação. Quando 
for o caso de existirem dois tipos dominantes ou os três serem iguais, a de
signação é feita pelos dois ou três tipos respectivamente. 

Desta maneira, são possíveis 36subclasses, correspondendo sete a cada 
classe, com exceção da Plenater que é unívoca, conforme já salientado. 

Assim, a Classe Lavoter abrange as Subclasses Lavoter-por-clima, 
Lavoter-por-relevo, lavoter-por-solo, Lavoter-por-clima/relevo, Lavoter-por
clima/solo, Lavoter-por-relevo/solo e Lavoter-por-clima/relevo/solo, a Clas
se Agriter compreende as Subclasses Agriter-por-clima, Agríter-por-relevo, 
Agriter-por-solo, Agriter-por-clima/ relevo, Agriter-por-clima/ solo, Agriter
por-relevo/solo e Agriter-por-clima/relevo/solo e assim sucessivamente. 

G) Série 

. Série é o conjunto das resultantes-de-interação que além do mesmo grau 
e tipo geral de condicionante dominante, isto é, além de pertencer à mes
ma classe e subclasse, se apresenta homogêneo nos outros dois tipos ge
rais subdominantes. 

Compreende-se assim que, a este nível, só são possíveis diferenças que 
não são significativas para alterar a aptidão de todas e cada uma das 
resultantes-de-interação contidas nela. Estas variações, porém, ainda de
terminam comportamento diferenciado no que diz respeito à produtivida
de, quando considerado um único padrão tecnológico. Isto é perfeitamente 
compreensível, pois suas variações demandam manejo diferenciado, es
pecialmente por causa de suas diferenças pedológicas. 

Dito de outra maneira, toda cultura que for possível em uma resultante
de-interacão será também possível em todas as outras da mesma série, em
bora pará se atingir igual produtividade seja necessário aplicar manejos 
diferenciados. 

É designada por três dígitos que indicam os graus correspondentes aos 
tipos gerais de condicionantes que, para melhor facilitar sua memorização, 
foram dispostos por centena para o clima, dezena para o relevo e unidade 
para o solo. Desta maneira, o número representativo da série é sempre o 
somatório dos correspondentes aos graus dos três tipos gerais. 

Assim, a Séne 314 representa resultantes-de-interação limitadas no grau 
300 por clima, 010 por relevo e 004 por solo. A Tabela 5.11 contém os símbo
los correspondentes aos diferentes graus para as três éondicionantes gerais. 

Tipos gerais 

Clima 
Relevo 
Solo 

H) Unidade 

TABELA 5.11 
Simbolos dos graus de restrição para os tipos gerais 

100 
010 
001 

600 
000 
006 

Unidade é o conjunto das resultantes-de-interação solo- relevo-clima
planta que têm a rnesma influência sobre a produção e a produtividade e, 
conseqüentemente, respondem de maneira similar quando submetidas aos 
mesmos sistemas de manejo. Sua identificação, dentro da mesma série, 
está definida em termos de uma ou das duas características físico-químicas 
mais restritivas dos seus solos, além, naturalmente, das condicionantes ne
cessárias nos níveis hierárquicos mais elevados. 

Dado o grau de homogeneidade de seus componentes, a unidade é o 
nível mais adequado para formular recomendações em relação à capaci
dade específica, bem como as práticas mais adequadas para seu manejo. 
Igualmente, a pesquisa agronômica terá que a ela se referir a fim de que os 
seus resultados possam ser extrapolados com maior seguránça. 

Pelas mesmas razões, o trabalho de extensão e assistência técnica agrí
cola só poderá ser razoavelmente sistematizado se apoiado ao nível destas 
unidades, embora a série ofereça já certo grau de exatidão. 

Mesmo nestas condições, porém, não se pode afirmar que haja rela
ção direta entre unidade e rentabilidade, pois, obviamente, esta última de-
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pende ainda de outros fatores tais como infra-estrutura e mercado, entre 
outros, que não são considerados na definição deste sistema. 

É representada por uma ou duas letras colocadas após os dígitos que 
simbolizam sua correspondente série e que caracterizam as propriedades 
físico-químico-morfológicas mais limitativas de seu perfil de solo. Por sua 
vez, esta(s) corresponde(m) à(s) que apresenta(m) menor peso na ponde
ração desses parâmetros, conforme está explicitado na seção 5.1.1.4 -
Metodologia. 

Em casos especiais, quando há uma marcada diferença entre os pesos 
das características mais restritivas (superior a dois pontos), a unidade é iden
tificada unicamente pela letra correspondente ao menor valor. Sua seqüência 
obedece a uma prioridade preestabelecida arbitrariamente, não necessa
riamente a dos pesos que, desta maneira, são apenas significativos para 
a seleção dos dois menores. A prioridade é a seguinte: 
- salinidade e alcalinidade ....................................................... s 

·-drenagem ........................................................................ d 
- estrutura e textura do horizonte B .......................................... e 
- capacidade de troca catiônica ............................................... c 
- bases trocáveis .................................................................. b 
- profundidade .................................................................... p 
- textura e estrutura do horizonte A .......................................... t 
- matéria orgânica .............................................................. m 

Note-se que o símbolo de qualquer nível só tem sentido próprio quan
do acompanhado dos símbolos correspondentes a seus níveis hierarqui
camente mais elevados. Assim, as letras cb não têm conotação de unida
de a não ser quando acompanhadas dos símbolos correspondentes a sua 
série, subclasse e classe. Por exemplo: Mesater-por-solo 314cb. 

Desta maneira, a representação cartográfica das unidades compostas 
de dois elementos - números e letras - abrange também a simbologia 
de todos os níveis hierárquicos. 

O conjunto representa a unidade de capacidade. O número composto 
de três dígitos que representam os diferentes graus de restrição dos tipos 
gerais de condicionantes, sempre colocados na ordem clima, relevo, solo, 
identifica as séries. A posição que, entre os números, ocupa o/ ou os dígi
tos de maior valor identifica a subclasse que também está representada, 
no mapa por cores. A classe é identificada pelo dígito de maior valor, inde
pendente de sua posição. 

Duas letras (ou uma) minúsculas representam as características pedo
lógicas mais restritivas. 

5.1.1.4 - Metodologia 

E oportuno lembrar que a sistemática para determinar a capacidade de uso 
dos recursos naturais renováveis está baseada nos efeitos de cada um dos 
fatores intervenientes, ao contrário do que normalmente acontece nas clas
sificações taxonômicas onde geralmente são as causas que têm preferên
cia na escolha dos critérios classificatórios. 

Assim, definir o lugar das resultantes-de-interação no esquema proposto 
é, antes de tudo, definir em vários níveis o grau e tipo dos efeitos condicio
nantes para a finalidade em foco. 

Tem-se afirmado que estes são numerosos e de natureza variada e que 
sua simples relação e aplicação direta conduziria a um número praticamente 
ilimitado de situações, tornando extremamente difícil o comando de seu 
conhecimento, a menos que seja aplicado um sistema de abstração que 
.facilite sua abordagem. 

Viu-se também que o primeiro agrupamento lógico estabelece três ti
pos gerais: condicionantes cuja natureza é inerente ao clima; condicionantes 
cuja natureza é inerente ao relevo; e condicionantes cuja natureza é inerente 
ao solo. 

A metodologia que permite sistematizar as resultantes-de-interação se 
reduz a ordenar os fatores mais relevantes, componentes de cada um dos 
três tipos gerais nos seis graus de intensidade já aceitos, conforme crité· 
rios apresentados a seguir. 

5.1.1.4.1 -Condicionantes inerentes ao clima 

Pode-se afirmar que praticamente todos os fenômenos climáticos têm in
fluência sobre a vida das plantas e, conseqüentemente, sobre sua produ
ção e produtividade. Por outro lado, é também sobejamente conhecido que 
há inter-relação e interdependência com os demais componentes do sis
tema que, oportunamente, deverão ser considerados. 

No entanto, metodologicamente, pode-se fazer abstração temporária 
dos outros componentes para melhor definir as amplitudes de variação sig
nificativas aos objetivos perseguidos. 



Várias são as tentativas que foram realizadas a fim de se estabelecerem 
classificações climáticas de índole diversa, porém quase sempre com ca
ráter geral, de forma que seus resultados não são aplicáveis à definição de 
capacidade de uso, como é o propósito desta metodologia. 

O balanço hídrico de Thornthwaite, com suas várias modificações e 
adaptações, é o que mais se aproxima deste objetivo, porém o mapeamento 
de seus resultados, tanto diretos como através do número de meses com 
déficit (ou excesso) de água, bem como através do índice hídrico, não se 
mostrou coerente com a caracterização dessa capacidade quando com
paradas as diversas regiões, onde foi aplicado em caráter experimental. 

A evapotranspiração potencial é, por definição, a quantidade de chuva 
teoricamente necessária para manter a vegetação verde e turgescente du
rante o ano. Conseqüentemente é a chuva ideal, em quantidade e distri
buição, que deveria receber uma área, considerando a influência tanto da 
temperatura como da latitude e fazendo abstração do solo. Lembre-se, a 
este respeito, que em sua determinação é assumida uma capacidade de ar
mazenamento arbitrária e uniforme, homogeneizando toda e qualquer va
riação pedológica. 

Assim, a quantidade de chuva real registrada pluviometricamente (P) 
relacionada ao valor de chuva ideal ou evapotranspiração (EP) deveria ofe
recer um parâmetro razoável (P/EP) para estabelecer os diferentes graus 
de limitações climáticas. De fato, o registro destes valores sobre mapas de 
escalas adequadas e sua posterior interpolação para delimitação das res
pectivas faixas oferecem uma boa aderência para a formula.ção do critério 
a ser seguido para o estabelecimento dos graus ou, mais propriamente, dos 
intervalos de variações de classes das condicionantes climáticas. No en
tanto, esta aderência está limitada.às áreas onde a precipitação pluvial é 
iguál ou ligeiramente superior à evapotranspiração real. 

Por outro lado, na realidade, nem sempre é atingido o valor da evapo
transpiração potencial porque, freqüentemente, a soma das precipitações 
pluviais com a quantidade armazenada não é suficiente para atender as ne
cessidades fislovegetativas, no período considerado. Desta forma há défi
cit para o cabal desempenho das funções das plantas. A esta quantidade, 
efetivamente gasta através da evaporação e transpiração das plantas, dá
se o nome de evapotranspiração real ( ER). Este parâmetro representa, em 
termos de demanda satisfeita, parte da demanda ideal expressa pela eva
potranspiração potencial. 

Obviamente, a relação ER I EP, pela natureza de seus valores, deveria for
necer um outro índice digno de se considerar na avaliação da capacidade 
de uso dos recursos naturais renováveis, no que diz respeito às limitações 
por clima. 

Novamente, o cálculo desse índice (ER/EP), seguido de interpolação 
para a definição de áreas agroclimáticas, oferece resultados satisfatórios, 
porém limitados às regiões onde a precipitação pluvial é marcadamente su
perior à evapotranspiração real. 

Este comportamento de complementaridade entre as relações P/ EP e 
ER I EP tem induzido a experimentar a média geométrica de seus valores 
como parâmetro para estabelecer a amplitude de variação dos diferentes 
graus de limitação do fator clima, havendo-se obtido boa representativi
dade em todos os casos em que ela foi aplicada. 

Sua expressão matemática é a seguinte: 

IA=~x100 
onde: EP 

IA = índice agroclimático 
P = precipitação pluvial 
ER = evapotranspiração real 
EP = evapotranspiração potencial 

Os intervalos são os apresentados na Tabela 5.111. 

Graus 

600 
500 
400 
300 
200 
100 
200111 

TABELA 5.111 
Graus de restrição inerentes ao clima 

indice agroclimático (o/o) 

<25 
25-40 
40-55 
55-70 
70-85 
85-115 

>115 

( 1) Por excesso de umidade. Estes casos, para efeitos de nomenclatura, são considerados espe
ciais. Assim sendo, os símbolos cartográficos correspondentes às suas classes, subclasses e sé
ries deverão estar sempre graficamente diferenciados. 

Assim com os dados normalmente disponíveis nas estações ou postos 
meteorológicos e aplicando métodos comumente usados na determina
ção da evapotranspiração potencial e do balanço hídrico, pode-se contar 
com os elementos necessários para a delimitação das diversas manchas 
agroclimátícas a serem usadas na determinação da capacidade de uso das 
resultantes-de-interação. 

Vários são os métodos que por sua consistência podem ser usados pa
ra determinar a evapotranspiração potencial. Estes incluem os experimen
tais que usam tanques, lisímetros e até parcelas de terrenos, onde as per
das por percolação e drenagem superficial são controladas; os analíticos, 
baseados em dados climatológicos; os de amostragens de solos, seguidos 
de determinação de umidade; os de integração, onde a água usada pela 
planta e a perdida por evaporação são combinadas; os de influxo-efluxo, 
baseados naestimativa das quantidades anuais de água que entra e sai da 
bacia hidrológica e suas correspondentes variações no lençol freático etc. 

Tratando-se de estudos de Capacidade de Uso dos Recursos Naturais 
Renováveis realizados a nível regional, recomenda-se o uso dos métodos 
de cálculo, por serem de aplicação prática e baseados em dados geralmente 
disponíveis, na densidade adequada às escalas aceitas neste tipo de trabalho. 

Há também fórmulas que permitem o cálculo da evapdtranspiração real, 
porém recomenda-se usar o valor obtido através do balanço hídrico, con
siderando uma capacidade de armazenamento de 125 mm de água dispo
nível para as plantas. 

A fixação desta capacidade de armazenamento é discutível, pois, na 
realidade, varia muito segundo o solo que seja considerado. Assim, por 
exemplo, é razoável admitir que para os latossolos de t~xtura média a ca
pacidade de campo seja atingida com 370 mm por metro de profundidade 
ou 740 mm considerando seus 2 m de profundidade média. Por outro la
do, o ponto de murchamento, para os mesmos, está em torno de 200 mm/ m 
ou 400 mm para a profundidade total. Desta forma a capacidade de arma
zenamento de água disponível para as plantas é da ordem de 340 mm. 

Naturalmente que, em termos de área, os latossolos não são os mais 
representativos. Seria mais objetivo considerar parâmetros semelhantes para 
uma profundidade de 75 em para se colocar em condições mais represen
tativas e, neste caso, a capacidade de armazenamento disponível seria da 
ordem dos 125 mm, que é a recomendada. 

Mesmo assim, convém lembrar que quando se fixa uma disponibilida
de de água armazenada uniforme e homogênea para toda uma região, na 
realidade não se está querendo refletir as condições do solo e, sim, isolar, 
deixar sob controle, sua influência. 

Estes mesmos argumentos são também suficientes para não conside
rar diferentes tensões de retenção a diferentes níveis de disponibilidade de 
água, fato que, pelo menos em se tratando de estudos regionais, não con
feriria, a pretensa exatidão adicional. 

Assim sendo, quando a soma do registro pluviométrico mais a quanti
dade armazenada no mês anterior é igual ou superior à evapotranspiração 
potencial calculada ( EP), a evapotranspiração real ( ER) toma este valor, is
to é, são coincidentes; caso contrário, é igual àquela soma. 

Desta forma, de posse de todos os dados necessários à determinação 
do índice agroclimático, este são calculados para todas as estações dare
de meteorológica e plotados sobre mapas cartográficos de escala adequa
da ao nível de levantamento em andamento. Naturalmente, é necessário 
contar também com dados de estações localizadas nas circunvizinhanças 
da área de interesse a fim de melhor delinear os limites das diferentes man
chas que serão obtidas pelo método convencional de curvas de nível dos 
mapas planialtimétricos, com cálculo dos valores limites de cada faixa através 
da interpolação. 

Pode também ser aplicado o método de Thiessen (desenvolvido para 
dados pluviométricos) especialmente em trabalhos que não tendo cunho 
regional estejam, pelo contrário, restritos a áreas menores. Segundo este 
método, plotam-se os índices agroclimáticos sobre mapas-base como no 
anterior, traçam-se linhas retas entre postos meteorológicos e, sobre elas, 
são construídos bissetores perpendiculares de forma tal que fiquem deli
neadas as áreas que são conhecidas como polígonos de Thiessen. 

Admite-se que todos os pontos contidos no polígono têm valores mais 
próximos ao definido por seu posto metereológico, que qualquer outro ponto 
fora dele. 

Embora, neste último método, sejam usadas geralmente as linhas me
nores possíveis entre os diferentes pontos, é aconselhável que estas sejam 
definidas por tentativas de aproximação. 
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5.1.1.4.2 - Condicionantes inerentes ao relevo 

O relevo é considerado como uma das variáveis importantes na definição 
da capacidade de uso dos recu~os naturais renováveis, porque, de fato, 
constitui a base física mais importante da assim chamada "tecnologia mo
derna", que, na verdade, abrange uma seqüência de práticas de intensifi
cação, onde só é possível obter o máximo de cada uma delas quando as 
precedentes foram bem aplicadas. 

Um bom uso de herbicidas, por exemplo, decorre de um adequado teor 
de umidade no solo que, por sua vez, é possível só através da correta utili
zação de máquinas agrícolas cujo pleno desempenho encontra-se condi
cionado, em grande parte, à declividade do terreno. Da mesma maneira, 
a boa aplicação de inseticidas exige crescimento homogêneo das plantas 
que depende, entre outras coisas, da correta distribuição dos adubos que, 
por seu turno, é influenciada pela uniformidad!'l no espaçamento dos sul
cos, supeditada pela mecanização, que, em última instância, está subme
tida ao relevo local. 

Desta maneira, torna-se importante discriminar as áreas mecanizáveis 
das que não o são e, dentro de cada uma delas, os intervalos de aplicação 
prática. 

Para este propósito deve-se lembrar que, na verdade, o relevo não é só 
a diferença de nível entre dois pontos. Sua conotação abrange, além da ele
vação relativa, uma forma e uma declividade em grau e comprimento. Mais 
ainda, como suas formas complexas são mais comuns que as simples, deve
se acrescentar, a seus elementos identificadores, o padrão geral com que 
se apresenta. 

Assim, a determinação das condicionantes inerentes ao relevo deveria 
considerar todos esses elementos. No entanto, pode-se aceitar a declivi
dade como prioritária e usar a forma e o padrão como meio de abordagem 
para sua determinação. 

Naturalmente que, em mapeamentos mais detalhados, especialmente 
a nível de fazenda, o comprimento da declividade torna-se determinante, 
a ponto de, em alguns casos, se sobrepor à forma. Esta situação, porém, 
não é aqui considerada. 

Obviamente que não é possível estabelecer limites que sejam aceitos 
plenamente por todos. Acredita-se, porém, que fixar o limite de motome
canização em declividade de 25% é adequado à maior parte das condições, 
considerando ainda que acima deste limite e até 40% estaria compreendi
da a faixa que, não sendo motomecanizável, é ainda suscetível de ser tra
balhada com implementes de tração animal. 

Se todas as condições são iguais, quanto mais a declividade tender para 
o plano, melhor será o desempenho das máquinas, e, no outro extremo, 
quanto mais íngreme se tornar o terreno, maiores serão as restrições, che
gando, inclusive, a impossibilitar até o uso da força humana. 

Com estas considerações estabeleceram-se os seis intervalos apresen
tados na Tabela 5.1V. 

TABELA 5.1V 
Graus de restrição inerentes ao relevo 

Graus 

010 
020 
030 
040 
050 
060 

Intervalo de declividade (o/o) 

<5 
5-15 

15-25 
25-40 
40-55 

>55 

Assim, o estudo do relevo com fins de aplicação prática nos levanta
mentos para capacidade de uso objetiva basicamente o mapeamento se
gundo a declividade, nos intervalos adotados. 

Vários são os métodos que podem ser seguidos para chegar a este re
sultado. A escolha deverá considerar o nível de trabalho e a escala do ma
terial básico disponível. 

Nos levantamentos executados com apoio na interpretação das ima
gens de radar (escala 1 :250.000), têm-se obtido resultados satisfatórios atra
vés da interpretação dos mapas geomorfológicos, com controle de cartas 
planialtimétricas de escala 1:100.000 e ajuste de campo posterior. 

O material produzido pela Divisão de Geomorfologia do Projeto RADAM
BRASI L, que tem servido de apoio para este objetivo, oferece um mapa de 
unidades geomorfológicas que, devidamente interpretadas, se constituem 
no mapa preliminar das limitações inerentes ao relevo. 

Suas unidades seguem um critério classificatório que trata de refletir 
a fisionomia e a gênese do relevo. Para isto, as áreas são agrupadas em quatro 
tipos de modelados: de dissecação, de aplanamen.to, de acumulação e de 
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dissolução que, por sua vez, de acordo com critérios diferenciadores es
pecíficos, são subdivididos nas suas fácies. Assim, os modelados de dis
secação homogênea segundo seus desníveis e a largura de seus espaços 
interfluviais podem constituir as constantes da Tabela 5.V. 

Densidade 

I 
Fina 

de Média 
drenagem Grosseira 

TABELA 5.V 
Dissecação homogênea 

Aprofundamento do vale 

1 2 

Df1 Df2 
Dml Dm2 
Dg1 Dg2 

3 

Df3 
Dm3 
Dg3 

Já os modelados de dissecação diferencial, considerando suas medi
das de diferenças de elevação, são separados em três classes: D1, 02 e 03. 

Finalmente, os modelados de aplanamento, de acumulação e de dis
solução são classificados com base nas suas feições, na existência de ma
teriais de recobrimento e na natureza dos me~mos. 

Compreende-se, desta maneira, que o mapeamento geomorfológico, 
destacando os elementos conotativos do relevo, aborda parcialmente a de
clividade que, para sua definição nos seis intervalos preestabelecidos, de
manda uma análise dos tipos de modelados e de suas diferenças internas. 
Este trabalho possibilita o delineamento de um mapa preliminar que, sub
metido a controle via cartas planialtimétricas e ajuste de campo, fornecerá 
o mapa definitivo das limitações inerentes ao relevo. 

O agrupamento é realizado com ajuda de tabelas de equivalência deli
neadas para cada caso após trabalhos de campo, considerando as condi
ções mais freqüentemente encontradas. É necessário frisar que o trabalho 
consiste em definir a declividade de cada unidade e não na simples aplica
ção das tabelas, que servirão como orientação geral. Desta forma, a análi
se e a interpretação das imagens de radar deverão ser preocupações 
constantes. 

Por outro lado, a disponibilidade de cartas planialtimétricas possibilita 
também o mapeamento do relevo, no que concerne à capacidade de uso. 
A técnica usada consiste na separação de manchas cujos pontos tenham 
declividades compreendidas entre os intervalos de classe, aproveitando a 
relação existente entre o afastamento horizontal de suas curvas de nível e 
o grau de inclinação do terreno. Isto é, quanto mais íngreme a pendente, 
maior a proximidade das isolinhas e vice-versa. 

O cálculo das distâncias-limite que deverão ser consideradas para a se
paração das manchas de declividade pode ser obtido aplicando a relação: 

Oh = Dv.x E 
I 

Sendo: 
Dh = distância horizontal mínima, entre curvas de nível, para a delimita
ção de áreas com declividade de até "i" 
Dv = distância vertical entre as curvas de nível 
i = limite superior do intervalo da classe de declividade 
E = escala do mapa planialtimétrico base 

Considerando, por exemplo, cartas planialtimétricas de escala 1:100.000 
e intervalos verticais de 40 m entre curvas de nível, o cálculo para as seis 
classes de declividade, já mencionadas, é dado na Tabela 5.VI 

TABELA 5.VI 
Correspondência das classes de decliyidade com as distâncias horizontais 

Classe de declividade (%) 

0-5 
5-15 

15-25 
25-40 
40-55 

>55 

Distância horizontal (mm) 

>8,0 
8,0-2,7 
2,7-1,6 
1,6-1,0 
1,0-0,7 

<o,7 

É conveniente organizar "gabaritos" e "padrões-de-relevo", sobretu
do quando os trabalhos envolvem a participação de equipes numerosas. 
Os primeiros são réguas graduadas com diferentes distâncias horizontais 
permitidas para o intervalo de classe, que fazem possível uma rápida com
paração e definição nos casos de dúvida. O gráfico apresentado na Figura 
5.2 é um exemplo de gabarito para uso sobre cartas planialtimétricas com 
as condições já anotadas. 

Os "padrões-de-relevo" são pedaços de mapas já trabalhados que são 
colocados à disposição da equipe na expectativa de uma maior homoge
neidade nos resultados (Figs. 5.3 e 5.4). 



i I I I I li I 111 li 

'I 
o - 5°/o 5- 15°/o 15-25%· 

I '' '' " ''' '' '' ' I""""""""""""" I""""""""'""" '1'""""""""""""1""""""""'"""'1"""""""'"""""'1 

25-40°/o 40 -55°/o ) 55°/0 

Fig. 5.2- Gabarito para o cálculo da declividade em canas planialtimétricas na escala 1:100.000. 

Grau de restrição 030 Grau de restrição 060 

Fig. 5.3- ''Padrões~de·relevct' em ca~tas plànialtimétricas (escala 1:100.000). 

Grau de restrição 040 Grau de restrição 010 

Fig. 5.4- "Padrões-de-relevo" em cartas planialtimétricas (escala 1:100.000). 
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O uso destes padrões deixa também claro que o processo não fica res
trito à medida sistemática da distancia entre as curvas de nível (tarefa len
ta e cansativa), indo além, até quase se constituir em uma interpretação 
propriamente dita. 

As Figuras 5.3 e 5.4 mostram uma Folha cartográfica 1:100.000, com 
curvas de nível de 40 em 40 m, interpretada da forma anteriormente 
mencionada. 

Naturalmente, também este método tem suas restrições que emanam 
da inexatidão inerente aos levantamentos planialtimétricos, sejam estes rea
lizados por métodos convencionais ou não. 

A informação cartográfica ignora, por exemplo, as possíveis e quase sem
pre existentes variações que em sua quantificação não atingem a distan
cia vertical escolhida como intervalo das curvas de nível. Estas, conseqüen
temente, não são registradas no mapa e podem mascarar profundamente 
a declividade do terreno (Fig. 5.5). 

Da mesma maneira, a sensibilidade da escala horizontal do mapa não 
permite detectar variações que têm influência decisiva sobre o "padrão
de-relevo" e que afetam a declividade de suas unidades. Isto é, as curvas 
de nível sugerem sempre contornos mais uniformes do que na realidade 
o são. 

Por este motivo a prática aconselha realizar ajuste de campo, com me
dições in loco que possibilitem um resultado amplamente satisfatório. Es
ta última etapa permite, também, em não poucas oportunidades, a fixa
ção de fatores de correção pelos quais são multiplicadas as distancias mí
nimas horizontais, antes do traçado do mapa de declividades. Estes são, 
em geral, pequenos para as classes planas e maiores para as íngremes, po
rém deverão ser determinados para cada caso. 

A interpretação dos mapas geomorfológicos permite um trabalho mais 
rápido, embora demande o us-o complementar das cartas planialtimétricas 
e o ajuste de campo. 
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c 60 m- - - - - - - - ~ - - B- - C- -- - - -- - - --- -- -- - - - - -- - ---- - --- - - - - - - - - B 
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Fig. 5.5 - ·Relevo não manifesto pelas cartas planialtimétricas. 

5.1.1.4.3 - Condicionantes inerentes ao solo 

Dizem respeito a uma série de características físicas, químicas e morfoló
gicas presentes no perfil do solo. Naturalmente, a consideração individual 
e total desses fatores é só compreensível e possível em trabalhos de pes
quisa quando é desejável o controle da maior parte das variáveis. Segun
do o nível dos estudos, escalas dos mapas básicos usados e escalas de pu
blicação, deverão ser feitas generalizações, de forma a compatibilizar as in
formações oferecidas com as necessidades dos usuários a quem o traba
lho se destina, e com as disponibilidades técnico-econômicas. 

A consideração das oito características a seguir mencionadas oferece 
resultados plenamente satisfatórios: salínidade e alcalinidade, drenagem, 
textura e ~strutura do horizonte 8, capacidade de troca catiônica, bases 
trocáveis, profundidade efetiva, textura e estrutura do horizonte superfi
cial e matéria orgânica. 

Cada uma das manchas pedológicas é analisada segundo as caracte
rísticas anotadas, atribuindo-se valores que variam de O a 9, conforme o 
grau de adequabilidade para o crescimento vegetativo normal da planta ou 
grupo de plantas sob consideração. Assim, os pesos para condições ideais 
são iguais a nove e, para condições totalmente adversas, iguais a zero. Dentro 
desse intervalo, são atribuídos pesos intermediários, conforme seu maior 
ou menor efeito sobre a vida das plantas. 

Com os valores assim obtidos, calcula-se a média geométrica que é usa
da para definir o grau de restrição inerente ao solo segundo os intervalos 
apresentados na Tabela 5.VII. 
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TABELA 5,VII 
Graus de restrição inerentes ao solo 

Graus 

001 
002 
003 
004 
005 
006 

Índices pedológicos 

8,5-9,0 
7,0-8,5 
5,5-7,0 
4,0-5,5 
2.5-4,0 

<2,5 

Os critérios usados e pesos médios dos respectivos intervalos de clas
se são a seguir relacionados: 

A) Salinidade e alcalinidade 

Apesar do efeito do conteúdo de sais não estar condicionado unicamente 
à quantidade presente na solução do solo, havendo variações que depen
dem da textura, do tipo ou composição química e das espécies vegetais, 
é possível se fazer uma avaliação acurada através de interpretação de sua 
quantificação ao longo do perfil, realizada por métodos rotineiros de labo
ratório e que normalmente acompanha a descrição dos perfis pedológicos. 
Como na maior parte das análises dos perfis é usada a co.ndutividade elé
trica da solução do solo, extraída de uma parte saturada, como forma de 
avaliação desta característica, tem-se julgado conveniente estabelecer os 
pesos segundo suas unidades, milimhos/ em, mas, obviamente, qualquer 



outra expressão poderá ser usada, bastando apenas considerar suas 
equivalências. 

Os pesos, atribuídos aos diferentes valores de condutividade específi
ca, retratam resultados de experiências realizadas a este respeito (EUA, 
1954). 

Estes trabalhos consideraram três critérios para sua avaliação: a capa
cidade do cultivo sobreviver em solos salinos; o rendimento dos mesmos 
nessas condições; e o rendimento relativo, isto é, o rendimento do cultivo 
em solo salino, comparado com o rendimento do mesmo em solo não sali
no, permanecendo os outros fatores constantes. 

Tem-se dito que o efeito da salinidade está também condicionado pela 
distribuição dos sais ao longo do perfil e, naturalmente, é tanto mais restri
tivo quanto menor for a camada superficial não afetada. A fim de unifor
mizar os resultados, especialmente em trabalhos que abrangem grandes 
extensões, prefere-se que as observações fiquem restritas aos primeiros 
50 em, mesmo quando a profundidade efetiva for superior a este valor. Na
turalmente, limitar-se-ão à profundidade efetiva quando esta for inferior aos 
50 em. Por outro lado, nos casos em que a espessura a ser considerada es
tiver dividida em horizontes e suborizontes, será necessário obter a média 
de seus valores, ponderada em relação às suas respectivas espessuras. 

Como a presença de qualquer horizonte com condutividade elétrica 
maior que 24 milimhos/ em e/ ou relação Na+ /T x 100 > 15 (e a relação 
Na+ + Mg + + > Ca + + + H+ no caso dos salino-alcalinos) imprime ao 
solo maiores limitações quanto mais perto estiver da superfície, é neces
sário reconhecer, para a ponderação destas características, três casos 
possíveis: 
- o solo não apresenta horizonte com condutividade elétrica superior a 
24milimhos/cme/ouNa+ /Tx100 > 15aolongodetodooperfilouestas 
condições estão presentes só após os primeiros 100 em de profundidade; 
- o horizonte com as condições mencionadas está entre 50 e 100 em de 
profudidade; e 
- o horizonte em foco está nos primeiros 50 em de profundidade. 

Naturalmente, se esta condição de extrema salinidade ou alcalinidade 
se apresenta no horizonte superficial, a profundidade efetiva é zero e, as
sim, a média geométrica do perfil será também zero. A este respeito, no 
caso especial dos solos pedologicamente classificados como salinos e I ou 
alcalinos, incluindo entre estes os planossolos do sistema· em uso no Bra
sii!11, é preferível também considerar a relação Na+ + Mg + + > Ca + + + 
H+ como limitativa da profundidade efetiva dos mesmos. 

Os pesos a serem atribuídos às diferentes situações, considerando os 
três casos possíveis, já mencionados, são os seguintes: 

I. Solos sem horizonte extremamente salino e/ ou alcalino !21 ao longo de 
todo o perfil 

- Não salinÇ>s, condutividade inferior a 4 milimhos/cm ................. 9 
- Ligeiramente salinos, condutividade entre 4 e 8 milimhos/ em ..... 8 · 
- Moderadamente salinos, condutividade entre 8 e 12 milimhos/ em. 6 
- Acentuadamente salinos, condutividade entre 12 e 16 milimhos/ em 5 
- Fortemente salinos, condutividade entre 16 e 20 milimhos/ em ...... 3 
- Muito fortemente salinos, condutividade entre 20 e 24 milimhos/ em 1 

11. Solos com horizonte extremamente salino e/ ou alcalino após os primeiros 
50 em de profundidade 

Não salinos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
- Ligeiramente salinos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
- Moderadamente salinos ..................................................... 2 
- Acentuadamente salinos ou mais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O 

111. Solos com horizonte extremamente salino e/ ou alcalino nos primeiros 
50 em de profundidade 

- Não salinos ..................................................................... 3 
Ligeiramente salinos ......................................................... 2 
Moderadamente salinos ou mais .......................................... O 

(1) A conceituação destes solos, no sistema mencionado, merece reparos. No sistema americano 
é um termo que caiu em desuso devido à ambigüidade de sua conotação. 

(2) Condutividade maior que 24 milimhos/cm e/ou Na+ /T x 100 > 15. 

B) Drenagem 

No sentido dinâmico, a drenagem diz respeito à rapidez e extensão com que 
a água é removida do solo, especialmente através do escoamento superfi
cial e do fluxo em direção das correntes subterrâneas. Porém, esta remo
ção também se dá através da evaporação e da transpiração das plantas. 

Como atributo intrínseco do solo, se refere à freqüência e duração do 
período durante o qual permanece por debaixo do ponto de saturação. 

A drenagem, como aqui considerada, em seu sentido amplo, abrange 
a drenagem superficial ou runoff, a drenagem interna e a permeabilidade. 

A primeira é expressa pela relação percentual entre o influxo (água de 
chuva e drenagem de outros solos) e a que é removida pelo fluxo superfi
cial. Tem, assim, forte influência da topografia, embora solos da mesma 
declividade possam apresentar diferenças sensíveis, imputáveis às suas ca
racterísticas físicas. 

A permeabilidade que é a propriedade do solo que permite à água (ou 
ar) circular através de sua massa pode ser medida em termos de relação 
de fluxo através de um corte transversal de solo saturado, na unidade de 
tempo, sob condições hidráulicas e de temperatura padronizadas. 

A drenagem interna é o fluxo descendente do excesso de água que tam
bém, como a permeabilidade, sofre influências de textura, estrutura e ou
tras características do perfil pedológico, porém está também afetada pela 
camada subjacente e a altura do lençol freático. Assim, as duas últimas ca
racterísticas, apesar de similares, podem apresentar valores bem diferentes. 

Compreende-se que a determinação da drenagem geral não é simples 
e certamente que, para trabalhos detalhados, é necessário separar seus com
ponentes e efetuar medições apropriadas. No entanto, para os propósitos 
aqui visados considera-se suficiente pesá-los em conjunto. 

Devido a esta complexidade, julga-se conveniente adotar uma concei
tuação, a fim de garantir um mínimo de uniformidade nos trabalhos. Na falta 
de determinações específicas, recomenda-se o uso da seguinte: 

Muito mal drenado- Drenagem extremamente lenta. A água é remo
vida do solo tão vagarosamente que o lençol freático permanece na ouso
bre a superfície a maior parte do ano ( mais de 9 meses). De modo geral 
encontra-se sobre relevos planos ou depressões e suas cores, no horizon
te superficial, são cinza-escuro ou preto (valores até 4,5 e cromas 1 ou 0) 
e nos horizontes subjacentes cinza-claro (cromas 1 ou 0). Assim, nestes 
solos são comuns processos de gleização e horizontes orgânicos, do tipo 
muck, quando a vegetação natural é composta, predominantemente, de 
gramíneas. 

Mal drenado - A remoção da água é acentuadamente lenta a ponto 
de o solo permanecer saturado ou o lençol freático permanecer perto da 
superfície durante uma boa parte do ano (6a 9 meses). É devida à presen
ça do lençol freático alto, ou à existência de um horizonte impermeável, ou 
a contribuições de água subsuperficial, ou a diferentes combinações des
tas causas. 

As cores são, geralmente, acinzentadas, mais escuras no horizonte A, 
porém de croma 2, apresentando ou não mosqueado. 

Imperfeitamente drenado- A água é removida lentamente a ponto de 
o solo permanecer saturado durante parte do ano (3 a 6 meses). Geralmente 
apresenta uma camada de permeabilidade lenta no perfil, ou lençol freáti
co alto durante parte do ano, ou contribuições de água subsuperficial, ou 
combinações destas causas. 

As cores são acinzentadas, brunadas ou amareladas (cromas superio
res a 2). freqüentemente mosqueados na parte inferior do horizonte A e 
nos horizontes B e C. 

Nas regiões de vegetação natural predominantemente composta de gra
míneas, o horizonte A apresenta alto conteúdo de matéria orgânica e os 
outros horizontes início de gleização. 

Moderadamente drenado - A água é removida com moderada lenti
dão. O solo permanece saturado durante curtos períodos de tempo (me
nos de três meses). Os impedimentos são da mesma natureza que os men
cionados para os imperfeitamente drenados, porém presentes em menor 
grau. As cores são uniformes no horizonte A e na parte superior do hori
zonte B, com mosqueado evidente só no C. 

Bem drenado - A águaã"removida, porém não rapidamente. Apresenta, 
geralmente, texturas médias e cores uniformes (cromas3 ou mais) com mos
queado apenas no horizonte C ou após os primeiros 100 em de profundi
dade. Esta drenagem é característica dos perfis modais correspondentes 
aos solos zonais das classificações pedológicas anteriores. 

Bem a acentuadamente drenado - A água é removida com rapidez mo
derada, especialmente do primeiro horizonte que, geralmente, apresenta 
textura leve. O restante do perfil apresenta as mesmas características dos 
bem drenados. 
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Acentuadamente drenado - A água é removida com rapidez ao longo 
de todo o perfil. Geralmente, as texturas em todos os horizontes são leves 
ou médias e suas cores uniformes, com mosqueado ausente ou presente 
só após os 120 em de profundidade. 

Fortemente drenado - A água é r;emovida com rapidez acentuada. São 
geralmente solos Litólicos ou Regossólicos e, em alguns casos, Areias. Apre
sentam córes uniformes, sem mosqueado, nos primeiros 120 em, pelo 
menos. 

Excessivamente drenado - A água é removida com extrema rapidez. 
São solos geralmente ,classificados como Areia ou Litossolos de declivida
des íngremes ou muito porosos. 

Os pesos para a ponderação desta característica são os seguintes: 
- muito mal drenado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O 

mal drenado .................................................................... 2 
- imperfeitamente drenado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
- moderadamente drenado ................................................... 8 
- bem drenado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
- bem a acentuadamente drenado .......................................... 8 
- acentuadamente drenado ................................................... 6 
- fortemente drenado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
- excessivamente drenado..................................................... 2 

C) Textura e estrutura do horizonte "B" 

A textura e estrutura são, de fato, duas características que estão intima
mente relacionadas. A primeira reflete o percentual com que participam, 
na constituição do solo, as frações areia, limo ou silte e argila. A segunda 
diz respeito à forma como as partículas individuais estão agregadas entre 
si. No entanto, nem sempre esta relação está clara e diretamente estabele
cida, pois a estrutura, além de estar condicionada pela quantidaqe de ar
gila presente na composição física do solo, também está pelo tipo da mes
ma, a quantidade e a qualidade da matéria orgânica e outros aspectos físico
químicos. 

Aprópria textura, apesar de sua cdnotação eminentemente física e da 
arbitrariedade com que foram estabelecidos os tamanhos de suas frações, 
tem a ela ligados claros e definidos comportamentos químicos, como a po
breza potencial e a atual em nutrientes da fração areia e a capacidade de 
troca catiônicà da argila, para não citar outros, que são de interesse práti
co na agricultura. No entanto, não devem ser exageradas nem generaliza
das suas relações com a fertilidade e produtividade dos solos. 

Assim sendo, seria conveniente discriminar em tipo, forma, tamanho 
e grau, segundÕ seja o caso, todas as wxturas e estruturas de cada um dos 
horizontes e suborizontes do perfil pedológico, para inferir, desde este ponto 
de vista, sua influência sobre a capacidade de uso dos solos. Obviamente, 
há dificuldades práticas para se proceder desta maneira, sobretudo quan
do se pretende realizar estudos que abrangem áreas mais Ôu menos am
plas. Há, portanto, necessidade de se aceitarem meios-termos desde que 
estes nãp comp.rometam os resultados, aos níveis visados. 

Aqui, tem-se preferido ponderar a textura e a estrutura por separado para 
depois aceitar a média geométrica de seus vaiares como um dos oito pe
sos que, finalmente, definirão as restrições inerentes ao solo. 

A textura foi dividida em sete grupos que, com suas correspondentes 
equivalências na nomenclatura internacional, são as seguintes (Fig. 5.6): 
- textura muito leve ................ : ....................................... areia 
- textura leve ..................................... :. . . . . . . . . . . . . . . . . . areia franca 
- textura moderadamente leve ............................. franco-arenosa 
- textura média ........... franca, franco-argilosa, franco-siltosa e silte 
- textura moderadamente pesada ...... franco-argilo-arenosa, franco-
argilo-siltosa 
- textura pesada .................... argila, argilo-arenosa e argilo-siltosa 
- textura muito pesada ........................................ muito argilosa 

Por sua vez, foram considerados os cinco tipos básicos de estrutura (la
minoidal, prismoidal, esferoidal, cuboidal e inestrutural). através de todos 
os seus subtipos, conforme mostra a Figura 5. 7, que contém os pesos aceitos 
para os grupos texturais e estruturais e o peso adotado para as diferentes 
combinações que, em alguns casos, são meramente teóricos. Note-se que 
apenas para a prismática e a coluna r reconhecem-se dois graus de estru
turação e que assim procedendo se obtém a exatidão necessária, com um 
mínimo de complexidade. 

Como já afirmado, o mesmo raciocínio induz a optar pelo horizonte ilu
vial típico como o representante das camadas subsuperficiais, restringin
do as observações ao horizonte B ou ao suborizonte 82 quando subdividi-
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Nome L•mites 
Areia grossa 2.0.2mm 
Areia fina 0.2.0.05mm 

· Silte 

Argila 

0.05.().002mm 
<0.002mm 

I 

........__ Porcentagem de areia 

~ ' ' 
Muito leve 

~TI&] 

Leve 

LJI] 
Moderadamente 

leve 

~ 
L..:_:_j mm 

.. 
Média 

Moderadamente 
pesada 

Pesada Muito pesada 

Fig. 5.6 - Classes texturais do solo. 

do e, na ausência destes, ao suborizonte mais próximo da conceituação 
do B ou ao. suprajacente do horizonte C. 

Caso a profundidade efetiva 111 tiver abrangido, total ou parcialme;,te, 
o horizonte C (Solos Aluviais, Regossolos, Vertissolos e Areias), aplicar
se-ão os critérios seguintes: 
- nos Solos Aluviais a estrutura da camada que abrange a profundidade 
50,5 em ou a mais profunda se o solo não atingir essa profundidade efetiva; 
- nos Regossolos, por definição solos jovens, conseqüentemente de ho
rizontização fraca, a estrutura do B, se é possível diferenciá-lo e estiver in
cluído na profundidade efetiva. Caso contrário, proceder-se-á como se fosse 
Aluvial; 
- nos Vertissolos, a última camada ou horizonte componente da profun
didade efetiva considerada; e 
- nos classificados como Areias (classificação brasileira), a camada que 
abrange os 50,5 em de profundidade. Neste caso especial considerar-se-á 
também como estrutura de grãos simples toda e qualquer estrutura des
crita como fraca, pequena granular. 

D) Capacidade de troca catiônica 

A capacidade de troca catiônica está intimamente relacionada com o com
portamento coloidal dos solos que é exercido por sua frações argila e hú
mus, da parte mineral e da orgânica respectivamente. 

A rigor, tem-se estabelecido que nem toda a fração argila é responsá
vel por esta propriedade, mas para efeitos práticos pode-se assim conside
rar. Esta simplificação, por outro lado, é meramente formulativa, pois não 
influi na sua quantificação analítica. 

Um problema de maior relevância advém do fato de se obterem resul
tados, às vezes, significativamente diferentes, segundo o método usado. 
Experiências neste sentido (Pearson & Adams, 1967, p.9 e segs.) têm de
monstrado que determinações efetuadas através de três métodos, nomes
mo solo, têni resultado em valores bastante discordantes. Assim, por exem
plo, as conseguidas através do método BaCI2 - Trietanolamina, solução 
regulada a pH 8,2, foram invariavelmente superiores aos obtidos pelo 

(1) Ver parágrafos pertinentes. 
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Fig. 5.7- Pesos dos grupos texturais e estruturais e valores adotados para as diferentes combinações. 

N H40Ac a pH 7. Já os resultados obtidos com a aplicação de soluções sa
linas não reguladas (KCI) variam de acordo com o pH do solo, isto é, são 
maiores ou menores segundo o solo tenha sofrido calagem ou não. 

Obviamente que também são obtidos resultados diferentes se há remo
ção prévia da matéria orgânica, pois seus colóides, como é sabido, apre
sentam capacidade de troca catiônica consideravelmente mais alta que qual
'quer colóide inorgânico. 

Assim sendo, dever-se-á verificar se todos os dados analíticos foram 
obtidos sob o mesmo método ou sob métodos equivalentes nos seus re
sultados. No entanto, freqüentemente, é conveniente aproveitar todos os 
resultados disponíveis. Neste caso é aconselhável o uso de fatores de ajuste 
para homogeneizar os resultados. 

Como já referido, o pH dos solos tem influência nos valores da capaci
dade de troca catiônic'a. No intuito de quantificar esta influência, têm-se 
feito medições em solos com teores de matéria orgânica de O, 7 a 15% ( Hel
ling et ali i, 1964apud Pearson & Adams, 1967) fazendo oscilar seu pH entre 
3 e 8. Os resultados variam de 3 a 6 miliequivalentes para os solos com me
nor capacidade e de 23 a 48 para os de maior, havendo incremento lento 
até o pH 5,5 e rápido a partir deste ponto até o pH 8. 
. As diferenças entre os solos são atribuídas tanto a variações no teor e 
tipo de matéria orgânica como a variações na mineralogia das argilas. O pro
blema parao ajuste de valores, quando estes forem obtidos a pH diferen
tes, é discriminar a parte atribuível à matéria orgânica da parte atribuível 
à fração inorgânica, para, a seguir, fazer os cálculos correspondentes se
gundo os teores destes componentes. Isto, naturalmente, pode ser reali
zado através da análise de alguns solos representativos, seguida da mani
pulação estatística de seus resultados, segundo métodos de correlação 
múltipla. 

No entanto, para efeitos práticos, poder-se-á considerar que as partes 
atribuídas às frações mencionadas dentro da amplitude de variação nor
mal do pH estão dadas pelas equações: 
Yc =-59+ 51x 
Ya = 30 + 4,4x · 
onde: 
Yc = capacidade de troca catiônica para cada 100 g de carbono orgânico 
Ya = capacidade de troca catiônica para cada 100 g de argila 
x = pH 

A tabela será aplicada diretamente para a média ponderada dos primeiros 
100 em de profundidade ou para a profundidade efetiva quando esta for 
inferior. 

No caso dos solos classificados como Areias é conveniente considerar 
os valores da capacidade de troca catiônica após correção para a matéria 
orgânica.lstopoderáserfeitodiminuindo 1,5mE para cada 1% de conteúdo 
de matéria orgânica. Esta recomendação é feita considerando que osso
los assim classificados na área tropical apresentam, sob condições natu
rais, conteúdos de matéria orgânica comparativamente altos que, sob cul
tivo, se esgotam rapidamente, a ponto de terem que ser abandonados se 

após um ou dois ciclos de culturas anuais não se seguir a implantação de 
uma cultura permanente adaptada a essas condições. Desta maneira, a con
sideração pura e simpl~s desses valores poderá induzir a atribuir a essas áreas 
uma capacidade que, na realidade, não é permanente. Contudo, em cada 
caso, um exame específico deste· problema poderá melhor definir se este 
procedimento é ou não o mais correto. Estas mesmas considerações são 
válidas para o caso dos solos Podzóis. 

O~ pesos adotados para a ponderação desta característica pedológica 
são os seguintes: 
- igual ou' menor a 2 miliequivalentes para cada 100 g de solo ........ 3 
- entre 2 e 4 miliequivalentes ................................................. 5 
- entre 4 e 8 miliequivalentes ............................ : .................... 6 
- entre 8 e 16,miliequivalentes ................................................ 8 
- maior que 16 miliequivalentes ......................... :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 

E) Bases trocáveis 

Refere-se à soma dos íons Ca + +, Mg + +, K + e Na+, expressos em rnilie
quivalentes para cada 100 g de solo. 

Do ponto de vista químico pode ser admitida como uma medida da fer
tilidade atual dos solos, pois é através do mecanismo de troca catiônica que 
se dá, em grande parte, a alimentação das plantas. A este respeito é con
veniente lembrar que, embora citados apenas quatro cátions, na verdade 
estão sujeitos a este processo outros elementos de não menos importância. 

Para estabelecer os diferentes graus de restrição, imputáveis a este fa
tor, tem-se admitido, arbitrariamente, que um valor de soma de bases tro
cáveis de 16 mE/100 g de solo seria o mínimo admissível para um solo ser 
considerado como de grau de restrição 001, se esta classificação depen
desse apenas deste fator. 

Como quase todos os perfis estão subdivididos em horizontes e subo
rizontes, cujas somas de bases trocáveis diferem entre si, obter-se-á, de pre
ferência, a média ponderada em relação às suas correspondentes espes
suras e a observação limitar-se-á aos horizontes A e B ou aos primeiros 100 
em de profundidade, quando esta for superior. 

Novamente os Regossolos, Vertissolos e solos Aluviais constituirão ex
ceções quando a profundidade efetiva abranger total ou parcialmente o ho
rizonte C que, sob estas circunstâncias, será considerado. 

lembre-se de que os horizontes extremamente salinos e/ou alcalinos in
terrompem a profundidade efetiva e que, de modo geral, são, por assim di
zer, casos especiais de riqueza de bases trocáveis. Por este motivo, depen
dendo da profundidade a. que estes tipos de horizontes estão presentes, 
reconhecem-se três situações que, com os respectivos pesos adotados na 
ponderação da característica em foco, são as seguintes: 

I. Solos sem horizontes extremamente salinos e/ ou alcalinos ao longo de 
todo perfil 

Menos de 2 mE/100 g de solo .............................................. 3 
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- De 2 a 4 mE/100 g de solo .................................................. 5 
- De 4 a 8 mE/100 g de solo .................................................. 6 
- De 8 a 16 mE/100 g de solo ................................................. 8 
- Mais de 16 mE/100 g de solo ................................................ 9 

11. Solos com horizontes salinos e/ou alcalinos após os primeiros 100 em 
de profundidade · 

- Menos de 2 mE/100 g de solo .............................................. 1 
- De 2 a 4 mE/100 g de solo .................................................. 2 
- De4a8mE/100solo ........................................................ 3 
- De 8 a 16 mE/100 g de solo . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . .. . . . .. .. .. .. .. . 5 
- Mais de 16 mE/100 g de solo ............................................... 6 

111. Solos com horizontes salinos e/ou alcalinos nos primeiros 100 em de 
profundidade 

- Menos de 2 mE/100 g de solo .............................................. 1 
- De 2 a 4 mE/100 g de solo .................................................. 2 
- De 4 a 8 niE/100 g de solo .................................................. 3 
- Mais de 8 mE/100 g de solo ................................................ 5 

f) Profundidade efetiva 

Entende-se por profundidade efetiva a profundidade até onde as raízes das 
plantas podem atingir. 

Como é facilmente compreensível, nem sempre toda a profundidade 
do solo pode ser considerada como efetiva. Na realidade, esta deveria ser 
determinada em cada caso, porém, considerando o tipo e a escala de tra
balho· a ser realizado, este rigor na exatidão é perfeitamente dispensável. 

Assim, em trabalhos de cunho regional, poder-se-á considerar como 
tal a abrangida pelos horizontes A e B. 

Este critério elimina sumariamente todo horizonte C. No entanto, da
das as características de algumas unidades de mapeamento dos estudos 
pedológícos básicos que são utilizados para a definição da capacidade de 
uso e alguns dos critérios empregados na sua elaboração, torna-se neces
sário tratar de forma especial alguns solos. 

Este é o caso; por exemplo, dos Aluviais, dos Regossolos, dos Vertis· 
solos e dos Salino-Alcalinos. 

Nos primeiros, todos ou quase todos os horizontes C podem e devem 
ser considerados como componentes da profundidade efetiva. 

Já no caso qos Regossolos e Vertissolos, é mister uma avaliação indi
vidualizada de cada perfil para definir se parte ou todo o horizonte C pode 
constituir a profundidade efetiva. 

Nos solos salinos e alcalinos, a profundidade efetiva considerar-se-á in
terrompida por qualquer horizonte com relação Na+ /T x 100 igual ou su
perior a 15 e/ ou condutividade elétrica superior a 24 milimhos/ em. Da mes
ma maneira todo horizonte "glei" totalmente desenvolvido também inter
rompe a profundidade sob consideração. ' 

Os pesos adotados, para cada uma das situações possíveis, são os 
seguintes: 
-nula .............................................................................. O 
- bolsões com afloramentos . .. . . . . . . . . .. . . . . .. . .. . . . . . . . . . . .. .. .. . . .. . .. . . . .. 2 
- menos de 30 em .. . .. . . . . .. .. . .. .. . .. .. . . . .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . .. 3 
- 30 a 60 em ...................................................................... 5 
- 60a90cm ...................................................................... 6 
- 90 a 120 em . . . . .. .. .. .. . . . . . . .. . . .. . . . . . . . .. . . . .. . .. . .. . .. . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . .. 8 
- mais de 120 em . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . . . .. .. . .. .. . .. . • . . . .. .. . . .. . .. . . . . . .. . .. . .. 9 

Gl Textura e estrutura do horizonte superficial 

Praticamente o afirmado com respeito à textura e estrutura do horizonte 
B (vide seção 5.1.1.4.3, alínea C) pode ser aplicado ao horizonte superficial. 

Naturalmente que, no caso especial de se apresentar um horizonte su
perficial orgânico, terá que se considerar se a tabela se ajusta ou não à si
tuação' específica e, em cada caso, adaptar-se-á a solução mais 
recomendável. 

Não se.trata apenas de definir se o percentual de matéria orgânica é ou 
não suficiente para caracterizar um horizonte orgânico. 

Dever-se-á considerar sua espessura e os possíveis efeitos das opera
ções normais do preparo do solo sobre ela. É também relevante inferir a qua
lidade da mesma, porém as manchas sob estas condições em um mapea
mento regional são tão pouco expressivas que qualquer preocupação a di-
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cional é preferível que seja canalizada a um exame do caso, pois as genera
lizações pouco contribuiriam para a análise do problema. 

No caso específico dos solos classificados como Litólicos, com hori
zonte A de textura areia, considerar-se-á como estrutura de grãos simples 
toda e qualquer estrutura descrita como fraca, pequena granular. 

A tabela de pesos a ser considerada é também a incluída para o hori
zonte B (Fig. 5.7). 

H! Matéria orgânica 

Considerar-se-á unicamente a percentagem do horizonte A1. Quando es
tiver subdividido, determinar-se-á a média ponderada de seus componentes. 

Normalmente este valor é calculado através dos percentuais de N ou 
C e faz parte dos resultados analíticos. A fim de se evitarem possíveis dis
torções com o emprego de um fator único, recomenda-se aplicar o critério 
seguinte: 
- quando a relação C/ N for superior a 15, multiplicar o valor de N por 20; 
- quando a relação C/ N estiver entre 9 e 15, multiplicar o valor de C por 
1,72 ou o valor de N por 20, indiferentemente; e, 
- quando a relação C/N for inferior a 9, multiplicar o valor de C por 1,72. 

Caso estiver ausente o horizonte A1 o critério será aplicado ao horizon
te superficial presente. 

Os pesos adotados na ponderação destas características são os 
seguintes: 
- menos de 1% . . . .. . . . . .. . .. . . .. . . . . . . . . . . . .. .. . . . . .. . .. . . .. .. . . .. . . .. .. . . . .. . . . 5 
-de 1 a 2% ....................................................................... 6 
- de 2 a 5% ....................................................................... 8 
- maisde5% ..................................................................... 9 

Em todos os·casos em que a relação C/N for superior a 20 é convenien
te diminuir os pesos citados em dois pontos. 

5.1.1.5. - Conceituação das classes, subclasses e séries do sistema 

Observe-se que a sistemática proposta agrupa todas as resultantes-de
interação, entes de capacidade considerados como indivisíveis, em um sem
número de unidades que, individualmente, comportam as que apresentam 
igual capacidade de influência sobre a produção e produtividade, quando 
submetidas ao mesmo sistema de manejo. 

Estas unidades são, por sua vez, agrupadas em séries que reúnem as 
· unidades que apresentam homogeneidade no que diz respeito ao grau de 

restrição dos fatores clima, relevo e solo, independente das características 
físico-químico-morfológicas que interferem na determinação de sua 
capacidade. 

Similarmente, as séries são agrupadas em subclasses e estas em clas
ses de acordo com o tipo geral e o grau da máxima restrição, 
respectivamente. 

Desta maneria, segundo os objetivos, recursos, tempo, dados e carto
grafia básica disponíveis, o estudo poderá ser realizado com maior ou me
nor profundidade. Obviamente, o grau de abstração de suas generalizações 
não será o mesmo e, correspondentemente, deverão ser aceitas com maiores 
ou menores restricões. 

Nos parágrafos' seguintes é oferecida a conceituação dos diferentes com
ponentes do sistema, com exceção das unidades, que, por seu grande nú
mero teoricamente possível, não são aqui incluídas. 

5.1.1.5.1 - Classe Plenater 

As resultantes-de-interação pertencentes a esta classe encontram-se, do 
ponto de vista climatológico, em áreas onde o atendimento efetivo da de
manda hídrica atinge mais de 85% do valor total, expresso o primeiro pela 
média geométrica de sua precipitação pluvial e de sua evapotranspíração 
real e o segundo por sua evapotranspiração potencial. Adicionalmente, con
tam com um período de crescimento vegetativo ininterrupto de mais de 210 
dias, considerando um tempo de recorrência de cinco anos. 

Normalmente, fazem parte de superfícies estruturais tabulares, terra
ços e patamares, embora também sejam comuns sobre superfícies de acu
mulação fluviais e lacustres e, ainda, sobre formas erosivas tabulares e no 
topo de algumas formas convexas. 

Por definição, são planos com declividade sempre inferior a 5o/o. 
Seus solos apresentam algumas variações que são a base dos critérios 

usados para sua subdivisão em unidades. No entanto, pode-se caracterizá
los, em termos modais, da seguinte maneira: 



- não são salinos (condutividade elétrica sempre inferior a 4 mmhos/ em) 
nem alcalinos ao longo de todo o perfil; 
- têm boa capacidade de retenção de umidade, com boa a moderadamente 
boa drenagem, refletindo-se nas cores de seus solos que são uniformes ou 
apenas mosqueadas na parte inferior do perfil; 
- o horizonte iluvial, bem como a camada superficial, apresenta texturas 
médias e, correspondentemente, suas estruturas são granulares ou em blo
cos subangulares; 
- tanto sua fertilidade atual como a potencial, considerando a soma de 
bases trocáveis e a capacidade total de troca catiônica, como medida des
sas características, são altas. Com efeito, ambas são sempre superiores a 
16 mE/ 100 g de solo. Contribui também para esta situação o alto conteúdo 
de matéria orgânica que atinge níveis superiores a 5% com relação carbo
no/ nitrogênio inferior a 20; e, 
- por outro lado, a profundidade efetiva é, freqüentemente, superior a 
120 em, contribuindo, ainda mais, com a fertilidade natural, principalmen
te por sua influência na capacidade de retenção de umidade. 

As variações em torno da descrição moda I que, como já afirmado, ca
racterizam as diferentes unidades incluem: período de crescimento vege
tativo reduzido até 180 dias; condutividade elétrica de até 8 mmhos/ em; 
drenagem acentuada; texturas moderadamente pesadas ou moderadamen
te leves e suas correspondentes estruturas; capacidade de troca e soma 
de bases de até 12 mE/100g desolo; matéria orgânica superiora 1% e pro
fundidade efetiva não inferior a 60 em. 

A) Subclasse e série na Classe Plenater 

Por definição, as subclasses agrupam, dentro de uma classe, todos os ele
mentos de interação que apresentam o mesmo tipo geral de condicionan
te dominante. 

A Classe Plenater, também por definição, exclui restrições que sejam 
suficientemente significativas a ponto de poderem ser reconhecidas sub
classes. Conseqüentemente, não existem agrupamentos diferentes a este 
nível. 

Por outro lado, sendo a série uma categoria onde todos os três tipos ge
rais de condicionantes são homogêneos e excluindo a Classe Plenater qual
quer diferenciação ao nível de subclasse, só é possível a existência de uma 
série onde todos os seus tipos gerais de condicionantes se apresentam em 
um nível praticamente não restritivo. Esta série toma a denominação de Ple
nater 111 e corresponde, em sua definição, ao conceito central de sua classe. 

5.1.1.5.2- Classe L.avoter 

Climatologicamente, apresenta-se em áreas onde a média geométrica da 
precipitação pluvial e da evapotranspiração real representa não menos de 
70% de sua correspondente evapotranspiração potencial e, adicionalmente, 
conta com um período de crescimento vegetativo ininterrupto de pelo menos 
180 dias, com um tempo de recorrência de 5 anos. 

No entanto, consideram-se, também, como pertencentes a esta clas
se, as áreas cuja média é superior a 115%. Neste caso, porém, constituem 
uma variação diferenciada a nível de uma subclasse especial, como expli
citado na alínea A desta mesma seção. 

Normalmente faz parte do mesmo tipo de unidades geomorfológicas 
da classe anterior, porém com declividades de até 15%. E, conseqüente
mente, plenamente mecanizável. 

Como em todas as outras classes, suas resultantes-de-interação apre
sentam variações pedológicas, porém sempre com expressão média de suas 
características físicas, químicas e morfológicas dentro da amplitude deva
riação admissível para a classe, isto é, índice pedológico entre 7,0 e 8,5. 

No entanto, em seu conceito central, seus solos podem ser caracteri
zados assim: apresentam ligeira ou nenhuma salinidade; são modera men
te ou bem drenados; com combinações de texturas moderadamente leves 
a moderadamente pesadas, com estrutura granular, grumosa e em blocos 
angulares e subangulares; por outro lado, o conteúdo de bases trocáveis 
bem como sua capacidade total de troca catiônica são superiores a 12 
mE/100 g de solo, sendo ainda considerades de boa fertilidade, mesmo 
situando-se na parte inferior dessa faixa; são também moderadamente pro
fundos a profundos, com mais de 90 em de profundidade efetiva; e seu con
teúdo de matéria orgânica é superior a 2%. 

O conceito central acima descrito, como já manifestado, comportava
riações que, dentro das diferentes combinações dos tipos gerais de limita
ção (clima, relevo, solo), isto é, dentro de cada série, servem de critério pa
ra a identificação das unidades. Estas variações incluem: período de cres-

cimento vegetativo reduzido até 150 dias; salinidade moderada; drenagem 
acentuada; texturas de moderadamente leves a moderadamente pesadas 
(e até pesadas no horizonte "8") combinadas com estruturas que vão de 
granular até colunarmoderada; capacidade de troca catiônica e soma de 
bases reduzidas até 8 mE/100 g de solo; profundidade efetiva de até 60 em 
e matéria orgânica inferior a 1%. 

Ocasionalmente podem registrar-se valores inferiores aos anotados, po
rém são aceitos com muita reserva e, naturalmente, quando compensados 
por outras características que possibilitem o comportamento médio a de' 
quado à classe. 

A) Subclasses e séries na Classe L.avoter 

Respeitando os limites impostos para a conceituação da classe, é possível 
diferenciar nas resultantes-de-interação da Classe L.avoter sete agrupamen
tos ao nível de subclasse, segundo o tipo geral ou tipos gerais de condicio
nantes dominantes: L.avoter-por-clima, L.avoter-por-relevo, L.avoter-por-solo, 
L.avoter-por-clima I relevo, L.avoter-por-clima I solo, L.avoter-por-relevo I so
lo e L.avoter-por-clima/relevo/solo. 

Note-se que as-quatro subclasses que consideram a condicionante cli
ma englobam os componentes da classe que apresentam índice agrocli
mático superior a 70 e inferior a 85, independente das condições de relevo 
e solo. São, conseqüentemente, definidas em termos de deficiência de umi
dade em relação à disponibilidade teoricamente ótima para o desenvolvi
mento das plantas em geral. Há casos, porém, em que o mesmo-grau de 
restrição dá-se por excesso do fator em consideração, apresentando, as
sim, condições muito peculiares e, por isto, reconhece-se também a varia
ção L.avoter-por-clima e correlatas, extensíveis a todas as suas respectivas 
séries e unidades, quando o índice agroclimático é superior a 115. 

Sendo série o conjunto que, além de apresentar a homogeneidade exi
gida por suas respectivas classes e subclasses, se mostra também homo
gêneo no que concerne ao grau de restrição de seus três tipos gerais, são 
possíveis sete séries na Classe L.avoter, pertencendo uma a cada subclas
se, conforme relação apresentada na Tabela 5.VIII. 

TABELA 5. VIII 
Subclasses e séries na Classe Lavoter 

Subclasses 

Lavoter-por-clima 
Lavoter-por-relevo 
Lavoter-por-solo 
Lavoter-por -c I i ma I relevo 
La vote r -por-clima I solo 
Lavoter-por-relevo I solo 
Lavoter -por -clima I relevo I solo 

5.1.1.5.3 - Classe Agriter 

Séries 

211 
121 
112 
221 
212 
122 
222 

Climatologicamente, encontra-se em áreas onde a média geométrica da pre
cipitação pluvial e da evapotranspiração real representa não menos de 55% 
de sua correspondente evapotranspiração potencial e, adicionalmente, conta 
com um período de crescimento vegetativo ininterrupto de pelo menos 150 
dias, considerando um tempo de recorrência de cinco anos. 

Do ponto de vista geomorfológico, pode fazer parte de todas as formas 
estruturais, das unidades tabulares e convexas, das formas erosivas e dos 
terraços fluviais ou lacustres das formas de acumulação, porém, em todos 
os casos, quando as declividades são inferiores a 25%. Assim sendo, é me
canizável, embora nos casos extremos as máquinas trabalhem com certa 
dificuldade. 

Pedologicamente, as resultantes-de-interação da Classe Agriter têm ca
racterísticas físico-químico-morfológicas tais que a média geométrica de 
seus pesos, de acordo com a metodologia proposta, seja superior a 5,5. 

Seus solos são, conseqüentemente, variados. Em termos de conceitua
ção moda I podem ser descritos da maneira seguinte: não salinos a mode
radamente salinos, condutividade elétrica de até 8 milimhos/ em; drena
gem de ligeiramente lenta a acentuadamente rápida; textura de modera
damente leve até pesada, combinada com estrutura em blocos, prismáti
ca ou coluna r moderada e granular; apresentam capacidade de troca ca
tiônica, bem como soma de bases trocáveis, superior a 8 miliequivalentes 
para cada 100 g de solo, denotando, com isto, regular a boa fertilidade po
tencial e atual; são moderadamente profundos a profundos, conteúdos de 
matéria orgânica normalmente superiores a 1%. 
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Variações, para menos, dos valores retrodescritos podem ser aceitas 
desde que devidamente compensadas, de forma a manter a capacidade 
dentro dos limites estabelecidos para a classe. 

A) Subclasses e séries na Classe Agriter 

Reconhecem-se sete subclasses: Agriter-por-clima, Agriter-por-relevo, 
Agriter-por-solo, Agriter-por-clima I relevo, Agriter-por-clima/ solo, Agriter
por-relevo/solo e Agriter-por-clima/relevo/solo. 

A combinação dos três tipos gerais de condicionantes, clima, relevo, 
solo, com seus respectivos graus de restrição possíveis a este nível, deter
mina a ocorrência das 19 séries relacionadas na Tabela 5.1X. 

TABELA 5.1X 
Subclasses e séries na Classe Agriter 

Subclasses Séries 

Agriter-por-clima 311 312 
321 322 

Agriter-por-relevo 
131 132 
231 232 

Agriter-por-solo 113 123 
213 223 

Agriter-por-clima I relevo 331 332 

Agriter-por-clima/solo 313 323 

Ag riter-por-relevo/ solo 133 233 

Agriter-por-clima/relevo/solo 333 

5.1.1.5.4- Classe Mesater 

Do ponto de vista climático, os componentes desta classe se encontram 
em áreas onde a média geométrica da precipitação pluvial e da evapotrans
piração real representa não menos de 40% do valor de sua corresponden
te evapotranspiração potencial e, adicionalmente, contam com um perío
do de crescimento vegetativo ininterrupto de pelo menos 120 dias, consi
derando um tempo de recorrência de 5 anos. 

Geomorfologicamente, fazem parte das unidades tabular, terraço e pa
tamar das formas estruturais e das tabulares, convexas e agudas das for
mas erosivas, porém restritas aos lugares onde a declividade é inferior a 40%. 

Suas características pedológicas são de tal natureza que seu correspon
dente índice, obtido segundo os critérios estabelecidos na metodologia, 
é igual ou superior a 4,0. 

Modalmente, seus atributos físicos, químicos e morfológicos variam na 
amplitude seguinte: não salinos a acentuadamente salinos; drenagem de 
acentuadamente lenta a acentuadamente rápida; todas as texturas, com 
exceção das muito leves, e praticamente todas as estruturas; tanto a ca
pacidade de troca catiônica como a soma de bases trocáveis superiores a 
4 miliequivalentes para cada 100 g de solo e profundidade efetiva não infe
rior a 30 em. 

A) Subclasses e séries na Classe Mesater 

Como todas as outras classes, exceto a Plenater, esta também admite se
te subclasses, segundo o tipo de condicionante dominante presente: 
Mesater-por-clima, Mesater-por-relevo, Mesater-por-solo, Mesater-por
clima I relevo, Mesater-por-clima I solo, Mesater-por-relevo/ solo e Mesater
por-clima I relevo I solo. 

A Tabela 5.X mostra suas 37 séries, distribuídas s~gundo suas respec
tivas subclasses. 

5.1.1.5.5 - Classe Agroster 

Os componentes desta classe encontram-se sob clima onde a relação per
centual entre o atendimento efetivo, expresso pela média geométrica en
tre a precipitação pluvial e a eva.potranspiração real, e a demanda hídrica 
ideal, expressa pela evapotranspiração potencial, é pelo menos de 25% e, 
adicionalmente, contam com um período de crescimento vegetativo inin
terrupto de, no mínimo, 90 dias, considerando um tempo de recorrência 
de 5anos. ' 

Geomorfologicamente, fazem parte das mesmas unidades da classe an
terior, porém com declividades de até 55%, além das planícies inundáveis 
desde que respeitado o condicionamento do período vegetativo. 
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TABELA 5.X 
Subclasses e séries na Classe Mesater 

Subclasses Sér·1es 

411 412 413 
Mesater-por-clima 421 422 423 

431 432 433 

141 142 143 
Mesater-por-relevo 241 242 243 

341 342 343 

114 124 134 
Mesater-por-solo 214 224 234 

314 324 334 

Mesater-por-clima/relevo 441 442 443 

Mesater-por-clima/so\o 414 424 434 

Mesater-por-relevo/solo 144 244 344 

Mesater -por -clima I relevo I solo 444 

O índice pedológico de seus componentes é igual ou superior a 2,5e, 
assim, inclui uma ampla variedade de solos que apresentam, moda I men
te, as características seguintes: condutividade elétrica de até 16 milim
hos/ em podendo, desta maneira, ser até fortemente salinos; drenagem de 
acentuadamente lenta a fortemente rápida; quaisquer textura e estrutura, 
devendo, porém, serem feitas restrições à maciça e à laminar; capacidade 
total de troca catiônica, soma de bases trocáveis e conteúdo de matéri9 
orgânica praticamente não restritivos e, finalmente, qualquer profundida
de, desde que esta não possa ser definida como nula ou como de bolsões 
com afloramentos freqüentes. 

A) Subclasses e séries na Classe Agroster 

De acordo com a natureza do tipo geral de condicionante mais restritivo 
são diferenciadas sete subclasses: Agroster-por-clima, Agroster-por-relevo, 
Ag roster-por-solo, Agroster-por-clima I relevo, Agroster-por-clima I solo, 
Agroster-por-relevo/ solo e Agroster-por-clima/ relevo/ solo. 

Do total das séries da classe, 16 pertencem à Subclasse Agroster-por
clima, 16 à Agroster-por-relevo, 16 à Agroster-por-solo, 4 à Agroster-por
clima/relevo, 4 à Agroster-por-clima/solo, 4 à Agroster-por-relevo/solo e 
1 à Agroster-po.r-clima/relevo/solo, conforme a Tabela 5.XI. 

TABELA 5.XI 
Subclasses e séries na Classe Agroster 

Subclasses Séries 

511 512 513 514 
521 522 523 524 

Agroster-por-clima 531 532 533 534 
541 542 543 544 

151 152 153 154 

Agroster-por-relevo 
251 252 253 254 
351 352 353 354 
451 452 453 454 

115 125 135 145 

Agroster-por-solo 
215 225 235 245 
315 325 335 345 
415 425 435 445 

Agroster-por-clima/relevo 551 552 553 554 

·Agroster-por-c\ima/solo 515 525 535 545 

Agroster-por-relevolsolo 155 255 355 455 

Agroster-por-clima/relevo/solo 555 

5.1.1.5.6 - Classe Silvater 

Climatologicamente, pode se apresentar sob, praticamente, qualquer tipo 
de clima, incluindo a faixa onde a média geométrica da precipitação plu
vial com a evapotranspiração real representa menos de 25% de sua corres
pondente evapotranspiração potencial e as áreas onde o período de cres
cimento vegetativo ininterrupto é inferior a 80 dias, com tempo de recor
rência de cinco anos. 

Da mesma maneira, do ponto de vista geomorfológico, suas unidades 
e respectivas amplitudes de declividades dentre as que podem se apresen
tar são muito variáveis, embora sejam típicas as formas agudas com decli
vidade superiores a 55%, quando fazem parte de uma subclasse especial, 
como ver-se-á posteriormente. 

Também, pedologicamente, as características físico-químico
morfológicas são as mais variadas, de forma que seu correspondente índi-



ce pode ocupar qualquer lugar da amplitude de variação estabelecida me
todologicamente, embora esta afirmativa seja meramente conceitual pois, 
na prática, são extremamente improváveis solos de ótima qualidade sob 
climas e relevos extremamente limitativos. 

A) Subclasses e séries na Classe Silvater 

Como em todas as outras classes, exceto a Plenater, também nesta são re
conhecidas sete subclasses: Silvater-por-clima, Silvater-por-relevo, Silvater
por-solo, Silvater-por-clima I relevo, Silvater-por-clima I solo, Silvater-por
relevo/ solo, Silvater-por-clima/ relevo/ solo. 

As séries nesta classe, distribuídas de acordo com as subclasses a que 
pertencem, estão incluídas na Tabela 5.XII. 

Destaque-se que as séries correspondentes à Subclasse Silvater-por
clima são improváveis no âmbito do território nacional. 

TAI;lELA 5.XII 
Subcfasses e séries na Classe Silvater 

Subclasses Séries 

611 612 613 614 615 
621 622 623 624 625 

Silvater-por-clima 631 632 633 634 635 
641 642 643 644 645 
651 652 653 654 655 

161 162 163 164 165 
261 262 263 264 265 

Silvater-por-relevo 361 362 363 364 365 
461 462 463 464 465 
561 562 563 564 565 

116 126 136 146 156 
216 226 236 246 256 

Silvater-por-solo 316 326 336 346 356 
416 426 436 446 456 
516 526 536 546 556 

Silvater-por-clima/relevo 661 662 663 664 665 

Silvater-por-clima/ solo 616 626 636 646 656 

Si/vater-por-relevolso/o 166 266 366 466 566 

Silvater-pbr-clima I relevo I solo 666 

5.1.2- LEVANTAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DA CAPACIDADE DE USO 
DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 

A Folha SH.22 Porto Alegre e parte das Folhas SH.21 Uruguaiana e Sl.22 
Lagoa Mirim abrangem a parte sudeste do Estado de Santa Catarina, ao 
sul do paralelo 28°S, e o Estado do Rio Grande do Sul, excluindo sua por
ção ao norte do mencionado paralelo. 

A área em estudo possui 255.420 km2 de terras emersas e 15.650 km2 
de águas internas, perfazendo um total de 271.070 km2. 

O levantamento e mapeamento da Capacidade de Uso dos Recursos 
Naturais Renováveis, embora apresentado a nível generalizado na escala 
1:1.000.000, realça uma série de regiões distintas pela aptidão e natureza. 

Utilizando a metodologia proposta, identificaram-se cinco classes, di
vididas em 14 subclasses, 54 séries e 154 unidades, totalizando cartografi
camente 870 manchas mapeadas. Das seis classes propostas, apenas uma, 
a Classe Plenater, não foi mapeada, por não terem sido detectadas 
resultantes-de-interação com o grau necessário para definir a referida classe 
(Tab. 5.XIII). 

Observando a Figura 5.8 e a Tabela 5.XIII verifica-se a dominância da 
Classe Agriter em 59,0% do espaço analisado, seguida da Classe Mesa ter 
com 17,3% e da Classe Lavoter com 12,5%. As duas outras classes ma
peadas (Agroster e Silvater) possuem percentagens bem menos significa
tivas. Pode-se, também, observar a distribuição dos níveis hierárquicos e 
verificar que na Classe Agriter ocorreu dominância em número de unida
des e manchas e que na sua Subclasse Agriter-por-solo apresenta-se a maior 
variedade de unidades com limitações pedológicas diferenciadas, bem como 
o maior número de manchas mapeadas. Isso possibilita deduzir que o solo 
foi o elemento mais determinante no mapeamento da capacidade natural. 

Com refêrencia ao clima, os autores da seção 5.3- Climatologia opta
ram em determinar a evapotranspiração potencial pelo método Penman. 
Como para seu cálculo são requeridos dados meteorológicos não obser
vados no Brasil com a densidade necessária, utilizaram o trabalho de Oli
veira, Mota e Silva (1978) onde são apresentadas equações de regressão 
que permitem estimar a evapotranspiração potencial ( Penman) em função 
de fatores geográficos como altitude, latitude e distância mínima ao ocea-

TABELA 5.XIII 
Níveis hierárquicos da Folha SH.22 Porto Alegre e parte das Folhas SH.21 Uruguaia na 

e 51.22 Lagoa Mirim 

Número de Número de Número Total 
Classes Subclasses tie manchas séries unidades 

km2 no mapa o/o 

Por-solo 1 5 85 

Lavo ter 
Por-clima/solo 1 2 3 31.934 12,5 
Por-relevo/solo 1 6 52 
Por-clima/ relevo/ solo 2 2 15 

Por-relevo 3 6 33 
Agriter Por-solo 8 42 343 150.587 59.0 

Por-relevo/solo 4 15 57 

Por-relevo 7 21 62 
Mesa ter Por,solo 7 19 106 44.140 17.3 

Por-relevo/ solo 2 3 10 

Agroster Por-relevo 8 17 35 13.334 5.2 
Por-solo 2 4 24 

Silva ter Por-relevo 7 11 28 15.425 6.0 Por-solo 1 1 17 

255.420 100.0 

no Atlântico, para qualquer estação pluviométrica encontrada na área pes
quisada. No caso específico da Região Sul, os autores não encontraram 
significância na correlação entre o fator altitude e a EP, portanto aquele deixa 
de figurar nas equações contidas na Tabela 5.XIV. 

A área em estudo, no tocante ao atendimento hídrico, é considerada 
como ideal à maioria das plantas, ocorrendo predominância de grau 100, 
cujos índices agroclimáticos se encontram no intervalo de 85 a 115%. Na· 
Tabela 5.XV observa-se que a maioria das estações possui deficiência hí
drica nos meses de verão (em função das temperaturas mais altas no pe
ríodo) e um excedente hídrico nos meses de temperatura mais baixa. Con
tudo, estas características, constatadas pelos dados climáticos, não impe
dem o crescimento vegetativo da maioria das plantas já que o déficit diz 
respeito às diferenças existentes entre as quantidades consideradas ideais 
e suas respectivas ofertas reais e os excessos são facilmente eliminados, 
via drenagem superficial, com exceção, naturalmente, dos poucos luga
res onde as características geomorfológicas criam condições para o enchar
camento dos solos. No entanto, cabe não subestimar os efeitos ambien
tais que o excesso provoca, criando condições favoráveis ao desenvolvi
mento de microrganismos que afetam patologicamente as plantas, co
mo é o caso dos fungos do gênero Puccinia em relação ao trigo. Este efeito 
é particularmente acentuado nas áreas mapeadas com grau 200 por excesso, 
onde os índices agroclimáticos são maiores que 115%, o que significa, teo
ricamente, excesso de umidade para a necessidade hídrica da maioria das 
plantas. Neste caso, na designação numérica utilizada para identificar o con
junto de resultantes-de-interação, o dígito correspondente à condicionante 
clima recebe um sinal ( *). Desta forma diferencia-se o grau 200 por exces
so ( > 115%) do grau 200 (70-85%). Este último grau para a condicionan
te clima não ocorre no presente estudo. Pelos dados climáticos das esta
ções relacionadas na Tabela 5.XVI, constata-se que nas áreas de grau 200 
por excesso não ocorre deficiência hídrica em nenhum dos meses e que 
a quantidade de excesso hídrico varia em cada estação. 

Maiores informações sobre o clima são encontradas na seção 5.3 - Cli
matologia, onde este elemento é considerado ao nível de mesoclima. 

Com relação às declividades do terreno, foram identificados todos os 
graus estabelecidos pela metodologia, desde as áreas plenamente meca
nizáveis até aquelas onde a declividade ultrapassa 55%, restringindo a ca
pacidade natural à silvicultura e à preservação da vida silvestre (Est. 5.1 A). 

Deste ponto de vista ocorre um predomínio das áreas plenamente me
canizáveis, que atingem 71,5% das terras, cabendo 17,3% às suscetíveis 
de serem trabalhadas com implementas de tração animal e os 11,2% res
tantes podem, conforme a declividade, impossibilitar até o uso da força 
humana. 

Os solos apresentam-se muito deversificados, todos contendo no mí
nimo uma restrição. Ocorrem desde os muito argilosos até arenosos e des
de os muito rasos até os muito profundos. 

Utilizou-se como carta de solos básica a elaborada pela Divisão de Pe
dologia (vide mapa anexo). Como as unidades de mapeamento, em sua 
grande maioria, são constituídas por associações de solos, analisou-se o 
componente dominante para determinar o grau de restrição e as caracte
rísticas pedológicas mais limitativas ao uso agrícola dos solos. 

Examinaram-se 480 perfis de solos provenientes de nove fontes e des
tes selecionaram-se 215 que por suas características morfológicas, físicas 
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Fig. 5.8- Mapa das classes de capacidade de uso da Folha SH.22 Porto Alegre e parte das Folhas SH.21 Uruguaiana e 51.22 Lagoa Mirim. 

TABELA 5.XIV 
Equações de regressão para o cálculo das médias mensais e anuais da 

evapotranspiração potencial na Região Sul 

Períodos 

Jane1ro 
Fevereiro 
Março 
Abril 
Maio 
Junho 
Julho 
Agosto 
Setembro 
Outubro 
Novembro 
Dezembro 
Ano 

Equação de regressão 

Y ~ -142.2657 + O, 1643 X2 + 0,0590 X3 
Y ~ · 94,7953 + O, 1206 X2 + 0,0495 X3 
Y ~ 12,4742 + 0,0521 X2 + 0,0280 X3 
Y ~ 72,1405 + 0,0103 X3 
Y ~ 75,1953 - 0,0141 X2 
Y ~ 61,0416 - 0,0137 X2 
Y ~ 72,2312 0,0171 X2 
Y ~ 55,5784 + 0,0220 X3 
Y ~ 74,3914 + 0,0196 X3 
Y ~ 32,2086 + 0,0387 X2 + 0,0321 X3 
Y ~ - 72,7987 + O, 1147 X2 + 0,0471 X3 
Y ~ -124,0923 + 0,1554 X2 + 0,0582 X3 
Y = 72,8317 + 0,5637 X2 + 0,3515 X3 

Y = evapotranspiração potencial estimada em mm. X1 == altitude em m. X2 == latitude em minu~ 
tos. X3 = distância mínima ao Oceano Atlântico em km. 
Fonte: 01\veira, Mota e Silva I 1978). 

e químicas representavam melhor o conceito da unidade taxonômica 
mapeada. 

A Tabela 5.XVII relaciona os perfis selecionados e que foram utilizados 
para determinar o grau de restrição do solo e as características pedológi
cas mais limitativas das unidades do Mapa de Capacidade de Uso dos Re
cursos Naturais Renováveis. A localização destes perfis encontra-se na Fi
gura 5.9. 

Além dos graus de restrição correspondentes aos dígitos, também fo
ram mapeadas áreas por excesso de concreções e/ ou cascalhos e/ ou pe-
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dregosidade em seus solos { Fig. 5.10). Estas áreas não apresentam, em sua 
totalidade, impedimentos à mecanização, porém necessitam de tratamento 
adequado, levando-se em consideração a quantidade, o tamanho e a dis
tribuição desses elementos no perfil pedológico. Maiores detalhes sobre 
este item incluem-se nas classes onde as séries que possuem excesso de 
concreções e/ ou cascalhos e/ ou pedregosidade são analisadas. Todas essas 
séries recebem após o dígito correspondente à condicionante solo um sím
bolo ( 0

). 

Em linhas gerais, os solos apresentam-se, em sua maioria, com mode
rada limitação quanto à fertilidade natural. São solos pobres em nutrien
tes disponíveis e com teores absolutos e relativos muito altos de alumínio 
trocável. Torna-se indispensável a correção da fertílidade e acidez desses 
solos. Geralmente apresentam também deficiências em matéria orgânica 
e fósforo. 

Os melhores solos ocorrem em relevo plano, situando-se nas várzeas 
ao longo de alguns cursos de água, mas que estão sujeitos a inundações 
ocasionais e apresentam ligeiras limitações pela drenagem. 

Pelo exposto, conclui-se que mesmos os solos férteis podem ter sua uti
lização limitada por fatores como: drenagem, pedregosidade, profundida
de ou declividade. 

Portanto, cada unidade de capacidade mapeada requer tratamento es
pecífico de acordo com suas necessidades, características, propriedades 
e ambiente em que está inserida. Por outro lado, tem-se que considerarfa
tores inerentes aos cultivos no que diz respeito ao meio externo e edáfico 
mais propício ao desenvolvimento dos mesmos. 



TABELA 5.XV 
Estações e parâmetros climáticos representativos das séries com grau de restriçiio 100 

Pluvio-
Tempe-

Evapotrans-
Deficiência Excedente lndice metria 

ratura 
piração 

Alti-
Longi- Lati-

agrocli- total 
média Estações Municfpio I Estado tu de 

tu de tu de 
mático média anual Poten-

Real Total Distribuição Total Distribuição lm} 1%} anual 
I"Cl 

cial (mm} (mm} anual (meses) (mm} anual (meses) (mm} lmml 

Alegrete Alegrete IAS} 117 55"46' 29"47' 110 1.552 18,6 1.238 1.199 39 Jan..fev. 353 Maio-out. 
Araranguá Araranguã (SC} 21 49"29' 28"56' 104 1.178 18,9 1.068 1.049 19 Jan. 129 Ag.-out. 
Armazém Capivari Armazém (SC} 21 48"59' 29"16' 110 1.268 19,8 1.049 1.049 o - 219 Março-out. 
Arroio Grande Arroio Grande IAS} 25 53"05' 32"14' 91 1.190 16.4 t.207 1.012 195 Dez.-abr. 178 Jul.-set. 
Bagé Bagé IAS} 214 54"05' 31"19' 98 1.353 t7,7 1.218 1.059 159 Dez.-março 294 Jun.-out. 
Barra do Rio Grande Rio Grande (RS} 5 52"06'. 32"02' 90 1.159 18,1 1.179 968 211 Dez.-março 191 Jun.-set. 
Barro Vermelho Cachoeira do Sul IAS} 190 53"11' 30"10' 102 1.344 18,4 1.186 1.095 91 Oez.-março 249 Jun.-out. 
Caçapava do Sul Caçapava do Sul (RS} 450 53"29' 30"30' 114 1.613 16,8 1.191 1.142 49 Jan.-fev. 471 Maio-out. 
Cacequi Cacequi IAS} 100 54"49' 29"54' 105 1.431 19,2 1.216 1.137 79 DezAev. 294 Jun.-out. 
Cachoeira do Sul Cachoeira do Sul (RS) 68 52"52' 30"01' 102 1.351 19,2 1.179 1.076 103 Jan.-março 275 Jun.-out. 
Cachoeira Santa Cecilia ltaqui (RS} 100 55"28' 29"12' 106 1.433 19,6 1.224 1.177 47 Jan.-fev. 256 Jun.-out. 
Camaquã Camaquã IAS} 40 51"48' 30"50' 103 1.320 18,1 1.164 1.085 79 Dez.-fev. 235 Jun.-out. 
Cambará do Sul Cambarã do Sul IAS} 1.000 50"08' 29"02' 112 1.370 15,4 1.086 1.086 o - 264 Jun.-out. 
Camisas Cambará do Sul IR SI 920 50"10' 29"06' 114 1.424 15,1 }.087 1.087 o - 337 Maio-out. 
Canguçu Canguçu IAS} 120 52"40' 31"23' 99 1.293 17,8 1.164 1.063 121 Dez.-fev. 230 Jun.-out. 
Capivarita Rio Pardo IR SI 100 52"19' 30"20' 104 1.379 18,8 1.170 1.076 94 Jan.-março 303 Jun.-out. 
Cerro do Ouro São Gabriel IAS} 180 54"10' 30"34' 102 1.362 18,0 1.209 1.118 91 Jan.-fev. 244 Jul.-out. 
Dom Pedrito Dom Pedrito IAS} 130 54"40' 30"59' 97 1.321 17,9 1.228 1.081 147 Dez.-março 240 Jun.-out. 
Dona Francisca Dona Francisca (RS) 100 53"21' 29"37' 105 1.384 19,2 1.164 1.111 73 Jan.-fev. 273 Jun.-out. 
Encantado Encantado IAS} 348 51"52' 29"14' 113 1.439 18,3 1.135 1.135 o - 304 Jun.-out. 
Encruzilhada do Sul Encruzilhada do Sul IAS} 420 52"31' 30"32' 108 1.483 16,5 1.174 1.089 85 Oez.-março 394 Maio-out. 
Erva I Erval IAS} 300 53"24' 32"01' 108 1.478 16,5 1.212 1.169 43 Jan.-fev. 309 Jun.-out. 
Formigueiro Formigueiro (AS) 110 53'30' 30"00' 107 1.431 19,0 1.188 1.123 65 Jan.-fev. 308 Jun.-out. 
Garruchas São Borja IRS'I 90 55"38' 29"10' 112 1.514 20,3 l.216 1.216 o - 298 Maio-out. 
Granja Dona Claudina Rio Grande IAS} 4 52"36' 32"23' 93 1.217 17,6 1.194 1.009 185 Dez.-fev. 208 Jul.-set. 
Granja Santa Maria Rio Grande IAS} 3 52"36' 32"38' 95 1.263 17,6 1.202 1.035 167 Dez.-abr. 229 Jul.-set. 
Grão Pará Grão Parã ISCl 90 49"13' 28"11' 115 1.387 19,3 1.051 1.051 o - 336 Fev.-out. 
ltaqui ltaqui (RS} 76 56"33' 29"07' 100 1.375 19,6 1.249 1.141 108 Dez.-fev. 234 Jun.-out. 
Jaguarão Jaguarão IRS} 11 53"23' 32"33' 90 1.334 17,4 1.225 1.037 188 Dez.-fev. 297 Jun.-out. 
Jaguari Jaguari IAS} 200 54"42' 29"30' 115 1.592 18,7 1.209 1.209 o - 383 Maio-out. 
Júlio de Castilhos Júlio de Castilhos IAS} 514 53"40' 29"13' 111 1.460 17,5 1.185 1.168 19 Fev. 294 Jun.-out. 
Lagoa dos Barros Santo Antônio IAS} 10 50"31' 29"52' 107 1.314 18,9 1.108 1.073 35 Jan.-março 241 Jun.-out. 
Laguna Laguna ISCl 31 48"47' 28"29' 109 1.259 19,6 1.049 1.047 2 Jan. 212 Jun.-out. 
Lajeado Lajeado IR SI 200 51 "56' 29"27' 113 1.448 18,7 1.145 1.145 o - 303 Jun.-out. 
Lajeado Grande São Francisco de Paula (RS) 900 50"37' 29"05' 111 1.342 15,4 L098 1.098 o - 244 Jun.-out. 
Lavras do Sul Lavras do Sul IAS} 300 53"53' 30"48' 101 1.364 17,1 1.206 1.084 122 Dez.-fev. 280 Jun.-out. 
Marques de Souza Lajeado IAS} 245 52"06' 29"20' 114 1.497 18,5 1.145 1.145 o - 352 Jun.-out. 
Mostardas Mostardas IAS} 2 50"58' 31"09' 88 1.095 18,5 1.147 941 206 Dez.-março 154 Jul.-set. 
Nova Bréscia Nova Bréscia (RS) 266 52"01' 29°13' 111 1.409 19,0 1.140 1.137 3 Jan.-fev. 272 Jun.-out. 
Passo da Garrafa Cambarã do Sul IAS} 950 50"07' 28"57' 112 1.366 15,1 1.086 1.086 o - 280 Jun.-out. 
Passo do Guarda Encruzilhada do Sul IAS} 60 52"27' 30"54' 97 1.252 18,5 1.177 1.041 138 Dez.-fev. 211 Jul.-set. 
Passo do Leão Uruguaiana IRSI 20 57"07' 30"07' 98 1.300 19,5 1.278 1.213 65 Jan. 87 Jun.-ag.;out. 
Passo do Marinheiro Encruzilhada do Sul IAS} 75 52"49' 30"54' 97 1.272 18,5 1.184 1.039 145 Dez.-fev. 233 Jun.-set. 
Passo do Mendonça São Lourenço do Sul IAS} 100 52"04' 31"00' 98 1.252 18,0 1.170 1.049 121 Oez.-fev. 203 Jun.-set. 
Passo do Ricardo Arroio Grande IAS} 13 52'39' 31"54' 97 1.288 17,5 1.193 1.041 152 Dez.-fev. 247 Jul.-set. 
Passo Major Zeferino Santo Ângelo (RS} 200 54"39' 28"44' 115 1.602 19,4 1.202 1.185 17 Fev. 417 Maio-out. 
Passo São José Canguçu (RSl 50 52"14' 30"53' 95 1.199 18,5 1.173 1.025 148 Dez.-abr. 174 Jul.-out. 
Passo Tainhas São Francisco de Paula IAS} 850 50"27' 28"51' 115 1.435 15,7 1.090 1.090 o - 345 Maio-out. 
Pedras Altas Pinheiro Machado (RS} 350 53"38' 31"43' 101 1.356 16,5 1.212 1.111 101 Dez.-março 245 Jun.-out. 
Pelotas Pelotàs IAS} 7 52"21' 31"45' 102 1.342 17,5 1.182 1.076 106 Oez.-fev. 266 Jun.-out. 
Pinheiro Machado Pinheiro Machado IAS} 400 53"22' 31"34' 111 1.505 16,3 1.204 1.179 25 Jan.-fev. 326 Jun.-out. 
Piratini Piratini IAS} 345 53"06' 31"26' 106 1.452 16,5 1.194 1.097 97 Dez.-fev. 355 Maio-out. 
Ponte Cordeiro de Farias Pelotas (RS} 100 52"26' 31"35' 109 1.445 17,8 1.182 1.140 42 Jan.-fev. 305 Jun.-out. 
Ponte Toropi São Vicente do Sul IAS} 100 54"28' 29"40' 106 1.416 19,2 1.205 1.150 55 Jan.-fev. 266 Jun.-out. 
Porto Alegre (Central} Porto Alegre IAS} 31 51"13' 30"01' 98 1.214 19,5 1.133 1.014 119 Jan.-abr. 200 Jul.-out. 
Porto Guerreiro Torres IAS} 38 49"52' 29"24' 114 1.409 17,7 1.084 1.084 o - 325 Março-out. 
Posto Branco São Gabriel IR SI 140 54"19' 30"26' 101 1.348 18,3 1.216 1.121 95 Dez.-fev. 225 Jun.-out. 
Quaraí Quaral IRSl 100 56"29' 30"22' 99 1.326 18,5 1.264 1.180 84 Jan.-fev. 146 Jun.-out. 
Restinga Seca Restinga Seca IAS} 38 53"59' 29"50' 113 1.538 19,2 L187 1.176 11 Jan.-fev. 362 Jun.-out. 
Rincão da Porta Cachoeira do Sul IAS} 38 53"10' 29"44' 113 1.521 19,4 1.184 1.174 10 Jan.-fev. 347 Jun.-out. 
Rio do Pouso Tubarão ISC} 50 49"06' 28"25' 107 1.199 19,5 1.055 1.055 o - 144 Abr.-set. 
Rio Pardo Rio Pardo IAS} 39 52"22' 29"59' 95 1.210 19,2 1.166 1.017 149 Dez.-março 193 Jul.-out. 
Rosário do Sul Rosãrio do Sul IR SI 115 54"57' 30"15' 104 1.395 18,9 1.223 1.153 60 Jan.-fev. 232 Jun.-out. 
Santa Cruz do Sul Santa Cruz do Sul (RS} 56 52"26' 29"43' 114 1.531 19,5 1.163 1.150 13 Fev. 381 Maio-out. 
Santa Margarida São Gabriel IR SI 187 54"19' 30"18' 95 1.260 18,2 1.21J!l 1.034 172 Dez.-março 226 Jun.-set. 
Santa Vitória do Palmar Santa Vitória do Palmar {RS) 24 53"22' 33"32' 90 1.232 16,6 1.237 1.007 230 Dez.-fev. 225 Jun.-set. 
Santana da Boa Vista Santana da Boa Vista IAS} 340 53"07' 30"52' 105 1.406 16,9 1.189 1.103 86 Oez.-fev. 303 Jun.-out. 
Santana do l,ivramento Santana do Livramento (RS) 234 55"32' 30"53' 99 1.374 17,4 1.249 1.117 132 Dez.-fev. 257 Maio-out. 
Santiago do Boqueirão Santiago IAS} 426 54"52' 29"11' 115 1.625 17,8 1.209 1.192 17 Fev. 433 Maio-out. 
Santo Amaro do Sul General Câmara IAS} 23 51"54' 29"56' 103 1.323 19,2 1.153 1.071 82 Dez.-fev.;março 252 Jul.-out. 
Santo Antônio Santo Antônio IAS} 80 50"31' 29"49' 110 1.335 18,9 1.111 1.111 o - 224 Jun.-set. 
São Borja São Borja (RS} 96 56"00' 28"39' 111 1.559 19,9 1.229 1.202 27 Jan.-fev. 357 Maio-out. 
São Gabriel São Gabriel IAS} 117 54"19' 30"20' 97 1.293 18,5 1.210 1.065 145 Dez.-março 229 Jun.-out. 
São Lourenço do Sul São Lourenço do Sul IAS} 5 51"58' 31"22' 95 1.209 18,1 1.172 1.020 152 Oez.-fev. 189 Jun-.set. 
São Ludgero São Ludgero (SC} 50 49"10' 29"19' 109 1.250 20,0 1.055 1.055 o - 195 Março-out. 
São Manuel1 Korff} Vacaria IAS} 747 51"02' 28"46' 115 1.453 16,2 1.104 1.071 o - 349 Maio-out. 
São Sepé São Sepé IAS} 130 53"34' 30"10' 102 1.342 18,9 1.191 1.095 96 Jan.-março 247 Jun.-out. 
Sapucaia do Sul Sapucaia do Sul IAS} 8 51"08' 29"49' 112 1.408 19,5 1.129 1.129 o - 279 Jun.-out. 
Tapes Tapes IAS} 5 51"24' 30"40' 96 1.203 18,0 1.152 1.015 137 Dez.-março 188 Jun.-out. 
Taquara Taquara (RS) 29 50"47' 29"38' 112 1.395 19,9 1.113 1.113 o - 282 Jun.·out. 
Taquari Taquari IAS} 76 51"49' 29"48' 107 1.409 19,4 1.150 1.079 71 Oez.-março 330 Jun.-out. 
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TABELA 5.XV- Conclusão 

Pluvio-
Tempe-

Evapotrans-
Deficiência Excedente lndice metria 

ratura 
piração 

Alti-
Longi- Lati-

agrocli- total 
média 

Estações Município I Estado tu de mático média Poten-
(m) tude tu de 

í%) anual 
anual 

cial Real Total Distribuição Total Dístribuição 

lmml 
i'CI lmm) lmml lmml anual (meses) lmml anual {meses) 

Taquaruçu Araranguá ISCI 10 49'36' 28'57' 107 1.219 19,0 1.071 1.071 o - 148 Jun.-out. 
Torres Torres IRSI 30 49' 29'20' 107 1.241 17,9 1.078 1.061 17 Jan. 183 Jun.-out. 
Triunfo Triunfo (RSI 43 29'57' 103 1.310 19,2 1.149 1,067 82 Dez.-fev. 243 Jun.-out. 
Uruguaiana Uruguaiana IRSI 74 29'45' 102 1.412 19,8 1.271 1.201 70 Jan.-fev. 211 Maio-jul.,set.-out. 
Viamão Viamão IRSJ 52 50'47' 30'05' 103 1.283 19,2 1.125 1.040 85 Dez.-fev. 243 Jun.-out. 
Vila Scharlau Estância Velha IAS I 50 51'08' 29'43' 112 1.412 19,5 1.127 1.125 2 Fev. 287 Jul.-out. 

Fonte. v1de 5.3.2- Matenal e métodos. 

TABELA 5.XVI 
Estações e pârâmetros climáticos representativos das séries com grau de restrição 200 definido por extesso de umidade 

Pluvio-
Tempe-

Evapotrans-
Deficiência Excedente 

indica metria 
ratura 

piração 
Alti-

Longí- Lati-
agrocli- total 

média 
Estações Município I Estado tude 

tude tu de 
mático média 

anual 
Poten-

Real Total Distribuição Total Distribuição {ml 1%) anual cial 
(mm) 

I'Cl 
(mm} 

lmmi lmml anual (meses) (mml anual (meses) 

André da Rocha Lagoa Vermelha IRSI 765 51'34' 28'38' 119 1.588 16.5 1.116 1.116 o - 472 Abr.-out. 
Antônio Prado Antônio Prado IAS) 700 51'17' 28'51' 120 1.608 16.4 1.112 1.112 o - 496 Fev.-out. 

Araçá Nova Prata IAS I 820 51'44' 28'47' 119 1.603 16,1 1.123 1.123 o - 480 Março~out. 

Armazém Soledade IAS I 720 52'35' 28"55' 119 1.622 16,4 1.151 1.151 o - 471 Maio-out .. 

Arvorezinha Arvorezinha {R S) 731 52'14' 29'50' 121 1.672 16.4 1.137 1.137 o - 535 Abr.-out. 

Azulega Cambará do Sul {RSJ 970 50'10' 29'09' 118 1.516 15,1 1.090 1.090 o - 426 Abr.-out. 

Barros Cassai Barros Cassai (RSI 655 52'34' 29'05' 120 1.648 16.4 1.153 1.153 o - 495 Maio~out. 

Bento Gonçalves Bento Gonçalves IAS I 619 51'25' 29'09' 117 1.551 17,0 1.125 1.125 o - 426 Maio-out. 

Botucaraí Candelária [R SI 120 52'54' 29'"43' '118 1.635 19,2 1.176 1.176 o - 459 Março-out. 

Campo do Meio Passo Fundo íRSl 740 52'03' 28"19' 119 1.580 16,5 1.123 1.123 o - 457 Maio-out. 

Canela Canela {RSI 850 50'48' 29"21' 132 1.922 15,3 1.108 1.108 o - 814 Jan.~out. 

Capão dos Coxos São Francisco de Paula IR SI 920 50'34' 29'24' 122 1.838 14,5 1.103 1.103 o - 535 Fev.-out. 

Carlos Barbosa Carlos Barbosa IAS) 679 51'30' 29"18' 121 1.639 16,1 1.126 1.126 o - 513 Maio~out. 

Caxias da Sul Caxias do Sul IAS) 787 51'11' 29'10' 125 1.735 16.0 1.114 1.114 o - 621 Março~out. 

Cerrito São Francisco de Paula IAS I 910 50'30' 29'16' 116 1.467 15,0 1.098 1.098 o - 369 Maio-out. 

Colônia Xadrez Carazinho !RS} 700 52'39' 29'07' 123 1.727 17,1 1.135 1.135 o - ~2 Março~out. 

Cotiporã Veranópolis !RS) 705 51'41' 29'00' 118 1.555 16.4 1.125 1.125 o - 430 Maio~out. 

Cruz Alta Cruz Alta 1RSI 473 53'36' 28'38' 120 1.683 18,6 1.176 1.176 o - 507 Abr.-out. 

Dois Lajeados Guaporé iR SI 450 51'50' 28'58' 118 1.584 17,8 1.132 1.132 o - 452 Maio~out. 

Ernestina Passo Fundo IR SI 500 52'35' 28'29' 120 1.648 18,1 1.140 1.140 o - 508 Abr.-out. 

Ernesto Alves Santiago 1ASJ 200 54'43' 29'22' 117 1.662 18,3 1.208 1.208 o - 454 Maio~out. 

Espumoso Espumoso 1RSI 300 52' 50' 28'43' 120 1.671 18,9 1.153 1.153 o - 518 Maio·out. 

Farroupilha Farroupilha (RSI 702 51'26' 29"14' 118 1.565 16,6 1.128 1.126 o - 439 Maio-out. 

Fazenda Passo do Raso São Francisco de Paula iAS) 920 50'25' 29'05' 117 1.497 15,3 1.093 1.093 o - 404 Maio-out. 

Feliz Feliz [RSJ 30 51'18' 29'26' 116 1.515 18,9 1.123 1.123 o - 392 Maio~out. 

Flores da Cunha Flores da Cunha [RSI 750 51'10' 29'01' 121 1.616 16,2 1.112 1.112 o - 504 Abr.-out. 

Forquilhinha Criciúma !SCf 50 49"28' 28'45' 116 1.424 20,0 1.065 1.065 o - 359 Fev.-out. 

Guaporé Guaporé í AS I 471 51'54' 28'55' 124 1.732 17,8 1.135 1.135 o - 597 Março-ou!. 

ljuí ljuí{RSI 300 53"55' 28'22' 116 1.598 18,9 1.184 1.184 o - 414 Maio~out, 

Invernada Velha Bom Jesus [RSI 900 50'18' 28'27' 118 1.501 15,8 1.080 1.080 o - 421 Fev.·out. 
ltuim Vacaria (RSl 720 51'21' 28'32' 118 1.551 16.8 1.110 1.110 o - 441 Abr.-out. 

Lagoa dos Quadros Osório IAS I 3 50'19' 29'38' 122 1.833 17,9 1.094 1.094 o - 539 Fev.-out. 

Lagoa Vel'me.tha Lagoa Vermelha \RSl 805 51'32' 28°12' 124 1.712 16,6 1.107 1.107 o - 605 Março-out. 

Unha Gomercindo Antônio Prado IRSI 710 51'27' 28'50' 116 1.504 16.4 1.117 1.117 o - 397 Jun.~out. 

Maurício Cardoso Arvorezinha lAS I 620 52'10' 28'48' 123 1.705 16,9 1.136 1.136 o - 569 Abr.-out. 

Meleiro Moleiro ISC) 70 49'38' 28'50' 117 1.457 20,0 1.069 1.069 o - 388 Fev.-out. 

Nova Roma Antônio Prado IAS I 720 51'24' 28'58' 117 1.528 16.4 1.118 1.118 o - 410 Abr.-out. 

Orleans Orleans ISCI 150 49'17' 28'21' 124 1.632 19,5 1.059 1.059 o - 573 Jan.~out. 

Passo do Prata Veranópolis íRSI 600 51'27' 28'53' 118 1.584 16.4 1.118 1.118 o - 446 Maio-out. 

Passo do Sarmento São Borja IRSi 100 55'19' 28'12' 116 1.833 20,3 1.210 1.210 o - 423 Abr.-out. 

Passo Faxina! ljuí(RSl 200 53'51' 28'16' 116 1.583 18,9 1.172 1.172 o - 411 Maio-out. 

Passo Fundo Passo Fundo IR SI 668 52'24' 28'16' 121 1.670 16,8 1.133 1.133 o - 537 Abr.-out. 

Passo Migliavaca Casca IRSJ "472 51'51' 28'35' 120 1.606 17,8 1.123 1.123 o - 483 Março-out. 

Passo Víola Caibaté IAS I 200 54'36' 28'13' 121 1.754 19,5 1.194 1.194 o - 580 Abr.-out. 

Ponte Santo Antônio lbírubá {AS) 350 53'10' 28'32'- 118 1.627 18,6 1.159 1.159 o - 468 Abr.·out. 

Potreiro Novo São Francisco de Paula IRSl 850 50"18' 29'25' 116 1.472 15,3 1.097 1.097 o - 375 Abr.-out. 

Pouso Novo Arroio do Meio (RSl 450 52'12' 29'10' 122 1.694 17,8 1.144 1.144 o - 550 Abr.-out. 

Povoado Avenida Gramado [AS) 750 50'52' 29'22' 133 1.977 15,8 1.110 1 '110 o - 867 Dez.-out. 

Prata Nova Prata IR SI 700 51'37' 28'47' 116 1.496 16.4 1.121 1.121 o - 375 Jun.-out. 

Relvado Encantado \AS I 315 52'04' 29'07' 122 1.687 18,3 1.139 1.139 o - 548 Março~out. 

Renânia Gramado {RSI 850 50" 54' 29'25' 128 1.815 16.4 1.112 1.112 o - 703 Jan.~out. 

Sander Três Coroas (RSl 150 50'47' 29'29' 117 1.527 19,0 1.111 1.111 o - 416 Março-out. 

Santa Clara do tngaí Cruz Alta \RS) 300 53'17' 28'41' 117 1.591 16.9 1.166 1.166 o - 425 Maio~out. 

Santa Maria Santa Maria IRSi 153 53'48' 29'41' 117 1.843 19,3 1.193 1.193 o - 450 Maio-out. 

Santa Te reza São Francisco de Paula IAS} 840 50'22' 29'32' 125 1.715 15,3 1.101 1.101 o - 614 Jan.Mout. 

Santo Ângelo Santo Ângelo lRSI 289 54'16' 28'18' 118 1.653 18,9 1.186 1.186 o - 487 Maio-out. 

São Francisco de Paula São Francisco de Paula IAS) 912 50'35' 29'27' 145 2.314 14,5 1.106 1.105 o - 1.208 Jan,·dez. 

São Joaquim São Joaquim ISCI 1.400 49'56' 28'18' 127 1.718 13.4 1.070 1.070 o - 648 Jan.~out. 

São Luiz Gonzaga São Luiz Gonzaga IAS) 251 54'56' 28'24' 119 1.707 19,8 1.205 1.205 o - 502 Abr.-out. 
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TABELA 5.XVI - Conclusão 

Alti-
Estações Município I Estado tu de 

lml 

Seca Caxias do SuiiRSJ 880 
Sobradinho Sobradinho IRSI 660 

Soledade Soledade I R SI 720 
Ta pejara Tapejara IRSJ 672 
Urussanga Urussanga (SC) 133 
Usina Carazinho Carazinho IR SI 400 
Usina Ernestina Passo Fundo IAS) 500 
Vacaria Vacaria IR SI 955 

Veranópolis Veranópolis IR SI 832 

Vila Progresso Lajeado IAS I 440 

Vista Alegre Nova Prata IR SI 600 

Fonte: vide 5.3.2 - Material e métodos 

N? N? N? 
Solo Fonte 

DUPOT original DIPED 
N? N? 

DUPOT original 

1 - . 2 HGPe 1 55 -
2 AS-45 . 2 HGPe 3 56 -
3 RS-43 . 3 TAe3 3 57 -
4 - . 1 PTd1 1 58 -
5 SRS-19 - TAe3 2 59 -
6 AS-42 - V3 3 60 -
7 - . 1 PTd2 1 61 143 
8 AS-35 . 5 LAd1 3 62 -
9 - . 3 TRe2 1 83 CAS-06 

10 - . 4 PEa4 1 64 AS-155 
11 AS-22 . 9 LEHa 3 65 SRS-18 
12 SRS-12 - LEHa 2 88 -
13 - . 7 LAd1 1 67 JL-02 
14 SRS-15 - LAd1 2 68 88 
15 AS-23 . 8 LEa3 3 69 87 
16 - . 6 CBHa1 1 70 CAS-05 
17 - • 14 CBHa1 1 71 -
18 - • 16 LBRa3 1 72 81 
19 - • 14 TBVa2 1 73 -
20 JCC-31 - LBCa 2 74 -
21 - • 18 LBAa4 1 75 80 
22 JCC-10 - TBVa4 2 76 -
23 RS-30 - LBAa4 3 77 -
24 - • 10 BV-5 1 78 -
25 - . 9 TBVa3 1 79 90 
26 - . 8 LBRa1 1 80 AS-71 
27 AEC-17 - TBVa3 2 81 JCC-15 
28 FECH-5 - BV5 1 82 REC-14 
29 - • 12 TBCHa3 1 83 RS-78 
30 AS-150 - TBCHa2 3 84 -
31 SC-048 •22 CHa2 7 85 JCC-22 
32 SC-044 • 19 CBHa2 7 86 -
33 C-SC-21 - Re19 2 87 JCC-21 
34 JCC-2 - TBAa2 2 88 -
35 RS-49 • 19 LBCa 3 89 -
36 RS-47Ial • 21 CBHa1 3 90 REC-20 
37 RS-48 - CBHa5 3 91 RS-154 
38 - .23 CBHa5 1 92 -
39 SC-112 - HGPd2 7 93 -
40 SC-75 • 21 Cd2 7 94 -
41 SC-78 • 25 A0d3 7 95 -
42 M-02 - PVa14 2 96 -
43 C-SC-27 - A0d1 1 97 -
44 - • 33 PVa8 1 98 -
45 - • 27 "PVLa3 1 99 RS-128 
46 - • 35 H0d2 1 100 -
47 SC-114 - H0d2 7 101 -
48 SC-115 • 28 CHa1 7 102 -
49 SC-SD-24 - PVa14 2 103 AS-166 
50 SC-74 •34 PVa8 6 104 -
51 SC-SD-22 - PVa13 2 105 P-13 
52 SC-80 • 30 PVa12 6 106 P-14 
53 SC-109 • 26 HGHe3 7 10i -
54 SC-100 - HGPd2 7 108 RS-161 

Fontes: 
1 - Projeto RADAMBAASIL - Divisão de Pedologia - Capitulo 3. 
2 - Projeto RADAMBRASIL - Divisão de Pedologia - Arquivo. 
3 - M.A. Divisão de Pesquisa Pedológica, 1973. 
4 - EMBRAPA, SNLCS. 

Longi-
tu de 

50"58' 
53"02' 

52"31' 

52"00' 

49"19' 

52"47' 

52"33' 

50" 57' 

51"32' 

51"59' 

51"47' 

N? 
DIPED 

• 26 
•39 
• 41 
•40 
• 37 
• 36 
-
•43 
-
-
-
•44 
-
-
-
-
• 49 
-

• 28 
• 47 
-
•54 
• 55 
•83 
-
-
-
-
• 29 
• 62 
-
•60 
-
• 59 
• 61 
-

• 37 
• 76 
•80 
• 69 
• 70 
•72 
•77 
• 65 
• 42 
• 71 
• 35 
• 66 
• 41 
•84 
•88 
• 85 
•83 
.46 

Pluvio-
Tempe-

Evapotrans-
Deficiência Excedente 

lndice metria piração ratura 
Lati-

agrocli- total 
média 

tu de 
mâtico média anual Poten-

Real Total Distribuição Total 
1%1 anual 

I"CI 
cial 

lmm) lmml anual (meses) lmml 
lmml lmm) 

29"03' 118 1.537 15,4 1.107 1.107 o - 430 

29"25' 116 1.592 16,4 1.174 1.174 o - 418 

28"50' 129 1.917 16,4 1.147 1.147 o - 770 

28"03' 118 1.558 17,4 1.118 1.118 o - 440 

28"31' 120 1.530 19,2 1.060 1.060 o - 470 

28"16' 123 1.717 18,4 1.143 1.143 o - 574 

28"33' 118 1.598 18,1 1.143 1.143 o - 455 

28"33' 117 1.517 15,5 1.100 1.100 o - 417 

28"56' 119 1.592 15,9 1.121 1.121 o - 471 

29"14' 124 1.774 17,8 1.148 1.148 o - 626 

28"48' 120 1.620 17,0 1.126 1.126 o - 494 

TABELA 5.XVII 
Correlação perfis- solo- fonte 

Solo 

BT4 
PTd2 
PTd2 
PTd2 
PEa3 
PLS1 
LEa3 
LEa3 
LEa3 
Ae1 
Re6 
TRe1 
PEa4 
PEa4 
Re16 
TRe1 
PBPa3 
P8Pa3 t 

PEa10 
PBPa3 
PEa10 
PVa6 
LEa3 
PEa8 
LEa3 
PEa4 
PEa4 
PEa8 
Rd1 
PBa2 
PBa2 
TBCHa2 
TBCHa2 
TBCHa2 
PEa5 
TBCHa2 
TBCHa2 
TBCHa2 
TRe7 
TRe2 
BV1 
TRe2 
TRe5 
TRe5 
PVa10 
BV1 
PBPe1 
PEa1 
PVa9 
C e 
HGHe4 
HGHe4 
TRe7 
AQd1 

Fonte 
N? N? N? 

Solo Fonte 
DUPOT original DIPED 

N? N? 
DUPOT original 

1 109 P-12 - HAQHa2 8 183 RS-142 
1 110 RS-162 • 47 HAQHa2 3 164 SAS-32 
1 111 RS-163 . 45 HGHS2 3 165 -
1 112 - . 44 TAd3 1 166 -
1 113 - .so PLS1 1 167 RS-140 
1 114 RS-148 • 49 BT1 3 168 N?1 C.Agr 
4 115 - • 87 Ae4 1 169 34 
1 116 - • 88 Ae7 1 170 -
2 117 RS-141 • 51 V3 3 171 -
3 118 - • 88 Re3 1 172 RS 11-IGAAI 
2 119 134 - PEa3 4 173 AS115-IGRAJ 
1 120 - • 93 PBPe3 1 174 77 
2 121 - • 90 PLe2 1 175 -
4 122 - • 97 PEa10 1 176 -
4 123 - • 95 PLe2 1 177 -
2 124 MS-15 - BT8 2 178 RS-158 
1 125 RS-95 • 56 BT8 3 179 -
4 126 91 - PEd1 4 180 RS-12 
1 127 MS-20 - PEd1 2 181 -
1 128 93 - PEd1 9 182 131 
4 129 - • 96 PBPa3 1 183 PROJ.PBA-5 
1 130 105 - Rd6 2 184 -
1 131 SRS-24 - PEa3 2 185 -
1 132 106 - PBPe5 4 186 -
4 133 MS-19 - BV3 2 187 -
3 134 RS-98 57 BV1 3 188 -
2 135 - • 91 PEa11 1 189 FECH-18 
1 136 - • 92 PBPe3 1 190 -
3 137 SRS-25 - PBPe4 2 191 3914111 
1 138 CAS-08 - BT8 2 192 FECH-19 
1 139 - • 99 BV3 1 193 -
1 140 CAS-09 - PVd6 2 194 351611 
2 141 RS-136 • 52 PVa6 3 195 21111 
1 142 - • 94 BT2 1 196 13J 
1 143 119 - Rd1 4 197 PROJ.PBA-4 
1 144 MS-7 - PVd12 2 198 -
3 145 20 - PLe2 2 199 -
1 146 17 - PEa3 2 200 -

1 147 - •103 PEa3 1 201 12 MR 
1 148 6 - PEd1 2 202 -
1 149 RS-117 • 66 PEd1 3 203 -
1 150 2L - PEd1 2 204 -
1 151 RS-157 .60 B 3 205 713VIJ 
1 152 - •102 BV3 1 206 29124VII 
3 153 - •105 PEd1 2 207 2518VIIJ 
1 154 JFD-07 - PEd1 2 208 2718VIII 
1 155 - •104 PVd13 1 209 815VIIIJ 
1 156 RS-118 • 63 Re23 3 210 416VIIII 
3 157 - •106 PVd8 1 211 1117VIII) 
1 158 RS-114 .64 PEd5 3 212 2311VIII) 
8 159 - •107 PVd8 1 213 519xl 
8 160 - •101 PVd6 1 214 18111XI 
1 161 RS-113 • 58 Re12 3 215 614xl 
3 162 JFD-03 - PVd6 2 

5 - Sombroek et alii 119701. 
6 - Universidade Federal de Santa Maria & SUDESUL- I Volume 119731. 
7 - Universidade Federal de Santa Maria & SUDESUL- 11 Volume (1973). 
8 - Fundação de Economia e Estatística (1973). 
9 - Departamento de Recursos Naturais Renováveis da Secretaria do RS. 

N? 
DIPED 

• 62 
-

• 72 
•110 
• 67 
• 71 
-
·68 
•109 
• 69 
• 70 
-

•111 
•119 
•116 
• 73 
•118 
• 74 
•117 
-
-

• 75 
•125 
•128 
•123 
•126 
-

•121 
-
-

•131 
• 79 
• 81 
-
-

•124 
•127 
• 137 
-

•136 
•139 
•138 
-

• 97 
• 93 
-
-. 94 

• 95 
o96 
.105 
-

.102 

Distribuição 
anual (meses) 

Maio-out. 
Maio-out. 

Jan.-out. 
Abr.-out. 

Jan.-out. 

Março-nov. 
Maio-out. 
Jun.-out. 

Maio-out. 

Março-out. 

Março-out. 

Solo Fonte 

Re13 3 
Ad5 2 
PELa 1 
PEa2 1 
PEa1 3 
PEa6 3 
PLe2 4 
PEa6 1 
PEd1 1 
PVd2 3 
PLS4 3 
PLS4 4 
PLS4 1 
PVd12 1 
PLV1 1 
BT2 3 
PVd12 1 
PEd3 3 
PLV1 1 
PLe2 4 
PLV2 2 
BT9 1 
PVe3 1 
PVd11 1 
PEd3 1 
PVd11 1 
PVd7 2 
BT5 
BV2 õ 
BV2 2 
PBe2 1 
V4 5 
Rd5 5 
PVd13 2 
PVd13 1 
PVd13 1 
PVd3 1 
PVd2 1 
PVd11 2 
PLS4 1 
PVd3 1 
PVd13 1 
HGPS1 5 
HGPS1 5 
PLS4 5 
PLS4 5 
HGPS1 5 
HGPS1 5 
HGHS1 5 
PLS1 5 
HGPS2 5 
PLS1 5 
HGPS2 5 
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Fig. 5.9 - Localização dos perfis pedológicos selecionados. 

5.1.2.1 - Classe Lavoter 

Encontra-se esparsamente distribuída em áreas das Folhas Porto Ale
gre/Uruguaiana/ Lagoa Mirim, formando agrupamentos no oeste e sul da 
Folha Uruguaiana e norte, centro e oeste da Folha Porto Alegre (Fig. 5.11). 

Esta classe representa 12,5% das terras da área em estudo, desdobrando
se, segundo a natureza do tipo geral de condicionante dominante, nas Sub
classes Lavoter-por-solo, Lavoter-por-clima/ solo, Lavoter-por-relevo/ solo 
e Lavoter-por-clima/relevo/solo. Cada subclasse possui apenas uma sé
rie, com exceção da Lavoter-por-clima/relevo/solo, que contém uma sé
rie muito pequena em área com pedregosidade, que a difere da série sem 
pedregosidade (Tab. 5.XVIII). 

Quanto aos fatores climáticos, predominam em 80,5% da Classe La
voter os índices agroclimáticos do grau 100. Aí a demanda hídrica, apesar 
de possuir excedentes em função de baixas temperaturas em alguns me
ses, não provoca deficiência de ar no solo, permitindo o desenvolvimento 
da maioria das plantas. Os referidos índices agroclimáticos encontram-se 
em baixas altitudes, ocupando áreas de relevo plano. 

O restante da área possui índices agroclimáticos do grau 200 por excesso, 
que em determinadas condições geomorfológ_icas podem determinar de
ficiência de ar no solo, pelo excesso de água acumulada. Este fato gera pro
blemas de aeração ao sistema radicular da maioria d,jl's plantas, impetlin
do seu pleno desenvolvimento. Quanto mais argilos6 for o solo, mais gra
ve será o problema de drenagem, bem como a pouca profundidade e as des
continuidades texturais do mesmo constituem-se em obstáculos à infiltração 
da água. ; 

A água que cai em valor maior que é!;taxa de infiktração do solo é perdi
da por escoamento superficial, arrastando a parte stÍperior do solo. Por outro 
lado, a água de drenagem rápida é considerada perdida para o sistema 
solo- planta; aí ocorre a lixiviação vertical dos fertilizantes solúveis. 
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Os índices agroclimáticos do grau 200 por excesso encontram-se em 
altitudes elevadas.e localizam-se exclusivamente na Unidade Geomorfo
lógica Planalto de Santo Ângelo (vide 2- Geomorfologia). 

O relevo alterna-se de plano a suave ondulado, não apresentando, por 
si só, impedimentos à mecanização. Nas áreas de relevo plano são neces
sárias práticas conservacionistas simples, para prevenir a erosão laminar 
do horizonte superficial. Onde a deçlividade atinge de 5 a 15%, os solo~, 
por apresentarem moderada suscetibilidade à erosão, requerem práticas ma1s 
intensivas de controle à erosão em sua utilização agrícola. 

Os solos, em grande maioria, possuem boa reserva de nutrientes para 
as plantas, não apresentam toxidez por sais solúveis, sódio trocável ou ou
tros elementos prejudiciais ao desenvolvimento das culturas. Basicamen
te são terras aptas para culturas de ciclo curto, ficando implícito que tam
bém o são para culturas de ciclo longo (menos exigentes). Os solos neces
sitam de pequenas quantidades de fertilizantes para manter o seu estado 
nutricional. 

Com referência à fertilidade natural atual, a Classe Lavoter representa, 
neste estudo, as melhores áreas para a utilização agrícola. 

A Tabela 5.XIX apresenta os níveis hierárquicos da Classe Lavoter com 
o número de ocorrências de cada unidade de capacidade de uso e suas res
pectivas áreas. 

5.1.2.1.1 - Subclasse Lavoter-por-solo 

Representa 52,3% da Classe Lavoter, composta apenas pela Série 112 que 
possui cinco unidades de capacidade de uso, diferenciadas pelas suas ca
racterísticas pedológicas mais limitativas (Tab. 5.XX). 

As condições climáticas, de modo geral, são boas, pois a interação dos 
fatores temperatura, precipitação e evapotranspiração possibilita o aten-
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Fig. 5.10 - Mapa das áreas definidas por excesso de concreções e/ou cascalho e/ou pedregosidade em seus solos, em suas respectivas classes de capacidade de uso. 

dimento de 95 a 113% das necessidades hídricas consideradas ideais para 
o pleno desenvolvimento da maioria das culturas. 

O relevo possui declividades abaixo de 5% podendo facilmente ser uti
lizado maquinário agrícola, necessitando nas áreas com declividades pró
ximo a 5% de práticas conservacionistas simples, prevenindo a erosão su
perficial do solo. 

A capacidade agrícola dos solos é alta, possuindo boa reserva de nu
trientes necessários às plantas, não apresentando toxidez de elementos pre
judiciais às culturas. São terras aptas para culturas temporárias, sendo pos
sível dois cultivos por ano, quando o solo for bem manejado. 

A) Série 112 

Localiza-se de forma esparsa ao longo das Folhas (Fig. 5.11), porém 
concentra-se nas Unidades Geomorfológicas Depressão Rio Negro, Pla
nalto de Uruguaia na, Planalto de Santo Ângelo e na Depressão Rio Jacuí. 
Nessas unidades geomorfológicas a Série 112 ocupa modelado de acumu
lação fluvial e modelado de aplanamento (vide 2- Geomorfologia). Suas 
declividades não ultrapassam 5%, o que possibilita plenamente o uso de 
máquinas e implementes agrícolas. 

Os balanços hídricos calculados para as estações de Barro Vermelho 
(Cachoeira do Sul, RS), São Sepé (São Sepé, RS), No\la Bréscia (Nova Brés
cia, RS), Santa Cruz do Sul (Santa Cruz do Sul, RS), Passo do Leão e Uru
guaiana (Uruguaiana, RS), Alegrete (Alegrete, RS), São Borja (São Bor
ja, RS), D. Pedrito (Dom Pedrito, RS), Bagé (Bagé, RS), Posto Branco e 
São Gabriel (São Gabriel, RSl e Rosário do Sul (Rosário do Sul, RS) acu
sam pequena deficiência hídrica nos meses de verão e razoável excedente· 
hídrico para os meses de inverno (Tab. 5.XV). A pequena deficiência de água 
disponível durante o verão .não limita o desenvolvimento de culturas mais 

sensíveis, principalmente as de ciclo vegetativo longo. Por outro lado, a maio
ria dos solos da Série 112 possui textura argilosa a muito argilosa no hori
zonte B que se constitui em importante reservatório de água disponível às 
plantas. 

As estações de São Borja, São Gabriel, Uruguaiana e Bagé acusam, 
em seus dados climáticos, a ocorrência de precipitações torrenciais. Isto 
é prejudicial tanto ao solo quanto à planta. No solo danificam a estrutura 
da superfície, fazendo com que torrões de solo se fundam numa camada 
saturada que diminui e até impede a penetração da água, resultando um 
escoamento superficial intenso. Com isso, a camada superficial do solo é, 
em parte, carreada pelas águas, provocando o aparecimento de sulcos e 
empobrecimento do solo em nutrientes. Por isso, é necessário que o solo 
seja protegido por espécies vegetais, as quais, apesar de sofrerem comes
se impacto pluvial intenso, impedem a ação direta da água. 

Os solos apresentam alta capacidade de troca catiônica e elevados teores 
de bases trocáveis, com valores quase sempre superiores a 20 mE/100 g 
de solo em ambos os casos. Possuem, assim, alta fertilidade potencial e 
atual que também se encontra favorecida pelos moderadamente altos con
teúdos de matéria orgânica, geralmente superiores a 2% e inferiores a 5%. 
Por outro lado, não apresentam salinidade que possa afetar o crescimento 
das plantas, mesmo das mais sensíveis. Além disso, são portadores de uma 
camada superficial de textura média e estrutura granular de excelentes con
?ições físicas, tanto por sua adequada capacidade de retenção de umida
de quanto pela facilidade com que podem ser trabalhados, ainda mais se 
consideradas suas declividades sempre inferior a 5%. No entanto, são por
tadores de drenagem levemente afetada pela estrutura de seus horizontes 
subsuperficiais, normalmente em blocos subangulares e pela textura pe
sada a muito pesada, que, conjuntamente à relativa pouca profundidade 
(60 a 90 em), constituem os dois fatores mais restritivos do perfil do solo. 
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Fig. 5.11 - Mapa da Classe Lavoter Com suas respectivÇts subclasses e séries. 

TABELA S. XVIII 
S ubclasses e séries na Classe Lavoter 

Subclasses 

Por-solo Por-clima/~olo Por~relevo/solo 

112 122 

* Série defínida por excesso de umidade. 

Por-clima/relevo/solo 

2•22 
2•22· 

o Série definida por excesso de concreções e/ou cascalhos e/ou pedregosidade em seu solo. 

Esta caracterização corresponde, naturalmente, ao conceito moda! da 
série e aplica-se também ao conceito da unidade central: 112ep. Há, ob
viamente, variações que determinam seu desdobramento em outras uni
dades. Assim, por exemplo, nas áreas onde a drenagem é imperfeita, 
reconhece-se a Unidade 112dp que em alguns casos apresenta redução na 
fertilidade atual e potencial de seus solos, denotada pelos valores corres
pondentes à sua capacidade de troca de cátions e soma de bases trocáveis 
(Tab. 5.XX}. Por outro lado, ela está estritamente relacionada com a Uni
dade 112de, que também apresenta solos com drenagem imperfeita, po
rém associada, em uns casos, a uma maior compactação do horizonte sub
superficial quando sua estrutura passa de bloco subangular a angular e, em 
outros, a uma textura muito mais argilosa. Esta unidade possui ainda res
trição quanto à profundidade efetiva de seu solo (60 em}, que no símbolo 
cartográfico deixa de ser registrada em razão do nível dos estudos ora apre
sentados e de suas conseqüentes restrições de ordem tipográfica. 

Já em outras áreas desta série, as resultantes-de-interação apresentam
se com soma de bases consideravelmente mais baixa (ao redor de 
4 mE/100 g de solo} em relação ao perfil moda! e, assim, constituem duas 
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unidades: 112cb e 112eb. Estas se diferenciam entre si pela comparativa
mente bafxa fertilídade potencial dos solos da primeira e textura muito pe
sada no horizonte subsuperficial dos da segunda. Reúnem dessa maneira 
áreas onde a incorporação de fertilizantes dever-se-á dar com maior 
freqüência. 

Pelo exposto, esta série segrega áreas homogêneas quanto aos graus 
restritivos dos elementos de interação, mas não quanto às características 
limitativas de solo. Cada unidade necessita de tratamentos específicos para 
maior produtividade. Constituem-se, por sua vez, em áreas com as melho
res condições de capacidade de uso. 

5.1.2.1.2 - Subclasse Lavoter-por-clima/solo 

Representa apenas 1,1% da Classe Lavo ter e é definida exclusivamente pela 
Série 2'' 12 que possui duas unidades de capacidade de uso, diferenciadas 
pelas propriedades físico-químicas de seus solos (Tab. 5.XXO. 

As condições climáticas reinantes nesta subclasse apresentam eleva
dos excedentes hídricos, coincidentes com os meses de temperaturas bai
xas. Este fato pode provocar um excesso de umidade nos solos que tem
porariamente pode inibir o desenvolvimento das plantas mais sensíveis à 
umidade. 

O relevo não ultrapassa 5% de declividade, possibilitando plenamente 
a mecanização. 

Os solos possuem de boa a elevada fertilidade natural e, apesar de pos
suírem textura pesada a muito pesada no horizonte B, a drenagem não é 
muito afetada, porque os solos são bem estruturados proporcionando boa 
permeabilidade. Possuem alta capacidade de reter umidade, podendo su
portar culturas exigentes como as de ciclo curto. Desde que as condições 
climáticas permitam, podem ser realizados dois cultivos anuais nesta série. 



TABELA 5.XIX 
Subdivisão da Classe Lavoter - Discriminação das subclasses, séries e unidades com respectivas áreas 

Classe Lavoter 

Subclasses Lavoter·por-solo 
Lavoter-por-

Lavoter-por-relevo/solo 
Lavoter-por-clima/ 

clima/solo relevo/solo 

Séries 112 

Características pedológicas 
de dp cb ep eb eb 

definidoras das unidades 

N? de ocorrências das 
11 37 2 19 16 1 

unidades 

Area das unidades 
2.088 5.463 290 3.545 5.317 234 

lkm21 

Area das séries 
16.703 (km21 

Area das subclasses 
16.703 

lkm21 

Area da classe 
lkm21 

* Série definida por excesso de umidade. 
0 Série definida por excesso de concreções e/ou cascalhos e/ou pedregosidade em seu solo. 

A) Série2*12 

Apenas três manchas compõem esta série (Fig. 5.11). A primeira delas 
localiza-se na porção norte da Unidade Geomorfológica Planalto de Uru
guaiana, em modelado de dissecação grosseira, largamente favorável à me
canização. As outras duas, localizadas próximas entre si, na Planície Alúvio
Coluvionar, em áreas de modelados de acumulação (vide 2- Geomorfo
logia), têm solos de baixa permeabilidade, que dificultam o uso de maqui
nário agrícola durante a época chuvosa, apesar do relevo plano. 

Os balanços hídricos das estações São Luiz Gonzaga (São Luiz Gonza
ga, RS) e Potreiro Novo (São Francisco de Paula, RS) acusam excedente 
hídrico em sete meses consecutivos durante o ano (Tab. 5.XVI), época coin
cidente com as temperaturas mais baixas. 

Isso significa, teoricamente, que os solos permanecem com valores hí
dricos acima da capacidade de campo, o que reduz significativamente a 
aeração do solo, inibindo o pleno desenvolvimento da maioria das culturas. 

Os solos possuem alta capacidade de troca catiônica e saturação de ba
ses trocáveis, podendo ser considerados portadores de alta fertilidade quí
mica potencial e atual (Tab. 5.XXI). Sob o ponto de vista físico, a Unidade 
2* 12ep, situada na já referida Planície Alúvio-Coluvionar, possui deficiên
cia na drenagem dos seus solos. A infiltração da água nesses solos é alta, 
mas a diferença textura! do horizonte A para o B dificulta a percolação da 
mesma no perfil pedológico. Esse fato, aliado ao excesso de precipitação 
que a área está sujeita, provoca um encharcamento da parte superficial do 
solo que dificulta seu manuseio, bem como prejudica o desenvolvimento 
normal das culturas sensíveis ao excesso de umidade. Técnicas apropria
das devem ser utilizadas para melhorar a drenagem desse solo. Por outro 
lado, os solos da Unidade2*12eb possuem uma queda no valor da soma 
de bases, refletindo uma menorfertilidade, embora apresentem uma boa 
drenagem e capacidade de reter umidade às plantas. 

São terras propícias ao desenvolvimento das culturas temporárias, po
rém necessitam de pequena quantidade de fertilizante a fim de manterem 
suas qualidades químicas, devendo-se utilizar também práticas conserva
cionistas simples, para prevenir a erosão do horizonte superficial. 

5.1.2.1.3 - Subclasse Lavoter-por-relevo/solo 

Ocupa 28,2% da área pertencente à Classe Lavoter, sendo representada 
unicamente pela Série 122 (Tab. 5.XIX). Excetuando o clima, apresenta
se homogênea no que concerne aos graus de limitação de relevo e solo. 

A interação dos fatores climáticos resulta em índices climáticos deva
lores 95 a 113% que significam condições hídricas favoráveis ao desenvol
vimento da maioria das plantas. 

O relevo favorece a mecanização, porém é necessário que se utili:<tem 
práticas conservacionistas para evitar a erosão superficial a que os solos 
estão sujeitos. 

Os solos, tal qual os da subclasse anterior, são considerados quimica
mente férteis, alguns apresentando problemas de drenagem pela compa
cidade que possuem no horizonte B em contraposição com a textura mé-

2*12 

354 

354 

122 2*22 2*22° 

ep de ep dp eb bm cb eb ep 

2 8 21 5 16 1 1 14 1 

120 1.689 1.934 507 3.761 786 317 5.877 6 

8.994 5.877 6 

8.994 5.883 

31.934 

dia no horizonte A; outros com baixos teores em nutrientes e, ainda, pre
sença moderada de alumínio trocável (Tab. 5.XXII). São terras aptas para 
cultivos temporários, desde que diferentes níveis de manejo sejam utiliza
dos para os diferentes tipos de solos inerentes a esta subclasse. 

A) Série 122 

Apresenta distribuiÇão dispersa nas Folhas consideradas ( Fig. 5.11), havendo 
agrupamentos em manchas descontínuas nas unidades geomorfológicas: 
Depressão Rio lbicuí- Rio Negro, Planalto Rebaixado Marginal e Depres
são Rio Jacuí. Ocorre uma mancha contínua, de área expressiva, na Uni
dade Geomorfológica Patamares da Serra Geral. Normalmente apresenta-se 
em modelado de dissecação de densidade média a grosseira (vide 2 - Geo
morfologia)' cujas declividades são sempre inferiores a 15%' possibilitan
do nessas áreas o uso da mecanização. 

Os balanços hídricos das estações Dom Pedrito (Dom Pedrito, RS), Ro
sário do Sul (Rosário do Sul, RS), Cerro do Ouro e Santa Margarida (São 
Gabriel, RS), Bagé(Bagé, RS), PinheiroMachado(PinheiroMachado, RS) 
e Capivarita (Rio Pardo, RS) acusam pequena deficiência hídrica nos me
ses de verão, para um excedente hídrico nos meses onde a temperatura ·é 
mais baixa. 

As estações de Garruchas (São Borja, RS) e Lajeado (Lajeado, RS) pos
suem os mais altos valores em precipitação média anual, conferindo exce
dente hídrico às áreas de sua abrangência, não ocorrência de deficiência 
hídrica, bem como maior valor em seus índices agroclimáticos (Tab. 5.XV). 

As Unidades 122ep, 122dp e 122de apresentam solos com alta capaci
dade de troca catiônica e elevados teores eni bases trocáveis, geralmente 
superiores a 20 e 15 mE'/100 g de solo, respectivamente. Possuem, portanto, 
alta fertilidade potencial e atual, favorecida pelos conteúdos de matéria or
gânica geralmente superiores a 2%. 

Quanto aos aspectos físicos, os solos apresentam em seu perfil duas 
situações distintas. No horizonte superficial a estrutura granular e textura 
moderadamente pesada a média conferem boas condições físicas, facili
dade no manejo bem como boa capacidade em reter água útil às plantas. 
Todavia, a compacidade do horizonte subsuperficial, normalmente comes
trutura prismática a blocos e textura muito pesada, afeta a drenagem prin
cipalmente para as Unidades 122de e 122dp. Nesta última, pela pouca pro
fundidade efetiva de seu solo (50 a 65 em), torna-se mais agravante a defi
ciência da drenagem (Tab. 5.XXII). 

A Unidade 122eb também possui solos com boas condições físicas no 
horizonte superficial e, apesar de possuir no horizonte B estrutura em blo
cos para uma textura pesada a muito pesada, contém argilas pouco expan
sivas (1 :1) e altos teores de ferro. Conseqüentemente, são melhores as con
dições físicas que as das unidades anteriormente comentadas, possuindo 
uma boa drenagem. Entretanto, a fertilidade atual e potencial é menos ele
vada, apesar de seus valores em capacidade de troca e soma de bases se
rem de médios a elevados (Tab. 5.XXII). 

Para a Unidade 122cb as resultantes-de-interação apresentam-se com 
valores deficientes em capacidade de troca e soma de bases, determinan-
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TABELA 5.XX 
Caracterização das unidades tSubclasse Lavoter·por-solo) 

Índices N? Características físico 

Unidade 
Area 

Agrodi- Oedlvi· Solo perfil H o ri 
lkm21 Pedoló- Salinidade 

mático da de 
gico 

DUPOT 
lmmhos/cml 

Drenagem 
1%1 ('l{f) Estrutura 

112de (1) 99 <5 7,4 BT9 184 <4 Imperfeita Blocos angulares 
112de 121 2.088 99 <5 7.2 BT2 178 <4 Imperfeita Blocos subangulares 
112de 131 101 <s 7,2 BT5itl 180 <4 Imperfeita Prismâtica moderada 

112dp(1) 101 <5 7,1 PBPe3 136 <4 Imperfeita Blocos subangutares 
112dp 121 101 <s 7,2 PBPe3 120 <4 Imperfeita Blocos subangulares 
112dp 13) 5.463 110 <s 7,6 BT4 55 <4 Imperfeita Blocos subangulares 
112dp 141 101 <5 7,0 PBPe5 132 <4 Imperfeita Blocos subangulares 

112cb 280 98 <5 7,3 PEd3 180 <4 Boa Blocos subangulares 

112ep 11) 95 <s 7,8 BTS 138 <4 Moderada Prismátic8 moderada 
112ep 121 98 <5 7,9 BT1 114 <4 Moderada Blocos subangulares 
112ep 131 95 <s 8,0 BTS 125 <4 Moderada Blocos subangulares 
112ep 141 3.545 95 <5 8.2 BT8 124 "4 Boa Blocos subangu!ares 
112ep l51 113 <s 7,8 PBPe1 101 <4 Moderada Blocos subangulares 
112ep 16) 113 <s 7.5 BV1 100 <4 Moderada Blocos subangulares 
112epm 113 <5 7,6 BV1 95 <4 Moderada Blocos angulares 

112eb 111 112 <5 7,7 TRe3 3 <4 Boa a acentuada Blocos subangulares 
112eb 121 112 <5 7,5 TRe3 5 <4 Boa Blocos subangulares 
112eb l3l 97 <5 7.2 PEd1 127 <4 Boa Blocos subangulares 
112eb 141 97 <5 7,6 PEd1 126 <4 Boa a acentuada Blocos subangulares 
112eb 151 5.317 97 <5 8,0 PEdi 128 <4 Boa Blocos subangu!ares 
112eb 161 106 <5 7,5 TRe1 66 <4 Boa Blocos subangulares 
112eb 171 112 <5 7,1 TRe2 9 <4 Boa Blocos subangulares 
112eb 18) 106 <5 7,5 TRelltl 70 <4 Boa Blocos subangulares 
112eb 191 102 <5 7,8 PEd21<1 153 <4 Boa a acentuada Blocos suban-gulares 

{f) Perfis pedológicos extrapolados. 
Obs.: os números entre parênteses indicam que a unidade foi definida por mais de um perfil pedológico, de acordo com sua localização e a unidade de mapeamento de solo. 

do uma fraca fertilidade atual e potencial. O valor da matéria orgânica tam
bém é baixo (1 ,0%), colocando esta unidade, comparativamente às demais, 
como a de menor capacidade de uso. 

Algumas áreas desta série estão sujeitas a impactos pluviais, sendo o 
excesso hídrico eliminado, em grande parte, pelo escoamento superficial. 
Esse fato proporciona o arraste da camada superior do solo, sendo neces
sárias técnicas conservacionistas que visem a evitar ou a minimizar esses 
efeitos. 

Pelo exposto, deduz-se que a capacidade de uso desta série é elevada, 
suporta bem cuitivos temporários e, quando corrigidas as limitações ine
rentes a cada unidade, a produtividade poderá ser elevada. 

5.1.2.1.4 - Subclasse Lavoter-por-clima/relevo/solo 

Representa 18,4% da área pertencente à Classe Lavoter e possui duas sé
ries, as quais apresentam os mesmos graus de restrição nos fatores clima, 
relevo e solo, diferenciando-se apenas pela presença de pedregosidade em 
uma delas (Tab. 5.XIX). 

Ocupa a porção norte das Folhas em estudo (Fig. 5.11), cujos dados cli
máticos proporcionaram o grau de restrição 200 por excesso. Isso significa 
que esta sub classe está locada em região de excedentes hídricos, os quais 
podem impedir a germinação de sementes sensíveis à umidade ou inibir 
o pleno desenvolvimento das plantas. 

O relevo apresenta declividade de 5 a 15%, é portanto mecanizável. Em 
função da suscetibilidade à erosão que cada solo está sujeito, práticas con
servacionistas devem ser aplicadas em sua utilização agrícola. 

Os solos normalmente apresentam pouca reserva de nutrientes (Tab. 
5.)()(111), a maioria apresentando, porém, elevados valores relativos ( > 50%) 
de alumínio trocável no horizonte subsuperficial e alguns com valor abso
luto elevado no horizonte superficial. São de moderadamente a bem dre
nados e necessitam de calagem e adubação de manutenção. Possuem boa 
capacidade de uso para cultivos temporários e na dependência das condi
ções climáticas poder-se-á utilizar mais de um cultivo anual. 

A) Série 2*22 

Representa 99,9% da Subclasse Lavoter-por-clima/ relevo/solo, sendo de
finida apenas pela Unidade 2*22eb (Tab. S. XIX). 

localiza-se na porção norte das Unidades Geomorfológicas Planalto dos 
Campos Gerais e Planalto de Santo Ângelo. Ocupa modelados de disse-
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cação homogênea, cuja densidade é classificada como grosseira (vide 2 
- Geomorfologia), que permitem o uso de maquinário agrícola. 

Os balanços hídricos das estações Lagoa Vermelha (Lagoa Vermelha, 
RS), Tapejara (Tapejara, RS), Colônia Xadrez (Carazinho, RS), Passo Fun
do e Ernestina (Passo Fundo, RS), Arvorezinha (Arvorezinha, RS), Prata 
(Nova Prata, RS), Passo Faxina! (ljuí, RS) e Santo Ângelo (Santo Ângelo, 
RS) acusam uma homogeneidade em seus resultados (Tab. 5.XVI). Não 
apresentam deficiência hídrica anual, as precipitações geralmente são bem 
distribuídas, havendo excedente hídrico que coincide com os meses onde 
a temperatura é mais baixa. Como não existe impedimento à drenagem dos 
solos, os excedentes hídricos são eliminados via escoamento superficial, 
sendo a maior parte percolada no próprio solo. Convém salientar que a re
gião està sujeita a precipitações torrenciais e geadas tardias. As primeiras 
podem causar sérios danos ao solo, quando o mesmo não estiver com co
bertura vegetal ou esta for rala, e as segundas, aos cultivos. 

Os solos apresentam valores entre 2,2 e 7,2 mE/100 g de solo para a 
soma de bases e 10,5 e 18,6 mE/100 g de solo para a capacidade de troca 
catiônica. São, portanto, solos de média a alta fertilidade atual, com teo
res de matéria orgânica acima de 1,9% (Tab. 5.XXIII). Entretanto, a maio
ria deles necessita de maciças calagens para inibir a ação do alumínio tro
cável que se encontra presente em altos valores relativo e absoluto no com
plexo sortivo do solo. A estrutura do horizonte superficial possui ótimas con
dições físicas, entretanto, a do horizonte subsuperficial, em blocos com 
textura pesada a muito pesada, compacta um pouco essa camada, cujo 
efeito é sentido na drenagem moderada que apresenta. A adubação de ma
nutenção da fertilidade do solo é necessária, bem como técnicas que evi
tem a subsolagem e práticas conservacionistas que controlem e evitem a 
erosão. 

B) Série 2"22" 

Representa apenas 0,1% da Subclasse Lavoter-por-clima/relevo/solo, 
diferenciando-se da série anterior somente pela presença de pedregosida
de em seus solos (Tab. 5.XXIII). 

Constitui-se numa exígua mancha localizada no extremo norte da Fo
lha Porto Alegre (Fig. 5.11), na porção leste da Unidade Geomorfológica 
Planalto de Santo Ângelo. Apesar do relevo proporcionar mecanização, esta 
é impedida pela pedregosidade dos solos. Neste caso, o uso com fruticul
tura ou reflorestamento é o mais indicado. 



químicas do perfil de solo 

zonte B Cap. troca Soma de Profund. Horizonte A Matéria 
de cátions bases efetiva orgânica 

Textura lmE/100 gl (mE/100 gl (em) Textura Estrutura (%) 

Argila 50,7 47,7 66 Franco-argilosa Granular 4,2 
Muito argilosa 34,8 26.4 75 Argila Granular 3,0 
Argilo-siltosa 26,4 21,6 60 Franco-argilo-siltosa Granular 3,9 

Argila 27,2 15,2 50 Franco-argilosa Granular 1,9 
Franco-argilosa 15,0 8,8 85 Franca Granular 2,0 
Argila 30,0 26.4 75 Franco-argilosa Granular 2,7 
Argila 10,5 5,3 70 Franco-arenosa Granular 2.4 

Argila 8,0 4,3 180 Franco-arenosa Granular 1.4 

Muito argilosa 29,0 23,0 60 Franco-argilo-siltosa Granular 4,1 
.Argila 27,2 26,0 80 Franca Blocos subangulares 2,8 
Argila 24,0 24,2 65 Franco-argilosa Granular 3.4 
Argila 24,0 20,2 60 Franco-argilosa Granular 2,9 
Muito argilosa 33,5 17,9 70 Franco-argilo-siltosa Granular 2,1 
Argilo-siltosa 22,0 12,5 55 Argilo-siltosa Granular 3,8 
Argilo-siltosa 20,3 16,5 80 Franca Granular 1,2 

Muito argilosa 12,1 5,5 170 Argilo-siltosa Blocos subangulares 2,6 
Muito argilosa 11,8 7,3 90 Argila Granular 2,3 
Muito argilosa 9,7 5.4 70 Franca Granular 1,7 
Argila ~0.2 3.4 100 Franca Granular 3,2 
Argila 8,2 4,1 134 Franca Granular 2,8 
Muito argilosa 13,5 7,2 90 Argila Granular 3.4 
Muito argilosa 11,3 5,4 70 Argila Granular 2,9 
Argila 8.4 3,9 90 Argila-arenosa Granular 2,3 
Argila 11,5 4,3 90 Franco-argilosa Granular 2,1 

TABELA 5.XXI 
Caracterização das unidades (Subclasse Lavoter-por-clima/solo) 

indices 

Are a 
Unidade Agrocli- Declivi-lkm21 

mático da de 
Pedalá-

1%1 1%1 
gico 

2•12eb 234 116 < 5 7,1 

2•12ep 120 116 < 5 7,6 

* Unidade definida por excesso de umidade. 
(E) Perfis pedológicos extrapolados. 

5.1.2.2 - Classe Agriter 

Solo 
N? 

perfil Salinidade 
Drenagem DUPOT (mmhos/cm) 

TRe2 (,) 9 < 4 Boa 

BV1 (,) 95 < 4 Moderada 

Possui distribuição espacial homogênea, dominando em número de uni
dades de capacidade de uso e manchas mapeadas, sobre todas as outras 
classes detectadas neste estudo (Fig. 5.8). 

Representa 59,0% das terras, desdobrando-se, segundo a natureza do 
tipo geral de condicionante, nas Subclasses Agriter-por-relevo, Agriter-por
solo e Agriter-por-relevo/solo (Tab. 5.XXIV). 

A subclasse que possui maior número de séries, unidades de capaci
dade de uso e manchas é a Agriter-por-solo (Tab. 5.XXIV), significando que 
as limitações pedológicas predominaram na determinação das capacida
des de uso, não só na Classe Agriter mas em todo o estudo da Folha SH .22 
Porto Alegre e parte das Folhas SH.21 Uruguaiana e 51.22 Lagoa Mirim. 

Os dados climáticos disponíveis para o cálculo dos índices agroclimá
ticos determinaram que em 69,3% da Classe Agríter ocorre o grau deres
trição 100. Apesar do excesso hídrico que é peculiar nos meses de tempe
ratura mais baixa, não há impedimento para o crescimento vegetativo da 
maioria das plantas, pois esse excesso é geralmente eliminado pela drena
gem gravitacional. O excedente hídrico ocorre mais intensamente no res
tante da área onde foi identificado o grau de restrição 200 por excesso, cu
jos índices agroclimáticos são superiores a 115%. Teoricamente isso impli
ca excesso de umidade para as necessidades das plantas, o qual poderá 
ser naturalmente eliminado pela drenagem. Onde as condições geomor
fológicas não permitem escoamento das águas ou as características pe
dológicas não proporcionem drenagem interna no perfil, ter-se-á um solo 
encharcado, que se constitui em meio redutor favorável à formação de sÚbs-

Características físico-químicas do perfil de solo 

Horizonte 8 Cap. troca Soma de Profund. Horizonte A Matéria 
de cátions bases efetiva orgânica 

Estrutura Textura Textura Estrutura 
(mE/100 g) lmE/100 g) I em) 1%1 

Blocos 
Muito argilosa 11,3 5.4 70 Argila Granular 2,9 

subangulares 

Blocos 
Argilo-siltosa 20,3 16,5 80 Franca Granular 1,2 

angulares 

tâncias tóxicas aos vegetais, bem como em ambiente propício à prolifera
ção de pragas e agentes fitopatológicos que poderão prejudicar o meca
nismo fisiológico das plantas. 

O relevo alterna-se de plano a até no máximo 25% de declividade. Por 
si só não apresenta impedimentos à mecanização, mas, como possui 34,6% 
de terras com cascalho e/ou pedregosidade, poderá, em função da quan
tidade, tamanho e distribuição desses elementos, limitar em pequenas áreas 
o uso de maquinário agrícola. Predominam as declividades de 5 a 15% so
bre as de O a 5%, ocorrendo também reduzidas áreas com declividades de 
15 a 25%. Na quase totalidade da área há necessidade de técnicas conser
vacionista, as quais deverão ser mais intensivas quando as condições físi
cas dos solos exigirem, bem como quanto maior for a declividade. 

Os solos são similares quanto ao grau restritivo (96,2% possuem índi
ce pedológico no intervalo de 5,5a 7,0), mas não quanto ao tipo de limita
ção ao uso agrícola. Apresentam de boa a moderada fertilidade natural e 
a elevada capacidade de troca inerente à maioria dos solos determina boa 
capacidade potencial. Não há presença de sais solúveis prejudiciais à ferti
lidade, mas em alguns solos ocorrem elevados teores absoluto e relativo 
d'3 alumínio trocável que impedem o abastecimento das plantas em P, Ca 
e K e favorece o Mn que se torna tóxico. Entretanto, há muitas culturas (fumo, 
cana-de-açúcar, arroz, café, algodão) que toleram a presença de alumínio 
em níveis mais elevados, sem prejuízo ao desenvolvimento normal das 
plantas. 

"A presença de diferentes tipos de solos requer tratamentos distintos e 
específicos para eliminar ou minimizar suas limitações, tornando-os, as
sim, aptos para o cultivo que se objetiva realizar. 
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TABELA 5.XXII 
Caracterização das unidades (Subclasse Lavoter-por-relevo/solo) 

indices Características físico-
N~ 

Unidade 
Area Agroc1i- Declivi- Solo perfil Hori-
lkm21 Pedoló- Salinidade 

mático dade DUPOT Drenagem 
1%1 1%1 

gico (mmhos/cm) 
Estrutura 

122de 111 98 5-15 7,2 BT5 190 <4 Imperfeita Prismática moderada 

122de 121 1.689 104 5-15 7,0 BT2 142 <4 Imperfeita Prismática moderada 

122de 131 98 5-15 7,2 BT2(,) 178 <4 Imperfeita Blocos subangulares 

122dp 111 101 5-15 7,1 PBPe3 (E) 136 <4 Imperfeita Blocos subangulares 
122dp 121 

507 101 5-15 7,6 B 151 <4 Imperfeita Blocos subangulares 

122ep 111 95 5-15 7,6 BV3 139 <4 Imperfeita Prismática moderada 
122ep 121 102 5-15 7,8 BV3 133 <4 Boa Blocos subangulares 
122ep 131 113 5-15 7,8 PBPe1 (,) 101 <4 Moderada Blocos subangulares 
122ep 141 101 5;15 7,8 BT 1,1 138 <4 Moderada Prismática moderada 

122ep 151 1.934 101 5-1~ 8,2 BT81d 124 <4 Boa Blocos subangulares 
122ep 161 111 5-15 7.7 BV2 192 <4 Boa Blocos angulares 
122ep 171 102 5-15 7,5 BV3 152 ,<4 Boa Blocos angulares 
122ep 181 111 5-15 8,4 BV2 191 <4 Boa Blocos angulares 
122ep 191 113 5-15 7,5 BV1 (,) 100 <4 Moderada Blocos subangulares 

122eb 111 106 5-15 7,5 TRe1 70 <4 Boa Blocos subangulares 
122eb 121 106 5-15 7,5 TRe1 lei 66 <4 Boa Blocos subangulares 
122eb 131 115 5-15 7,1 TRe2(E) 9 <4 Boa Blocos angulares 
122eb 141 102 5-15 7,5 PEd1 148 <4 Boa Blocos angulares 
122eb 151 102 5-15 7,5 PEd1 154 <4 Boa Blocos angulares 
122eb 161 102 5-15 7,5 PEd1 149 <4 Boa a acentuada Blocos angulares 
122eb 171 3.761 102 5-15 7,0 PEd1 150 <4 Moderada Blocos angulares 
122eb 181 104 5-15 7,1 PEd1 171 <4 Boa Blocos subangulares 
122eb 191 113 5-15 7,5 TRe2 94 <4 Boa Blocos subangulares 
122eb 1101 113 5-15 7,8 TRe2 96 <4 ~oa Blocos subangutares 
122eb 1111 102 5-15 7,8 PEd2 lei 153 <4 Boa a acentuada Blocos subangulares 
122eb 1121 113 5-15 7,1 TRe5(el 97 <4 Boa Blocos subangulares 

122bm 786 114 5-15 7,7 PEd5 158 <4 Boa a acentuada Blocos subangulares 

122cb 317 111 5-15 7,1 PEd3 187 <4 Boa Blocos subangulares 

(d Perfis pedotógicos extrapotados. 
Obs.: os números entre parênteses indicam que a unidade foi definida por mais de um perfil pedológico, de acordo com sua localização e unidade de mapeamento de solo. 

TABELA S.XXIII 
Caracterização das unidades ~Subc/asse Lavoter-por-clima/re/evo/solo~ 

lndices Características físico-
N~ 

Unidade Are a 
Agrocli- Declivi- Solo perfil H o ri-

lkm21 Pedoló- Salinidade 
mático da de 

gico 
DUPOT 

lmmhos/cml 
Drenagem 

1%1 1%1 Estrutura 

2*22eb (1) 118 5-15 7,1 TRe21,1 9 <4 Boa Blocos anguiJ;~res 
2•22eb 121 118 5-15 7,1 TRe3(,) 3 <4 Boa a acentuada Blocos subangulares 
2•22eb 131 118 5-15 7,2 TBCHa2 30 <4 Moderada Blocos subangulares 
2•22eb 141 118 5-15 7,5 TBVa3 25 <4 Moderada Blocos subangulares 
2•22eb 151 5.877 118 5-15 7,4 LBRa3 18 <4 Moderada Blocos subangulares 
2•22eb 161 118 5-15 7,5 LBRa1 26 <4 Moderada Blocos subangulares 
2•22eb 171 118 5-15 7,1 TBCHa3(,) 29 <4 Moderada Blocos angulares 
2•22eb 181 118 5-15 7,3 TBVa3 (,) 

2*22°ep 6 118 5-15 7,7 TRe7(,) 

* Unidade definida por excesso de umidade. 
o Unidade definida por excesso de concreções e/ou cascalhos e/ou pedregosidade em seus solos. 
(t) Perfis pedológicos extrapolados. 

27 <4 Moderada Blocos subangulares 

107 4 Boa Blocos subangulares 
·-

Obs.: os números entre parênteses ihdicam que a unidade foi definida por mais de um perfil pedológico, de acordo com sua localização e a unidade de mapeamento de solo. 

5.1.2.2.1 - Subclasse Agriter-por-relevo 

Representa apenas 3,8% da Classe Agriter e encontra-se distribuída na por
ção centro e norte da Folha (Fig. 5.12), deforma esparsa por toda a Região 
Geomorfológica Planalto das Araucárias, com concentração de manchas 
na Unidade Geomorfológica Planalto dos Campos Gerais. 

Encontra-se subdividida em três séries: 132, 2*32 e 2*32°, as quais pos
suem seis unidades de capacidade de uso (Tab. 5.XXV). O relevo constitui-se 
no elemento de interação mais limitante; predominam os índices ag'rocli
máticos de grau 200 por excesso e, em 7,0% desta subclasse, ocorrem so
los com pedregosidade que impede o uso de maquinários agrícolas. 

A fertilidade potencial dos solos é elevada, apresentando valores aci
ma de 10 mE/100 g de solo na capacidade de troca catiônica e valores de 
médios a altos na soma de bases trocáveis, bem como na matéria orgâni
ca, o que confere também uma boa fertilidade atual aos solos. Por outro 
lado, não apresentam salinidade que possa afetar o crescimento das plan
tas, mesmo as mais sensíveis, e a camada superficial do solo possui exce-
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lentes condições físicas, as quais possibilitam fácil manejo. Alguns solos 
possuem deficiência na drenagem do horizonte subsuperficial, fato que se 
deve à textura e estrutura que lhes são peculiares (Tab. 5.XXVI). 

A) Série 132 

Localiza-se em manchas esparsas situadas na porção centro e norte das 
Folhas (Fig. 5.12), no noroeste da Unidade Geomorfológica Planalto Re
baixado Marginal e porção sul da Unidade Geomorfológica Patamares da 
Serra Geral, em modelados de dissecação homogênea de densidade gros
seira (vide 2 - Geomorfologia). 

As declividades variam de 15 a 25%, permitindo o uso de maquinário 
agrícola, sofrendo estes um decréscimo no rendimento normal na medida 
em que trabalham nas áreas de declividade máxima permitida a esta série. 

Os dados climáticos fornecidos pelas estações de Cerro do Ouro (São 
Gabriel, RS), Vila Scharlau (Estância Velha, RS) e Santa Cruz do Sul (Santa 
Cruz do Sul, RS) acusam temperatura média anual acima de 18°C para uma 



químicas do perfil de solo 

zonte B Cap. troca Soma de Profund. 
de cátions bases efetiva 

Textura lmE/100 g) lmE/100 g) I em) 

Argilo-siltosa 26,4 21,6 60 
Argila 23,0 22.4 60 
Muito argilosa 34,8 26.4 75 

Argila 27,2 15,2 50 
Argila 32,2 25,2 65 

Muito argilosa 25,3 17,2 60 
Argila 13,3 9,0 60 
Muito argilosa 33,5 17,9 70 
Muito argilosa 29,0 23,0 60 
Argila 24,0 20,2 60 
Muito argilosa 27,0 15,2 80 
Argila 16,2 11,1 70 
Argila 25,0 16,2 96 
Argilo-siltosa 22,0 12,5 55 

Argila 8.4 3,9 90 
Muito argilosa 13,5 7,2 90 
Muito argilosa 11,3 5,4 70 
Argila 8,9 '4,5 110 
Argila 10.4 5,2 70 
Argila 9,9 3.7 230 
Muito argilosa 13,5 3,6 60 
Muito argilosa 10,2 3,9 80 
Muito argilosa 12,9 6,7 105 
Muito argilosa 10,5 6,1 120 
Argila 11,5 4,3 90 
Muito argilosa 9,9 4,8 112 

Franco-argilosa 12,0 7.7 160 

Argila-arenosa 6,0 2.4 100 

químicas do perfil de solo 

zonte B Cap. troca Soma de Profund. 
de cátions bases efetiva 

Textura lmE/100 g) lmE/100 gl I em) 

Muito argilosa 11,3 5,4 70 
Muito argilosa 12,1 5,5 170 
Muito argilosa 11,5 2,2 130 
Muito argilosa 16,5 6,8 80 
Muito argilosa 15,1 4,0 120 
Muito argilosa 18,6 6,2 100 
Argila 10,5 2,2 90 
Muito argilosa 16,2 7,2 60 

Muito argilosa 11,2 6,4 90 

precipitação média anual acima de 1.360 mm. Mesmo nos meses onde a 
temperatura atinge seus valores máximos, não ocorre déficit de umidade 
para as plantas, por que a deficiência hídrica acusada pelo balanço hídrico 
é mínima e o solo se constitui em um bom reservatório de água. Por outro 
lado, nos meses de temperaturas baixas ocorrem excedentes hídricos por 
quatro meses consecutivos ao ano (Tab. 5.XV), que podem provocar con
dições desfavoráveis aos pleno desenvolvimento da maioria das plantas. 
Este efeito é particularmente acentuado nos locais onde as características 
geomorfológicas (baixadas e depressões) e pedológicas (textura e estru
tura) sejam favoráveis ao encharcamento do solo. 

Apresentando índice pedológico entre 7,1 e 7,9, esta série apresenta 
solos, predominantemente, eutróficos, com altos valores na capacidade de 
troca catiônica e de média a alta soma de bases. Geralmente, a quantidade 
de matéria orgânica é satisfatória e o horizonte superficial possui ótimas 
condições físicas. Apesar do horizonte subsuperficial possuir textura pe
sada a muito pesada, aliada à estrutura de blocos subangulares a angula-

Horizonte A 

Textura Estrutura 

Franco-argilo-siltosa Granular 
Franco-arenosa Grumosa 
Argila Granular 

Franco-argilosa Granular 
Franco-argilosa Granular 

Franco-argila-arenosa Granular 
Franco-arenosa Granular 
Franco-argilo-siltosa Granular 
Franco-argilo-siltosa Granular 
Franco-argilosa Granular 
Franco-argilosa Grumosa 
Franco-argila-arenosa Granular 
Franco-argilosa Granular 
Argilo-siltosa Granular 

Argila-arenosa Granular 
Argila Granular 
Argila Granular 
Franca Granular 
Franco-argilosa Granular 
Franca Blocos subangulares 
Franco-argilosa Granular 
Franco-argilosa Granular 
Muito argilosa Granular 
Muito argilosa Granular 
Franco-argilosa Granular 
Argila Blocos subangulares 

Franco-arenosa Granular 

Franco-arenosa Granular 

Horizonte A 

Textura Estrutura 

Argila Granular 
Arg\lo-si\tosa Blocos subangulares 
Franco-argilo-siltosa Granular 
Franco-argilosa Granular 
Argila Granular 
Argila Granular 
Franco-argilo-siltosa Granular 
Muito argilosa Granular 

Argila Blocos subangulares 

TABELA 5.XXIV 
Subclasses e séries na Classe Agriter 

Subclasses 

Por-relevo Por-solo 

* Série definida por excesso de umidade. 

113 

113' 

123 

123' 

2•13 

2•13' 

2•23 

2•23' 

Matéria 
orgânica 

1%1 

3,9 
2,5 
3,0 

1,9 
3,7 

3,4 
2 

2,1 
4,1 
2,9 
4,5 
1,7 
5,2 
3,8 

2,3 
3,4 
2,9 
1,7 
2,3 
2,0 
1,6 
1,7 
2,7 
2,0 
2,1 
1,9 

1,6 

1,0 

Matéria 
orgânica 

1%1 

2,9 
2,6 
1,9 
3,5 
2,2 
3,2 
1,9 
3,1 

4,5 

Por-relevo/solo 

0 Série definida por excesso de concreções e/ou cascalhos e/ou pedregosidade em seus solos. 
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Fig. 5.12 - Mapa das Subclasses Agriter~por-relevo e Agriter-por-relevo/solo, com as respectivas sénes. 

TABELA 5.XXV 
Classe Agriter - Discriminação das subclasses Agriter-por-relevo, Agriter-por-relevo/solo, séries e unidades com respectivas áreas 

Classe 

Subclasses Agriter-por-relevo 

Séries 132 2*32 2*32" 133 

Características pedológicas 
dp ep eb eb ep ep bl cb db definidoras das unidades 

N? de ocorrências das 
1 4 2 19 4 3 4 2 2 

unidades 

Ârea das unidades 
221 269 384 3.919 532 400 786 186 227 

lkm21 

Área das séries 
874 4.451 400 1.346 

lkm2) 

Area das subclasses 
5.725 

lkm'J 

* Série definida por excesso de umidade. 
o Série definida por excesso de concreções e/ou cascalhos e/ou pedregosidade em seus solos. 

res, que dificultam o manuseio dos solos, podemos considerá-los como de 
afta fertilidade potencial e atual (Tab. 5.XXVIJ. 

B) Série 2*32 

Localizadas na porção norte das Folhas em estudo ( Fig. 5.12), as manchas 
mapeadas apresentam-se ora esparsas ora agrupadas, ocupando porções 
da Unidade Geomorfológica Planalto dos Campos Gerais. Situam-se em 
modelados de dissecação homogênea e modelados de aplanarilento (vi
de 2 - Geomorfologia). As declividades não ultrapassam 25%, o que con
fere a esta série possibilidades de uso de maquinário agrícola. 

664/USO POTENCIAL DA TERRA 

bp 

1 

147 

Agriter 

Agriter-por-relevo/solo 

133° 2*33 2*33° 

b p bp dp db cb b db bp p b db 

3 6 9 7 2 2 2 1 2 6 7 1 

858 1.033 1.821 1.810 164 121 452 69 571 1.081 5.865 441 

5.807 1.092 7.407 

15.652 

As estações de Renânia (Gramado, RS), Carlos Barbosa (Carlos Bar
bosa, RS), Cotiporã e Veranópolis (Veranópolis, RS), Vista Alegre (Nova 
Prata, RS), Antônio Prado (Antônio Prado, RS), Colônia Xadrez (Carazi
nho, RS), Passo Faxinal (ljuí, RS) e Sobradinho (Sobradinho, RS) acusam, 
em seus balanços hídricos, excedentes em pelo menos seis meses conse
cutivos durante o ano (Tab. 5.XVIJ. As temperaturas mérlias anuais variam, 
ocorrendo áreas de baixas temperaturas e sujeitas a geadas, que limitam 
a utilização agrícola dos solos nessas épocas. 

As unidades possuem, de um modo geral, as mesmas características 
da série anterior, sendo agravante o excesso de umidade nas unidades que 



possuem, no horizonte subsuperficial de seus solos, estrutura de blocos 
subangulares e angulares com textura pesada e muito pesada. Essa carac
terística físico-morfológica impede o escoamento gravitacional interno das 
águas no solo, permanecendo este encharcado boa parte do ano. Por ou
tro lado, as baixas temperaturas, que coincidem com a época das chuvas, 
provocam resfriamento na temperatura superficial do solo, o que inibe ave
locidade de crescimento das plantas, diminui a ação dos seres nitrifican
tes e bloqueia a disponibilidade de nutrientes às plantas. 

Muitas áreas pertencentes à Unidade 2 * 32eb apresentam caráter álico 
em seus solos, sendo altos os valores absolutos e relativos do alumínio tro
cável. Os valores da soma de bases variam de média a alta, o mesmo va
lendo para a quantidade de matéria orgânica (Tab. 5.XXVI). Portanto, 
constituem-se-em solos de alta fertilidade atual e potencial, havendo, po
rém, necessidade de calagem para inibir a ação prejudicial do alumínio tro
cável às plantas, em função do sinergismo e antagonismo que possui com 
os outros elementos nutritivos. 

C) Série 2*32° 

Representa apenas 7,0% da Subclasse Agriter-por-relevo, sendo caracte
rizada somente pela Unidade 2*32° ep (Tab. 5.XXV). Possui três manchas 
mapeadas que se localizam ao norte da área (Fig. 5.12), na Unidade Geo
morfológíca Planalto dos Campos Gerais. 

Os balanços hídricos das estações Araçá {Nova Prata, RS) e Dois La
jeados (Guaporé, RS) acusam excedentes hídricos pÓr mais de seis me
ses consecutivos ao ano (Tab. 5.XVI). Teoricamente, isso significa um ex
cesso de umidade para o pleno desenvolvimento das plantas, principalmente 
quando coincidem os excedentes liídricos com temperaturas mais baixas, 
podendo o horizonte subsuperficial do solo, por suas características físi
cas, permanecer com valores acima da capacidade de campo. 

O relevo da área· permite a mecanização que é, em parte, limitada pela 
presença de pedregosidade, bem como por solos com pouca profundida
de associados ao Brunizém Avermelhado que se constitui no solo domi
nante da Unidade2"32° ep. São altos os valores da capacidade de troca de 
cátions e da soma de bases e médios para a matéria orgânica. Apesar de 
possuir drenagem imperfeita apresenta alta capacidade de uso atual e p_o
tenciai/Tab. 5.XXVI). 

5.1.2.2.2 Subclasse Agriter-por-solo 

Esta subclasse reúne séries oh de o solo foi o elemento de interação que ob
teve maior grau de restrição e domina, em superfície, tanto na Classe Agri
ter como perante todas as demais classes detectadas neste estudo. Repre
senta 85,8% da Classe Agriter, com representatividade por todas as Folhas, 
possuindo manchas de grande, média e pequena extensão, que geralment<' 
se unem formando grandes agrupamentos (Fig. 5.13). 

Levando-se em consideração os graus restritivos quanto aos.fatores cli
ma, relevo e solo, identificaram-se oito séries que, por sua vez, desdobraram
se em 42 unidades de capacidade de uso, conforme as características mais 
limitativas que os solos apresentam (Tab. 5.XXVII). 

Foi reconhecido, em 74,6% desta subclasse, o grau 100 para clima o qual 
é considerado, no tocante ao atendimento hídrico, como ideal à maioria 
das espécies vegetais. O restante desta subclasse possui o grau 200 por ex
cesso, significando teoricamente um excesso de umidade às plantas. Na 
prática, esse excesso pode ser eliminado pela drenagem superficial e dre
nagem interna do perfil de solo ou provocar encharcamento no solo, quando 
as condições geomorfológicas e/ou condições físicas dos solos não per
mitam a saída gravitacional das águas. 

As declividades dominantes (63,0%) situam-se no intervalo de 5 a 15o/o, 
não prejudicando normalmente o uso de maquinário agrícola. Todavia, de
terminadas áreas reúnem condições climáticas, pedológicas e morfológi
cas favoráveis à erosão, necessitando de intensas práticas conservacionistas 
a fim de controlar essa potencialidade erosiva. As demais áreas desta sub
classe são planas ou com declives suaves (inferiores a 5o/o), que não ofere
cem nenhuma dificuldade à mecanização. Por outro lado, alguns solos, em 
função de suas características físicas, dificultam o uso de maquinário por 
aderirem aos implementas agrícolas quando úmidos e, quando sec?s, por 
se tornarem endurecidos. Ainda pode se destacar a interferêncfu de frag
mentos grosseiros presentes no solo de algumas séries desta subclasse que, 
pelo tamanho, quantidade e distribuição, podem até impedir a mecaniza
ção, independente da declividade em que estão inseridos. 

Taxonomicamente os solos pertencem a variadas classes e, em função 
das caracteristiças pedológicas inerentes a cada um deles, determinou-se 

a capacidade de uso. Generalizando, os solos possuem carência em bases 
trocáveis, em menor proporção drenagem deficiente e, alguns, profundi
dade efetiva muito reduzida (Tab. 5.XXVIII). No entanto, são livres de sali
nidade que possa afetar o desenvolvimento das plantas, mesmo as sensí
veis. Por outro lado, alguns solos possuem altos teores absolutos e relati
vos de alumínio trocável, cuja toxidez se deve ao antagonismo com Ca, P, 
K e sinergismo com o Mn. Em razão das limitações químicas, o aproveita
mento racional exige aplicação de calagem para inibir a ação do alumínio 
trocável em excesso e fertilização químico-orgânica para proporcionar nu
trientes disponíveis às plantas. 

A) Série 113 

Representa 24,2% da Subclasse Agriter-por-solo, caracterizada por dez uni
dades de capacidade de uso diferenciadas pelas características de maior 
restrição ao uso das terras (Tab. 5.XXVIIl. Apresenta extensas manchas 
alongadas, outras de formas irregulares, bem como manchas menores iso
ladas (Fig. 5.13). Ocupa preferencialmente modelados de acumulação (ter
raços fluviais, eólicos, laguna r e terraços marinhos) e, em menor propor
ção, superfícies pedi planas (vide 2 - Geomorfologia). 

localiza-se em áreas planas ou quase planas, sendo que na porção con
tinental esta série se destaca ocupando terraços fluviais, os quais, na épo
ca das grandes cheias dos rios, estão sujeitos a inundações (Est. 5.1 B). Ainda 
ocupa, em menor escala, áreas pertencentes à Unidade Geomorfológica 
do Planalto de Uruguaiana e Região Depressão Central Gaúcha. Já na por
ção litorânea, a série está presente no Domínio Morfoestrutural dos Depó
sitos Sedimentares, dominando em extensão na Unidade Geomorfológi
ca Planície Mari(1ha. Nos modelados de acumulação lagunar também há 
possibilidades de inundações periódicas (vide 2 - Geomorfologia). 

Os dados climáticos das estações de Restinga Seca (Restinga Seca, 
RS), Rincão da Porta, Barro Vermelho e Cachoeira do Sul (Cachoeira do 
Sul, RS), Rio Pardo (Rio Pardo, RS), Santo Amaro do Sul (General Câma
ra, RS), Triunfo (Triunfo, RS), Viamão (Viamão, RS), Mostardas (Mostar
das, RS), Pelotas (Pelotas, RS), Passo do Guarda (Encruzilhada do Sul, RS), 
Porto Guerreiro (Torres, RS), Taquaruçu (Araranguá, SC), Armazém Ca
pivari (Armazém, SC), Laguna (Laguna, SC), Santa Vitória do Palmar !Santa 
Vitória do Palmar, RS), Granja Santa Maria e Dona Claudina (Rio Grande, 
RS), Jaguarão IJaguarão, RS), Garruchas e São Borja (São Borja, RS), 
Alegrete (Alegrete, RS), Rosário do Sul (Rosário do Sul, RS), Dom Pedri
to !Dom Pedrito, RS), Bagé (Bagé, RS), Cacequi (Cacequi, RS) e Ponte 
Toropi (São Vicente do Sul, RS) serviram de base para determinar as con
dições climáticas para esta série. Estendendo-se por regiões geomorfoló
gicas de características distintas e altitudes diferentes (desde 2 até 130m), 
o clima se diversifica e apresenta temperaturas médias anuais de 16,6 até 
20,3°C; deficiências hídricas de zero a 230 mm e excedentes de 148 a 362 
mm (Tab. 5.XVl. Há ainda áreas que estão sujeitas a geadas e chuvas tor
renciais. A média geométrica entre a precipitação pluvial e a evapotranspi
ração·real apresenta valores desde 88 até 114% de sua correspondente eva
potranspiração potencial, significando que, em termos hídricos, a série se 
mostra favorável ao desenvolvimento da maioria das plantas, Porém, co
mo o relevo é plano a quase plano, onde o escoamento superficial das águas 
é mínimo, ficando os excessos hídricos quase que exclusivamente elimi
nados pela drenagem interna do solo, é agravante a presença de altas ta
xas de excedentes hídricos nas unidades de capacidade de uso, onde a dre
nagem dos solos é imperfeita a má (Tab. 5.XXVIII). Isso é válido também 
para as unidades onde a profundidade efetiva do solo foi considerada ele
mento restritivo ao uso agrícola, pois, em ambos os casos, os solos per
manecem encharcados temporariamente. 

As Unidades 113b, 113bt, i13cb, 113bp e 113db possuem em comum bai
xos teores na soma de bases, bem como deficiências em matéria orgânica 
no solo. Geralmente também possuem baixos valores na capacidade de troca 
catiônica, com exceção dos solos de caráter vértico (argilas expansivas) 
e/ ou que apresentam teores elevados em alumínio trocável. A Unidade 
113db, além de possuir a drenagem e a soma de bases como fatores mais 
restritivos, também possui pouca profundidade efetiva em seus solos, cu
jo símbolo deixa de ser registrado cartograficamente em tunção da limita
ção de ordem tipográfica. 

As Unidades 113d, 113dp e 113de, apesar de apresentarem solos com 
fertilidade química de média a alta, possuem a drenagem afetada pela es
trutura de seus horizontes subsuperficiais, em blocos subangulares ou pris
mática moderada e pela textura pesada ou muito pesada. A maioria des
sas unidades possui pouca profundidade efetiva em seus solos, notadamen-
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TABELA 5.XXVI 
Caracterização das unidades lSubclasse Agritervpor-relevo) 

indices 

Unidade 
Área 

Agrôcli- Declívi- Solo 
lkm2l Pedoló-

mático da de gico 
(%1 1%1 

132dp 221 102 15-25 7,3 BV1 

132ep (1) 269 108 15-25 7,7 BV21d 
132ep (2) 114 15-25 7,9 TRe5 

132eb 111 384 114 15-25 7,8 PEd2 
132eb 121 112 15-25 7,1 TRe5 Ir I 

2•32eb 111 118 15-25 7,5 TRe6 lrl 
2•32eb 12) 116 15-25 7,4 TBCHa2 
2•32eb 131 118 a 121 15-25 7,5 TBCHa2 
2•32eb 141 116a 129 15-25 7,4 TBCHa2 
2•32eb 151 116 a 121 15-25 7,1 TBCHa3 
2•32eb 16) 3919 116a 125 15-25 7,7 TRe4 (c} 
2•32eb 171 116 15-25 7,9 TBCHa2 
2*32eb í8l 116 15-25 7,1 TBCHa2 
2•32eb 191 116a 129 15-25 7,2 TBCHa21d 
2*32eb 1101 119a 124 15-25 7,1 TBRalícl 
2•32eb 1111 119 a 123 15-25 7,3 TBVa31cl 

2•32ep 111 120 a 123 15-25 7,4 BV4 
2•32ep \21 532 120 a 125 15-25 8,2 TBVa4 
2•32ep 131 124 15-25 7,7 TRe71rl 

2•32°ep 400 118 15-25 7,7 BV5{<) 

* Unidade clefinida por excesso de umidade. 
o Unidade definida por excesso de concreções e/ou cascalhos e/ou pedregosidade em seu solo. 
(() Perfis pedológicos extrapolados. 

N? 
pertil 

Salinidade DUPOT 
(mmhos/cm) 

134 <4 

192 <4 
98 <4 

153 <4 
97 <4 

66 <4 
86 <4 
92 <4 
91 <4 
29 <4 
3 <4 

87 -<4 
88 <4 
30 <4 
34 <4 
27 <4 

28 <4 
22 <4 

107 <4 

24 <4 

Drenagem 

Imperfeita 

Boa 
Boa 

Boa a acentuada 
Boa 

Boa 
Moderada 
Moderada 
Moderada 
Moderada 
Boa a acentuada 
Boa 
Boa 
Moderada 
Moderada 
Moderada 

Imperfeita 
Boa 
Boa 

lmperfeíta 

Obs.: os nümeros entre parênteses indicam que a unidade foi definida por mais de um perfil pedológico, de acordo com sua localização e a unídade de mapeamento de solo. 
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Fig. 5.13 - Mapa da Subclasse Agriter-por-solo, com as respectivas séries. 
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químicas do perfil de solo 

zonte B Cap. troca Soma de Profund. 
de câtions bases efetiva 

Textura !mE/100 gl (mE/100 g) (em) 

Argila 13,2 9,1 85 

Muito argilosa 22,0 15,2 80 
M4ito argilosa 19,2 12,0 80 

Argila 11,5 4,3 90 
Muito argilosa 9,9 4,8 112 

Muito argilosa 13,5 7,2 90 
Muito argilosa 17,5 3,5 110 
Muito argilosa 16,3 5,8 130 
Argila 14.7 5,6 150 
Argila 10,5 2,2 90 
Muito argilosa 12,1 5,5 170 
Argila 17,0 5,9 100 
Argilo-siltosa 14,2 1,3 150 
Muito argilosa 11,5 2.2 130 
Muito argilosa 13,9 2,9 100 
Muito argilosa 16,2 7,2 60 

Muito argilosa 20,6 13,3 80 
Argíla 36,5 23,7 70 
Muito argilosa 11.2 6A 90 

Muito argilosa 25,5 17,2 70 

te a Unidade 113dp, onde essa característica aparece também como fator 
limitante, Por outro lado, a Unidade 113dt apresenta a drenagem afetada 
não só pela textura e estrutura de seu sol um, como também pela presença 
deteores rela'tivos de sódio trocável que, conjuntamente à fração argila, 
podem danificar a estrutura do solo (Tab. 5.XXVIII). 

Esta série não apresenta solos com salinidade que possa afetar o cres
cimento das plantas, ·e muitas das características e propriedades pedoló
gicas negativas ligadas à fertilidade podem ser alteradas através de práti
cas complementares de melhoramentos. 

B) Série 113° 

Localiza-se quase que exclusivamente no extremo oeste das Folhas em es
tudo, formando agrupamentos de extensas manchas (Fig. 5.13); possui cin
co unidades de capacidade de uso que representam 10,8% da Subclasse 
Agriter-por-solo (Tab. 5.XXVII). Ocupa preferencialmente modelados de 
aplanamento pertencentes à Região Geomorfológica Planalto da Campa
nha (vide 2- Geomorfologia), 

Os dados climáticos das estações Uruguaiana (Uruguaiana, RS), Quaraí 
(Quarai, RS), Santana do Livramento (Santana do Livramento, RS), Bagé 
(Bagé, RS), Alegrete (Alegrete, RS), ltaqui (ltaqui, RS), São Borja e Gar
ruchas (São Borja, RS) acusam valores aproximados para a temperatura 
média anual, com exceção das estações de Santana do Livramento e Ba
gé, cujas médias são de valores mais baixos (Tab. 5.XV). Esse fato é justifi
cável em função das baixas temperaturas que aí ocorrem nos meses mais 
frios, as quais são responsáveis pela ocorrência de geadas nessas áreas. 
Por outro lado, todas as estações apresentam excedentes hídricos por mais 
de três meses consecutivos que, conjuntamente à imperfeita drenagem dos 
solos desta série e a pequena profundidade efetiva de alguns, podem pre
judicar as plantas. 

A deficiência de ar no solo restringe a respiração das raízes, bem como 
a assimilação de nutrientes, impedindo o pleno desenvolvimento da maio
ria das plantas. Apesar de não ter sido detectado, climaticamente, deficiência 
hídrica, por se considerarem 125 mm a capacidade de campo, nas unida
des onde o solo é muito raso, portanto, sem capacidade de retenção de água, 
pode ocorrer deficiência de umidade às plantas, nas épocas de estiagem. 
Essa condição é designada seca edafológica (Ranzani & França, 1967). 

As fracas declividades ( < 5%) permitem, sem esforço, o trabalho das 
máquinas agrícolas, mas a presença de cascalho e/ou pedregosidade nos 
solos dificulta e limita, respectivamente, o uso dessas máquinas. Além disso, 
a presença de solos muito rasos e a propriedade de aderência.aos imple
mentas agrícolas, que a maioria possui quando úmidos, limita na época das 
chuvas o trabalho do solo. 

As unidades, além das características e propriedades já anunciadas, pos
suem solos com baixos e a.ftos teores (1,0 a 5,9%) em matéria orgânica. 

Horizonte A Matéria 

I orgânica 
Textura Estrutura !%) 

Franca Granular 3,5 

Franco-argilosa Grumosa 4,5 
Franco~argilosa Granular 2,6 

Franco-argilosa Granular 2,1 
Argila Blocos subangulares 1,9 

Argila Granular 3,4 
Argilo~siltosa Granular 3,1 
Argila Grumosa 2,4 
Franco-argilosa Granular 1,6 
Franco-argilo-siltosa Granular 1,9 
Argilo-siltosa Blocos subangulares 2,6 
Franco-argilo-siltosa Granular 3,2 
Franco-argilo-siltosa Granular 3,0 
Franco-argilo-siltosa Granular 1,9 
Argila Grumosa 3,4 
Muito argilosa Granular 3,1 

Argila Granular 2,9 
Franco-argilosa Granular 3,9 
Argila Blocos subangulares 4,5 

Argila Grumosa 3,3 

A capacidade de troca catiônica é acima de 6,6m E /100g, valor considera
do alto, e a soma de bases trocáveis assume teores também elevados, com 
exceção da Unidade 113°db que possui apenas uma pequena mancha on
de um dos elementos mais restritivos do solo é exatamente a soma de ba
ses trocáveis (Tab. 5.XXVIII). Portanto, quimicamente são solos de boa fer
tilidade, não sendo portadores de salinidade e alumínio trocável que preju
diquem o desenvolvimento de plantas, mesmo as mais sensíveis a esses 
elementos. 

C) Série 123 

Representa 23,0% da superfície pertencente à Subclasse Agriter-por-solo 
e compõe-se de oito unidades de capacidade de uso, diferenciadas entre 
si pelas características pedológicas mais restritivas (Tab. 5.XXVII). 

Ocupa predominantemente modelados de dissecação homogênea em 
porções das Regiões Geomorfológicas Depressão Central Gaúcha, Planalto 
das Missões, Planalto da Campanha e Planalto Sul-Rio-Grandense; há tam
bém áreas mais reduzidas na Unidade Geomorfológica Planície Alúvio-Co
luvionar (vide 2 - Geomorfologia), Geralmente as manchas mapeadas apre
sentam-se agrupadas, são disformes e com tamanhos variados (Fig. 5.13). 

As estações de Alegrete (Alegrete, RS), Cachoeira Santa Cecilia (!ta
qui, RS), Quaraí (Quaraí, RS), Santana do Livramento (Santana do Livra
mento, RS), Rosário do Sul (Rosário do Sul, RS), Cacequi (Cacequi, RS), 
Ponte Toropi (São Vicente do Sul, RS), Passo Major Zeferino (Santo Ân
gelo, RS), Bagé (Bagé, RS), Passo do Ricardo (Arroio Grande, RS), Res
tinga Seca (Restinga Seca, RS), Formigueiro (Formigueiro, RS), Cachoeira 
do Sul (Cachoeira do Sul, RS), Rio Pardo (Rio Pardo, RS), Taquari (Taqua
ri, RS), Vila Scharlau (Estância Velha, RS), Sapucaia do Sul (Sapucaia do 
Sul, RS), Viamão (Viamão, RS) e Tapes (Tapes, RS) acusam em seus ba
lanços hídricos pequenas deficiências hídricas nos meses de verão e ex
cesso hídrico em pelo menos 5 meses consecutivos, coincidentes com a 
época de temperaturas baixas (Tab. 5.XV). Os índices agroclimáticos situam
se no intervalo de 85 a 115%, permanecendo esta série no grau de restri
ção 100 para o clima. 

Muitas áreas desta série estão mapeadas e caracterizadas pela Divisão 
de Geomorfologia (vide 2 - Geomorfologia} como superfícies com fenôme
nos de erosão e movimentos de massa generalizados. Outras, especifica
mente na Folha Uruguaiana, apresentam fenômenos de desertificação. Am
bas caracterizações correspondem a superfícies das Unidades 123bt e 123cb, 
onde o solo apresenta textura muito leve a moderadamente leve, comes
trutura grãos simples a granular no horizonte superficial, para uma textura 
pesada com estrutura em blocos subangulares no horizonte subsuperficial. 
Portanto, silo solos cuja drenagem interna ê dificultada pela diferença de 
permeabilidade em seu perfil pedológico, ou seja, possuem uma rápida in
filtração das águas no horizonte superficial para uma permeabilidade len-
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TABELA 5.XXVII 
Classe Agriter - Discriminação da Subclasse Agriter-por-solo, séries e unidades com respectivas áreas 

Classe 

Subclasse 

Séries 113 

Caracterís-
ticas pedo-
lógicas de-

b d dp de bt db cb ep dt 
finidoras 
das unida-
des 

N? de ocor-
rências das 8 15 52 11 12 20 3 5 6 
unidades 

Área das 
unidades 1.292 1.656 11.708 1.687 878 9.372 644 963 2.179 
lk'm21 

Área das 
séries 31.271 
lkm21 

Área da 
subclasse 
lkm21 

* Série definida por excesso de umidade. 
o Série definida por excesso de concreções e/ou cascalhos e/ou pedregÕsidade em seus solos. 

ta no horizonte subsuperficial. Este fato, aliado a excedentes hídricos cons
tatados por mais de 5 meses consecutivos, registros de precipitações plu
viais acima de 100 mm em 24 horas (impacto pluvial) e declividades situa
das no intervalo de 5 a 15%, confere a essas áreas uma alta capacidade e 
suscetibilidade à erosão hídrica. Esta erosão é mais intensa e facilitada quan
do a superfície do solo se encontra desnuda ou com fraca cobertura vege
tal. Por outro lado, não se deve subestimar, também, o deslocamento de 
partículas do solo que são transportadas pelo vento, através de saltos su
cessivos, em função da não coerência do material pedológico em superfí
cie (Est. 5.11 A). 

Destarte, práticas conservacionistas intensas e especiais são necessá-
rias, a fim de prevenir ou diminuir os danos por erosão. · 

A maioria das unidades desta série apresenta-se com solos de caráter 
álico, com deficiências em bases trocáveis, e a capacidade de troca catiô
nica com valores variados, em função dos teores de alumínio trocável e ti
po de argila, pois a matéria orgânica também possui valores baixos (Tab. 
5.XXVIII). Exceção se faz às Unidades 123de e 123ep cuja fertilidade quí
mica é elevada, mas a drenagem da primeira é muito afetada pela estrutu
ra prismática moderada e textura pesada no horizonte subsuperficial e, na 
segunda unidade, a pouca profundidade efetiva do solo restringe também 
o seu uso agrícola. 

D) Série 123° 

Representa 16,6% da Subclasse Agriter-por-solo e possui oito unidades de 
capacidade de uso, das quais destaca-se a Unidade 123°bp que domina em 
número de manchas e área, seguida da Unidade 123°p (Tab. 5.XXVII). Um 
pequeno agrupamento de manchas localiza-se na porção noroeste das Fo
lhas em estudo, ficando os demais agrupamentos distribuídos nas porções 
centro-sul, sudeste e sudoeste (Fig. 5.13). Preferencialmente ocupam mo
delados de dissecação homogênea nas Regiões Geomorfológicas Planal
to da Campanha e Planalto Sul-Rio-Grandense (vide 2- Geomorfologia). 

Os balanços hídricos das estações Alegrete (Alegrete, RS), Quaraí (Qua
raí, RS), Santana do Livramento (Santana do Livramento, RS), Passo Ma
jorZeferino (Santo Ângelo, RS), Bagé (Bagé, RS), Cerro do Ouro (São Ga
briel, RS), Lavras do Sul (Lavras do Sul, RS). Caçapava do Sul (Caçapava 
do Sul, RS), Encruzilhada do Sul (Encruzilhada do Sul, RS), Camaquã (Ca
maquã, RS), Canguçu (Canguçu, RS), Piratini (Piratini, RS), Pedras Altas 
e Pinheiro Machado (Pinheiro Machado, RS), Erva I (Erva I, RS), Arroio Gran
de (Arroio Grande, RS), Ponte Cordeiro de Farias (Pelotas, RS) e Porto Alegre 
(Porto Alegre, RS) acusam excedentes hídricos por mais de 4 meses con
secutivos (de 146a 471 mm) e deficiências hídricas de 17 a 195 mm durante 
dois meses consecutivos, no mínimo (Tab. 5.XV). Tanto os excedentes quan
to as deficiências hídricas silo prejudiciais nas Séries 123°p e 123°dp, cu
jos solos são muito rasos. Estes permanecem encharcados na época das 
chuvas e, por não apresentarem boa capacidade de retenção de água, co
mumente nas estiagens não apresentam água disponível às plantas. Nas 
demais unidades os excedentes hídricos são eliminados pela drenagem su-
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113° 

bp p de dp dt db b cb de bt 

8 22 2 4 5 1 7 18 1 27 

892 9.775 576 632 2.756 202 5,606 6.952 984 7.242 

13.943 . 29.753 

perficial ou drenagem interna dos solos, e estes por possuírem melhores 
condições de armazenamento de água normalmente não atingem o pon
to de murchamento. Conseqüentemente há água disponível às plantas. 

Indistintamente esta série pode ser considerada como portadora de solos 
com problemas de drenagem e variações na permeabilidade geralmente em 
função da estrutura e textura do horizonte subsuperficial. 

As Unidades123° p, 123° dp e 123° de possuem solos com elevada ferti
lidade atual e potencial, sendo altos os valores da soma de bases trocáveis 
e da capacidade de troca catiônica e médios os teores de matéria orgâni
ca. As duas primeiras unidades apresentam solos muito rasos (15 a 40 em) 
e, por estarem inseridas em áreas de elevados excedentes hídricos e de de
clividades no intervalo de 5 a 15%, são potencialmente suscetíveis à ero
são. Localizam-se em áreas da Região Geomorfológica Planalto da Cam
panha onde foram mapeados, pela Divisão de Geomorfologia, fenômenos 
de erosão e movimentos de massa generalizados (vide 2 - Geomorfolo
gia). A Série 123° de que se localiza na porção oeste da Região Geomorfo
lógica Planalto Sul-Rio-Grandense também foi mapeada com a mesma mor
fodinâmica acima mencionada, e sua potencialidade erosiva se relaciona 
não só aos fatos citados nas duas primeiras unidades como também à es
trutura prismática e textura pesada a muito pesada no horizonte subsuper
ficial e a uma estrutura grãos simples e textura moderadamente leve no ho
rizonte superficial de seus solos (Tab. 5. XXVIII). 

As Unidades 123°b, 123°bp, 123°Cb, 123°eb e 123db possuem baixa 
fertilidade atual para moderada potencial. Geralmente os solos apresentam
se distróficos e, alguns, com caráter álico. Estão sujeitos à lixiviação pelos 
regimes pluviométricos que lhes são impostos. Apenas a Unidade 123° eb 
possui profundidade efetiva de 100 em, as demais são portadoras de solos 
mais rasos. 

Ressalta-se ainda a presença de cascalho em todos os solos dominan
tes desta série, sendo que os Litólicos podem apresentar pedregosidade 
em superfície. 

E) Série 2 * 13 

Ocupando 2,0% da Subclasse Agriter-por-solo, agrupa quatro unidades, 
das quais predomina, em número de manchas e área, a Unidade 2* 13b (Tab. 
5.XXVII). Possui localização esparsa na porção norte das Folhas em estu
do (Fig. 5.13), ocupando predominantemente áreas do Planalto das Mis
sões e Planalto das Araucárias, em modelados de dissecação homogênea 
(vide 2- Geomorfologia). As declividades não ultrapassam 5%, poden
.do ser facilmente utilizada a mecanização, com exceção da Unidade 2* 13dp 
cuja profundidade de seu perfil pedológico é muito pequena (30 em), além 
de possuir limitações nas suas características físico-morfológicas (Tab. 
5.XXVIII). 

À série pertence ao grau 200 por excesso, para o fator clima, o qual apre
senta valores altos de excedentes hídricos que, €onjuntamente ao relevo 
plano e presença de solos com drenagem imperfeita, podem prejudicar o 
pleno desenvolvimento de plantas mais sensíveis à umidade. 

Agri-

Agriter-

123 

db 

18 

6.033 

129.210 



ter 

por~solo 

bp 

4 

2.274 

123" 

eb ep p b de bp dp cb eb db 

2 1 14 2 3 15 6 8 3 1 

632 30 5.282 210 1.441 9.924 587 2.662 1.249 76 

21.431 

As estações Passo Faxina! (ljuí, RS), São Luiz Gonzaga (São Luiz Gon
zaga, RSl, Vacaria (Vacaria, RS) e Lagoa dos Quadros (Osório, RS) forne
céram os dados climáticos que se encontram relacionados na Tabela 5.XVI. 
A estação de Vacaria apresenta temperatura média anual de 15,5° C, ca
racterizando sua área como a de temperaturas mais baixas para esta série. 
Nela está situada a Unidade 2 * 13b, sujeita a geadas, fator limitante à maioria 
das culturas cujo ciclo vegetativo coincide com esse fenômeno. 

Todas as unidades desta série são dotadas de solos com boa fertilida
de potencial, com valores elevados em sua capacidade de troca catiônica 
para teores médios em matéria orgânica. As Unidades 2*13d e 2*13dp pos
suem solos que em comum apresentam problemas na drenagem e fertili
dades potencial e atual elevadas. No entanto, a pouca profundidade efeti
va nos solos da Unidade 2*13dp (30 em) limita sua utilização agrícola. Por 
outro lado, as Unidades 2 *13b e 2 *13db são dotadas de excelente profun
didade em seus solos, mas com teores baixos na soma de bases trocáveis. 
Todavia, são suscetíveis de correção químico-orgânica para um uso per
manente e intensivo, onde as condições climáticas não apresentem restri
ções. Há necessidade de práticas conservacionistas para prevenir ou dimi
nuir a ação da drenagem superficial ocasionada pela ação pluvial. 

F) Série 2* 13° 

Com representatividade mínima de 0,02% da Subclasse Agriter-por-solo, 
é definida exclusivamente pela Unidade 2*13°p (Tab. 5.XXVII) e apresen
ta apenas uma mancha muito pequena localizada a noroeste da área em 
estudo (Fig. 5.13). Encontra-se na área de abrangência da estação de São 
Luiz Gonzaga {São Luiz Gonzaga, RS), onde a temperatura média anual 
é de 19,8° C, a pluviom~tria total média anual é de 1.707 mm, ocorrendo 
alto valor no excedente hídrico por sete meses consecutivos ao ano {Tab. 
5.XVI). Esses dados climáticos, concomitantemente ao relevo plano e à pro
fundidade rasa do solo, proporcionam duas situações distintas ao uso dessa 
série. Na primeira, o solo poderá atingir o ponto de murchamento, em fun
ção de temperaturas elevadas, baixa pluviometria e de sua fraca capacida
de de armazenamento de água; na segunda, quando coincidem baixas tem
peraturas com pluviosidades elevadas, o solo permanecerá encharcado por 
ser difícil o escoamento superficial e por estar assentado diretamente so
bre a rocha. 

A mecanização é limitada pela pouca profundidade do solo, o qual possui 
alta fertilidade potencial e atual (Tab. 5.XXVIII). 

G) Série 2*23 

Localiza-se na porção norte das Folhas em estudo, em extensas manchas 
agrupadas (Fig. 5.13), ocupando grandes porções das Unidades Geomor
fológicas Planalto de Santo Ângelo e Planalto dos Campos Gerais. As de
clividades encontram-se no intervalo de 5 a 15%, em modelados de disse
cação (vide2 Geomorfologia), que permitem o uso de maquinário agrí
cola !Est. 5.11 Bl. 

2*13 2*13" 2*23 2*23° 

b d db dp p b d bp de p b 

5 1 1 1 1 14 1 2 2 7 4 

2.458 54 6 48 29 24.716 28 2.345 24 615 9 2.48 

2.566 29 27.113 3.104 

Os balanços hídricos das estações de Passo do Sarmento (São Borja, 
RS), Passo Viola (Caibaté, RS), São Luiz Gonzaga (São Luiz Gonzaga, RSl, 
Santo Ângelo (Santo Ângelo, RSl, Passo Faxina! e ljuí (ljuí, RS), Cruz Al
ta e Santa Clara do lngaí (Cruz Alta, RS). Ponte Santo Antônio (lbirubá, 
RS), Colônia Xadrez e Usina Carazinho ( Carazinho, RS), Passo Fundo, Er
nestina, Campo do Meio e Usina Ernestina (Passo Fundo, RS). Espumoso 
(Espumoso, RS). Soledade e Armazém (Soledade, RS). Maurício Cardo
so (Arvorezinha, RS), Lagoa Vermelha e André Rocha {Lagoa Vermelha, 
RS) não apresentam deficiências hídricas. Em contrapartida, possuem al
tos excedentes hídricos em pelo menos 6 meses consecutivos ao ano. A 
estação de Soledade apresenta os maiores valores para precipitação mé
dia anual (1.917 mm) e excedente hídrico (770 mm) para 10 meses conse
cutivos ao ano. Por outro lado, possui também o menor valor (16,4° C) pa
ra a temperatura média anual (Tab. 5.XVI). Os excessos hídricos não setor
nam limitantes para esta série, pois são facilmente eliminados pelo escoa
mento superficial e drenagem interna dos solos. 

Os solos apresentam-se geralmente álicos e distróficos, com baixos teo
res em bases que, em parte, se devem à lixiviação interna dos solos, pela 
ação das águas. Exceção se faz à Unidade 2*23d, cuja soma de bases atin
ge 11 ,O mE/100 g de solo. Todos os solos possuem alta capacidade de tro
ca catiônica, são naturalmente de boa fertilidade potencial, embora a atual 
seja deficiente. Os valores de matéria orgânica são médios e a profundida
de efetiva dos solos é maior que 100 em, com exceção das Unidades 2 * 23d 
e 2*23bp que possuem solos mais rasos (Tab. 5.XXVI!I). 

Para se obterem melhores rendimentos no uso das terras desta série há 
necessidade de correções químico-ôrganicas, atendendo-se as proporções 
que os constituintes essenciais devem possuir entre si. Devem-se utilizar 
medidas de controle à erosão, que permitam um aproveitamento intensi
vo da terra, sem o risco de depauperamento do solo (Est. 5.111 A e 5.111 B). 

H) Série 2*23° 

Representa 2.4% da Subclasse Agriter-por-solo, possui as Unidades2*23°b 
e 2*23° p, dominando a primeira em superfície e a segunda em número de 
manchas (Tab. 5.XXVII). 

Distinguem-se dois agrupamentos de manchas: um na porção leste da 
Unidade Geomorfológica Planalto dos Campos Gerais e outro ocupando 
porções norte das Unidades Geomorfológicas do Planalto de Uruguaiana 
e Planalto Dissecado Rio Iguaçu-Rio Uruguai. Ocorre ainda uma mancha 
isolada na Unidade Geomorfológica Planalto de Santo Ângelo, especifi
camente ao norte da barragem Passo Real. Portanto, esta série ocupa por
ções norte das Folhas em estudo (Fig. 5.13). 

Apresenta declividades de 5 a 15% que não impedem a mecanização, 
mas esta é limitada em áreas onde ocorrem solos pouco profundos, pedre
gosos e afloramentos rochosos. 

A Unidade 2*23° p representa exclusivamente o agrupamento de man
chas situadas no norte do Planalto de Uruguaiana e no Planalto Disseca
do Rio Iguaçu-Rio Uruguai. Os dados climáticos das estações Passo Viola 
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TABELA S. XXVIII 
Caracterização das unidades {Subclasse Agriter-por-solo) 

lndices 
N? 

Caracteristicas físico· 
Area 

Unidade 
{km-') 

Agrocli- Decliví-
Pedoló· 

Solo perfil 
Salinidade Drenage~ 

H o ri-
mático da de OUPOT 

(%) [%} 
gico {mmhos/cmi Estrutura 

113b (1) 106 <5 6,8 LEa2 {ti 79 <4 Boa a acentuada Blocos subangulares 
113b(2l 106 <5 6.4 PEa4 ld 10 <4 Moderada Blocos angulares 
113b (3) 102 <5 6,9 LEal {fi 15 <4 Boa Blocos subangulares 
113b (4) 1.292 115 <5 6,4 LRd1 {fi 8 <4 Moderada Blocos subangulares 
113b (5} 111 <5 7,0 LEHa 1<1 11 <4 Moderada Granular 
113b(61 114 <5 6,8 PVa5{tl 50 <4 Boa a acentuada Blocos subangulares 
113b {7) 103 <5 6,8 PELa ld 165 <4 Boa Blocos subangufares 

113d (1) 92 <5 6,2 V3 117 <4 Má Prismática forte 
113d (21 1.656 115 <5 5,9 V3 6 <4 Má Blocos subangulares 
113d{3} 107 <5 6,8 Cd2 40 <4 Excessiva Blocos subangulares 

113dp(1) 98 <5 7,0 PLe2 182 <4 Moderada Prismática moderada 
113dp(2} 92 a 106 <5 7,0 PLe2 123 <4 Imperfeita Blocos subangulares 
113dp (3} 106a 111 <5 6,0 HGPe 2 <4 Má Blocos subangulares 
113dp (4} 111 <5 6,1 HGPe 1 <4 Má Blocos subangulares 
113dp [5} 11.706 100 a 106 <5 6,3 PLe2 121 <4 Imperfeita Blocos subangulares 
113dp (6} 90a 110 <5 6,8 H0d2 46 <4 Má Blocos subangulares 
113dp (7) 88 a 103 <5 6,9 PTa ltl 4 <4 Imperfeita Blocos subangulares 
113dp (8} 90a 113 <5 6,8 HGHe1 53 <4 Imperfeita Blocos subangulares 
113dp(9) 104 <5 6,2 H0d2(d 47 <4 Má Blocos subangulares 

113de (1} 97 a 101 <5 6,5 PLV1 1n <4 Má Prismática moderada 
113de 121 98 <5 6,5 PLV1 181 <4 Imperfeita Prismática forte 
113de!3J 1.687 98 <5 6,9 PLV2 1<1 163 <4 Imperfeita Prismática moderada 
113del4l 98a 110 <5 6,3 Vl (ti 194 <4 Má Prlsmática moderada 

113bt (1} 100 a 113 <5 6,0 PEa3 59 <4 Boa Blocos angulares 
113bt(2} 104 <5 6,2 PEa3!tl 131 <4 Boa Blocos angulares 
113bt (3} 878 113 <5 6,1 PEa3 !ti 147 <4 Boa Blocos subangulares 
113bt (41 90 a 102 <5 5,8 PVa71tl 141 <4 Imperfeita Blocos subangulares 
113bt 161 103 <5 6,4 PEa5 ltl 89 <4 Boa a acentuada Blocos subangulares 

113db {1} 107a 114 <5 5,5 HGHe4 (ti 105 <4 Má Colunar moderada 
113dbl2l 105a 113 <5 6,7 PBPa3 l<l 74 <4 Imperfeita Blocos angulares 
113db(3} 106 <5 5,9 PBPa3 (,) 72 <4 Má Prismática moderada 
113db (4) 106 <5 6,8 PBPa3 f,} 71 <4 Imperfeita Blocos subangulares 
113db 151 9.372 105 <5 5,9 PEa10 ltl 75 <4 Imperfeita Prismática moderada 
113db (6} 105 <5 6,4 PLe21tl 145 <4 Imperfeita Blocos subangulares 
113db(7) 114 <5 5,6 HGHe4 106 <4 Má Blocos subangulares 
113db {8} 95a 112 <5 6,4 Ple1 l•l 169 <4 Imperfeita Blocos subangulares 

113cb (1} 644 106 <5 7,0 LEa3 l<l 62 <4 Boa a acentuada Blocos subangulares 
113cbl2l 114 <5 6,9 PEa1 !d 102 <4 Boa Blocos subangulares 

113ep 963 106 a 114 <5 6,6 C e 104 <4 Boa a acentuada Maciça 

113dt 111 90 <5 6,2 HGPS2 215 <4 Imperfeita Blocos angulares 
113dtl2l 90 <5 6,6 HGPS2 213 <4 Imperfeita Prismática moderada 
113dt (3} 90 <5 5,6 HGPS1 !d 210 <4(al Má Prismática forte 
113dt (4} 2.179 93 <5 5,5 HGPS1 ld 205 <4 Má Prismática forte 
113dt {5} 90 <5 5,9 HGPS1 !tl 206 <4 (a} lmperieita Prismética moderada 
113dt(6l 90 <5 6,0 HGPS1 ltl 209 <4(al Má Blocos subangulares 

113bp{1) 90 <5 7,0 PVd31tl 203 <4 Moderada Blocos subangulares 
113bp 121 892 98 <5 6,6 PVd5 ld 199 <4 Moderada Blocos subangulares 

113'p (1) 99 <5 6,1 Re81tl 69 <4 Acentuada 
113'p 121 9.775 90 <5 5,9 Re1 64 <4 Acentuada 
113'p {3) 106a 114 <5 5,9 Re7 116 <4 Imperfeita 

113'de 576 98 <5 3,9 PVd12 (t) 179 <4 Má Prismática moderada 

1'13'dp 111 99 <5 5,8 Re4 115 <4 Imperfeita -
113'dp 121 632 111 <5 6,9 PTd1 4 <4 Imperfeita Blocos angulares 
113'dp (3} 115 <5 5,8 Re61tl 65 <4 lmperieita 

113'dt l1i 100 <5 5,8 PTd2 56 <4 Imperfeita Prismática moderada 
113'dt (2) 2.756 100 <5 6,6 PTd2 56 <4 Imperfeita Blocos subangulares 
113°dt [3) 100 <5 6,5 PTd2 57 <4 Imperfeita Prismâtica moderada 

113'db 202 100 <5 6,5 PTd2 7 <4 Imperfeita Blocos subangu!ares 
I 

123b (1) 115a 123 5-15 6,6 LEa21tl n <4 Boa Blocos angulares 
123b 121 117 a 123 5-15 6,6 PEa41tl 67 <4 Moderada Blocos subangulares 
123b 131 103 5-15 6,8 PELa ld 165• <4 Boa Blocos subangulares 
123b(4l 104 5-15 6,9 PVa12 52 <4 Boa Blocos subangulares 
123b(5) 114 5-15 6,8 LRd21tl 13 <4 Moderada Blocos subangulares 
123b{6) 5.606 114 5-15 6A PVa1 (d 44 <4 Boa Blocos subangulares 
123b(7} 114 5-15 6,8 PVa1 ld 50 <4 Moderada Blocos subangulares 
123b (8} 114 5-15 6,9 LEa3 ld 15 <4 Boa Blocos subangulares 
123b(9) 111 5-15 6,5 PEa4 1<1 80 <4 Acentuada Blocos subangu!ares 
123b(10} 115 5-15 6,6 PEa4!tl 88 <4 Boa Blocos subangutares 
123b (11} 114 5-15 6,8 LEa3 ltl 16 <4 Boa a acentuada Blocos subangulares 
123b (121 111 5-15 6,5 PEa4 !ti 81 <4 Boa a acentuada Blocos subangulares 

670/USO POTENCIAL DA TERRA 



químicas do perfil de solo 

zonte 8 Cap. troca Soma de Profund. Horizonte A Matéria 
de câtions bases efetiva orgânica 

Textura (mE/100 g! (mE/HJO g) (em! Textura Estrutura (%) 

Franco-argila-arenosa 5,0 1,0 260 Franco-arenosa Granular 1,0 
Muito argilosa 8,3 1,3 70 Argila Granular 2,6 
Franco-argila-arenosa 5,1 1,3 300 Franco-argilo~arenosa Granular 1,8 
Muito argilosa 7,1 2,1 210 Muito argilosa Grumosa 2,0 
Argila 9,7 1.4 240 Argila Granular 2,3 
Argila 14,1 1,9 80 Franco~argilo-arenosa Blocos subangulares 2,6 
Argila 7.7 1,9 210 Franco-argila-arenosa Granular 1,5 

Muito argilosa 59,8 53,0 120 Argila Granular 5,1 
Franco-argilosa 11,0 3,1 60 Franco-siltosa Granular 2,0 
Argila-arenosa 16,1 11.4 90 Franco-argila-arenosa Granular 3,5 

Argila 28.4 25,3 38 Franca Blocos subangulares 2.7 
Argila 14.4 9,2 85 Franco-arenosa Granular 1,2 
Argilo-siltosa 25,0 15,1 15 Argilo-siltosa Blocos subangutares 2,5 
Argila 22,3 13,9 20 Franco-argilosa Granular 2,5 
Franco-argila-arenosa 12,3 6,9 70 Franco-arenosa Grãos simples 1,8 
Franca 107,3 30,0 80 Argi!o-si!tosa Grumosa 34,6 
Argila 15,2 7,4 85 Franco-siltosa Granular 4,0 
Argila 18,7 15,1 30 Argilo-síltosa Blocos subangulares 1,5 
Argilo-siltosa 29,5 4,9 45 Argilo-siltosa Granular 20,1 

Argila 18,2 13,2 80 Franca Grãos simples 2.3 
Muito argilosa 19,3 16,5 65 Franca Blocos subangulares 1,8 
Argila 16,1 10.4 46 Franco~arenosa Granular 2,1 
Argila 45,3 30,5 38 Franco~argilo-siltosa Grumosa 5,8 

Franco-argila-arenosa 5,6 3,2 60 Franco~arenosa Grãos simples 0,8 
Argila 6,7 2,6 110 Franco-arenosa Grãos simples 0.4 
Argila 5,1 1,9 130 Franco-arenosa Grãos simples 0,9 
Argilo-arenosa 8,8 1,7 165 Areia franca Grãos simples 1,3 
Argila 11,1 4,0 70 Franco~argilosa Grãos simples 1,7 

Franco-argi!o-arenosa 13,9 1,8 55 Franco-argila-arenosa Blocos subangufares 4,3 
Argila 13,5 7,7 60 Franca Granular 1,0 
Argila 12,8 3,1 68 Franca Granular 2,9 
Franco-argilosa 12,9 4.4 80 Franco-arenosa Granular 1,5 
Argila 7,6 2,0 48 Franca Granular 3,2 
Argila 7,6 3.7 65 Franco-arenosa Blocos subangulares 1,2 
Argila 13.4 1,9 55 Franco~argilosa Blocos subangulares 3,0 
Franco-argilosa 5,1 1,0 97 Franco-siltosa Granular 1,7 

Franco-argila-arenosa 4,6 2,1 90 Franco-arenosa Granular 0,7 
Argila 7.7 2,8 80 Franco~argilo~8renosa Granular 1.4 

Franco-argilosa 11,8 7,0 40 Franco-argilosa Granular 2.4 

Franco-argila-arenosa 16,0 15,4 85 Franco-arenosa Maciça 1,8 
Franco-argilosa 30,7 29,2 88 Franca Maciça 5,5 
Argila-arenosa .18,0 13,9 65 Franca Grãos simples 3,3 
Franco-argila-arenosa 15.4 13,8 104 Franco-arenosa Maciça 2,4 
Argila-arenosa 15,5 12,3 88 Franco~arenosa Maciça 1,5 
Franco-argilosa 13,1 9,6 94 Franca Maciça 3,0 

Argila 12,2 7.7 50 Franco-argila-arenosa Granular 1,7 
Muito argilosa 6,6 2,3 65 Franco-arenosa Granular 1,1 

- 22,6 18,1 22 Franca Granular 3,9 
- 16,0 11,8 15 Franco-arenosa Granular 2,2 
- 29,2 20,7 15 Franco-argilosa Blocos subangulares 3,4 

Argilo-siltosa 12,5 6,2 75 Franco-siltosa Granular 1,9 

- 30,9 23,3 20 Argilo·siltosa Granular 5,9 
Argila 15,2 7.4 85 Franco-siltosa Granular 4,0 

- 13.7 9,8 15 Franca Granular 3,3 

Argila 9,5 4,2 65 Franca Grãos simples 1,0 
Muito argilosa 16.4 10,3 50 Franca Grãos simples 3,2 
Muito argilosa 18,2 9,7 70 Franco-siltosa Grãos simples 2.7 

Argila 8,7 1,6 65 Franca Granular 2,6 

Franco-argila-arenosa 5,4 1,5 100 Franco~arenosa Granular 1,0 
argilosa 11,6 1,3 80 Argila Granular 2,7 

7,7 1,9 210 Franco-argila-arenosa Granular 1,5 
7,7 1,7 160 Argila Granular 2,5 

argilosa 10,8 1,3 180 Muito argilosa Blocos subangulares 2,8 
Argila 6,1 1,1 80 Franco·argilo~arenosa Granular 1,0 
Argila 14,1 1,9 80 Franco-argilo~arenosa Blocos subangulares 2,6 
Franco-argilo~arenosa 5,1 1,3 300 Franco·argilo~arenosa Granular 1,8 
Franco-argila-arenosa 4,6 1,2 170 Areia franca Granular 1,0 
Argila-arenosa 4,0 1,2 210 Areia franca Granular 1,0 
Franco-argila-arenosa 7,0 1,1 140 Franco-arenosa Granular 1,0 
Argila-arenosa 6,1 1.4 90 Franco~argilo~arenosa Blocos subangulares 1,0 
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TABELA 5.XXVIII Continuação 

lndices 
N? 

Caracteristlcas físico~ 

Unidade 
Area 

Agrocli· Oeclivi· Solo perfil Hori-
lkm'l Pedoló· Salinidade 

mático dade 
gíco 

DUPOT (mmhos/cm) 
Drenagem 

(%) (%) Estrutura 

123cb {1) 98a 114 5-15 6,8 PVel ld 185 <4 Moderada B\ocos subangulares 
123cb 121 110 5-15 6,8 LEa3 63 <4 Boa Blocos subangutares 
123cb 13) 6.952 110 5-15 7,0 LEa3 61 <4 Boa a acentuada Blocos angulares 
123cb 141 95 a 102 5-15 6,6 PEa1 l<i 167 <4 Boa a acentuada Blocos subangulares 
123cb 151 95 a 103 5-15 6,9 PEa1 l<l 102 <4 Boa Blocos subangulares 

123de 984 101 5-15 6,3 V4 194 <4 Má Prismática moderada 

123bt 111 99 5-15 5,8 PVa6 141 <4 Imperfeita Blocos subangulares 
123bt 12) 104 5-15 5,7 PEa3 119 <4 Boa Blocos subangu!ares 
123bt 131 99a 104 -5-15 6,2 PEa3 131 <4 Boa Blocos angulares 
123111141 95a 113 5-15 6,1 PEa31t) 147 <4 Boa Blocos subangulares 
123bt 151 7.242 110 5-15 5,6 PEa11 1<1 135 <4 Boa Blocos subangutares 
123bt (61 113 5-15 6,0 PEa31<1 59 <4 Boa Blocos angulares 
123bt 171 104 a 113 5-15 6,4 PEa5 ld 89 <4 Boa a acentuada Blocos subangulares 
123bt 181 113 5-15 6,7 PEa3 1<1 146 <4 Boa Blocos subangulares 
123bt 191 103a 107 5-15 5,5 PVa10 (<I 99 <4 Boa a acentuada Blocos angulares 

123db (1) 104 5-15 5,6 PBPa3 129 <4 Imperfeita Blocos subangulares 
123db (21 97 5-15 6,1 PEa10 122 <4 Imperfeita Blocos subangulares 
123db !31 105 5-15 6,6 PEa10 73 <4 Imperfeita Blocos subang.ulares 
123db (41 6.033 113 5-15 5,9 PEa10 75 <4 Imperfeita Prismática moderada 
123db (51 113 5-15 6,8 PBPa3 1<1 71 <4 Imperfeita Blocos subangulares 
123db (6) 113 5-15 6,7 PBPa1 1<1 '74 <4 Imperfeita Blocos angulares 

123bp 111 
2.274 

101 5-15 6,6 PVd3 199 <4 Moderada Blocos subangulares 
123bp 121 101 5-15 6,9 PVd7 1<1 189 <4 'Moderada Blocos subangulares 

123eb 632 103a 112 5-15 6,9 PVa9 I< i 103 <4 Boa a acentuada Maciça 

123ep 30 103 5-15 6,6 Ce l<l 104 <4 Soa a acentuada Maciça 

123'pl1) 102a 114 G-15 6,5 Re231d 156 <4 Boa a acentuada -
123'p 121 5.282 99a110 5-15 5,9 Re8 (fi 116 <4 fmperfeita 
123'p 131 98a 115 5-15 5,9 Re1 (,) 64 <4 Acentuada -
123'b 210 101 a 114 5-15 6.4 PEa2 ld 166 <4 Moderada Blocos subangulares 

123'de 111 98 5-15 5,9' PVd12 179 <4 Má Prismática moderada 
123'de 121 1.441 98 5-15 6,8 PVd12 176 <4 Imperfeita Blocos angulares 
123'de 13) 97 5-15 6,0 PVd12 144 <4 Imperfeita Prismática moderada 

123'bp 11) 95 a 102 5-15 6,9 PVd6 140 <4 Moderada Blocos angulares 
123'bp 121 101 5-15 7,0 PVd6 160 <4 Moderada Blocos subangulares 
123'bp 131 101 5-15 6,8 PVd6 162 <4 Boa Blocos subangulares 
123'bp 14) 111 5-15 6,8 PVd13 198 <4 Moderada Blocos subangulares 
123'bp (5) 111 5-15 6,9 PVd13 196 <4 Moderada Blocos angulares 
123'bp {61 9.924 114 5-15 6,7 PVd13 I< I 155 <4 Boa Blocos subangulares 
123'bp 171 108 5-15 6,8 PVd81<1 159 <4 Soa Blocos subangulares 
123'bp (8) 99 5-15 6,9 PVd11 l<l 199 <4 Moderada Blocos subangufares 
123"bp (9) 99 5-15 7,0 PVd11 lfl 201 <4 Moderada Blocos subangulares 
123'bp 001 99a 108 5-15 6,4 PVdl!(t) 157 <4 Moderada Blocos subangulares 
123'bp (11) 103 5-15 7,0 PVd11 id 198 <4 Moderada Blocos subangutares 

123'dp (1) 
587 

106 a 115 5-15 5,8 Re6 65 <4 Imperfeita -
123'dp 121 95 a 109 5-15 6,6 PBe1 1<1 193 <4 Moderada Blocos subangulares 

123'cb (1) 96a99 5-15 7,0 PVd2(d 172 <4 Boa a acentuada Blocos subangulares 
123'cb (2! 2.662 108 5-15 6,8 PVe6 1<1 185 <4 Moderada Blocos subangulares 
123'cb 131 95 5-15 6,6 PVd21<l 200 <4 Moderada Blocos subangutares 

123'eb 111 
1.249 

95 5-15 6.8 PEa6 fEl 170 <4 Moderada Blocos angulares 
123"eb (21 104 5-15 6,9 PEa6 f<l 168 <4 Boa a acentuada Blocos angulares 

123'db 76 111 5-15 6,7 PBa1 (,1 84 <4 Imperfeita Blocos subangulares 

2*13b 11) 
2.458 

116 a 119 <5 6.4 LRd1 ld 8 <4 Moderada Blocos subangulares 
2*13b 121 117 <5 6,9 LBCa 35 <4 Moderada Blocos angulares ~ 

2*13d 54 124 <5 6,8 CD11<i 40 <4 Excessiva Blocos subangulares 

2*13db 6 127 <5 6,6 CHa2 31 <4 Imperfeita Blocos subangulares 

2*13dp 4B 122 <5 6,8 HGHe21tl 53 <4 Imperfeita Slocos subangutares 

2*13'p 29 119 <5 5,9 Re9 ld 116 <4 Imperfeita 

2*23b (1) 116a 120 5-15 6,8 LRd1 1<1 14 <4 Moderada Blocos subangulares 
2*23b 12! '119 5-15 6,3 LEHa 1<1 12 <4 Moderada Blocos subangulares 
2*23b (31 119 5-15 7,0 lEHa (<l 11 <4 Moderada Granufar 
2*23b 14l 120 5-15 7,0 TBVa2 (<l 19 <4 Boa Blocos subangulares 
2*23b (5) 117 5-15 6,9 LEal 1<1 15 <:4 Boa Blocos subangulares 
2*23b !61 24.716 118 5-15 7,0 L8Ra4 23 <4 Boa Blocos subangu!ares 
2*23b {7) 118 5-15 7,0 LBRa4 21 <4 Boa Blocos subangulares 
2*23b !81 117 5-15 6,9 LBCa I <i 20 <4 Boa Blocos angulares 
2*23b 191 117 5-15 6,7 CHa1 46 <4 Boa a acentuada Blocos subangulares 
2*23b 1101 118 a 121 5-15 6,8 LRd1 1<1 13 <4 Moderada Blocos subangulares 
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químicas do perfil de solo 

zonte B Cap. troca Soma de Profund. Horizonte A Matéria 
de cátions bases efetiva orgânica 

Textura lmE/100 g) lmE/100 g) I em) Textura Estrutura (%) 

Argila 6,5 2,9 70 Franco-arenosa Granular 1,0 
Argila-arenosa 7,6 3,2 80 Franco-argila-arenosa Granular 1,7 
Argila 6,3 2,1 250 Franco-arenosa Granular 1,8 
Argila 8,0 1,0 230 Franco-argila-arenosa Blocos subangulares 1,2 
·Argila 7,7 2,8 80 Franco-argila-arenosa Granular 1,4 

Argila 45,3 30,5 38 Franco-argilo-siltosa Grumosa 5,8 

Argila-arenosa 8,8 1,7 165 Areia franca Grãos simples 1,3 
Argila-arenosa 2,5 0,7 140 Areia franca Grãos simples 0,5 
Argila 6,7 2,6 110 Franco-arenosa Grãos simples 0,4 
Argila 5,1 1,9 130 Franco-arenosa Grãos simples 1,0 
Argila-arenosa 4,1 1,1 180 Areia Grãos simples 0,6 
Franco-argila-arenosa 5,6 3,2 60 Franco-arenosa Grãos simples 0,8 
Argila 11,1 4,0 70 Franco-argilosa Grãos simples 1,7 
Argila 10,1 3,2 97 Franco-arenosa Grãos simples 1,0 
Argila-arenosa 3,7 0,3 125 Areia franca. Grãos simples 0,5 

Argila-arenosa 7,5 3,3 80 Areia franca Grãos simples 1,3 
Argila-arenosa 5,2 2,1 90 Areia franca Granular 0,8 
Argila 15,8 3,8 70 Franco-arenosa Granular 1,6 
Argila 7,6 2,0 46 Franca Granular 3,2 
Franco-argilosa 12,9 4,4 80 Franco-arenosa Granular 1,5 
Argila 13,5 7,7 60 Franca Granular 1,0 

Muito argilosa 6,6 2,3 65 Franco-arenosa Granular 1,1 
Argila 9,7 2,2 60 Franco-argilosa Granular 1,9 

Franco-argilosa 8,5 2,8 200 Franco-argila-arenosa Blocos subangulares 1,7 

Franco-argilosa 11,8 7,0 40 Franco-argila Granular 2,4 

- 17,8 8,6 40 Franca Blocos subangulares 3,9 
- 29,2 20,7 15 Franco-argilosa Blocos subangulares 3,4 
- 16,0 11,8 15 Franco-arenosa Granular 2,2 

Muito argilosa 8,7 1,8 60 Franco-argila-arenosa Granular 1,9 

Argilo-siltosa 12,5 6,2 75 Franco-siltosa Granular 1,9 
Muito argilosa 15,5 9,5 55 Franco-arenosa Granular 2,3 
Argila 9,3 3,4 90 Franco-arenosa Grãos simples 1,6 

Argila 9,5 2,7 90 Franco-argila-arenosa Granular 2,0 
Muito argilosa 10,4 2,6 90 Argila-arenosa Granular 2,3 
Argila 6,6 3,7 80 Franco-argila-arenosa Granular 2,0 
Argila 9,8 4,0 50 Franco-arenosa Granular 1,8 
Argila 9,0 2,3 70 Franco-arenosa Granular 1,5 
Argila 8,8 0,9 80 Franco-argila-arenosa Granular 1,7 
Argila 6,1 2,0 80 Franco-arenosa Granular 1,2 
Muito argilosa 13,6 6,8 60 Franco-argila-arenosa Granular 2,0 
Franco-argila-arenosa 8,4 3,5 80 Franco-arenosa Granular 2,0 
Muito argilosa 8,7 1,6 70 Franco-argila-arenosa Granular 2,0 
Argila 9,6 4,0 50 Franco-arenosa Granular 2,7 

- 13,7 9,8 15 Franca Granular 3,3 
Argila 10,8 7,5 40 Franco-arenosa Granular 1,7 

Argila 6,3 2,2 120 Franco-arenosa Granular 1,3 
Argila 6,5 2,9 70 Franco-arenosa Granular 1,0 
Argila 5,4 2,9 70 Muito argilosa Granular 1,1 

Muito argilosa 7,8 2,3 100 Argila-arenosa Granular 2,4 
Argila 8,0 2,5 130 Franco-argila-arenosa Granular 2,0 

Muito argilosa 23,7 4,0 80 Argila Granular 4,9 

Muito argilosa 7,1 2,1 210 Muito argilosa Grumosa 2,0 
Argila 11,7 1,1 135 Argila Granular 5,0 

Argila-arenosa 16,1 11,0 90 Franco-argila-arenosa Granular 3,5 

Argila 12,5 0,7 110 Franca Blocos subangulares 2,7 

Argila 18,7 15,1 30 Argilo-siltosa Blocos subangulares 1,5 

- 29,2 20,7 15 Franco-argilosa Blocos subangulares 3,4 

Muito argilosa 10,8 1,8 120 Muito argilosa Grumosa 2,1 
Muito argilosa 6,2 0,5 170 Muito argilosa Blocos subangulares 1,4 
Argila 9,7 1,4 240 Argila Granular 2,3 
Muito argilosa 12,4 0,9 120 Argila Granular 3,8 
Franco-argila-arenosa 5;1 1,3 300 Franco-argila-arenosa Granular 1,8 
Muito argilosa 10,0 1,1 190 Muito argilosa Grumosa 3,2 
Muito argilosa 15,7 1,1 173 Muito argilosa Grumosa 4,5 
Argila 16,0 2,0 110 Argila Granular 3,6 
Argila 14,8 0,4 80 Argila Blocos subangulares 3,0 
Muito argilosa 10,8 1,3 180 Muito argilosa Blocos subangulares 2,8 
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TABELA 5 XXVIII- Conclusão 

lndices 
Area 

Solo Unidade Agrocli- Decliví-
íkm21 Pedoló-

mático dade gico (%) 1%1 

2'23d 28 116a 124 5-15 6,8 Cd1 (,1 

119 a 129 5-15 6,4 PEaBid 2'23bp 111 
2.345 

6,3 PVLa2 I <I 2'23bp 121 116 5-15 

2'23de 24 116 5-15 6,5 TRd1 1<1 

118a 121 5-15 5,9 Re5 I <I 2'23"p 111 
615 5-15 5,9 Re9 I <I 2'23"p 121 116a 121 

2'23"b 2.489 115a 118 5-15 7,0 CBHa1 1<1 

• Unidade definida por excesso de umidade. 
o Unidade definida por excesso de concreções e/ou cascalhos e/ ou pedregosidade em seus solos. 
(f) Perfis pedológicos extrapofados. 

w Caracteristicas físico~ 

perfil Hod-
Salinidade DUPOT Drenagem 

(mmhos/cm} Estrutura 

40 <4 Excessiva Blocos subangulares 

82 <4 Moderada Blocos subangulares 
45 <4 Moderada Blocos subangulares 

112 <4 Imperfeita Prisrnátíca forte 

64 <4 Acentuada 
116 <4 Imperfeita -

36 <4 Moderada Blocos subangulares 

la! Na· 1 T x 100 = de 5,0 a 10,0% em todo o perfil. , 
Obs.: 05 números entre parênteses indicam que a unidade foi definida por mais de um perfil pedo!ógico, de acordo com sua localização e a umdade de mapeamento de solo. 

(Caibaté, RSI e São Luiz Gonzaga (São Luiz Gonzaga, RS), que se situam 
em altitudes de 200 e 251 m respectivamente, apresentam temperatura mé
dia anual em torno de 19,5° C e excedentes hídricos elevados durante sete 
meses consecutivos (Tab. 5.XVI). Esse excesso hídrico é, em sua maior parte, 
eliminado pelo escoamento superficial favorecido pelas declividades pre
sentes na área. Por outro lado; apesar de não ocorrerem deficiências hídri
cas, pode haver falta de água disponível às plantas nas épocas de fr?ca plu
viosidade e altas temperaturas, porque o solo se apresenta mu1to raso 
(15 em), sem capacidade de reter umidade. O solo dominante é Lit?lico eu
tráfico, possuindo quimicamente alta fertilidade atual e p_otenc1al, com 
valores acima de 16,0e 11,8 mE/100 g de solo para a capac1dade de troca 
catiônica e soma de bases, respectivamente. Os valores da matéria orgâ
nica estão acima de 2,2% (Tab. 5. XXVIII). Outra característica deste solo 
é a presença de cascalho e, em algumas áreas, de pedregosidade. 

A Unidade 2" 23"b difere da anterior quanto às suas características cli
máticas e algumas pedológicas. As estações de Vac~ria (Vacaria, RS), C~
pãodos Coxos e São Francisco de Paula (São Franc1scode Paula, RS), SI

tuadas em altitudes que variam de 912 a 955 m, apresentam temperaturas 
médias anuais de 14,5 a 15,5" C, bem como excedentes hídricos elevados 
em, no mínimo, 9 meses consecutivos ao ano (Tab. 5.XVI). Tal qual na uni
dade acima descrita, os excessos hídricos são eliminados pelo escoamen
to superficial, P.Orém nesta o solo possui maior profundidade, maio! capa
cidade de retenção de água que, conjuntamente a temper~turas ma1s am~
nas, proporcionam condições ambientais mais favoráveis ao desenvolvi
mento das plantas. O solo possui o caráter álico, a capacidade de troca é 
elevada (16 mE/100 g de solo) e a soma de bases baixa (1,5 mE/100 g de 
solo). O valor da matéria orgânica é de 3, 7%, podendo-se considerar esta 
unidade com boa capacidade potencial agrícola. A presença de pedrego
sidade e afloramentos rochosos limita o uso intensivo destas áreas e o apro
veitamento racional exige aplicação de corretivos e adubações de nature
za química e orgânica (Est. 5.1V A e 5.1V B). 

5.1 .2.2.3 - Subclasse Agriter-por-relevo/ solo 

Abrange áreas onde os fatores relevo e solo possuem o mesmo grau deres
trição. Representa 10,4% da Classe Agriter, caracterizando-se por quatro 
séries que se desdobram em 16 unidades de capacidade de uso conforme 
as características mais restritivas do solo dominante (Tab. 5.XXV). Sua lo
calização apresenta-se de forma bem esparsa pela área em estudo, forman-
do, algumas vezes, pequenos agrupamentos (Fig. 5.12). . . 

Do ponto de vista climático ocorre em áreas onde a méd1a geométnca 
entre a precipitação pluvial e a evapotranspiração real está entre85 e 115% 
ou > 115% de sua correspondente evapotranspiração potencial. Conse
qüentemente, apresenta-se com graus de restrição 100 e 200, re~p?ctiva
mente, para o clima. Em ambos os casos ocorre um excedente h1d;•c~, fa
to que se agrava no grau de restrição 200, onde o solo, na dependenc1a de 
suas condicões físicas e características geomorfológicas, poderá perma
necer ench~rcado alguns meses consecutivos durante o ano. Esse ambiente 
desfavorece o pleno desenvolvimento das plantas ?ensíveis à umidade ~em 
como inibe a acão bacteriológica necessária à nitrificação no solo e a1nda 
proporciona désenvolvimento de microrganismos que afetam patolog!ca
mente as plantas, além de se constituir em um meio redutor capaz de libe
rar substâncias tóxicas. 

674/USO POTENCIAL DA TERRA 

O relevo com declividades de 15 a 25% não chega a impedir a mecani
zação, apesar desta ser limitada nas séries que apresentam cascalho e/ ou 
pedregosidade em seus solos, 

Alguns solos apresentam teores elevados de alumínio trocável no com
plexo sortivo e outros são limitados em sua capacidade agrícola pela pou
ca profundidade que possuem. No entanto, a maioria dos solos se carac
teriza com boa a regular fertilidade, através de seus valores na capacidade 
de troca catiõnica, soma de bases e matéria orgânica (Tab. 5.XXIX). 

A) Série 133 
Representa 8,6% da Subclasse Agriter-por-relevo/solo, compreende~do 
quatro unidades de capacidade de uso diferenciadas pelas características 
pedológicas mais restritivas ao uso agrícola ITab. 5.XXV). 

localiza-se de forma bem esparsa, em manchas isoladas !Fig. 5. 12), ocu
pando áreas da Região Geomorfológica Planalto Sul-Rio-Grandense e das 
Unidades Geomorfológicas Depressão Rio Jacuí e Planalto de Uruguaia
na, em modelados de dissecação homogênea e de aplanamento (vi
de 2 -Geomorfologia). 

Os dados climáticos das estações Nova Bréscia (Nova Bréscia, RS), San
ta Cruz do Sul (Santa Cruz do Sul, RS) e Dona Francisca (Dona Francisca, 
RS) apresentam a média geométrica entre a precipitação e a evapotrans
piração real dentro da faixa de 85 a 115% de sua correspondente evapotrans
piração potencial. Ocorrem baixos valores de excedentes hídricos nos me
ses de maior freqüência pluviométrica, para insignificantes valores de de
ficiência nos meses de temperaturas elevadas (Tab. 5.XV). Excetuando a 
Unidade 133db, as demais não possuem problemas quanto à drenagem e 
seus solos têm boa capacidade de retenção de água. Desta forma, não há 
limitações quanto ao aspecto hidrológico para a referida série. 

A declividade média varia de 15 a 25% e quase a totalidade da área é 
mecanizável, com exceção das porções onde ocorrem, em subdominân
cia, solos rasos como os Litólicos. A Unidade 133bp merece também refe
rência, uma vez que o solo dominante possui em média 50 em de 
profundidade. 

Todas as unidades possuem solos cuja soma de bases é a característi
ca mais limitativa ao uso agrícola, sendo a fertilidade atual dos mesmos con
siderada baixa. Isso é ainda reforçado pela carência em matéria orgânica, 
Por outro lado, as características físicas são consideradas boas e alguns solos 
apresentam elevada capacidade de troca de cátions (Tab. 5. XXIX). Este 
fato deve-se à presença de alumínio trocável em mais de 50% do comple
xo sortivo, uma vez que todos os solos se apresentam com o caráter álico. 
Dessa forma, são solos que necessitam de calagem e fertilizantes para me
lhorar a capacidade atuaL 

Considerando-se que os solos possuem textura muito leve até mode
radamente leve, com estrutura grãos simples e granular no horizonte su
perficial, poúquíssima matéria orgânica e ainda situarem-se em áreas cu
jas declividades atingem até 25%, é imprescindível o uso de práticas con
servacionistas intensas, evitando-se assim o carreamento do solo pelas 
águas superficiais bem como o aparecimento de voçorocas e sulcos. 

B) Série 133" 

Encontra-se disseminada por toda a área deste estudo, formando, vez por 
outra, pequenos agrupamentos de manchas (Fig. 5.12). Representa 37,1% 



químicas do perfil de solo 

zonte 8 Cap. troca Soma de Profund. 
de cátions bases efetiva 

Textura lmE/100 gl lmE/100 g) (em) 

Argila-arenosa 16,1 11,0 90 

Muito argilosa 13,3 1,1 50 
Muito argilosa 18,5 1,3 50 

Muito argilosa 13,0 2,9 140 

Argila 

- 16,0 11,8 15 
- 29,2 20,7 15 

16,0 1,5 240 

da Subclasse Agriter-por-relevo/solo e possui seis unidades de capacida
de de uso, de acordo com as características pedológicas mais limitativas 
(Tab. 5.XXV). 

O relevo não ultrapassa 25% de declividade, ocupando porções gene
ralizadas da Região Geomorfológica Planalto Sul-Rio-Grandense, áreas ao 
sul e leste do Planalto da Campanha, bem como manchas no extremo les
te do Planalto dos Campos Gerais e no extremo sul das Serras do Leste Ca
tarinense (vide 2- Geomorfologia). Os modelados de aplanamento e de 
dissecação dominam nesta série, sendo viável a mecanização nas áreas onde 
a quantidade e distribuição do cascalho não sejam limitantes. Todavia, onde 
ocorrem solos pedregosos e solos muito rasos há restrição ao uso de ma
quinário agrícola. 

Os dados climáticos das estações de Santana do Livramento (Santa
na do Livramento, RS), Quaraí (Quaraí, RS), Cachoeira Santa Cecília (!ta
qui, RS), Lavras do Sul (Lavras do Sul, RS), Santana da Boa Vista (Santa
na da Boa Vista, RS), Ponte Cordeiro de Farias (Pelotas, RS). Passo São 
José (Canguçu, RS), Cambará do Sul (Cambará do Sul, RS) e Rio doPou
so (Tubarão, SC) permitiram incluir esta série no grau de restrição 100 para 
o fator clima (Tab. 5.XV). Este apresenta as mesmas características da sé
rie descrita anteriormente, ressaltando-se, porém, que nas áreas onde os 
solos são rasos ocorre uma mínima retenção de umidade no solo, propor
cionando deficiências de água disponível às plantas, nos meses de baixa 
pluviometria com elevadas temperaturas. Além disso, muitas áreas estão 
sujeitas a geadas, que limitam a utilização agrícola. 

As unidades geral me Ate apresentam solos com baixos teores em ba
ses e matéria orgânica, com exceção da 133° p, onde esses teores são ele
vados. Nesta, o elemento mais limitativo do solo é a pouca profundidade, 
sendo que nos das demais unidades é comum encontrar saturação eleva
da com alumínio trocável que exige calagem para aumentar a produtivida-
de agrícola. · 

Em ~odas as unidades os valores da capacidade de troca catiônica dos 
solos apresentam-se elevados, conferindo a esta série uma boa fertilidade 
potencial (Tab. 5.XXIX). 

C) Série 2*33 

Composta por três unidades de capacidade de uso, representa 7,0% da Sub
classe Agriter-por-relevo/solo (Tab. 5.XXV). Localiza-se em áreas da De
pressão da Zona Carbonífera Catarinense, Planalto dos Campos Gerais e 
Planalto de Lages (vide 2- Geomorfologia), onde as declividades domi
nantes se situam no intervalo de 15 a 25%. não impedindo o uso de maqui
nário agrícola, apesar destes trabalharem com certa dificuldade em decli
vidades próximas do limite máximo permitido a esta série. 

Com referência ao clima, encontra-se em áreas onde a média geomé
trica entre a precipitação e a evapotranspiração real representa de 118 a 124% 
de sua correspondente evapotranspiração potencial. Os balanços hídricos 
das estações de Orleans (Orleans, SC), Urussanga (Urussanga, SC) e ltuim 
(Vacaria, RS) acusam excedentes hídricos elevados (Tab. 5.XVI). Esse ex
cesso de água, em função da declividade pertinente a esta série e da pre
sença de solos com textura moderadamente leve a moderadamente pesa
da no horizonte superficial, promove a erosão laminar, podendo inclusive 
provocar erosão em sulcos e deslizamentos. Portanto, quanto maior for o 
declive, mais intensas deverão ser as práticas conservacionistas. 

Horizonte A Matéria 
orgânica 

Textura Estrutura (o/o) 

Franco-argila-arenosa Granular 3,5 

Argila Granular 3,5 
Argilo-siltosa Granular 1,9 

, Muito argilosa Grumosa 6,5 

Franco-arenosa Granular 2,2 
Franco-argilosa Blocos subangulares 3,4 

Argila Blocos subangulares 3,7 

Indistintamente, todos os solos carecem de bases trocáveis, bem co
mo possuem saturação com alumínio trocável superior a 50%, o que lhes 
confere uma alta capacidade de troca catiônica (Tab. 5.XXIX). Os teores 
de matéria orgânica são de médios a altos, excetuando-se a Unidade 2 *33bp 
que possui 1,9% desse elemento, sendo a pouca profundidade efetiva, além 
das bases, fator limitante do seu solo. 

Distingue-se também a Unidade 2*33db que, em função de suas ca
racterísticas físicas, químicas e morfológicas do horizonte subsuperficial, 
possui drenagem deficiente e, ROr se situar em clima com 'excedentes hí
dricos por mais de seis meses consecutivos, desfavorece o desenvolvimento 
de plantas sensíveis ao excesso de umidade no solo. 

D) Série 2*33° 

Possui concentração de manchas ao leste e oeste da porção norte das Fo
lhas em estudo (Fig. 5.12). ocupando modelados de dissecação localiza
dos predominantemente no Planalto dos Campos Gerais e pequenas áreas 
do Planalto Dissecado Rio Iguaçu- Rio Uruguai (vide 2 - Geomo.rfologia). 

Representa 47,3% da Subclasse Agriter-por-relevo/solo, compondo
se por três unidades de capacidade de uso (Tab. 5.XXV) que se caracteri
zam por possuírem solos cascalhentos, fase pedregosa. bem como gran
des extensões de solos fase rochosa. Estas características inerentes ao solo 
diminuem consideravelmente a superfície mecanizável desta série, que, con
juntamente à pouca profundidade do solo da Unidade 2*33° p constituí fa
tores restritivos ao uso de maquinário agrícola mais comum. 

Os balanços hídricos das estações Passo Viola ( Caibaté, RS). Santo Ân
gelo (Santo Ângelo, RS), Seca (Caxias do Sul, RS), Fazenda Passo do Ra
so, São Francisco de Paula e Cerrito (São Francisco de Paula, RS). Povoa
do Avenida (Gramado, RS), Canela (Canela, RS) e Invernada Velha (Bom 
Jesus, RS) acusam excedentes hídricos elevados nos meses de tempera
turas mais baixas e a média geométrica entre a precipitação pluviométrica 
e a evapotranspiração real representa de 116 a 145% de sua corresponden
te evapotranspiração potencial (Tab. 5.XVI). Teoricamente, isso significa 
excesso de umidade para a necessidade hídrica da maioria das plantas, mas 
esse excesso pode ser eliminado via drenagem superficial, em função das 
características geomorfológicas da área. 

AJ>esar de não ocorrer deficiência hídrica para esta série, a Unidade 
2*33 p, cuja restrição é a pouca profundidade de seu solo (15 em), possui 
baixa capacidade de retenção de água, permanecendo as plantas com de
ficiência de umidade nas épocas de estiagem. Todavia, é um solo quimi
camente fértil, com teores elevados em bases, médios em matéria orgâni
ca e valores altos na capacidade de troca catiônica (Tab. 5.XXIX). Não possui 
·sais solúveis, nem alumínio trocável em níveis tóxicos. 

Já as Unidades 2*33°b e 2*33° db apresentam solos cuja soma de ba
ses permutáveis tem valores críticos, apesar de serem médios os valores 
para a matéria orgânica. A capacidade de troca catiônica é alta em função 
de teores elevados em alumínio trocável e da contribuição da matéria or
gânica, especialmente na Unidade 2*33°db. Esta unidade apresenta, ain
da, drenagem imperfeita e por estar inclusa em áreas com excedentes hí
dricos elevados, nas épocas das chuvas, origina ambiente propício à proli
feração de pragas e agentes fitopatológicos que podem trazer problemas 
ao mecanismo fisiológico das plantas. 
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TABELA 5.XXIX 
Caracterização das unidades (Subclasse Agriter-por-relevo/solol 

Índices 

Unidade 
Area 

Agrocli- Declivi- Solo 
lkm21 Pedoló-

mático dade 
gico 

1%1 1%1 

133bt 111 99 15-25 5,6 PEa11 
133bt 121 786 105 15-25 6,6 PVa6 
133bt 131 111 15-25 5,5 PVa111.J 

133cb 186 105 15-25 7,0 LEa31,1 

133db 227 105 15-25 6,6 PEa91,1 

133bp 147 111 15-25 6,4 PEa81d 

133'b 111 107 15-25 6,8 PVa8 
133'b 121 

858 
114 15-25 7,0 CBHa11.J 

133'p 111 99 a 106 15-25 5,9 Re21'1 
133"p 121 1.033 101 15-25 6,6 Re12 
133'p 131 101 15-25 6,5 Re241d 

133'bp 111 103 a 105 15-25 6,4 PVd81d 
133'bp 121 108 15-25 6,9 PVd13 
133'bp 131 1.821 95 15-25 7,0 PVd11IEI 
133'bp 141 105 15-25 6,8 PVd10 I' I 
133'bp 151 103 15-25 6,8 PVd131,1 

133'dp 111 99 15-25 5,6 Re3 
133'dp 121 1.810 106 a 115 15-25 5,8 Re61d 
133'dp 131 97 15-25 6,6 PBe2 

133'db 164 111 15-25 6,7 PBa1 1,1 

133'cb 121 96 15-25 7,0 PVd21d 

2'33b 111 118 15-25 7,0 LBRa41,1 
2'33b 121 

452 
115 15-25 7,0 LEHa 1'1 

2'33db 69 115 15-25 6,6 CHa21d 

2'33bp 571 124 15-25 6,3 PVLa3 

2'33'p 111 116 a 121 15-25 5,9 Re51d 1.081 
2'33'p 121 121 a 145 15-25 5,9 Re91,1 

2'33'b 111 115a 118 15-25 6,8 CBHa1 
2'33'b 121 5.865 115 15-25 6,9 CBHa41d 
2'33'b 131 116 15-25 7,0 CBHa11'1 

2•J3'db 111 116 15-25 6,5 CBHa5 
2'33'db 121 

441 
116 15-25 6,7 CBHa5 

.. Unidade definida por excesso de umidade. 
o Unidade definida por excesso de concreções e/ou cascalhos e/ou pedregosidade em seus solos. 
(t:) Perfis pedológicos extrapolados. 

N? 
Características físico-

perfil Hori-
$afinidade 

DUPOT (mmhos/cm) 
Drenagem 

Estrutura 

135 <4 Boa Blocos subangulares 
76 <4 Boa Blocos subangulares 
99 <4 Boa a acentuada Blocos angulares 

62 <4 Boa a acentuada Blocos subangulares 

73 <4 Imperfeita Blocos subangulares 

78 <4 Moderada Blocos subangulares 

50 <4 Moderada Blocos subangulares 
36 <4 Moderada Blocos subangulares 

64 <4 Acentuada -
161 <4 Boa a acentuada -
156 <4 Boa a acentuada -

157 <4 Moderada Blocos subangulares 
204 <4 Moderada Blocos angulares 
201 <4 Moderada Blocos angulares 
159 <4 Boa Blocos subangulares 
197 <4 Acentuada Blocos subangularês 

118 <4 Imperfeita -
65 <4 Imperfeita -

193 <4 Moderada Blocos subangulares 

84 <4 ·Imperfeita Blocos subangulares 

172 <4 Boa a acentuada Blocos subangulares 

21 <4 Boa Blocos subangulares 
11 <4 Moderada Granular 

31 <4 Imperfeita Blocos subangulares 

45 <4 Moderada Blocos subangulares 

64 <4 Acentuada -
<4 116 Imperfeita -

17 <4 Moderada Blocos subangulares 
32 <4 Moderada Blocos subangulares 
36 <4 Moderada Blocos subangulares 

37 <4 Imperfeita Blocos subangulares 
38 <4 Imperfeita Blocos subangulares 

Obs.: os números entre parênteses indicam que a unidade foi definida por mais de um perfil pedológico, de acordo com sua localização e unidade de mapeamento de solo. 

As duas últimas unidades citadas necessitam de calagem para inibir a 
ação do alumínio trocável em excesso e adubações para aumentar o teor 
de nutrientes disponíveis às plantas. 

5.1.2.3 - Classe Mesater 

Este nível hierárquico é determinado pelo grau de restrição igual a quatro, 
atribuído a quaisquer dos elementos da interação: clima, relevo e solo. 

Segundo o tipo geral de condicionante dominante, seus componentes 
desdobram-se nas Subclasses Mesater-por-relevo, Mesater-por-solo e 
Mesater-por-relevo/solo (Tab. 5.XXX). 

O grau de restrição 400 para clima não ocorre nas Folhas, conseqüen
temente não existe a Subclasse Mesater-por-clima. Foram identificados os 
graus 100 e 200 por excesso, não se tornando o clima fator condicionante 
dominante ao nível desta classe. Por-outro lado, cerca de 24,6% da Classe 
Mesater se encontram definidos por excesso de umidade para a maioria das 
plantas. 

Ocupando uma área de 44.140 krn2 de terras, que corresponde a 17,3% 
das Folhas Porto Alegre/Uruguaiana/L.agoa Mirim, a Classe Mesater pos
sui extensa área nas bordas das lagoas dos Patos e Mirim, bem como con
centração na Unidade Geomorfológica Planalto Sul-Rio-Grandense, on
de a condicionante dominante é o solo (Fig. 5.14). 

Na porção extremo oeste do Planalto dos Campos Gerais ocorrem tam
bém áreas onde o solo é condicionante dominante. 

As demais áreas encontram-se distribuídas de forma maisesparsa, on
de o relevo é condicionante dominante. 
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As características desta classe são variadas, principalmente sob o ponto 
de vista geomorfológico e pedológico. São áreas que não comportam uso 
intensivo em condições normais. Entretanto, onde o relevo é condicionante 
dominante, é possível o seu aproveitamento, desde que feito um manejo 
adequado, pois a maior declividade pode chegar a 40%. A impossibilida
de quanto ao uso do tratorfaz com que se utilize ou a força de trabalho ani
mal ou o trabalho braçal. 

Lavouras permanentes, pastagens e reflorestamentos são as melhores 
alternativas de uso destas terras ( Est. 5.V A). 

Nas áreas onde o solo é condicionante dominante, há possibilidade de 
mecanização, e o aproveitamento mais adequado e produtivo será em função 
do manejo e tratamentos específicos a cada unidade de solo. Estas unida
des de solo são menos férteis do que as pertencentes à Mesater-por-relevo. 

A classe caracteriza-se por apresentar cerca de 50% de sua área defini
dos por solos com excesso de concreções e/ ou cascalhos e/ ou pedrego
sidade, que podem ou não restringir a mecanização, em função do tipo des
tes elementos, de sua porcentagem e de sua distribuição. 

A Tabela 5.XXX apresenta os níveis hierárquicos da Classe Mesater, com 
as respectivas subclasses e séries, e na Tabela 5.XXXI encontram-se o nú
mero de ocorrências das unidades de capacidade de uso e suas respecti
vas áreas. 

5.1.2.3.1 - Subclasse Mesater-por-relevo 

Ocupando 34,1% da área pertencente à Classe Mesa ter, esta subclasse pos
sui 21 unidades dentro das sete séries que lhe definem (Tab. 5.XXXI). A dis-



quimicas do perfil de solo 

zonte B Cap. troca Soma de Profund. 
de cátions bases efetiva 

Textura lmE/100 gl lmE/100 gl lcml 

Argila-arenosa 4,1 1,1 180 
Franco-argila-arenosa 12,3 3,5 140 
Argila-arenosa 3,7 0,3 125 

Franco-argila-arenosa 4,6 2,1 90 

Argila 15,8 3,8 70 

Muito argilosa 13,7 1,4 50 

Argila 14,1 1,9 80 
Argila 16,0 1,5 240 

- 16,0 11,8 15 
- 18,3 13,0 30 
- 17,8 8,6 40 

Muito argilosa 8,7 1,6 70 
Argila 9,5 6,6 60 
Franco-argila-arenosa 8,4 3,5 80 
Argila 6,1 2,0 80 
Argila 12,0 3,4 58 

- 38,9 31,7 20 
- 13,7 9,8 15 

Argila 10,8 7,5 40 

Muito argilosa 23,7 4,0 80 

Argila 6,3 2,2 100 

Muito argilosa 15,7 1,1 173 
Argila 9,7 1,4 240 

Argila 12,5 0,7 110 

Muito argilosa 18,5 1,3 50 

- 16,0 11,8 15 
- 29,2 20,7 15 

Muito argilosa 16,0 1,1 110 
Argila 
Argila 

Argila 
Argila 

13,5 0,5 105 
16,0 1,5 240 

24,9 0,8 195 
28,6 0,5 73 

tribuição destas séries (Fig. 5.14) predomina na Folha Porto Alegre, tem me
nores áreas na Folha Uruguaiana e inexiste na Folha Lagoa Mirim. 

Caracteriza-se por apresentar o relevo como fator mais limitante, o que 
torna praticamente impossível a motomecanização em suas áreas, princi
palmente quando estas se situam na faixa de 30 a 40% de declividade, per
mitindo somente o uso da tração animal. 

Com referência ao clima, ocorre em mais de 50% ·da área desta subclasse 
o grau de restrição 200 por excesso, situando-se na Folha Porto Alegre e 
no domínio das Unidades Geomorfológicas Planalto dos Campos Gerais 
e Serra Geral e da Região Geomorfológica Serras do Leste Catarinense. O 
restante da área possui índices agroclimáticos variando de 85 a 115% que, 
em termos hídricos, são ideais á maioria das plantas. 

As condições pedológicas diferem nas séries, encontrando-se solos de 
alta fertilidade (grau de restrição 002) e solos de média a baixa fertilidade 
(grau de restrição 003). Predominam os solos com deficiências em bases, 
com altos teores relativos e absolutos de alumínio trocável e, em menores
cala, solos com pouca profundidade, .porém férteis (Tab. 5.XXXII). Destaca
se a grande ocorrência de solos com cascalho, concreções e/ ou pedrego
sidade que, como o relevo, ás vezes são limitantes à mecanização. Em al
gumas áreas ocorrem afloramentos de rocha que se encontram associa
dos aos solos. 

Para esta subclasse as melhores alternativas ao uso das terras são: la
vouras permamentes, pastagem e reflorestamento, desde que observadas 
as práticas de conservação, preservação e defesa contra a erosão. 

Horizonte A Matéria 
orgânica 

Textura Estrutura {%) 

Areia Grãos s:mples 0,6 
Franco-arenosa Grãos simples 0,6 
Areia franca Grãos simples 0,5 

Franco-arenosa Granular 0,7 

Franco-arenosa Granular 1,6 

Argila Granular 3,2 

Franco-argila-arenosa Blocos subangulares 2,6 
Argila Blocos subangulares 3,7 

Franco-arenosa Granular 2,2 
Franco-argilosa Granular 3,8 
Franca Blocos subangulares 3,9 

Franco-argilo-arenosa Granular 2,0 
Franco-argila-arenosa Granular 1,5 
Franco-arenosa Granular 2,0 
Franco-arenosa Granular 1.2 
Franco-argila-arenosa Granular 3,5 

Argilo-siltosa Blocos angulares 3,6 
Franca Granular 3,3 
Franco-arenosa Granular 1,7 

Argila Granular 4,9 

Franco-arenosa Granular 1,3 

Muito argilosa Grumosa 4,5 
Argila Granular 2,3 

Franca Blocos subangulares 2,7 

Argilo-siltosa Granular 1,9 

Franco-arenosa Granular 2,2 
Franco-argilosa Blocos subangulares 3,4 

Muito-argilosa Granular 3,6 
Argilo-siltosa Blocos subangulares 4,1 
Argila Blocos subangulares 3,7 

Franco-argila-arenosa Blocos subangulares 8,6 
Franco-argilosa Granular 11,4 

A) Série 142 

Representa apenas 1,4% da Subclasse Mesater-por-relevo e possui duas 
unidades. A Unidade 142eb ocorre duas vezes, em manchas próximas, lo
calizadas nos Patamares da Serra Geral, e a Unidade 142ep ocorre numa 
única mancha, localizada no oeste do Planalto Sul-Rio-Grandense (vide 2 
- Geomorfologia). 

Climaticamente esta série está representada pelas estações de Cerro 
do Ouro (São Gabriel, RS) e Taquari (Taquari, RS), cujos dados estão dis
postos na Tabela 5.XV. O atendimento efetivo da demanda hídrica atinge 
102 e 107%, respectivamente, o que constitui uma capacidade hídrica ideal 
para o pleno desenvolvimento da maioria das plantas. 

O relevo, cujas declividades encontram-se entre 25 e 40%, constitui
se no fator limitante desta série, impedindo a motómecanização, mas pos
sibilitando o uso da tração animal bem como o trabalho braçal. 

A Unidade 142ep possui solo de capacidade química elevada com va
lores de 25,3 e 17,2 mE/100 g de solo para a capacidade de troca catiônica 
e soma de bases trocáveis, respectivamente. A quantidade de matéria or
gânica é de média a elevada, mas as propriedades físicas do horizonte sub
superficial limitam a utilização agrícola. A textura muito pesada e a estru
tura prismática moderada implicam em imperfeita drenagem do solo pela 
diferença de permeabilidade no perfil pedológico, bem como difícil mane
jo quando umedecido pela aderência aos implementos agrícolas em fun
ção da pegajosidade peculiar á fração argila. Ainda a pouca profundidade 
efetiva do sólo (60 em) desfavorece a mecanização, já limitada pelas decli
vidades e propriedades físicas do solo, bem como o desenvolvimento das 
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Fig. 5.14 - Mapa da Classe Mesater com suas respectivas subclasses e séries. 
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143° 
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2*43° 

TABELA 5.XXX 
Subclasses e séries na Classe Mesater 

Subclasses 

Por-solo 

114 
114' 
124 
124' 
134 
134' 

2•14 

* Série definida por excesso de umidade. 

Por-relevo/ solo 

o Série definida por excesso de concreções e/ou cascalhos e/ou pedregosidade em seus solos. 

culturas cujas raízes necessitem de maior profundidade e/ou sejam preju
dicadas pela compacidade inerente ao horizonte subsuperficial e pelas pro
priedades de expansão e contração das argilas quando umedecidas ou res
secadas, respectivamente. Portanto, além das duas limitações cartografi
camente identificadas ao solo, ainda é limitante a esta unidade a drenagem 
imperfeita (Tab. 5.XXXII). 

A Unidade 142eb possui textura muito pesada com estrutura em blo
cos subangulares no horizonte subsuperficial e textura pesada com estru
tura em blocos subangulares no horizonte superficial. Contudo, existem 
teores elevados de ferro que originam as pseudopartículas (argila e silte ci
mentados pelo ferro), promovendo uma boa estabilidade estrutural, sem 
afetar a drenagem do solo. A soma de bases atinge 4,8 mE/100 g de solo, 
valor que se aproxima do teor médio aceitável. Portanto, ambas as limita
ções detectadas para a referida unidade não atingem níveis críticos. O so
lo é de boa a alta capacidade físico-química, sendo o relevo o fator mais 
limitante ao uso agrícola (Tab. S. XXXII). 
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Em ambas as unidades os solos têm uma boa capacidade de armaze
namento de água, havendo normalmente água disponível às plantas. São 
solos suscetíveis à erosão hídrica, que conjuntamente ao relevo que estão 
inseridos são dotados de alto potencial erosivo. Há necessidade de práti
cas racionais de manejo e conservação, dependendo a intensidade das mes
mas do uso e cultivos que forem realizados. 

8) Série 143 

Representa 9,1% da Subclasse Mesater-por-relevo e possui três unidades 
de capacidade de uso (Tab. 5.XXXI). Destaca-se em extensão a Unidade 
143bt que se apresenta em duas manchas próximas entre si, localizadas na 
Depressão Rio Jacuí e Patamares da Serra Geral (vide 2 - Geomorfolo
gia). Esta série ocupa a porção nordeste da área em estudo (Fig. 5.14), sendo 
representada pela estação de Sapucaia do Sul (Sapucaia do Sul, RS), cu
jo índice agroclimático é 112%, dado que indica quase excesso de umida
de para a maioria das plantas (Tab. 5.XV). 

O relevo dessa série limita a motomecanização e seu uso pode ser feito 
através da tração animal ou trabalho braçal. 

As Unidades 143db e 143bt possuem baixos valores para a soma de ba
ses permutáveis, para médio valor na capacidade de troca catiônica da pri
meira e baixo na segunda unidade. Distinguem-se ainda pela imperfeita dre
nagem e pouca profundidade da primeira. Entretanto, possuem igualdade 
no que diz respeito à textura nos horizontes A e 8 (média no A e pesada 
no 8). 

A Unidade 143e possui capacidade química mais elevada que as duas 
anteriores, com valores de 4,1 e 14,7 mE/100 g de solo para a soma de ba
ses e capacidade de troca catiônica, respectivamente. A matéria orgânica 
é também mais elevada, sendo o fator mais limitante a estrutura prismáti
ca forte com textura pesada no horizonte subsuperficial (Tab. 5.XXXII). 



Os solos desta série ainda se caracterizam por possuir, em mais de 50% 
do complexo sortivo, o alumínio trocável. Portanto, são necessárias maci
ças calagens para inibir esse elemento e fertilizantes para dilatar a capaci
dade natural dos solos. 

Esta série é potencialmente sujeita à erosão por possuir solos com tex
tura leve na superfície para textura pesada no horizonte subsuperficial e re
levo com fortes declividades. Portanto, a intensidade da lixiviação e ero
são do solo depende da quantidade e distribuição das chuvas, bem como 
da cobertura vegetal, podendo esta minimizar os efeitos das águas pluviais. 

C) Série 143° 

Representando 19,3% da Subclasse Mesater-por-relevo, suas caracterís
ticas em clima-relevo-solo se assemelham às da série acima descrita, 
mas possui ainda excesso de cascalho, concreções e/ou pedregosidade em 
seus solos. Esta série já tem o relevo como fator limitante à motomecani
zação e em algumas áreas,é mais marcante essa limitação pela presença 
de pedregosidade na superfície do solo (Est. 5.V Bl. 

Pertencem a essa série seis unídades de capacidade de uso (Tab. 
5.X:XXI), havendo uma concentração na Região do Planalto Rebaixado Mar
ginal, lado leste do lago Guaiba (vide 2 Geomorfologial e outra concen
tração no Planalto de Uruguaiana. As demais manchas encontram-se dis
tribuídasesparsamente nas Folhas Uruguaiana e Porto Alegre (Fig. 5.14). 

Climaticamente está representada pelas estações Porto Alegre - Central 
(Porto Alegre, RS). Passo da Garrafa (Cambará do Sul, RSl, Rosário do Sul 
(Rosário do Sul, RSI e Jaguari (Jaguari, RS), cujos dados se encontram 
na Tabela 5.XV. Os índices agroclimáticos de 98 a 115% asseguram condi
ções para o desenvolvimento vegetativo da maioria das plantas, apesar de 
ocorrer um excedente hídrico nos meses onde a temperatura é mais baixa. 

As Unidades 143°p e 143° dp apresentam no solo altos valores na ca
pacidade de troca catiônica, na soma de bases e médios e altos teores em 
matéria orgânica. São, portanto, quimicamente solos de alta capacidade, 
todavia Hmitados pela pouca profundidade efetiva que possuem (Tab. 
5.XXXII).Isso, aliado à limitação por relevo e, em muitos casos, à presen
ça de pedras e I ou afloramentos rochosos, impede que sejam amplamen
te usados. Também possuem suscetibilidade à erosão e contêm problemas 
na drenagem, estando o horizonte superficial assentado diretamente so
bre a rocha. Os excedentes hídricos a que a área está sujeita são elimina
dos via drenagem superficial e nas épocas de estiagem pode ocorrer defi
ciência de água útil às plantas, porque a capacidade de campo é pouca em 
função da pequena profundidade do solo e a água de capilaridade ascen
dente é evaporada pela presença de altas temperaturas e ventos. 

As Unidades 143°b, 143° eb, 143° db e 143°bp possuem em comum de
ficiência em bases trocáveis, teores médios a altos na capacidade de troca 
catiônica bem como para a matéria orgânica {Tab. 5.XXXII). Ainda possuem 
problemas na drenagem, sendo esta mais limitante para a Unidade 143 o db. 
Excetuando a Unidade 143°b, as demais possuem pouca profundidade em 
seus solos (de 60 a 80 em} bem como estrutura em blocos angulares para 
uma textura muito pesada (Tab. 5.XXXIU. Seus solos possuem ainda oca
ráter álico, que exige calagens para neutralizar o excesso de alumínio tro
cável do complexo sortivo, bem como necessitam de correções e manu
tenção dos teores nutritivos necessários aos cultivos. 

A Unidade 143 o b, por se encontrar em região de elevada umidade rela
tiya no ar e sujeita a geadas periódicas, tem seu uso limitado não só pela 
deficiência química do solo como também por fatores climáticos. 

Todos os solos possuem cascalho, alguns pedregosidade, que conjun
tamente ao relevo impedem o uso da mecanização, por outro lado minimi· 
zam o potencial erosivo hídrico a que os solos estão sujeitos. 

Dl Série 2* 42 

Localizada na Folha Porto Alegre, especificamente no Planalto dos Cam
pos Gerais, esta série possuí "22., 7% da Subclasse Mesater-por-relevo. Fo
ram definidas as Unidades 2* 42eb e 2* 42ep, sendo a primeira dominante 
em número de manchas e área (Tab. 5.XXXII. 

Pelas estações de Bento Gonçalves (Bento Gonçalves, RSl, Seca ( Ca
xiasdo Sul, RS), Vacaria (Vacaria, RS), Vila Progresso (lajeado, RSl e Ta
pejara (Tapejara, RSl, cujos dados se encontram na Tabela 5, XVI, os índi
ces agroclimáticos variam de 117 a 124%. Isso indica excesso de umidade 
à maioria das plantas, apesar de não se constituir no fator mais restritivo 
a esta série que é representado pelo relevo. As declividades de 25 a 40% 
impedem a motomecanlzação, porém possibilitam o uso da tração animal 
e o trabalho braçal. 

Os solos que pertencem a esta série possuem altos teores de alumínio 
trocável em seu complexo sortivo, o que lhes aumenta o valor da capaci
dade de troca (Tab. 5.XXXIII, sendo necessária utilização de calagem para 
neutralizar esse alumínio qué se torna tóxico à medida que impede a assi
milação de Ca, P e K pelas raízes das plantas, permitindo, contudo, que o 
Mn seja assimilável em níveis muito elevados, portanto tóxicos às plantas. 
Alguns desses ~olos exigem correções em suas deficiências de fertilidade 
bem como manutenção dos teores necessários a uma boa produção. Pos
suem textura muito argilosa no horizonte B, o que confere a estes solos si
tuados em clima úmido alguns problemas quanto à drenagem na época das 
chuvas. Isso, aliado ao relevo e textura mais leve no horizonte A, faz com 
que esses solos fiquem sujeitos à erosão laminar e em sulcos. Um agravante 
'favorável à erosão são as precipitações torrenciais a que estão sujeitas es
sas áreas, i::onforme registros da estação de Vacaria (Vacaria, RS). 

A maioria dos solos possui, como associação, solos litólicos distrófi
cos álicos, os quais por suas características e propriedades diminuem a ca
pacidade de uso das terras dessa série. 

Destaca-se nessa série, apesar da sua pouca representatividade dimen
sional, a Unidade 2* 42ep cujo solo possui ótimas características físico
químicas e morfológicas (Tab. 5.XXXII), apresentando leve intensidade nas 
limitações pedológicas detectadas. 

Em áreas restritas essa série pode comportar cultivos anuais variados, 
mas seu uso modal é com pastagens plantadas, reflorestamento ou fruti
cultura, respeitadas as imposições relativas ao relevo, através de práticas 
conservacionistas do solo. 

El Série 2* 42° 

Esta série é representada pela Unidade2* 42° ep, que possui cinco manchas 
mapeadas, perfazendo 10,0% da área pertencente à Subclasse Mesater
por-relevo (Tab. 5.XXXI) e localizando-se em regiões do Planalto dos Campos 
Gerais e Serra Geral na porção norte da Folha Porto Alegre (Fig. 5.14). 

Foi representada pelas estações de Maurício Cardoso !Arvorezinha, RSI, 
Araçá e Vista Alegre {Nova Prata, RS), Renânia (Gramado, RS) e Tapejara 
(Tapejara, RS) (Tab. 5.XVII, nas quais os índices agroclimáticos de 118 a 
128% caracterizam um clima com excesso de umidade para a maioria das 
plantas. 

O relevo predominante está próximo dos 40% de declividade, o que pos
sibilita apenas o uso da tração animal; e quando a pedregosidade é mais 
intensa, só mesmo o trabalho humano é possível. 

A pouca profundidade dos solos, a estrutura e textura do horizonte sub
superficial, bem como a pedregosidade, são os fatores pedológicos mais 
restritivos ao uso desta série. São solos quimicamente férteis, nos quais 
a drenagem é afetada pela diferença textura! dos horizontes (Tab. S. XXXII) 
que provocam diferentes graus de permeabilidade ao sol um. Conseqüen
temente, são suscetíveis à erosão, cuja intensidade está na dependência 
da quantidade e distribuição das chuvas, bem como da cobertura vegetal, 
sendó esta minimizadora do impacto das águas quanto mais densa se 
apresentar, 

Em áreas restritas, como fundo dos vales e terço inferior das encostas, 
é possível um uso intenso dos solos, até com culturas anuais, desde que 
observadas as técnicas de controle erosivo e de conservação. 

Fl Série 2'' 43 

Pertencem a esta série quatro unidades que r:epresentam 5,6% da Subclasse 
Mesater-por-relevo (Tab. 5.XXXI). Concentram-se na porção norte da Fo
lha Porto Alegre (Fig. 5.14), especificàmente na área da Depre!!são da Zo
na Carbonífera Catarinense, havendo apenas uma pequena mancha da Uni
dade 2* 43b na Folha Uruguaia na, no sudoeste do Planalto dos Campos 
Gerais. 

Na Folha Porto Alegre a série está representada pela estação de Orleans 
(Orleans, SCl com 124% em seu índice agroclimático lTab. S.XVI), o que 
significa alta quantidade de umidade, podendo ser prejudicial às plantas 
mais sensíveis: Por outro lado o relevo n;tovimentado facilita o escoamen
to superficial das águas excedentes, apesar de promover o arraste da par
te superficial dos solos. 

Na Folha Uruguaiana a estação de Ernesto Alves (Santiago. RS) acusa 
um excedente hídrico menor que o da estação de Orleans, apesar da preci
pitação anual ser maior. Ocorre isto em função de maiores temperaturas 
para a região da estação de Ernesto Alves. 

O relevo, que se constituí no fator limitante desta série, por se apresen
tar movimentado, impede a mecanização, possibilitando, porém, a tração 
animal. 
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TABELA S.XXXt 
Subdivisão da Classe Mesater - Discriminação das subclasses, séries e unidades com respectivas áreas 

Classe 

Subc!asses Mesater ~por-relevo 

Séries 142 143 143° z•42 

Características pedológicas ep eb e db bt p b dp eb db bp eb ep 
definídoras das unídades 

N? de ocorrências das unidades 1 2 1 1 l 7 1 4 2 1 3 11 1 

Area das unidades 
38 172 57 57 1.254 1.728 475 316 175 36 175 3.196 228 

lkm21 

Area das séries 
210 1.368 2.905 3.422 

lkm21 

Área das subclasses 
15.067 {km2l 

Área da classe 
lkm21 

• Série definida por excesso de umidade. 
o Série definida por excesso de concreções e/ou cascalhos e/ou pedregosidade ern seus solos. 

TABELA 5.XXXII 
Caracterização das unidades fSubclasse Mesater-por·retevo) 

fndices 

Unidade Area 
AgrocU- Declivi~ Solo 

li<m2) 
mático da de 

Pedo16· ., 

l%1 (%) gico 

142ep 38 102 25-40 7,6 BV41Ei 

142eb 172 107 25-40 7,1 TRe5 

143e 57 104 25-40 6,8 PVa13 lEI 

143db 57 115 25-40 5,9 PEa10 lEi 

143bt 1.254 112 25-40 5,5 PVa11 1.1 

143"p 11) 1.728 104 a 114 25-40 6,1 Re16 
143°P 121 112 25-40 5,9 Re2 1<1 

143"b 475 112 25-40 7,0 CBHa3 ltl 

143"dp 316 104 25-40 5,6 Re31Ei 

143"eb 175 110 25-40 7,0 PVa14 (fi 

143°db 36 105 25-40 6,7 PBa1 (fi 

143"bp 175 98 25-40 6,4 PVd101tl 

2*42eb 11) 124 25-40 7,0 TBCHa2 
2*42eb 121 118 25-40 7,2 TBCHa21Ei 
2*42eb 131 119 25-40 7,3 TBVa3 
2"42eb 141 3.196 120 25-40 7,1 TBCHe3(EI 
2*42eb 151 124 25-40 7,5 TBCHa2 I<) 
2'42eb 16) 124 25-40 7,1 TBRa1 ld 
2*42eb (7) 117 25-40 7,5 LBRa5 (,) 

2*42ep 226 119 25-40 8,2 TBVa4 (<) 

2•42•ep 111 118 25-40 7,4 BV5(<) 
2*42°ep 12) 1.510 119 25-40 7,4 BV5 
2"42•ep (3) 119 25-40 7,7 TRe7(d 

z·43b 85 124 25-40 6,6 PEa41tl 

z·43bp 543 115 25-40 6,3 PVLa3 ltl 

z•43e 182 116 25-40 6,8 PVa13 

2*43de 41 116 25-40 6,5 TR;11 1<1 

2*43°p 276 117 25-40 6,1 Re16(,) 

2*43°b 11) 108a 125 25-40 6,9 CBHa2 
2*43°b (2) 3.096 115 25-40 6,4 PVeS (d 
z·43"b 131 118 25-40 7,0 CBHa1 (d 

2*43"db 1.429 116 25-40 6,7 PBa2 

* Unidade definida por excesso de umidade. 
o Unidade definida por excesso de concreções e/ou cascalhos e/ou pedregosidade em seus solos. 
lEI Perfis pedológicos extrapolados. 

N? 
perfil 

DUPOT 
Salinidade 

tmmhos/cml 

139 <4 

97 <4 

51 <4 

75 <4 

99 <4 

69 <4 
64 <4 

38 <4 

118 <4 

42 <4 

64 <4 

157 <4 

90 <4 
30 <4 
27 <4 
29 <4 
92 <4 
34 <4 
26 <4 

22 <4 

28 <4 
24 <4 

107 <4 

fi7 <4 

45 <4 

51 <4 

112 <4 

69 <4 

32 <4 
44 <4 
36 ·{4 

65 <4 

2*42° 

ep 

5 

1.510 

1.510 

2*43 

b bp e 

2 1 1 

85 543 182 

651 

Drenagem 

Imperfeita 

Boa 

Moderada 

Imperfeita 

Boa a acentuada 

Acentuada 
Acentuada 

Moderada 

Imperfeita 

Moderada 

Imperfeita 

Moderada 

Boa 
Moderada 
Moderada 
Moderada 
Moderada 
Moderada 
Moderada 

Boa 

Imperfeita 
Imperfeita 
Boa 

Moderada 

Moderada 

Moderada 

Imperfeita 

Acentuada 

Moderada 
Boa 
Moderada 

Imperfeita 

Obs.: os ntimeros entre parênteses indicam que a unidade foi definida por mais de um perfil pedoJ6gico, de acordo com sua JocaJização e unidade de mapeamento do solo._ 
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Mesa ter 

2'"43° 

de p b db 

1 1 12 2 

41 276 3.096 1.429 

4.801 

44.140 

Características físico-

Hori~ 

Estrutura 

Prismática moderada 

Blocos subangulares 

Prismática forte 

Prismática moderada 

Blocos angulares 

-
-

Blocos subangulares 

-
Blocos subangulares 

Blocos subangulares 

Blocos subangulares 

Blocos subangulares 
Bloéos suba:ngu!ares 
Blocos subangulares 
Blocos angulares 
Prismâtica moderada 
Stocos angulares 
Blocos subangulares 

Blocos subangulares 

Prismática moderada 
Blocos subangulares 
Blocos subangulares 

Blocos subangulares 

Blocos subangulares 

Prismática forte 

Prismátíca forte 

' -
Blocos subangulares 
Blocos subangulares 
Blocos subangulares 

BJocos subangufares 



Mesater-por-solo 
Mesater-por~ 

relevo/solo 

114 114' 124 124' 134 134' 2'14 144 144' 

dt dp bp se de et pt pt pt dp I bp pt bp dp pt dp pt+; se dp dp 
pt 

12 1 2 18 8 12 1 1 1 1 1 15 2 4 5 7 12 1 1 2 7 

2.291 37 394 1.559 7.155 1.085 42 22 202 50 141 3.883 343 1.595 2.207 1.117 5.249 232 39 62 193 1.174 

12.563 22 393 5.622 2.207 6.366 271 62 1.367 

27.644 1.429 

químicas do perfil de solo 

zonte 8 Cap. troca Soma de Profund. Horizonte A Matéria 
de cátions bases efetiva orgânica 

Textura lmE/100 g) lmE/100 g) lcml Textura Estrutura 1%) 

Muito argilosa 25,3 17,2 60 ' Fr8nco-argilo-arenosa Granular 3.4 

Muito argilosa 9,9 4,8 112 Argila Blocos subangulares 1,9 

Argila 14,7 4,1 65 Franca Granular 3,4 

Argila 7,6 2,0 48 Franca Granular 3,2 

Argilo~arenosa 3,7 0,3 125 Areia franca Grãos simples 0,5 

22,6 18,1 22 Franca Granular 3,9 
16,0 11,8 15 Franco-arenosa Granular 2,2 

Argila 16,0 1,5 240 Argila Blocos subangulares 3,7 

36,9 31,7 20 Argilo-siltosa Blocos angulares 3,6 

Muito argilosa 12,0 3,2 60 Argilo-siltosa Granular 2,14 

Muito argilosa 23,7 4,0 60 Argila Granular 4,9 

Muito argilosa 8,7 1,6 70 Franco~argilo-arenosa Granular 2,0 

Muito argilosa 12,3 0.4 160 Argila Granular 3.8 
Muito argilosa 11,5 2,2 130 Franco-argilo-siltosa Granular 1,9 
Muito argilosa 16,2 7,2 60 Muito argilosa Granular 3,1 
Argila 10,5 2,2 90 Franco~argilo-siltosa Granular 1,9 
Muito argilosa 16,3 5,8 130 Argila Grumosa 2,4 
Muito argilosa 13,9 2,9 100 Argila Grumosa 3,4 
Muito argilosa 18,6 6,2 100 Argila Granular 3,2 

Argila 36,5 23,7 70 Franco~argilosa Granular 3,9 

Muito argilosa 20,6 13.3 80 Argila Grumosa 2,9 
Muito argilosa 25,5 17,2 70 Argila Grumosa 3,3 
Muito argilosa 11,2 6,4 90 Argila Blocos subangulares 4,5 

Muito argilosa 11,6 1,3 80 Argila Granular 2,7 

Muito argilosa 18,5 1,3 50 Argilo-siltosa Granular 1,9 

Argila 14,7 4,1 65 Franca Granular 3.4 

Muito argilosa~ 13,0 2,9 140 Muito argijosa Grumosa 6,5 

- 22,6 18,1 22 Franca Granular 3,9 

Argila 13,5 0,5 105 Argilo-siltosa Blocos subangulares 4,1 
Argila 6,1 1,1 80 Franco~argilo-arenosa Granular 1,0 
Argila -. 16,0 -; 1,5 240 Argila Blocos subangulares 3,7 

Muito argilosa 17.4 4,0 70 Argila Granular 3,0 
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As Unidades 2* 43b e 2* 43bp possuem solos com baixos teores em ba
ses trocáveis e saturação de alumfnio trocável e a profundidade de 80 e 
50 em, respectivamente. 

As Unidades2* 43de e 2* 43e.possuem em comum limitação quanto à 
estrutura e textura do horizonte subsuperficial dos seus solos. A Unidade 
2*43de apresenta solo que ainda possui como limitação a drenagem im
perfeita, motivada pela estrutura prismática forte com textura muito pesa
da no horizonte subsuperficial (Tab. 5.XXXII). 

G) Série 2* 43° 

Representando 31,9% da Subclasse Mesater-por-relevo constitui-se na área 
mais extensa da referida subclasse, possuindo três unidades de capacida
de de uso !Tab. 5.XXXI). 

Sua maior representação está na Folha Porto Alegre (Fig. 5.14), com 
manchas concentradas no Planalto Dissecado Rio Iguaçu- Rio Uruguai 
e borda do Planalto dos Campos Gerais. Neste mesmo planalto há uma con
centração de manchas próximas à serra Geral e duas manchas isoladas em 
sua porção sudeste. Na Folha Uruguaiana há uma pequena área que se en
contra no sudeste do Planalto dos Campos Gérais. 

Na Folha Porto Alegre as estações de São Joaquim (São Joaquim, SC) 
e Invernada Velha (Bom Jesus, RS) possuem temperaturas muito baixas 
na época do inverno, o que ocasiona pouca evapotranspiração, permane
cendo o solo com teores de umidade acima da capacidade de campo du
rante períodos consideráveis. Isso provoca não só inibição nos processos 
fisiológicos das plantas como também diminui a nitrificação no solo e pro
move condição favorável ao desenvolvimento de substâncias tóxicas. 

Os índices agroclimáticos nessas áreas adquirem valores altos e são re
giões sujeitas a geadas e precipitação de neve nos meses mais frios. 

As outras duas estações que também definiram na Folha Porto Alegre 
o grau 200 por excesso são: Sobradinho (Sobradinho, RS) e Barros Cassai 
(Barros Cassai, RS), as quais, por acusarem maior temperatura, possuem 
menores valores nos excedentes hídricos (Tab. 5.XVI). 

Na Folha Uruguaiana a série é representada pela estação de Ernesto Al
ves (Santiago, RS), onde a altitude é inferior à das estações acima men
cionadas (Tab. 5.XVI) e as temperatu;as mais elevadas, apesar de conter 
ainda um pequeno excedente hídrico que pode gerar situações dçsfavorá
veis às plantas mais sensíveis à umidade. 

Predomina o relevo próximo aos 40% de declividade onde só é possí
vel o trabalho animal ou o humano. Aliada à dificuldade referente ao rele
vo, há também<! presença de pedregosidade em grande parte da área, além 
de algumas inclusões de afloramentos rochosos. 

A Unidade 2* 43°b é representada por solo que possui como fator mais 
limitativo a deficiência em bases, que lhe confere baixa fertilidade atual. A 
capacidade de troca e matéria orgânica assumem valores médios a altos 
(Tab. 5.XXXII). Também ocorre no solo saturação com alumínio trocável 
no complexo'sortivo. 

Os solos necessitam de técnicas especiais de exploração não só para 
corrigir as deficiências minerais, com relação às necessidades vitais das plan
tas, bem como de manejo adequado às características físicas, com aten
ção especial às práticas conservacionistas. 

Na Folha Uruguaiana a série em questão possui a Unidade 2 * 43 • p cujo 
solo é dotado de boa fertilidade química natural, mas a pouca profundida
de (22 em) limita seu uso agrícola. Os excedentes hídricos são eliminados 
pela drenagem superficial e nas estiagens normalmente ocorre deficiência 
hídrica às plantas em função da pequena espessura do solo e das altas tem
peraturas que evaporam a água através da ascendência capilar. 

Do exposto, conclui-se que as terras desta série possuem melhor uso 
com pastagens naturais e cultivadas, fruticultura e reflorestamentos, des
de que obedecidas práticas de manejo que melhor se adaptem a essa área. 

5.1.2.3.2 - Subclasse Mesater-por-solo 

Ocupando 62,6% da área pertencente à Classe Mesater é, em termos de 
superfície, a mais representativa da mesma, mas a fertilidade natural dos 
solos é aquém dos da subclasse anteriormente descrita. Esta subclasse pos
sui 19 unidades de capacidade de uso çlentro das sete séries definidas para 
a mesma (Tab. 5.XXXI). Essas séries predominam ao sul da Folha Porto Ale
gre, com áreas menos significativas nas Folhas Uruguaiana/ lagoa Mirim 
(Fig. 5.14). 

Caracteriza-se por apresentar o solo como fator mais limitante, o qual 
possui ora deficiências químicas ora deficiências físico-morfológicas. Na 
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drenagem apresenta-se desde muito mal drenado até fortemente drena
do, sem no entanto ocorrer a característica de bem drenado (Tab. 5.XXXIII). 

Com exceção das Areias Quartzosas, os solos são pouco profundos, 
ocorrendo em 44,2% desta subclasse solos com cascalho, concreçõese/ ou 
pedregosidade. 

As condições hídricas são ideais ao desenvolvimento da maioria das plan
tas, com exceção de 1,5% da subclasse onde ocorre o grau 200 por ex
cesso de umidade. A disponibilidade ou deficiênca de água às plantas es
tará em função das propriedades físicas dos solos. 

O relevo predominante é plano com declividades inferiores a 5o/o, ocor
rendo também declividades até 25%. Constitui-se de áreas plenamente me
canizáveis a áreas passíveis de mecanização. 

Pelo exposto, o uso mais adequado às terras da Subclasse Mesater-por
solo é com pecuária, podendo-se em algumas unidades alternar a pecuária 
com arroz irrigado (Est. 5.VI A). 

É necessário, contudo, utilizar práticas de manejo adequadas às carac
terísticas e propriedades,do solo visando à conservação do mesmo. 

Al Série 114 

É a predominante em área na.Subclasse Mesater-por-solo, ocupando 45,4% 
e possuindo sete unidades de capacidade de uso (Tab. 5.XXXI). 

Na Folha Porto Alegre, onde é maior sua ocorrência (Fig. 5.141, localiza-se 
em quase toda porção da Planície Lagunar e Planície Alúvio-Coluvionar. 
Na Folha Lagoa Mirim domina também nas planícies citadas, sendo que 
a Unidade 114se ocupa áreas da Planície Marinha. 

Na Folha Uruguaiana ocorrem áreas no sudoeste do Planalto de Uru
guaia na e duas pequenas ocorrências no oeste dos Planaltos Residuais 
Canguçu-Caçapava do Sul (vide 2- Geomorfologia). 

Quanco ao clima, os índices agroclimáticos variam de 88 a 102%, limi
tes estes dentro das condições ideais para o pleno desenvolvimento das 
funções vitais da maioria das plantas. Na Folha Porto Alegre os dados cli
máticos analisados pertencem às estações de Tapes (Tapes, RSl, São Lou
renço do Sul, Passo Mendonça (São Lourenço do Sul, RS), Pelotas (Pelo
tas, RS), Passo do Ricardo (Arroio Grande, RS) e Mostardas (Mostardas, 
RS). Na Folha Lagoa Mirim, às estações de Arroio Grande (Arroio Grande, 
RSI, Jaguarão (Jaguarão, RS), Granja Santa Maria (Rio Grande, RS) e Santa 
Vitória do Palmar (Santa Vitória do Palmar, RS). A Folha Uruguaiana foi 
representada pela estação Passo do Leão (Uruguaiana, RSL Nota-se que 
em todas as estações acima citadas (Tab. 5.XV) ocorrem deficiências hí· 
dricas nos meses de verão e excedentes no inverno. 

Nos solos de textura leve com estrutura grão simples em seus horizon
tes superficial e subsuperficíal, o excedente hídrico é facilmente perecia
do no perfil até atingir o lençol freático. Por outro lado, a fraca capacidade 
de armazenamento de água nesses solos pode provocarfalta desse elemento 
às plantas, quando ocorrem as deficiências hídricas. Porém, para os solos 
com textura moderadamente pesada a pesada e com estrutura prismática 
no horizonte subsuperficial, poderão os excedentes hídricos saturá-los em 
água pela má a imperfeita drenagem dos mesmos. A permeabilidade sub
superficial é lenta, permanecendo o solo com água acima da capacidade 
de campo, fato este que diminui o arejamento do solo, podendo provocar 
asfixia às plantas mais sensíveis. Todavia, estes solos têm uma alta capaci
dade de campo e, mesmo quando ocorrem deficiências hídricas, ainda há 
água útil às plantas. 

As Unidades 114dt e 114de possuem basicamente as mesmas restrições, 
apesar de cartograficamente apresentarem em comum somente a limita
ção quanto à drenagem. Possuem pouca profundidade efetiva do solo e 
limitações quanto à textura e estrutura de seus horizontes. Essas unidades 
e a 114se possuem solos com médios teores de sódio trocável, os quais não 
atingem 15% na relação Na/Tx100, portanto este elemento não prejudica 
o mecanismo fisiológico da maioria das plantas. Evidentemente poderão 
ocorrer pequenas áreas onde o sódio trocável assume valores mais eleva
dos, tornando-se prejudicial à estrutura do solo e às plantas. Para a Unida· 
de 114se verificou-se fraca salinidade, acusada pela condutividade elétrica 
de 4 a 8 mmhGs/ em, que pode afetar as plantas mais sensíveis neste as
pecto (Tab. 5.XXXIII). 

Na época das chuvas, os solos das unidades acima mencionadas, ape
sar do relevo plano em que estão inseridos, são difíceis de trabalhar com 
maquinário pela aderência que possuem quando úmidos e, quando muito 
úmidos, pela presença da argila e matéria orgânica, bem como pela pre
sença do sódio que também auxilia essa de.sfloculação. A massa do solo 
fica lamacenta e a má drenagem provoca lentidão do retorno da estrutura 
do mesmo. Geralmente esses solos estão sendo usados com arroz irriga-



do em rotàÇão com pastagem, apresentando boa produtividade. Eviden
temente manejos adequados são usados, bem como realizadas adubações 
corretivas e de manutenção dos nutrientes. 

As Unidades 114dp, 114bp e 114pt apresentam solos que se homoge
neizam pela inexistência do horizonte B, estando o horizonte superficial si
tuado imediatamente sobre a rocha. São solos muito rasos {20 a 40 em) 
e sujeitos à erosão hídrica laminar. Possuem fertilidade química moderada 
e limitam o uso de maquinário agrícola pela pouca profundidade. Ainda cada 
uma das unidades em questão apresenta limitações próprias. Na primeira, 
é com referência à drenagem do solo; na segunda, pela deficiência em ba
ses trocáveis e na última pela textura moderadamente leve com estrutura 
grãos simples no horizonte superficial. Mas a limitação não mutável, por
tanto a mais in.tensa, é, sem dúvida, a pouca profundidade do solo perti-
nente a essas unidades. . 

Pelo exposto, a utilização das terras desta série fica sujeita às caracte
rísticas pertinentes a cada tipo de solo, pois de acordo com o mesmo ha
verá manejos e técnicas adequadas, levando-se também em conta o tipo 
de uso bem como o cultivo que irá se desenvolver. 

Bl Série 114° 

Representada por uma única mancha contínua localizada no extremo oes
te da Folha Uruguaiana (Fig. 5.14), na Unidade Geomorfológica Planalto 
de Uruguaiana, ocupa uma área mínima que representa 0,1%•da área da 
Subclasse Mesater-por-solo. 

O balanço hídrico referente à estação de ltaqui (ltaqui, RSl acusa defi
ciências hídricas para os meses de verão e excedentes hídricos para os mê
ses de invernos (Tab. 5.XV). Isto, porém, não chega a afetar o desenvolvi
mento da maioria das plantas no que diz respeito às condições hídricas. 

O relevo, em termos de declividade, não impede a mecanização,' mas 
esta é limitada pela presença de cascalho e pedregosidade no sólo e, ain
da, afloramentos rochosos. A Unidade 114 o pt apresenta pequena profun
didade em seu solo (40 em), prbblemas na drenagem e na textura e estru
tura do horizonte superficial. Entretanto, quimicamente é média sua ferti
lidade (Tab. 5.XXXIIIl. 

C) Série 124 

Ocupando apenas 1.4% da área da Subclasse Mesater-por-solo, possui três 
manchas correspondendo a três unidades de capacidade de uso, respecti
vamente (Tab. 5.XXXI). Duas unidades localizam-se na Folha Porto Ale
gre, lado oeste do Planalto Sui-Rio-Grandense,e a outra na Folha Uruguaia
na, na porção sul do Planalto de Uruguaiana (Fig. 5.14). 

Na Folha Porto Alegre a série é representada pela estação de Lavras do 
Sul (lavras do Sul, RS) e na Folha Uruguaiana.pela de Quaraí {Quaraí, RS). 
Ambas, em seus balanços hídricos (Tab. 5.XVl, apresentam deficiências 
hídricas no verão e excedentes no inverno. Os excedentes hídricos são fa
cilmente eliminados pelo escoamento superficial, mas as deficiências hí
dricas podem afetar o desenvolvimento de algumas plantas mais sensíveis 
à falta de água. Como o solo é muito raso, tem pouca capacidade para ar
mazenar água e, no verão, por ascendência capilar, a água corresponden
te à capacidade de campo vai sendo gradativamente evaporada, pode atingir 
o ponto de murchamento. Aí a força de sucção das raízes não é suficiente 
para extrair a água do solo e as plantas perdem a turgescência e murcham 
temporariamente. Caso não ocorra precipitação para que haja água dispo
nível às plantas, este murchamento vai se agravando, comprometendo cada 
vez mais a fisiologia dos vegetais. 

O relevo não impede a mecanização, mas esta é limitada pela pouca pro
fundidade efetiva dos solos (20 a 40 em) e presença de afloramentos ro
chosos. Portanto, são necessários cuidados especiais quanto ao manuseio 
desses solos, pois eles possuem também suscetibilidade à erosão. Os va
lores da capacidade de troca e soma de bases são de baixos a médios, va
lendo o mesmo para os teores da matéria orgânica. Há necessidade de fer
tilização químico-orgânica a fim de melhorar a capacidade natural dos.so
los (Tab. 5.XXXIIIl. 

D) Série 124° 

Apresentando as mesmas características da série anterior, com referência 
aos graus de limitações dos fatores clima-relevo-solo, difere por apre
sentar cascalho e pedregosidade em seus solos. 

Possui três unidades de capacidade de uso, distribuídas em 21 manchas 
mapeadas que perfazem 21,1% da área da Subclasse Mesater-por-solo (Tab. 

5.XXXI). A maior concentração desta série está na porção centro-sul da 
Folha Porto Alegre, ocorrendo também áreas no extremo oeste do Planal
to dos Campos Gerais na Folha Uruguaiana (Fig. 5.14). 

Os dados climáticos utilizados para definir os índices agroclimáticos desta 
série pertencem às seguintes estações: Santiago do Boqueirão (Santiago, 
RS) Dom Pedrito !Dom Pedrito, RS), Piratini (Piratini, RS), Passo São Jo
sé {éanguçu, RS), Lavras do Sul (Lavras do Sul, RS), Pedras Altas (Pinheiro 
Machado, RS) e Arroio Grande (Arroio Grande, RSI. Todas elas apresen
tam deficiências hídricas no verão e excedentes no inverno (Tab. 5.XVI, que 
não afetam o desenvolvimento da maioria das plantas. Na região de San
tiago, RS, onde o índice agroclimático está no limite entre o grau de restri
ção 100 e o 200 por excesso, a precipitação alta com temperatura baixa po
de deixar o solo com valores acima da capacidade de campo durante lon
gos períodos, havendo neste caso prejuízo às plantas mais sensíveis à umi
dade. A saturação do solo com água na época das chuvas resulta em um 
escoamento superficial que erosiona o solo, empobrecendo-o. 

O relevo é favorável à mecanização, mas esta, em virtude da presença 
de solos rasos que apresentam cascalhos, pedregosidade e afloramentos, 
rochosos, não é recomendável em boa parte da área, principalmente onde 
a pedregosidade e afloramentos são mais intensos. 

As características e propriedades dos solos assemelham-se às que fo
ram descritas para a série anterior, pe,rmanecendo a pouca profundidade 
efetiva do perfil pedológico como a principal limitação das unidades (Tab. 
5.XXXIIIl. 

E) Série 134 

Representa 8,0% da área pertencente à Subclasse Mesater-por-solo e possui 
apenas uma unidade de capacidade de uso, com cinco manchas mapea
das localizadas próximas umas às outras ( Fig. 5.141, em setores do Planal
to Rebaixado Marginal, restando uma pequena área mapeada na Depres
são Rio Jacuí (vide 2 - Geomorfologia). 

O índice agroclimático próximo a 100% confere à série potencial hídri
co favorável ao desenvolvimento normal da maioria das plantas. As esta
ções que forneceram os dados climáticos foram: Lavras do Sul (lavras do 
Sul, RS) e Santana da Boa Vista (Santana da Boa Vista, RS) (Tab. 5.XV). 
Como os solos são rasos, na época de temperaturas mais altas pode ocor
rer deficiência hídrica para algumas plantas e, quando as temperaturas são 
baixas e a pluviosidade é elevada, poderá o solo permanecer com umida
de acima da capacidade de campo, portanto, com água saturante e preju
dicial para as plantas. Todavia, o excedente hídrico permanece saturando 
o solo por pouco tempo porque é eliminado por escoamento gravitacio
nal, em função das declividades da área. 

As declividades situam-se até 25%, o que proporciona ainda a meca
nização, apesar da diminuição do rendimento das máquinas nas penden
tes mais próximas ao limite de 25%. 

A Unidade 134pt possui como limitação a pouca profundidade doso
lo, aliada a algumas inclusões de afloramentos rochosos, bem como à tex
tura moderadamente leve com estrutura grãos simples no horizonte super
ficial. Possui deficiências em bases e baixo teor em matéria orgânica (Tab. 
5.XXXIIH. É aconselhável a utilização das terras desta série com pastagens, 
após adubações corretivas e de manutenção e incorporação de matéria or
gânica. Há necessidade de práticas conservacionistas em função do rele
vo e do solo raso, este diretamente assentado sobre a rocha. Esta descon
tinuidade se constitui em obstáculo às raízes, podendo acarretar verdadei
.ras necroses no sistema radicular das plantas. 

FI Série 134° 

Ocupa 23,0% da área da Subclasse Mesater-por-solo e possui duas uni
dades de capacidade de uso que se distribuem em 19 manchas mapeadas 
(Tab. 5.XXXIl. Ocorre concentração de manchas na porção centro-sul da 
área em estudo (Fig. 5.14), ocupando modelados do Planalto Rebaixado 
Marginal e manchas esparsas que se localizam em áreas do Planalto dos 
Campos Gerais na porção da Folha Uruguaiana. 

As estações de Santana da Boa Vista {Santana da Boa Vista, RS), Pe
dras Altas (Pinheiro Machado, RS), Erva I (Erva I, RS I, Canguçu (Canguçu, 
RS) e Encruzilhada do Sul (Encruzilhada do Sul, RS), através de seus da
dos (Tab. 5.XV), acusam excedentres hídricos no inverno e deficiências no 
verão, não impedindo, porém, que haja as condições hídricas exigidas pe
las plantas. Na Folha Uruguaiana esta série é dotada de maior excedente 
hídrico que as áreas da Folha Porto Alegre. 
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TABELA 5.XXXIII 
Caracterização das unidades tSubc!asse Mesater+por~solo} 

Índices 

Ârea 
Unidade (km21 

Agrocli- Declivi-
Pedoló· 

Solo 
mático da de 

gico 
(o/o) I%) 

114dt 111 98 a 102 <5 5,5 PLS1 
114dt 121 

2.291 
100 <5 5,2 PLS1 

114dt 131 91 <5 5,1 PLS4 
114dt 141 90 a 102 <5 5,4 PLS2 

114dp 37 99 <5 4,7 Rd2 I <i 

114bp 394 97 <5 5,4 Rd6 

114se 111 
1.559 

90 a 102 <5 4,5 HGHS1 1<1 
114se 121 90 a 107 <5 4,3 HGHS2 ld 

114de (11 90a 95 <5 5,0 PLS3 
114del21 103 <5 4,8 PLS3 
114de 131 103 <5 5,4 PLS4 
114de (41 7.155 104 <5 4,1 HGPd2 1<1 
114de 151 103 <5 5,5 PLS4Itl 
114de(6) 104 <5 4,0 HGPd1 (ti 

114pt 42 97 <5 5,2 Re14 (E) 

114"pt 22 100 <5 5,2 Re10 (E) 

124dp 50 99 5-15 4,7 Rd2 (E) 

124pt 202 106 5-15 5,2 Re13 (,) 

124bp 141 101 5-15 5,4 Rd6 (<i 

124"pt 111 98 a 108 5-15 5,3 Rd5 
124"pt (21 3.883 110 5·15 5,2 Re10(d 
124"pt (3} 101 a 104 5-15 5,3 Rd5 

124"bp 343 97 a 108 5~15 5,4 Rd1 
-

124"dp 1.596 106 5-15 4,7 Rd1 

134pt 2.207 99a 114 15-25 5,2 Re13 

134"dp 1.117 99 a 115 15-25 4,7 Rd1 lEI 

134"pt 111 95 a 104 15-25 5,3 Rd8 (E) 

134"pt 121 5.249 99 a 104 15·25 5,3 Rd7 (E) 

134"pt (3} 105a 114 15·25 5,2 Re11 lEI 

2·14dt 232 122 <5 4,2 AQd1 lEI 

2.14se 39 122 <5 4,3 HGHS2 (<} 

* Unidade definida por excesso de umidade. 
o Unidade definida por excesso de concreções e/ ou cascalhos e/ ou pedregosidade em seus solos. 
{t; Perfis pedológicos extrapolados. 
(a) Na • !T x 100 = de 7,5 a 10,5% em todo o perfil. 
{b) Na~ + Mg + _,. > Ca ~ + H~ aos 96 em de profundidade. 

N? 
Características fisico-

perfil 
Sa!inidade 

Horí-
DUPOT 

lmmhos/cml 
Drenagem 

Estrutura 

113 <4 Imperfeita Prismática moderada 
60 <4 Má Prismática moderada 

208 <41al Má Prismática forte 
207 <41al Má Colunar forte 

83 <4 Forte -

130 <4 Boa a acentuada -

211 7,5 Imperfeita Maciça 
111 4a8 Imperfeita Prismática forte 

202 <4 Mé Prismática forte 
174 <4(b) Má Grãos simples 
173 <4 lmperfeíta Grãos simples 
54 <4 Má Maciça 

175 <4 Má Prismática forte 
39 <4 Má -

163 <4 Boa a acentuada -

163 <4 Boa a acentuada -

83 <4 Forte -

163 <4 Boa a acentuada -

130 <4 Boa a acentuada -

195 <4 Acentuada -
163 <4 Boa a acentuada -
154 <4 Acentuada -

143 <4 Acentuada -

83 <4 Forte -

163 <4 Boa a acentuada -

83 <4 Forte -

154 <4 Acentuada -
195 <4 Acentuada -
163 <4 Boa a acentuada -

108 <4 Forte Grãos simples 

111 4a8 Imperfeita Prismática forte 

Obs,: os números entre parênteses indicam que a unidade foi definida por mais de um perfil pedológico, de acordo com sua localização e a unidade de mapeamento de solo. 

O relevo, bem como a pedregosidade encontrada na maior parte da área, 
além de alguns afloramentos de rocha, impede o uso de maquinário agrí
cola, podendo, no entanto, ser utilizada a tração animal nas terras onde a 
densidade e tamanho das pedras permitam seu uso. 

As Unidades 134° dp e 134 ° pt possuem em comum solos muitos rasos, 
assentados diretamente sobre a rocha, o que prejudica a drenagem eviden~ 
c ia da como limitativa na primeira unidade citada. Ambas apresentam sus
_cetibilidade à erosão, principalmente a segunda unidade, que possui tex
tura média e estrutura grãos simples no horizonte superficial. Apresentam 
alta capacidade de troca de cátions, baixos teores na soma de bases trocá
veis e razoável porcentagem de matéria orgânica (Tab. 5.XXXlll), 

Com manejo adequado, as terras desta série podem ser utilizadas com 
pastagem, fruticultura e reflorestamento, sendo que para os dois últimos 
quando a profundidade do solo o permitir. 

G) Série 2*14 

E representada por duas unidades de capacidade de uso que totalízam três 
manchas ocupando 1,0% da área da Subclasse Mesater-por-solo (Tab. 
5.XXXI). Localiza-se na porção leste da Folha Porto Alegre (Fig. 5.14), es
pecificamente ao redor da lagoa Pinguela e ao norte da lagoa dos Quadros, 
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O balanço hídrico da estação Lagoa dos Quadros (Osório, RS) acusa 
um alto excedente hídrico de fevereiro a outubro (Tab. 5.XVIJ, o que ratifi
ca a presença do grau de restrição 200 por excesso para esta série. 

O relevo apresenta-se plano, no qual as máquinas agrícolas não des
pendem esforço extra, salvo na Unidade 2 * 14se, onde o solo, por sua tex
tura muito argilosa, dificulta seu uso quando muito úmido ou quando muito 
seco. Outro fator restritivo é a pouca profundidade do solo nesta unidade, 
o qual, sendo ligeiramente salino, com uma drenagem imperfeita, exige téc
nicas de manejo adequadas para se obter razoáveis resultados. A capaci
dade de trocá e soma de bases assumem altos valores, bem como a quan
tidade de matéria orgânica (Tab. 5.XXXIII). 

A Unidade 2*14dt também possui problemas referentes à drenagem, 
que é muito intensa pela alta permeabílídade do solo. Este compõe-se de 
material não coerente, onde predomina a macroporosidade que facilita o 
carreamento dos elementos solúveis pelas águàs de percolação, 

Por outro lado, a fraca presença de microporos resulta em fraca capaci
dade de campo, portanto, em épocas de longas estiagens, poderá haver 
falta de água disponível às plantas. A baixa fertilidade natural dos solos é 
comprovada pelos baixos teores em bases trocáveis e matéria orgânica. Há 
necessidade de adubações químicas e orgânicas para aumentar a fertilidade, 
melhorar a estrutura e aumentar a capacidade de reter umidade e os nu
trientes solúveis. 



químicas do perfil de solo 

zonte 8 Cap. troca Soma de Profund. 
de cátions bases efetiva 

Textura lmE/100 g) lmE/100 gl (em) 

Argila 14,0 12,1 65 
Franco-argila-arenosa 7,7 4,3 80 
Franco-argila-arenosa 8,7 6,4 96 
Franco-argila-arenosa 14,4 11,5 60 

- 12,2 4,6 20 

- 6,5 2,3 30 

Franco-arenosa 8,7 5,5 53 
Muito argilosa 38,0 28,7 20 

Argila 11,7 6,7 65 
Areia franca 4,1 0,9 66 
Areia franca 6,1 7,0 43 
Muito argilosa 3,5 4,0 15 
Franco-argila-arenosa 9,0 6,8 95 

- 10,2 1,0 10 

- 7,8 3,8 40 

- 7,8 3,8 40 

- 12,2 4,6 20 

- 7,8 3,8 40 

- 6,5 2,3 30 

- 15,2 7,0 48 
- 7,8 3,8 40 
- 19,7 8,4 10 

- 8,0 3,0 20 

- 12,2 4,6 20 

- 7,8 3,8 40 

- 12,2 4,6 20 

- 19,7 8,4 10 
- 15,2 7,0 48 
- 7,8 3,8 40 

Areia franca 3,3 0,6 215 

Muito argilosa 38,0 28,7 20 

5.1.2.3.3 - Subclasse Mesater-por-relevo/solo 

Entre os fatores de interação, o relevo e o solo apresentam-se com graus 
restritivos de mesma intensidade, o que representa, em termos de uso, a 
subclasse de maiores limitações. 

Representando uma pequena área, 3,3% da Classe Mesater, possui duas 
séries (Tab. 5.XXXI), as quais se diferenciam apenas pela presença de cas
calho, concreções e/ou pedregosidade em seus solos. 

Sua localização é quase que exclusivamente na Folha Porto Alegre (Fig. 
5. 14), em porções da Região Geomorfológica Planalto Sul-Rio-Grandense 
(vide 2 - Geomorfologia). 

Pelas declividades que apresenta é possível apenas o uso da tração ani
mal oú trabalho humano. Os solos são restritivos ao uso agrícola pela pou
ca profundidade do perfil pedológico, drenagem acentuada a forte e bai
xos teores em bases (Tab. 5.XXXIV). Todavia, não possuem sais solúveis 
que possam danificar sua estrutura ou ainda prejudicar o desenvolvime·n
to de plantas, mesmo as mais sensíveis. 

AI Série 144 

É definida pela Unidade 144dp, que representa 4,3% da Subclasse Mesater
por-relevo/solo (Tab. 5.XXXII. Apenas uma mancha foi mapeada e localiza-

Horizonte A Matéria 
orgânica 

Textura Estrutura 1%1 

Muito argilosa Maciça 0,8 
Franco-arenosa Grãos simples 1,2 
Areia franca Grãos simples 1,7 
Franca Grãos simples 2,6 

Franco-siltosa Grãos simples 3,5 

Franco-arenosa Granular 1,8 

Franco-arenosa Grãos simples 2,0 
Muito argilosa Prismática forte 7,6 

Franca Grãos simples 1,3 
Franco-arenosa Granular 1,8 
Franca Blocos subangulares 1,1 
Muito argilosa Maciça 5,6 
Areia franca Granular 2,0 
Franco-argilosa Maciça 2,1 

Franco-arenosa Grãos simples 1,5 

Franco-arenosa Grãos simples 1,5 

Franco-siltosa Grãos simples 3,5 

Franco-arenosa Grãos simples 1,5 

Franco-arenosa Granular 1,8 

Franco-argila-arenosa Laminar 4,8 
Franco-arenosa Grãos simples 1,5 
Franca Maciça '5,3 

Franco-argilosa Granular 2,9 

Franco-siltosa Grãos simples 3,5 

Franco-arenosa Grãos simples 1,5 

Franco-siltosa Grãos simples 3,5 

Franca Maciça 5,3 
Franco-argila-arenosa Laminar 4,8 
Franco-arenosa Grãos simples 1,5 

Areia Grãos simples 1,4 

Muito argilosa Prismática forte 7,6 

se na porção centro-sul da Folha Porto Alegre (Fig. 5. 14) ocupando mo
delados do Planalto Sul-Rio-Grandense. 

O índice agroclimático foi definido pelos dados climáticos da estação 
Cerro do Ouro (São Gabriel, RS) (Tab. 5.XV). 

O relevo restringe o uso de maquinário agrícola, conjuntamente à pouca 
profundidade do solo e presença de inclusões de afloramentos rochosos. 

Apresenta teores médios para a soma de bases e matéria orgânica, bem 
como valores elevados para a capacidade de troca catiônica. A textura é 
média com estrutura grãos simples no horizonte ~uperficial, o qual é raso 
e está assentado diretamente sobre a rocha (Tab. 5.XXXIV). Essa carac
terização indica uma alta capacidade de infiltração de água em superfície 
para uma brusca mudança de permeabilidade no contato lítico. Quando 
as chuvas são intensas, parte do excedente hídrico é eliminado pelo escoa
mento superficial auxiliado pelas declividades, e outra parte, após com
pletar a capacidade de campo do solo, drena gravitacionalmente até aro
cha onde pode formar temporariamente um lençol freático. É alta a susce
tibilidade à erosão, tanto a laminar como a em sulcos, e principalmente aos 
movimentos de massa. 

B) Série 144° 

Representando 95,7% da Subclasse Mesater-por-relevo/solo, é definida 
por duas unidades que apresentam nove manchas localizadas esparsa mente 
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TABELA 5.XXXIV 
Caracterização das unidades (Subclasse Mesater-por-relevo/solo) 

lndices w Características físico-

Unidade 
Area Agredi- Declivi- Solo 
lkm21 Pedoló-

mático da de gico 
(o/o) 1%1 

144dp 62 102 25-40 4.7 Rd3 ld 

144"pt 111 99/95 25-40 5,3 Rd7 (fi 
144"pt 121 1.174 114 25-40 5,2 Re11 ifl 
144°pt 131 99 25-40 5,3 Rd9 (,) 

144"dp 193 102 25·40 4,7 Rd4 ifl 

o Unidade definida por excesso de concreções e/ou cascalhos e/ou pedregosidade em seus solos. 
(d Perfis pedológicos extrapolados. 

perfil 
Salinidade 

DUPOT 
(mmhos/cm) 

Drenagem 
Estrutura 

83 <4 Forte -

195 <4 Acentuada -
163 <4 Boa a acentuada -
164 <4 Acentuada -

83 <4 Forte -

Obs.: os números entre parênteses indicam que a unidade. foi definida por mais de um perfil pedológico, de acordo com sua localização e a unidade de mapeamento de solo. 

na porção centro-sul da Folha Porto Alegre (Fig. 5.14), e ocupam modela
dos da Região Geomorfológica do Planalto Sul-Rio-Grandense. 

Os índices agroclimáticos, definidos para as estações Passo São José 
(Canguçu, RS), Passo do Marinheiro e Encruzilhada do Sul (Encruzilhada 
do Sul, RS), apresentam deficiências e excedentes hídricos que não che
gam a afetar o desenvolvimento pleno da maioria das plantas. A estação 
Encruzilhada do Sul (Encruzilhada do Sul, RS) é a que apresenta menor 
temperatura média anual, bem como um maior excedente hídrico (Tab. 
5.XV). 

Quanto ao relevo, o exposto na série anterior é válido também para es
ta série, a qual possui ainda cascalho e pedregosidade em seus solos. Por
tanto, não são indicadas culturas de raízes muito finas e delicadas, pois fi
carão mal instaladas e não vicejarão. As Unidades 144°pt e 144°dp pos-

suem pouca profundidape em seus solos (10 a 48 em), que afeta a drena
gem dos mesmos, principalmente na segunda unidade, onde esta carac
terística é limitante. Ambas são suscetíveis à erosão, possuem valores al
tos na capacidade de troca catiônica e médios na soma de bases (Tab. 
5.XXXIV). Em função do relevo e do solo não é recomendável o uso com 
agricultura, sendo restrito para pastagens plantadas. 

5.1.2.4 - Classe Agroster 

Distribuída esparsamente na área em estudo (Fig. 5.15), possui agrupa
mentos nas Regiões Geomorfológicas Planalto das Araucárias e Serras do 
Leste Catarinense e na Unidade Geomorfológica Planicie Marinha. 

' " ~ 
.'l' 

30°0d~----~~--~=---------~---------------------j-----------------------l--------jl--------~~fi--~!_----------------~30°0d 

o 

CLASSE AGROSTER 
32"00' 32"00' 

Por- relevo 

lliill53 

~153° 

154° 

-2*52 

~ 2*52° 

-2*53 

~ 2*53° 

Por- solo 

f'.!)/////) 115 ~2*15 
~ 

34°00'L_------------------~~~------------------e;.4;o~o~d~----------------~5~2"~oo~·~---------------~~~~--------------------J34°0d 
58000' 56ooo' o 120km 5oooo' 48ooo• 

Fig. 5.15 - Mapa da Classe Agroster com suas respectivas subclasses e séries. 
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wímicas do perfil de solo 

zonte 8 Cap. troca Soma de Profund. 
de cátíons bases efetiva 

Textura lmE/100 gl lmE/100 g) <em) 

- 12,2 4,6 20 

- 15,2 7,0 48 
- 7,8 3,8 40 
- 19,7 8,4 10 

- 12,2 4,6 20 

Representa 5,2% da área das Folhas Porto Alegre/Uruguaiana/Lagoa 
Mirim e abrange, segundo a natureza do tipo de condicionante dominan
te, as SubclassesAgroster-por-relevoe Agroster-por-solo (Tab. 5.XXXV). 

TABELA 5.XXXV 
Subclasses e séries na Classe Agroster 

Subclasses 

Por-relevo 

153 
153" 
154" 

2•52 
2•52" 
2•53 
2•53' 
2•54 

* Série definida por excesso de umidade. 

115 
2•15 

o Série definida por excesso de concreções e/ ou cascalhos e/ ou pedregosidade em seus solos. 

Os índices agroclimáticos de grau 200 por excesso predominam sobre 
os de grau 100, indicando que na referida classe é maior a área onde a quan
tidade de umidade considerada ótima aos vegetais é sobejamente ultra
passada, podendo prejudicar o pleno desenvolvimento dos mesmos. 

Predominam as áreas com declividades de 40 a 55%, embora também 
ocorram relevos planos. Nas áreas onde o relevo impede a mecanização, 
ocorrem solos com pedregosidade, dificultando até o uso de iínplemen
tos de tração animal. A suscetibilidade à erosão, em grande parte da área, 
exige emprego de medidas intensivas de preservação do solo. Inclui ter
ras com moderada a alta exigência de fertilizantes, outras com necessida
de de maciças calagens e algumas com problemas na drenagem. Portan
to, nesta classe, a presença de diferentes tipos de solos requer tratamen
tos distintos, que por sua vez possuem comportamentos significativamente 
diferentes. 

Horizonte A Matéria 
orgânica 

Textura Estrutura (%) 

Franco-si/tosa Grãos simples 3,5 

Franco-argifo-arenosa Laminar 4,8 
Franco-arenosa Grãos simples 1,5 
Franca Maciça 5,3 

Franco-siltosa Grãos simples 3,5 

5.1.2.4.1 - Subclasse Agroster-por-relevo 

Representa 60,8% da área da Classe Agroster e possui oito séries, as quais 
se apresentam homogêneas quanto ao grau de restrição por relevo (Tab. 
5.XXXVH. 

Esta subclasse possui aglomerações de manchas nas regiões geomor
fológicas Planalto das Araúcarias e Serras do Leste Catarinense, ocupan
do porções do centro e nordeste da Folha em estudo (Fig. 5.15). 

Os índices agroclimáticos dominantes são de grau de restrição 200 por 
excesso, ocorrendo em cerca de 15% da área o grau 100. Em função da tex
tura dos solos, profundidade do perfil pedológico e presença de horizonte 
menos permeável, este índice poderá ou não se constituir em fator limitante 
ao desenvolvimento das plantas. 

A topografia apresenta-se com declividades entre 40 e 55%, não per
mitindo o uso de maquinário agrícola, sendo difícil até mesmo o uso de im- · 
plementos de tração animal. As séries que apresentam solos com pedre
gosidade, rasos e com problemas de drenagem possuem o uso agrícola mui
to limitado. Os solos sem estas restrições possuem melhor capacidade na
tural, todavia necessitam de práticas intensivas de controle da erosão, bem 
como calagem e fertilização para aumentar sua aptidão agrícola. 

Al Série 153 

Possui quatro unidades de capacidade de uso, as quais representam 6,2% 
da Subclasse Agroster-por-relevo (Tab. 5.XXXVI). São quatro manchas iso
ladas disseminadas nas Folhas ( Fig. 5.15), ocupando pequenas porções das 
regiões geomorfológicas Planalto Sul-Rio-Grandense e Planalto das Arau: 
cárias (vide 2- Geomorfología). 

Os balanços hídricos foram obtidos das estações Jaguari (Jaguari, RS), 
Caçapava do Sul (Caçapava do Sul, RS) e Taquaruçu (Araranguá, SC). que 
acusam excedentes hídricos por mais de seis meses ao ano (Tab. 5.XVl. 
Quando as precipitações ultrapassam a capacidade de infiltração do solo, 
produz-se um'escoamento superficial que, auxiliado pelas fortes declivi-

TA BELA 5.XXXVI 
Subdivisão da Classe Agroster - Discríminação das subclasses, séries e unidades com respectivas áreas 

Classe Agroster 

Subclasses Agroster-por-relevo Agroster-por-solo 

Séries 153 153' 154' 2'52 2*52° 2'53 2'53' 2'54 115 2'15 

Características 
pedológicas 

b db cb de p de eb pt eb ep b db de b p eb bp dt et de de definidoras 
das unidades 

N? de ocorrências 1 1 1 1 2 1 2 1 3 3 1 1 1 3 10 1 2 5 3 14 2 das unidades 

Areadas 
20 77 24 381 294 238 36 85 966 1.006 254 213 56 954 3.029 339 138 1.866 1.672 1.398 288 unidades (km21 

Área das 
502 568 85 956 1.006 523 4.322 138 4.936 288 séries (km2 ) 

Areadas 8.110 5.224 
subclasses (km2) 

Área da 
13.334 classe fkm2l 

*Série definida por excesso de umidade. 
o Série definida por excesso de concreções e/ou cascalhos e/ou pedregosidade em seus solos, 
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dades da área, erosiona a parte superficial dos solos. Estes devem perma
necer com cobertura vegetal, que impede a ação direta das águas, dimi
nuindo a suscetibilidade à erosão. Por sua vez, os solos apresentam boa 
capacidade de retenção de umiçlade, de tal forma que mesmo nos perío
dos mais secos mantêm água disponível às plantas. 

As Unidades 153b, 153cb e 153db possuem em comum solos com li
mitação nas bases trocáveis, as quais assumem valores deficientes ao uso 
agrícola, bem como baixa porcentagem em matéria orgânica. A Unidade 
153db possui também drenagem imperfeita ocasionada pela diferença tex
tura! em seu solum, e a 153cb baixo valor na capacidade de troca catióni
ca. Essas unidades necessitam de correções e fertilizantes químico
orgânicos em seus solos para melhorar suas condições nutritivas às plan
tas. Já a Unidade 153de apresenta alta porcentagem de matéria orgânica, 
deficiência em bases trocáveis, sendo mais limitante a drenagem imperfei
ta, aliada à estrutura prismática forte e textura. muito argilosa do horizonte 
subsuperficial (Tab. 5.XXXVII). 

Todas as unidades desta série exigem práticas intensivas de controle 
da erosão. 

8) Série 153° 

Possui três unidades de capacidade de uso, as quais totalizam 7,0% da Sub
classe Agroster-por-relevo (Tab. 5.XXXVI). É representada por manchas iso
ladas na Região Geomorfológica Planalto das Araucárias e no extremo leste 
da Unidade Geomorfológica Serras do Tabuleiro-ltajaí. Portanto, ocupam 
porções do centro e do leste da área em estudo (Fig. 5.15). 

Os dados climáticos foram fornecidos pelas estações Camisas {Cam
bará do Sul, RS) e Dona Francisca (Dona Francisca, RS) (Tab. 5.XV). 

Quanto ao clima e ao relevo, esta série se assemelha à anterior, porém 
as unidades possuem pedregosidade nos solos e associações com solos 
rasos. A Unidade 153° p apresenta solo que não possui horizonte B e o ho-

rizonte superficial tem apenas 40 em, todavia suas características físico
químicas são consideradas muito boas. Por outro lado, os solos das Uni· 
dades 153° de e 153° eb se caracterizam, respectivamente, pela textura muito 
argilosa e pela estrutura prismática forte e blocos subangulares no horizonte 
subsuperficlal. Por esse fato a primeira unidade apresenta solos com dre
nagem imperfeita, e a segunda, moderada. Ambas apresentam deficiên
cias em bases, mas diferem em seus dígitos apenas pela intensidade com 
que essas limitações se apresentam em cada uma (Tab. 5.XXXVII). 

A pedregosidade presente nos solos desta série intensifica a limitação 
de uso já imposta pelas declividades dominantes, embora diminua, em parte, 
a capacidade erosiva dessas áreas. 

C) Série 154° 

É representada por uma única mancha, com pequena expressividade em 
área, localizada no Planalto Rebaixado Marginal em modelados de disse
cação (vide 2 - Geomorfologia). 

O índice agroclimático de grau de restrição 100, definido pelos dados 
climáticos da estação de Caçapava do Sul (Caçapava do Sul, RS). apesar 
de se constituir em índice ideal ao desenvolvimento da maioria das plan
tas, não satistaz em termos práticos. Isto porque o solo representativo dessa 
unidade é muito raso, encontra-se em relevo de declividades entre 40 e 55% 
e não possui, por sua vez. qualidades para armazenamento de umidade. 
O escoamento superficial é rápido e as plantas só possuem água disponí
vél por pouco tempo. A regularidade da distribuição das chuvas torna-se 
muito importante ao desenvolvimento da vegetação, bem como no que diz 
respeito à erosão da camada superficial dos solos. A pedregosidade pre
sente diminui um pouco a capacidade erosiva do solo, que, por apresentar 
textura leve em superfície, é facilmente carregado pela ação pluvial, neste 
tipo de relevo em que está inserido. 

TA BELA 5.XXXVII 
Caracterização das unidades {Subc!asse Agroster-por~retevo) 

indices 
Área 

Unidade 
(km2l Agrocli- Oeclivi-

Pedoló· 
Solo 

mátko da de gico 
{%! 1%) 

l53b 20 107 40-55 6.4 PVa1 l<l 

153db 77 115 40-55 6.6 PEa9 (,) 

153cb 24 114 40-55 6,8 PVe4 1<1 

153de 381 107 40-55 6.5 TRd2 1<1 

153'p 294 105 40-55 6,5 Re211d 

153'de 238 107 40-55 6.5 TRd31d 

153•eb 36 109 40-55 7,0 PVa141tl 

154'pt 85 114 40-55 5,2 Re11 l<l 

2"52eb l1l 127 40-55 7,1 TBRa2 (f) 
2"52eb 12l 

966 124 40-55 7.5 TBCHa21<l 

2"52'?P l1l 117 40·55 7,8 TRe7 
2"52'ép 12) 1.006 120 40-55 7,7 BV51d 
2"52'ep f3l 118 40-55 7,7 TRe7fd 

2"53b 254 127 40-55 6,4 PVa41el 

2"53db 213 117 40-55 6,6 PEa7 ld 

2"53de 56 115 40-55 6.5 TRd2(el 

2"53'b l1l 
954 

115 40-55 6.4 PVa8 
2"53'b 12) 127 40-55 6,9 CBHa41d 

2'53'p 3.029 116a 122 40-55 6,5 Re211d 

z•53'eb 339 124 40-55 5,9 PVa14 ld 

2•54bp 138 118 40·55 5,4 RHal<l 

"' Unidade definida por excesso de umidade. 
"Unidade definida por excesso de concreções e/ou cascalhos e/ou pedregosídade em seus solos. 
i...:=) Perfis pedo!ógicos extrapolados. 

N? 
perfil 

Salinidade 
DUPOT 

(mmhos/cm) 

44 <4 

73 <4 

185 <4 

112 <4 

156 <4 

112 <4 

42 <4 

163 <4 

34 <4 
92 <4 

93 <4 
24 <4 

107 <4 

44 <4 

73 <4 

112 <4 

44 <4 
32 <4 

156 <4 

49 <4 

130 <4 

Drenagem 

Boa 

Imperfeita 

Moderada 

Imperfeita 

Boa a acentuada 

lmperfeita 

Moderada 

Boa a acentuada 

Moderada 
Moderada 

Boa 
Imperfeita 
Boa 

Boa 

Imperfeita 

Imperfeita 

Boa 
Moderada 

Boa a acentuada 

Moderada 

Boa a acentuada 

Obs.: os números entre parênteses indicam que a unidade foi definida por maís de um perfil pedológico, de acordo com sua localização e a unidade de mapeamento de solo. 
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Estrutura 

Blocos subangulares 

Blocos subangu!ares 

Blocos subangulares 

Prismática forte 

~ 

Prismática forte 

Blocos subangulares 

-

Blo-cos angulares 
Prismática·moderada 

Blocos subangulares 
Blocos subangulares 
Blocos subangutares 

Blocos subangulares 

Blocos subangulares 

Prlsmática forte 

Blocos subangulares 
Blocos subangu,ares 

-
Prismâtica forte 

-



Quimicamente o solo possui boa capacidade natural (Tab. 5.XXXVII). 
Entretanto, em função do expOsto, fica seu uso na dependência de culti
vos adaptáveis às características físico-morfológicas do solo e ainda de ma
nejos adequados para evitar a erosão. Ressalta-se ainda a presença de aflo
ramentos rochosos, que diminuem consideravelmente a área de utilização 
da referida série. 

D) Série 2*52 

Representa 11,9% da Subclasse Agroster-por-relevo (Tab. 5.XXXVI) e possui 
três manchas isoladas (Fig. 5.15) que ocupam áreas do Planalto das Arau
cárias, com áreas expressivas na Unidade Geomorfológica Planalto Disse
cado Rio Iguaçu-Rio Uruguai. 

AsestaçõesdeSãoJoaquim (São Joaquim, SC) e Invernada Velha (Bom 
Jesus, RS) são as representativas para esta série, apresentando baixa tem
peratura anual e excedentes hídricos de janeiro a outubro (Tab. 5.XVI). As 
temperaturas baixas prejudicam o pleno desenvolvimento da maioria das 
plantas, diminuindo a velocidade da germinação e crescimento das mes
mas, além de inibir a nitrificação da matéria orgânica no solo e bloquear 
os elementos fertilizantes. 

Os solos são possuidores de alta capacidade de retenção de água e mes
mo nos períodos sem chuva contêm água útil às plantas. O excesso hídri
co do perfil é retirado pela drenagem gravitacional e na época das chuvas, 
em função do relevo movimentado e da lenta permeabilidade que os solos 
apresentam quando saturados, essa água é perdida por escoamento su
perficial. Isso provoca suscetibilidade de erosão, havendo necessidade de 
práticas intensivas de controle a este fenômeno. 

Esta série é representada apenas pela Unidade 2*52eb, cuja textura muito 
pesada e estrutura em blocos angulares e prismática moderada do horizonte 
subsuperficial afetam a drenagem dos solos. A soma de bases trocáveis as
sume valores baixos. Todavia, estas limitações são compensadas pelos mé-

químicas do perfil de solo 

zonte 8 Cap. troca Soma de Profund. 
de cátions bases efetiva 

Textura lmE/100 g) lmE/100 gl (em) 

Argila 6,1 1,1 80 

Argila 15,8 3,8 70 

Argila 6,5 2,9 70 

Muito argilosa 13,0 2,9 140 

- 17,8 8,6 40 

Muito argilosa 13,0 2,9 140 

Muito argilosa 12,0 3,2 60 

- 7,8 3,8 40 

Muito argilosa 13,9 2,9 100 
Muito argilosa 16,3 5,8 130 

Muito argitosa 21,2 16,9 80 
Muito argilosa 25,5 17,2 70 
Muito argilosa 11,2 6,4 90 

Argila 6,1 1,1 80 

Argila 15,8 3,8 70 

Muito argilosa 13,0 2,9 140 

Argila 6,1 1,1 80 
Argila 13,5 0,5 105 

- 17,8 8,6 40 

Argila 10,2 1,0 80 

- 6,5 
•"-

2,3 30 

dios teores de matéria orgânica, alta capacidade de troca catiônica e boa 
profundidade efetiva dos solos (Tab. 5.XXXVII). Por outro lado, o caráter 
álico exige calagens para inibir a ação do alumínio trocável em excesso. 

Desde que observadas as condições climáticas, manejo do solo, bem 
como técnicas intensivas de controle à erosão, esta série pode suportar cul
tivos diversificados, culturas permanentes e silvicultura. 

E) Série 2*52° 

Representa 12,4% da Subclasse Agroster-por-relevo (Tab. 5.XXXVI) e 
distribui-se em duas manchas isoladas na Unidade Geomorfológica Pata
mares da Serra Geral e em outra mancha, de área menos expressiva, no Pla
nalto dos Campos Gerais (vide 2- Geomorfologia). 

Os balanços hídricos das estações Sander (Três Coroas, RS) e Passo 
Migliavaca (Casca, RS) acusam excedente hídrico para sete meses conse
cutivos durante o ano (Tab. 5.XVI). Como os solos em sua maioria possuem 
boa drenagem, não ocorre por muito tempo encharcamento dos mesmos. 
Por outro lado, o relevo é acidentado e a água que cai acima da taxa de in
filtração do solo é facilmente eliminada pelo escoamento superficial. Quando 
as precipitações são intensas, apeSar da pedregosidade presente na parte 
superior do solo, este sofre lixiviação e erosão. 

A Unidade2*52° ep, representativa desta série, apresenta como limita
ção a pouca profundidade dos solos e a textura muito argilosa, com estru
tura em blocos subangulares no horizonte superficial. Todavia, são altos 
os valores da capacidade de troca catiônica, da soma de bases e da maté
ria orgânica (Tab. 5.XXXVIt). Constitui-se, portanto, de solos quimicamente 
férteis. 

O relevo é o fator mais limitante ao uso agrícola desta série, bem como 
a pedregosidade e as inclusões de solos rasos. 

Horizonte A Matéria 
orgânica 

Textura Estrutura (%) 

Franco-argila-arenosa Granular 1,0 

Franco-arenosa Granular 1,6 

Franco-arenosa Granular 1,0 

Muito argilosa Grumosa 6,5 

Franca Blocos subangulares 3,9 

Muito atgilosa Grumosa 6,5 

Argilo-siltosa Granular 2,1 

Franco-arenosa Grãos simples 1,5 

Argila Grumosa 3,4 
Argila Grumosa 2,4 

Argilo-siltosa Granular 4,2 
Argila Grumosa 3,3 
Argila Blocos subangulares 4,5 

Franco-argila-arenosa Granular 1,0 

Franco-arenosa Granular 1,6 

Muito-argilosa Grumosa 6,5 

Franco-argila-arenosa Granular 1,0 
Argilo-siltosa Blocos subangulares 4,1 

Franca Blocos subangulares 3,9 

Franca Granular 1,4 

Franco-arenosa Granular 1,8 
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F) Série 2*53 

É representada por três unidades de capacidade de uso que perfazem 6,4% 
da Subclasse Agroster-por-relevo (Tab. 5.XXXVI). Possui uma mancha ma
peada na porção central da Folha Uruguaiana e outras duas manchas lo
calizadas nos Patamares da Serra Geral, na porção nordeste da Folha Por
to Alegre (Fig. 5.15). 

Os balanços hídricos das estações Ernesto Alves (Santiago, RS) e Me
leiro (Meleiro, SC) acusam excedentes hídricos, que, em função da boa dre
nagem dos solos e do relevo acentuado, não chegam a ser prejudiciais ao 
desenvolvimento da maioria das plantas (Tab. 5.XVI). A água excedente 
reconstitui a reserva da umidade do solo até o nível máximo, depois é dre
nada gravitacionalmente. Essa drenagem pode ser através do perfil doso
lo ou ainda pelo escoamento superficial, quando as precipitações são in
tensas e ultrapassam a capacidade de infiltração do solo. O relevo aciden
tado auxilia o escoamento superficial, aumentando consideravelmente a 
suscetibilidade à erosão dos solos. 

Com isto ocorre também o arraste do horizonte superior, que perde não 
só os elementos nutritivos necessários às plantas, como também são le
vadas partículas do solo. 

As Unidades2*53b, 2*53db e2*53de apresentam solos com baixos teo
res na soma de bases, apesar desta característica ser graficamente apre
sentada somente nas duas primeiras unidades, por restrições de ordem ti
pográfica do mapeamento. Nas duas últimas unidades citadas, a drenagem 
imperfeita se deve à estrutura e à textura do horizonte subsuperficial de seus 
solos, que dificultam a permeabilidade das águas (Tab. 5.XXXVII). Todas 
as unidades necessitam de fertilização para elevar os teores nutritivos es
senciais às plantas e nas duas primeiras unidades há necessidade de cala
gem para inibir a ação do alumínio trocável, cujos teores absoluto e relati
vo são elevados. Técnicas conservacionistas intensas são exigidas para con
trolar a erosão a que as terras desta série estão sujeitas. 

G) Série 2*53° 
Esta série constitui a dominante (53,3%) da Subclasse Agroster-por-relevo 
e, como as demais, possui impedimentos à mecanização, em função do 
relevo, e ainda pela presença de pedregosidade em seus solos. 

Representada por três unidades de capacidade de uso (Tab. 5.XXXVI), 
encontra-se com distribuição esparsa nas Folhas (Fig. 5.15). Há concen
tração de manchas na Unidade Geomorfológica Serra Geral e na Região 
Geomorfológica Serras do Leste Catarinense. Uma expressiva mancha se 
localiza no Planalto Dissecado Rio Iguaçu- Rio Uruguai (vide 
2-Geomorfologia). 

As estações que forneceram dados climáticos para cálculo do índice 
agroclimático foram: Barros Cassai (Barros Cassai, RS), Vila Progresso (La
jeado, RS), Pouso Novo (Arroio do Meio, RS), Relvado (Encantado, RS), 
Carlos Barbosa (Carlos Barbosa, RS), Feliz (Feliz, RS), Linha Gomercindo 
(Antonio Prado, RS), São Joaquim (São Joaquim, SC) e Orleans (Orleans, 
SC). Esse grupo de estações apresenta relativa homogeneidade em seus 
dados climáticos (Tab. 5.XVI), exceção feita à de Orleans, cuja temperatu
ra anual é mais elevada, e à de São Joaquim, que possui baixa temperatu
ra anual e altos excedentes hídricos. 

A série, em termos hídricos, possui excesso de água, o qual, aliado ao 
relevo e à dominância de solos rasos, torna-se prejudicial não só ao desen
volvimento das plantas como também à estabilidade do próprio solo. 

Nesta série predomina em área a Unidade 2 *53 o p, com solo pouco de
senvolvido, raso, e que, em decorrência do relevo em que está inserido, apre
senta alta suscetibilidade à erosão. Possui teores elevados em bases trocá
veis e capacidade de troca catiônica (Tab. 5.XXXVII), porém muita 
pedregosidade. 

As Unidades2*53°b e2*53° eb apresentam cascalho na superfície e mas
sa do solo. Possuem em comum deficiências em bases trocáveis e teores 
elevados de alumínio trocável. Necessitam de calagem, fertilizantes e téc
nicas de manutenção dos elementos nutritivos. Também são suscetíveis 
à erosão, requerendo práticas intensivas de controle deste fenômeno. A Uni
dade 2*53°b, quando representada pelo solo Cambissolo Húmico álico, pos
sui elevada capacidade de troca catiônica e altos teores de matéria orgâni
ca (Tab. 5.XXXVII), mas apresenta alta concentração de alumínio trocável 
na camada subsuperficial. É deficiente em bases trocáveis, constituindo
se de solo pobre em nutrientes disponíveis às plantas. Situa-se em região 
muito afetada por nevoeiros e a elevada umidade do ar prejudica o desen
volvimento de culturas sensíveis a esse elemento. Por situar-se em áreas 
com elevado índice agroclimático na época das chuvas, o arejamento do 
solo pode se tornar insuficiente às plantas e estas manifestarem fenôme
nos de asfixia. Outro fenômeno climático que também pode ocorrer são 
as geadas. Em suma, este solo, ao ser utilizado, necessita de adubações 
corretivas maciças, adubação de manutenção, práticas conservacionistas 
e escolha de cultivos adaptados às condições climáticas. 

H) Série 2*54 

Representando 1,7% da Subclasse Agroster-por-relevo, possui uma uni
dade de capacidade de uso (Tab. 5.XXXVI), e suas duas manchas 
encontram-se na porção nordeste da área em estudo (Fig. 5.15), ocupan
do modelados do Planalto Dissecado Rio Iguaçu- Rio Uruguai. 

As condições climáticas foram definidas pelos dados da estação de São 
Joaquim (São Joaquim, SC), que acusa baixas temperaturas e alto valor 
no excedente hídrico (Tab. 5.XVI). O excesso de umidade, o relevo aciden
tado e o solo muito raso constituem-se nas maiores limitações ao uso agrí
cola. O solo possui deficiências dos elementos nutritivos e baixa capaci
dade de troca de cátions (Tab. 5.XXXVII), portanto sua fertilidade natural 
é baixa. 

5.1.2.4.2 - Subclasse Agroster-por-solo 

Representa 39,2% da Classe Agroster e possui duas séries, que são homo
gêneas quanto ao grau de restrição por relevo e solo, diferenciando-se quanto 
ao clima (Tab. XXXVI). Esta subclasse localiza-se predominantemente na 
faixa litorânea das Folhas Porto Alegre/Lagoa Mirim, ocorrendo também 
uma mancha alongada na porção oeste da Folha Uruguaiana (Fig. 5.15). 

Caracteriza-se por apresentar o solo como fator mais limitante, o qual 
apresenta-se diferenciado em suas características físicas, químicas e mor
fológicas, de acordo com a unidade de mapeamento a que pertence. Ge
ralmente é arenoso, de baixa fertilidade natural, com problemas de drena
gem, necessitando de manejos e de técnicas apropriados segundo as res
trições inerentes a cada tipo (Tab. 5.XXXVIII). 

Os índices agroclimáticos dominantes são de grau 100, restando 5,5% 
da área ocupada pelo índice do grau 200 por excesso. O potencial hídrico 
é ideal ao desenvolvimento da grande maioria das plantas, mas em fun-

TABELA 5.XXXVIII 
Caracterização das Unidades (Subclasse Agroster-por-solo) 

lndices 
N? 

Características físico-

Unidade 
Área 

Agrocli-
(km21 

mático 
(%) 

115dt (1) 
1.866 

90 
115dt (2) 90 

115et (11 
1.672 

100 
115et 121 109 

115de 1.398 88 a 103 

2•15de (11 
288 

115 
2•15de (21 115 

* Unidade definida por excesso de umidade. 
(f) Perfis pedológicos extrapolados. 

Declivi-
da de 
(%1 

<5 
<5 

<5 
<5 

<5 

<5 
<5 

(a) Na+JT = 19,5%aos57cmeMg++ +Na+> Ca++ +H+ aos43cm. 
(bl Na+ /T = 5,7% em todo o perfil. 

Solo perfil 
Pedoló· Salinidade 

gico 
DUPOT 

(mmhos/cml 
Drenagem 

3,5 PLS1 214 <4 (a) Má 
3,8 PLS1 l•l 212 <4 (b) Má 

3,7 A0d2 41 <4 Forte 
3,7 AQd1 43 <4 Forte 

4,0 HAQHa1(d 110 <4 Má 

3,7 HA0Ha2 109 <4 Má 
4,0 HA0Ha1 110 <4 Má 

Obs.: os números entre parênteses indicam que a unidade foi definida por mais de um perfil pedológico, de acordo com sua localização e a unidade de mapeamento de solo. 
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ção da distribuição dessa água, do bom ou mau escoamento dos solos, 
boa ou má capacidade de retenção de água, é que depende o pleno de
senvolvimento das plantas. 

O relevo é plano, não apresentando limitações ao uso de maquinário, 
apesar de haver dificuldades de mecanização em alguns solos, que, quan
do úmidos, aderem aos instrumentos agrícolas. 

A capacidade natural desta subclasse é para pastagem plantada e, na 
dependênci'l do manejo, alguns solos suportam bem o arroz irrigado e, ou
tros, cultivos mais diversificados. 

A) Série 115 

Possui três unidades de capacidade de uso, as quais se diferenciam pelas 
características pedológicas limitativas em função de unidade de solos 
diferentes. 

Representa 94,5% da Subclasse Agroster-por-solo, apresenta manchas 
alongadas e isoladas na porção leste da Folha Porto Alegre, nas áreas da 
Planície Marinha, em modelados de acumulação eólica e de terraço mari
nho (vide 2 - Geomorfologia). Na porção oeste da Folha Uruguaiana ocorre 
uma única mancha alongada e as demais se localizam na região litorânea 
da área em estudo ( Fig. 5.15), em modelados de acumulação fluvial antiga 
e recente. 

O relevo em sua quase totalidade é plano, possibilitando plenamente 
o uso do maquinário agrícola, só havendo impedimento em função da dre
nagem dos solos. 

Os índices agroclimáticos foram determinados pelos dados climáticos 
pertencentes às estações: ltaqui (ltaqui, RS), Laguna (laguna, SC), Ara
ranguá e Taquaruçu (Araranguá, SC), Torres (Torres, RS), Mostardas (Mos
tardas, RS), Santa Vitória do Palmar (Santa Vitória do Palmar, RS), Barra 
do Rio Grande (Rio Grande, RS) e Jaguarão (Jaguarão, RS) (Tab. 5.XV). 
Coincidentemente os solos de maior capacidade de retenção de água es
tão situados em área de valores mais elevados de deficiências hídrica (Mos
tardas, Santa Vitória do Palmar, Rio Grande, Jaguarão), fato este que di
minui os efeitos desfavoráveis ao desenvolvimento das plantas, ocasiona
dos pela falta de água. Nas demais áreas, apesar de ocorrer excedentes hí
dricos por mais de três meses consecutivos ao ano, os solos possuem alta 
permeabilidade e pouca capacidade de retenção de água. Isso provoca de
ficiência de água para as plantas, lixivia os nutrientes solúveis e empobre
ce o solo. 

A Unidade 115dt se caracteriza pela má drenagem e diferença textura I 
em seu sol um. Apresenta elevados valores de sódio trocável após os 50 em 
de profundidade. A estrutura prismática forte e a textura moderadamente 
pesada no horizonte subsuperficial diminuem a permeabilidade do perfil 
e o sódio, aí presente, reforça essa característica. Nessa unidade existe, du
rante quase todo o ano, um excesso de umidade, sendo necessárias, quando 
os solos forem cultivados, técnicas de drenagem e de irrigação para impe
dir a salinização dos mesmos. Normalmente são pobres em nutrientes exi
gindo fertilização e, após serem eliminadas suas limitações, se prestam muito 
bem para pastagem plantada e arroz irrigado. 

A Unidade 115et é representada pelas Areias Quartzosas distróficas áli
cas, cujas limitações se devem à textura muito leve e à estrutura grãos sim
ples em todo o perfil pedológico (Tab. 5.XXXVIII). Conseqüentemente im
pera nesse solo a macroporosidade, dotando-o de alta permeabilidade, sem 

químicas do perfil de solo 

zonte B Cap. troca Soma de Profund. 
de cátions bases efetiva 

Textura lmE/100 gl lmE/100 g) I em) 

Franco-argila-arenosa 6,8 5,9 57 
Franco-argila-arenosa 5,5 3,3 68 

Areia 1,7 0,56 105 
Areia 1,4 0,1 120 

Areia 3,3 0,6 80 

Areia 4,0 0,4 60 
Areia 3,3 0,6 80 

no entanto permitir boa capacidade de retenção de umidade. A maior par
te da água é perdida para o sistema solo-planta, que carrega os nutrien
tes solúveis, tornando o solo deficiente em bases trocáveis e com teores 
elevados de alumínio trocável. Nesta unidade os teores de matéria orgâni
ca são muito baixos, havendo necessidade de incorporá-la ao solo para que 
melhore a estabilidade estrutural, a capacidade de retenção de umidade 
e forneça elementos nutritivos às plantas. Como é um solo sujeito à ero
são eólica, necessita de técnicas conservacionistas. Quando contornadas 
suas deficiências, cultivos diversificados (abacaxi, amendoim, milho etc.) 
têm uma boa produção. 

Na Unidade 115de dominam as Areias Quartzosas Hidromórficas Hú
micas álicas. Por suas características físico-químicas possui má drenagem, 
permanecendo encharcadas na época das chuvas. Isso provoca um am
biente redutor, pobre em oxigênio e que pode gerar substâncias tóxicas para 
a vegetação. Normalmente os teores de alumínio trocável são elevados, sen
do baixos os valores das bases permutáveis. Há necessidade de adubação 
e correção maciça, bem como de melhoramentos na drenagem. 

É válido lembrar que, nas manchas desta série que se situam no Estado 
de Santa Catarina, ocorrem áreas que foram instituídas como locais de in
teresse turístico pela Resolução n? 1.913 do Conselho Nacional de Turis
mo, contida no Diário Oficial de 19 de janeiro de 1983, onde constam as nor
mas gerais de ocupação destas áreas. 

Bl Série 2*15 

f!epresenta somente 5,5% da Subclasse Agroster-por-solo e possui ape
nas a Unidade 2"15de (Tab. 5.XXXVI) em uma pequena mancha localiza
da a oeste da lagoa ltapeva, e em outra, alongada, situada a leste da citada 
lagoa, estendendo-se até a lagoa dos Quadros. Portanto, ocupa áreas do 
extremo leste da área em estudo (Fig. 5.15). 

O balanço hídrico da estação Lagoa dos Quadros (Osório, RSl (Tab. 
5.XVI) acusa excedentes hídricos por nove meses durante o ano, fato agra
vante à drenagem do solo que possui lençol freático elevado poac ,Jre
judicar o sistema radicular das plantas. O solo possui baixos valores na so
ma de bases trocáveis e na capacidade de troca catiônica, apesar de pos
suir médios a altos teores em matéria orgânica (Tab. 5.XXXVIII). Esta pos
sui relação C/N elevada, portanto sua qualidade não é boa, possivelmen
te em função do ambiente redutor em que se encontra. 

A capacidade agrícola das terras desta série é limitada, não só pela má 
drenagem, como também pelos baixos teores de nutrientes do solo e altos 
valores de alumínio trocável. Entretanto, há possibilidade de melhoramen
to do solo, aumentando consideravelmente suas condições naturais. 

5.1.2.5 - Classe Silvater 

Corresponde a 6% do total das Folhas, desdobrando-se segundo a natu
reza do tipo de condicionante dominante, nas Subclasses Silvater-por-relevo 
e Silvater-por-solo, mostrando que tanto o relevo como o solo podem apre
sentar fortes restrições ao uso agrícola das terras (Tab. 5.XXXIX). 

Localiza-se na parte central e norte da Folha Porto Alegre, assim como 
na faixa litorânea da área em estudo (Fig. 5.16). Ocupa quase a totalidade 
da Unidade Geomorfológica Serra Geral, grandes porções da Planície Ma
rinha e Serras do Tabuleiro -ltajaí e menores áreas do Planalto Dissecado 
Rio Iguaçu- Rio Uruguai (vide 2 - Geomorfologia). 

Horizonte A · Matéria 
orgânica 

Textura Estrutura lo/oi 

Areia franca Maciça 0,9 
Areia franca Grãos simples 0,5 

Areia Grãos simples 0,8 
Areia Grãos simples 0,4 

Areia franca Grãos simples 9,4 

Areia Grãos simples 5,0 
Areia franca Grãos simples 9.4 
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Por-relevo 

163" 
164 
164" 

21f62 
2*63° 
2*64 
2*64" 

TABELA 5.XXXIX 
Subclasses e séries na Classe Silva ter 

* Série definida por excesso de umidade. 

116 

o Série definida por excesso de concreções e/ou cascalhos e/ou pedregosídade em seus solos. 

Predomina em 84% desta classe relevo com declividades superiores 
a 55%, que impedem até o uso de tração animat. O restante da área constitui
se por dunas que, apesar de não ultrapassarem 5% de declividade, são al
tamente suscetíveis de danificação, apresentando severas limitações ao uso 
agrícola. 

Identificaram-se o grau de restrição 200 por excesso e o grau 100 para 
o fator clima, predominando o primeiro, que se estende em 62,1% da área. 
Como o grau 200 por excesso ocorre exclusivamente em relevo acidenta
do, os excedentes hídricos são facilmente eliminados pelo escoamento su
perficial, não se tornando prejudiciais ao desen~olvimento das plantas. Por 
outro lado, há arraste da camada superior do solo, podendo o mesmo so
frer erosão mais intensa de acordo com suas características fisíco
morfológicas. Ocorrem solos com fertilidade natural elevada, até solos com 
extrema deficiência de nutrientes. Entretanto, o conjunto dos fatores de 
interação colocam esta classe numa potencialidade natural muito baixa. 

5.1.2.5.1 Subclasse Silvater-por-relevo 

Encontra-se de forma agrupada nas áreas mais acidentadas das Folhas ( Fig. 
5.16), onde o relevo se constitui no fator mais restritivo ao uso dessas ter
ras. Possui sete séries que se diferenciam ou pelo clima ou pelo solo, que 
apresentam diferentes graus de restrição ITab. 5.Xl). 

Com referência ao clima, ocorrem índices agroclimáticos de grau deres
trição 100 e grau 200 por excesso, os quais apresentam excédentes hídri
cos por alguns meses consecutivos ao ano. No entanto, esses excessos hí
dricos não se tornam prejudiciais, pois são facilmente eliminados pela dre
nagem superficial favorecida pelas condições geomorfológicas existentes 
na área. 

Apesar de alguns solos apresentarem fertilidade natural moderada, é 
restrito o uso agrícola nesta subclasse tendo em vista as dificuldades de 
manejo relacionadas às fortes declividades presentes, bem como à presença 
de algumas áreas pedregosas, solos em sua maioria muito rasos e ainda ao 
alto ·potencial erosivo que a área apresenta. 

Al Série 163° 

Representando 21,6% da Subclasse Silvater-por-relevo, possui as Unida
des 163° p e 163° eb. A primeira localiza-se em áreas da Unidade Geomor
fológica Serra Geral e os balanços hídricos das estações Dona Francisca 
(Dona Francjsca, RS), Passo Tainhas (São Francisco de Paula, RS) e São 
Manuel (Vaéaria, RS), através da interação do& fatores precipitação e eva· 
potranspiração real e potencial, possibilitam o atendimento de 105 a 115% 
das necessidades hídricas (Tab. 5.XV). Não ocorrem deficiências hídricas 
que prejudiquem as plantas e os excedentes hídricos são facilmente elimi
nados pelo escoamento superficial. 
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Fig. 5.16 ·- Mapa da Classe Silvater com suas respectívas subclasses e séries. 
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TABELA5.Xl 
Subdivisão da Classe Silvater - Discriminação das subclasses, séries e unidades com respectivas áreas 

Classe 

Subclasses 

Séries 163' 164 164' 2•62 

Características 
pedológícas 

p eb bp bp eb 
definidoras 
das unidades 

N? de ocorrências 
3 4 3 1 

das unidades 
1 

Área d$S 
1.725 1.074 418 156 467 

unidades lkm21 

Área das 
2.799 418 156 467 

séries (km2
) 

Área das 
subclasses {km2) 

Área da 
classe lkm21 

* Série definida por excesso de umidade. 
0 Série definida por excesso de concreções e/ou cascalhos e/ou pedregosidade em seus solos. 

O solo representante da Unidade 163° pé classificado como Associa
ç~o Complexa de Solos Lítólicos eutróficos com Cambissolo eutrófico, am
bos fase pedregosa, mais Brunizém Avermelhado e Terra Roxa Estrutura
da eutrófica. Todos são naturalmente férteis, mas a pouca profundidade 
dos dois primeiros, que são os dominantes, restringem o uso agrícola que 
já é limitado pelo relevo forte ondulado e montanhoso. Como a potenciali
dade erosiva hídrica é elevada, deve-se manter essa área com povoamen
tos vegetacionais densos, evitando-se a ação direta da água no solo (Est. 
5.VIIA). 

A Unidade 163° eb está localizada na Região Geomorfológica Serras do 
Leste Catarinense. As estações de Armazém Capivari (Armazém, SC), São 
Ludgero (São Ludgero, SC) e Rio do Pouso (Tubarão, SC) acusam, em re
lação às estações da unidade anterior, menores valores na precipitação média 
anual e temperaturas mais elevadas (Tab. 5.XV). Portanto os excedentes 
hídricos assumem menores valores e também são eliminados pela drena
gem superficial, e os solos, por apresentarem maior capacidade· de reten
ção de umidade, não apresentam deficiências hídricas ao desenvolvimen
to das plantas. O solo possui baixa fertilidade atual, evidenciada pela defi
ciência nos teores de bases trocáveis (Tab. 5.XLI). Ocorre saturação com 
alumínio trocável superior a 50% no complexo sortivo e a estrutura e a tex
tura do horizonte subsuperficial confere ao perfil pedológico uma permea
bilidade mais lenta que a capacidade de infiltração do horizonte superficial. 
Este fato, os excedentes hídricos existentes por mais de 6 meses consecu
tivos ao ano-e, ainda, a topografia da área facilitam a erpsão e o depaupe
ramento do solo. 

Bl Série 164 

Representa 3,2% da Subclasse Silvater-por-relevo e compõe-se apenas pela 
Unidade 164bp (Tab. 5.XU. Possui três manchas de localização próxima, 
na porção nordeste da área em estudo (Fig. 5.16), ocupando áreas da Uni
dade Geomorfológica Serra Geral. 

As estações de Passo Tainhas (São Francisco de Paula, RS), Passo da 
Garrafa e Cambará do Sul ICambará do Sul, RS) acusam, em seus dados, 
baixas temperaturas médias anuais (15,4°C), excedentes hídricos por mais 
de cinco meses consecutivos e não apresentam deficiências hídricas ITab. 
5.XVl. Todavia, o relevo movimentado proporciona fácil eliminação do ex
cesso de água e, pela fraca capacidade de retenção de umidade do solo, 
nas épocas de estiagem e temperaturas elevadas, poderá ocorrer deficiên
cia de água às plantas. 

b relevo é um forte fator restritivo ao uso agrícola, não possibilitando 
nem o uso de tração animal. O solo possui baixa capacidade natural, de
tectada pela deficiência em bases trocáveis, pequena capacidade de troca 
catiônica, saturação com alumínio trocável superior a 50% no complexo 
sortivo e profundidade efetiva de apenas 30 em (Tab. 5.XLI). 

Silvater 

Silvater-por~relevo 
Si/vater-
por~solo 

2•63• 2•64 2·64· 116 

de p db b bp bp et 

1 7 1 1 3 3 17 

235 7.037 149 10 404 1.281 2.469 

7.431 404 1.281 2.469 

12.956 2.469 

15.425 

Cl Série 164° 

Representa 1,2% da Subclasse Silvater-por-relevo e possui apenas a Uni
dade 164°bp que se apresenta em uma única mancha localizada no nor
deste da Folha Porto Alegre IFig. 5.16). 

As estações de Cambará do Sul e Camisas ICambará do Sul, RSl em 
seus dados climáticos acusam temperaturas médias anuais baixas (15,4 e 
15,1 o C, respectivamente) e excedentes hídricos por mais de 5 meses con
secutivos (Tab. 5.XV). 

O relevo apresenta-se com declividades muito fortes e o solo com pou
ca profundidade (25 em), promovendo concomitantemente intenso escoa
mento superficial das águas quando ocorrem altas pluviometrias. Por ou
tro lado, nas épocas de estiagem, pela pouca capacidade de retenção de 
umidade do solo, poderá ocorrer falta de água disponível às plantas. O so
lo apresenta-se com cascalho, pedregosidade e áreas de afloramentos ro
chosos que, juntamente ao relevo montanhoso e à pequena profundidade 
do solo, restrigem ao máximo o uso agrícola desta área. Todavia, o solo pos
sui valores elevados na capacidade de troca catiônica, altos teores de ma
téria orgânica e médios para a soma de bases. A drenagem é afetada pela 
não existência do horizonte B e pequena espessura (25 em) do horizonte 
superficial. Portanto, é muito baixa a capacidade natural desta série, a qual 
deve permanecer com cobertura vegetal que atenua ou impede a erosão. 

D) Série 2*62 

Possuindo apenas a Unidade 2'' 62eb, representa 3,6% da Subclasse Silvater
por-relevo (Tab. 5.XL). Constitui-se de uma única mancha, localizada na 
região sul da Unidade Geomorfológica Planalto Dissecado Rio Iguaçu
Rio Uruguai, ocupando a porção nordeste da Folha Porto Alegre ( Fig. 5.16). 

O clima desta série foi definido pelos dados climáticos da estação São 
Joaquim (São Joaquim, SC), a qual apresenta a menor temperatura mé
dia anual (13,4° C) de todas as estações utilizadas neste estudo e uma plu
viometria média anual de 1. 718 mm. Conseqüentemente ocorre alto exce
dente hídrico que perdura por 10 meses consecutivos ao ano (Tab. 5.XVI). 
Todavia, as declividades dominantes, estando acima de 45%, promovem 
o escoamento superficial dos excessos hídricos. Estes podem ser prejudi
ciais em determinadas condições geomorfológicas que não permitam a saída 
das águas. Por outro lado, o escoamento superficial implica em arraste da 
camada superior do solo, e quanto maior for a ação das águas, maior será 
o depauperamento do solo. Os fato1es mais restritivos com referência ao 
solo são os teores baixos em bases trocáveis e a estrutura em blocos angu
lares e textura muito pesada no horizonte subsuperficial. A capacidade de 
troca catiônica é elevada, bem como os teores de matéria orgânica ITab. 
5.XLI). Ressalta-se ainda a concentração de alumínio trocável com satu
ração superior a 50% no horizonte subsuperfícial e a presença de solos ra
sos com pedregosidade. Portanto, esta série, apesar da boa fertilidade na
tural que apresenta em seu solo dominante; possui baixa capacidade na
tural em função de suas características climáticas e geomorfológicas. 
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TABELA S. XLI 
Caracterização das unidades fSubclasse Silvater-por-televo) 

indicas Características fisico-N? 
Are a Solo perfil Hori-Unidade Agrodi- Decfivi- Salinídade !km21 Pedoló- DUPOT Drenagem mático dade 

gico (mmhos/cml 
Estrutura 1%1 !%1 

163"p 1.725 115/105 >55 6,5 Ae21 1•1 156 <4 Boa a acentuada 

>55 5,9 PVa14 49 <4 Moderada Prismática forte 163"eb (1) 107 
Moderada Blocos subangulares 1.074 6,8 PVa14 42 <4 163•eb !21 107 >55 

164bp 418 115 >55 5,4 RHa{d 130 <4 Boa a acentuada 

164"bp 156 112 >55 5,5 Re19 I• I 33 <4 Imperfeita 

2'62eb 467 127 >55 7,1 TBRa2 34 <4 Moderada Blocos angulares 

1451122 >55 6,5 Re21 !d 156 <4 Boa a acentuada 2'63"p !11 7.037 
>55 6,1 Re16 l•l 69 <4 Acentuada 2'63°p !21 117 

2'63°b 10 115 >55 6,9 CBHa4 ld 32 ,<4 Moderada Blocos subangulares 

2'63"db 149 127 >55 6,7 CHa3 !•I 31 <4 Imperfeita Blocos subangulares 

2'63"de 235 107 >55 6,5 TRd3 112 <4 Imperfeita Prismãtica forte 

2"64bp 404 1181115 >55 5,4 RHa I• I 130 <4 Boa a acentuada 

2'64"bp 1.281 1131124 >55 5,5 Re19 33 <4 Imperfeita 

• Unidade definida por excesso de umidade. 
o Unidade definida por excesso de concreções e/ ou cascalhos e/ ou pedregosidade em seus solos. 
ld Perfis pedológicos extrapolados. . . d 1 
Obs.: os números entre parênteses indicam que a unidade foi definida por mais de um perfil pedológico, de acordo com sua localização e umdade de mapeamento e so o. 

E) Série 2*63" 

Possuindo 57,4 o/o da Subclasse Silvater-por-relevo, domina em superfície 
sobre as demais séries da referida subclasse, Subdivide-se em quatro uni
dades de capacidade, determinadas pelas características pedológicas mais 
restritivas (Tab. 5.XL). Situada quase exclusivamente na Unidade Geomor
fológica Serra Geral, ocupa também porções do Plan~lto de lage,s ~vide 
2- Geomorfologia). Os agrupamentos de manchas sttuam-se proxtmos 
uns aos outros, com exceção de duas localizadas no nordeste das Folhas 
(Fig. 5.16). 

As estações de Santa Tereza, São Francisco de Paula, Potreiro Novo 
(São Francisco de Paula, RS), Sander (Três Coroas, RS), Canela (Canela, 
RS), Renãnia, Povoado Avenida (Gramado, RS), Feliz (Feliz, RS), Caxias 
do Sul (Caxias do Sul, RS), Bento Gonçalves !Bento Gonçalves, RS) No
va Roma, Antônio Prado (Antônio Prado, RSI, Passo do Prata, Veranópo
lis, Cotiporã (Veranópolis, RS), Dois lajeados !Guaporé, RS), Relvado !En
cantado RSJ Botucaraí (Candelária, RS), Sobradinho (Sobradinho, RSJ 
e Santa Mar i~ (Santa Maria, RS) apresentam temperaturas médias anuais 
de 15,3 até 19,3 • C, indicando diferentes situações térmicas para esta sé
rie, bem como variam também os valores da pluviosidade média anual. Por 
outro lado, todas as estações relacionadas apresentam valores elevados de 
excedentes hídricos por mais de seis meses consecutivos, sem contudo apre
sentar deficiência hídrica (Tab. 5.XVI). Portanto, o efeito prejudicial dos ex
cedentes hídricos estará em função das características geomorfológicas 
e pedológicas de cada unidade pertencente a esta série. De modo geral, 
o relevo auxilia na eliminação dos excessos de água através do escoamen
to superficial, mas os solos, pela ausência do horizonte B e pequena es
pessura do horizonte A, ou pela estrutura em blocos subangulares e textu
ra pesada no horizonte subsuperficial, podem apresentar insuficiência de 
ar às raízes das plantas, pelo excesso de água que apresentam em deter
minadas épocas do ano. 

A Unidade 2*63"p, dominante em área e número de manchas, possuí 
solos muito rasos que, conjuntamente ao relevo acidentado, geram baixa 
capacidade natural de uso. Quimicamente são solos férteis, com .valores 
elevados na capacidade de troca catiônica, soma de bases e maténa orgâ
nica (Tab. 5.Xlll. 

As Unidades 2*63"b e 2*63" db são representadas por solos que pos
suem em comum baixos teores em bases trocáveis, para elevados valores 
na capacidade de troca catiônica. A quantidade de matéria or~ânica é m~
dia e os teores de alumínio trocável saturam o complexo sort1vo em ma1s 
de 50o/o. Ambas possuem deficiências na drenagem, embora a primeira não 
apresente o símbolo cartográfico por ser mínima a sua limitação (Tab. 5.XLll. 

A Unidade 2*63" de possui so'lo cuja drenagem é afetada pela estrutu
ra prismática forte e textura muito pesada no horizonte subsuperficial. Ape
sar de ocorrer textura muito pesada no horizonte superficial, a estrutura 
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apresenta-se grumosa, realçando a benéfica participação da matéria o~gã
nica (6,5%) no arranjamento estrutural do solo. Apresenta alta capacida
de de troca catiônica, baixo teor em bases trocáveis e boa profundidade 
efetiva. 

F) Série 2*64 

Representa 3,1% da Subclasse Silvater-por-relevo, possui três pequenas 
manchas isoladas na porção nordeste da Folha Porto Alegre ( Fig. 5.16), sen
do definida unicamente pela Unidade 2*64bp (Tab. 5.XU. 

Os dados climãticos das estações Povoado Avenida (Gramado, RS) e 
Invernada Velha (Bom Jesus, RSl acusam temperaturas médias anuais de 
15,8° C, ocorrendo na primeira maior precipitação média anual, o que pro
voca um maior valor para o excedente hídrico. Todavia, ambas possuem 
altos excedentes hídricos, no mínimo por nove meses consecutivos-ao ano 
(Tab. 5.XVI). Esses excessos hídricos, concomitantemente a baixas tem
peraturas, podem inibir o desenvolvimento de plantas sensíveis a estes dois 
fatores. As fortes declividades da área auxiliam no escoamento superficial 
das águas que excedem a taxa de infiltração do solo. 

O solo dominante é o mesmo descrito na Série 164, ficando válidas pa
ra esta série as observações e conclusões pedológicas já referiçlas no item B. 

G) Série 2*64" 

Possui 9,9% da área pertencente à Subclasse Silvater-por-relevo, sendo 
representada unicamente pela Unidade 2*64°bp. Possui três manchas lo
calizadas na parte nordeste da Folha Porto Alegre ( Fig. 5.16), ocupando por
ções das Unidades Geomorfológicas Serra Geral e Planalto Dissecado Rio 
Iguaçu-Rio Uruguai lvide2 Geomorfologia). 

Com exceção do fator clima, os fatores relevo e solo apresentam-se com 
as mesmas características e propriedades já descritas na Série 164°, espe
cificamente na Unidade 164"bp. 

As estacões de Invernada Velha (Bom Jesus, RSl e São Joaquim (São 
Joa9,uim, SCI acusam temperaturas médias anuais muito baixas (15,~ e 
13,4 C) e altas pluviometrias médias anuais (1.501 e 1.718 mm). Por cotn
cidirem baixas temperaturas com altas pluviosidades, ocorrem altos valo
res nos excedentes hídricos. Após estar o solo saturado de água, o exces
so é eliminado pela drenagem superficial. A água que não se infiltra no so
lo arrasta as partículas soltas da superfície, provocando a erodibilidade do 
solo. A declividade maior que 55% auxilia e intensifica o processo de erosão. 

5.1.2.5.2 Subclasse Silvater-por-solo 

Possuindo o solo como fator mais restritivo, esta subclasse representa 16% 
da Classe Silvater e é definida por uma série que apresenta unicamente a 



químicas do perfil de solo 

zonte 8 Cap. troca Soma de Profund. 
de cétions bases efetiva 

Textura (mE/100 gl (mE/100 g) (em) 

- 17,8 8,6 40 

Argila 10,2 1,0 80 
MUito argilosa 12,0 3,2 80 

- 6,5 2,3 30 

- 39,3 2,8 25 

Muito argilosa 13,9 2,9 100 

- 17,8 8,6 40 
- 22,6 18,1 22 

Argila 13,5 0,5 105 

Argila 12,5 0,7 110 

Muito argilosa 13,0 2,9 140 

- 6,5 2,3 30 

- 39,3 2,8 25 

Unidade 116et (Tab. 5.XL). Localizé!-se na porção litorânea das Folhas em 
estudo(Fig, 5.16), especificamente nas Unidades Geomorfológicas Planí
cie Marinha e Planície Laguna r, ocupando modelados de acumulação (vi
de 2- Geomorfologia). 

Encontra-se exclusivamente em baixas altitudes e os balanços hídricos 
das estações Laguna (Laguna, SC), Lagoa dos Barros (Santo Antônio, RS), 
Mostardas (Mostardas, RS), Barra do Rio Grande, Granja Dona Claudina, 
Granja Santa Maria (Rio Grande, RS) e Santa Vitória do Palmar (Santa Vi
toria do Palmar, RS) acusam deficiências hídricas por três meses consecu
tivos ao ano e excedentes hídricos com, no mínimo, a mesma duração, com 
exceção da estação de Laguna, cuja deficiência ocorre no mês de janeiro 
(Tab. 5.XV). Estes excedentes hídricos são totalmente eliminados pela dre
nagem de percolação, pois a permeabilidade do solo é muito alta, sendo 
quase nula a capacidade de retenção de umidade. Destarte nas épocas de 
estiagem há falta de água disponível às plantas. 

São áreas mapeadas pela Divisão· de Pedologia (vide 3 ~ Pedologia) 
como Dunas, constituindo-se em tipo de terreno com modelados caracte
rísticos dessa formação superficial. Apresentam extrema carência em nu
trientes~ não possuem estrutura e a textura é muito leve. É alta a permeabi
lidade, sendo intensa a lixiviação através das águas de percolação. A au
sência de coesão das partículas facilita a ação dos ventos no que diz res
peito à erosão eólica. legalmente são áreas definidas para preservação eco
lógica, portanto impróprias para exploração com qualquer cUltivo, 
destinando-se à proteção e abrigo da fauna e da flora silvestre. Não haven
do disponibilidade de perfil pedológico para esta subclasse, deixa de exis
tir a tabela de caracterização da unidade de capacidade de uso. 

5.1.2.6 - Conclusão 

O objetivo deste trabalho é apresentar a capacidde de uso da terra na Fo
lha SH.22 Porto Alegre e parte das Folhas SH.21 Uruguaiana e 51.22 La
goa Mirim na escala 1:1.000.000, para servir de base a programas de me
lhor aproveitamento dos recursos naturais disponíveis, a nível regional e na
cional. Constitui-se, também, em apoio a investigações complementares 
e pesquisas detalhadas, para qun projetos específicos possam ser realiza
dos, sem que estejam desvinculados ou mesmo distanciados do contexto 
natural e potencial das terras. 

Apresentando áreas geográficas homogêneas onde se detectam os fa
tores mais limitativos ao uso, através da interação clima- relevo -solo, ex
pressa a capacidade de produção atual, estando o potencial na dependência 
de manejos e técnicas viáveis, que por sua vez estarão em função dos cus
tos operacionais relacionados com a produtividade econômica que se pre
tende obter. 

Entretanto, não se pode esquecer que a capacidade das terras faz par
te de uma dinâmica ambiental que pode sofrer modificações radicais, de 

Horizonte A Matéria 
orgânica 

Textura Estrutura (%) 

Franca Blocos subangulares 3,9 

Franca Granular 1,4 
Argilo-siltosa Granular 2,1 

Franco-arenosa Granular 1,8 

Franco-argila-arenosa Grumosa 12,0 

Argila Grumosa 3,4 

Franca Blocos subangulares 3,9 
Franca Granular 3,9 

Argilo-siltosa Blocos subangulares 4,1 

Franca Blocos subangulares 2.7 

Muito-argilosa Grumosa 6,5 

Franco-arenosa Granular 1,8 

Franco-argila-arenosa Grumosa 12,0 

acordo com a intensidade e formas de uso. Muitas vezes ocorrem desequi
líbrios ambientais quando se utiliza esta capacidade sem a preocupação 
com os efeitos que esse uso possa ocasionar no equilíbrio existente entre 
os fatores climáticos, geomorfológicos e pedológicos. Muitos pesquisa
dores têm demonstrado que a mudança de cobertura vegetal densa, para 
outro tipo de cobertura, reduz a evapotranspiração e aumenta a disponibi
lidade de água para a superf'cie do solo, a qual era anteriormente intercep
tada e evaporada. Esta, através da compactação causada pelo uso agríco
la contínuo do solo, tenderá a escorrer mais do que infiltrar, acarretando 
um aumento do escoamento superficial que promove a erosão. Conseqüen
temente, haverá diminuição de água disponível às plantas nos períodos se
cos, e essa drenagem gravitacional superficial erosionará o solo, carregan
do partículas e nutrientes que irão aumentar a carga de sedimentos dos rios, 
podendo afetar flora e fauna aquática, bem como assorear o leito dos rios, 
possivelmente provocando enchentes. 

Ainda a redução da rugosidade aerodinâmica da superfície aumenta os 
ventos nos baixos níveis e, conseqüentemente, ocorrerá erosão eólica (Mo
lion & Bentancurt, 1979). Portanto, modificações comporta mentais no sis
tema podem ser sentidas, a curto ou a longo prazos, quando o homem ex
plora a capacidade de uso das terras. 

Pelo exposto, conclui-se que, ao utilizar a capacidade atual e potencial 
das terras, não se pode esquecer o balanço proporcional que deve haver 
entre áreas florestadas, cultivadas e de pastagens, objetivando preservar 
o equilíbrio ecológico inerente à natureza. Por outro lado, é de suma im
portância, também, a utilização de manejos e técnicas conservacionistas, 
as quais impedem ou minimizam a erodibilidade de nossos solos. 

Finalizando, é válido lembrar que toda a superfície terrestre das Folhas 
em estudo foi mapeada pela capacidade de uso, embora reconheça-se que 
muitas áreas são, por legislação, delegadas à conservação e preservação 
da flora e da fauna. 
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5.2- RELAÇÕES USO ATUAL-USO POTENCIAL 

5.2.1 - METODOLOGIA* 

5.2.1.1 - Considerações gerais 

É fácil compreender que nem sempre um bom potencial de recursos natu
rais representa, necessariamente, um bom potencial econômico. Bons solos, 
florestas e águas podem estar presentes e, no entanto, não gerarem rique
za ou bem-estar. Isto será possível desde que seja aplicada uma certa tec
nologia, capaz de transformar estes recursos em alimentos ou matérias
primas que sejam comercializáveis. 

Em outras palavras, o potencial econômico está condicionado não só 
pela qualidade intrínseca dos recursos naturais, mas também pela tecno
logia aplicável na sua transformação em bens de consumo, pela magnitu
de de uma demanda insatisfeita e pela existência de uma infra-estrutura que 
permita a sua comercialização competitiva. 

A possibilidade de o homem influenciar, em grande parte, os compo
nentes tecnologia, infra-estrutura e mercado faz com que a qualidade dos 
recursos naturais adquira importância capital, pois é muito difícil sua mo
dificação em termos permanentes, práticos e significativos. 

Assim, o potencial natural de um solo reflete a sua capacidade intrín
seca de poder ou não produzir boas colheitas. Em contraposição, seu po
tencial econômico indica a sua capacidade de gerar bem-estar ou riqueza, 
capacidade que depende de esta boa (ou má) produção ser comercializa
da em termos razoáveis. Desta forma, a equação "bons recursos naturais 
igual a bom potencial econômico" só é verdadeira quando também são con
sideradas as outras variáveis. 

A capacidade natural torna-se conhecida através de levantamentos que 
compreendem o delineamento das diversas manchas com potencialidades 
de produção diferentes sobre mapas de escalas adequadas. Estes mapas 
vêm acompanhados de seus respectivos relatórios, onde estão explicados 
os critérios utilizados para a sua elaboração e o significado de cada um dos 
símbolos cartográfjcos neles usados. Vê-se assim que, na sua elaboração, 
não há preocupação em determinar a capacidade do potencial econômico. 

Para isto seria necessário que pelo menos os principais fatores que in
tervêm na sua determinação fossem expressáveis através de um parâme
tro comum, de tal maneira a torná-los comparáveis entre si. Só por esta con-

*Por Eduardo Mendoza Torrico. 
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diÇão seria possível estabelecer, parametricamente, o verdadeiro potencial 
econômico da área considerada. 

Dadas as condições sob as quais atualmente o mundo se desenvolve, 
com um constante crescimento de sua população e continua deterioração 
de seus recursos naturais, pode-se admitir como normal a situação de mer· 
cado onde a demanda de alimentos e matérias-primas está permanente· 
mente insatisfeita, Nestas condições, o potencial econômico dos recursos 
naturais dependeria unicamente de sua capacidade natural, da tecnologia 
aplicada e da infra-estrutura, componentes que, através de um enfoque me
todológico, podem ser expressos por um parâmetro único, satisfazendo a 
condição acima mencionada, que nos permite sua determin€!ção e análise. 

5.2.1.2 - Enfoque teórico111 

Em principio, toda e qualquer tecnologia de exploração agrícola pertence 
a um dos dois grupos a seguir mencionados: 
- tecnologias substitutivas de mão-de-obra; e 
- tecnologias substitutivas de terra. 

As primeiras dizem respeito, principalmente, à mecanização e as segun
das às práticas que intensificam o uso da terra, tais como adubações, cor
reções e aplicação de inseticidas, fungicidas e herbicidas, entre outros. 

Se o aumento da produção pela aplicação de tecnologias substitutivas 
de terra segue a lei de rendimentos decrescentes, a curva OJ do gráfico da 
Figura 5.17 representa a relação existente entre o montante das inversões 
neste tipo de tecnologia e o aumento de mão-de-obra ocupada no setor. 
Similarmente, a curva ON do mesmo gráfico representa sua diminuição em 
função de aplicações de tecnologias substitutivas de mão-de-obra. 

·Assim, se em uma região aplicam-se os montantes OA: em tecnologias 
substitutivas de terra e OB' em tecnologias substitutivas de mão-de-obra •. 
as forças de trabalho assimiladas e deslocadas corresponderão às magni
tudes AA: e BB', respectivamente. Nesta situação, o resultado final das in
versões nessa combinação de tecnologias estará expresso pela soma dos 
vetores OA e OB, isto é, OC, que, por sua vez, corresponde a uma inversão 
total OC', que msulta em um acréscimo de mão-de-obra, no setor, de mag
nitude CC'. 

111 Strauss (1972, p. 15 a 19, 40 e 411. 
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Fig. 5.17 - Relações entre tecnologia, infra·estrutura e ocupação de mão·de·obra. 

Já o gráfico da Figura 5.18 mostra, na curva OL, a relação existente en
tre inversões em tecnologias substitutivas de terra e o produto. Se o mon
tante OG' desta função é igual ao montante OA' do gráfico anterior, a rela
ção GG'-AA' representa a produtividade da mão-de-obra. Verifica-se, as
sim, que estas tecnologias, quando consideradas sob o ponto de vista do 
produto, podem ser consideradas como substitutivas de mão-de-obra, is
to é, requer-se mais ou menos força de trabalho para produzir a mesma quan
tidade do produto. 

Como, sob condições de abundância de mão-de-obra, as tecnologias 
substitutivas dessa força de trabalho não influem no produto, esta função, 
no gráfico em questão, confunde-se com o eixo das abscissas. 

Se as funções apresentadas nos gráficos anteriores são combinadas com 
as respectivas funções OM correspondentes à infra-estrutura, tal como se 
mostra nos gráficos, verifica-se que a tangente do ângulo a (Fig. 5.17) re
presenta a ocupação da mão-de-obra gerada por cada unidade de inver
são em infra-estrutura e que, por sua vez, a tangente do ângulo {1 ( Fig. 5.18) 
representa a produtividade dessas inversões. Naturalmente que a poten
cialidade dos recursos naturais determina a magnitude deste último ângulo. 

H 

z 

L 

~ 

~ 
"' -o 
(/) 

"' 
~ 

.~ 

3 
] -~ 

a.. .o 
:J 
(/) 

<I) 

.!!? 
Ol 
o 
õ 
c 
o 
Ql 
f-

F' G' H' 
Inversão 

Fig. 5.18 Relações entre tecnologia, infra-estrutura e o produto. 

Observou-se que a resultante ocupacional imputável às inversões em 
tecnologias é a soma dos vetores OA e OB, isto é, OC. Uma inversão 00' 
em infra-estrutura terá uma demanda de mão-de-obra igual a DO' e, assim, 
a resultante final será a soma dos vetores 00 e OC, isto é, OE, que corres
pende a um aumento de força de trabalho de magnitude EE' e a uma inver
são total OE'. Similarmente (Fig. 5.18), o aumento do produto será dado 
pela soma dos vetores OF e OG, isto é, OH', para a mesma inversão total 
OE' da Figura 5.17. Assim, a produtividade da mão-de-obra crescerá segundo 
a relacão HH~EE'. 

oésta maneira, seria válido aceitar o parâmetro força de trabalho como 
uma expressão do nível tecnológico e da infra-estrutura aplicada no apro
veitamento agrícola dos recursos naturais. 

Com o enfoque acima descrito, é possível determinar a máxima ocu
pação potencial de mão-de-obra no setor primário da economia, admitido 
um certo nível tecnológico, ocupação que, estando em equilíbrio com a do
tação de recursos naturais, e definida tanto em termos quantitativos (ex
tensão) como qualitativos (unidade, série, subclasse e classe), expressa
ria seu verdadeiro potencial econômico. 

Por outro lado, o gráfico da Figura 5.19 expressa a relação existente en
tre a população ocupada no setor agropecuário (P) e o produto (Z) para uma 
certa dotação de terra (S), dados um certo nível tecnológico e uma certa 
estrutura de uso. Nestas condições, o produto cresce, em um primeiro es
tágio, segundo a reta OA, e a intensidade de uso da terra é dada pela incli
nação de reta 00, isto é, pelo ângulo -y 1, correspondente a uma popula
ção P 1• Nestas condições, a produtividade da população é dada pela tan
gente do ângulo {31, a produtividade da terra pela tangente do ângulo -y 1 
e a relação homem- terra pela tangente do ângulo a 1. 
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Fig. 5.19 - Relações entre população ocupada, produto e área cultivada. 

Verifica-se, porém, que segundo o mesmo gráfico há um ponto A ( P 1, 

Z1) a partir do qual a mão-de-obra penetra na faixa de rendimentos decres
centes, representada pela curva AB que encontra seu rendimento margi
nal zero no ponto B. Aqui o produto (Z2) atinge seu máximo pos$ível com 
a tecnologia admitida; a relação homem-terra é dada pela tangente do 
ângulo a 2; a produtividade por homem ocupado baixa de tg{31 para tg{3 2 
e a intensificação do uso da terra aumenta de tg-y 1 para tg-y 2. 

Para atingir o aumento do produto de Z1 ao máximo possível z2 há dois 
caminhos: o mencionado, passando de A para B com aumento de absor
ção de população de P1 para P2, reduzindo a produtividade de tg{31 para 
tg{32 e aumentando a produtividade da terra de tg-y1 para tg-y2, ou passan
do de A para C, mantendo o nível de ocupação, introduzindo tecnologias 
substitutivas de mão-de-obra e com aumento da produtividade da mão
de-obra (de tg~1 a tg{33) e da terra, como no caso anterior. 

Assim, dado um nível tecnológico, o ponto A define a força de traba
lho máxima ( P 1! que pode ser absorvida no setor, com produtividade fora 
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da faixa de rendimentos decrescentes que, quando relacionada com a su
perfícieS, determina uma relação homem-terra (tga1) que pode ser con
siderada como uma medida do potencial econômico dessa região, impu
tável a seus recursos naturais renováveis, pois é nesse ponto que se torna 
possível, simultaneamente, o maximo de produção com o máximo de pro
dutividade por homem ocupado. 

Além disso, fixado o nível tecnológico, pode-se admitir a existência de 
duas estruturas de uso da terra: a estrutura de uso atual, determinada pela 
demanda de mercado, e a estrutura de uso potencial, determinada pela ca
pacidade natural de uso. Conseqüentemente, existem dois enfoques que. 
nos permitem uma visão clara da situação atual e da potencialmente pos
sível, como se verá a seguir. 

5.2.1.3 - Procedimento 

Do enfoque teórico apresentado podem ser destacadas duas conclusões 
importantes: 
- o parâmetro força de trabalho é uma boa medida das variáveis tecnolo
gia e infra-estrutura; e 
- sua quantificação, no ponto imediatamente anterior à faixa de rendimen
tos decrescentes, é uma boa medida da capacidade econômica dos recur
sos naturais renováveis. 

Por outro lado, podem ser admitidos duas llstruturas de uso da terra: 
a estrutura de uso atual, determinada pela demanda de mercado, e a es
trutura de uso potencial, determinada pela capacidade natural de uso tec
nicamente levantada com aplicação de metodologia própria, como a apre
sentada na primeira parte destes estudos (vide 5.1.1 - Sistemática e me
todologia). A conjugação destas estruturas de uso com "Indicas tecnoló
gicos", expressos em termos da relação homem- terra, já mencionada, re
presentativos da tecnologia a ser aplicada, possibilita um duplo enfoque 
que, relacionado com a respectiva oferta atual de força de trabalho ou po
pulação economicamente ativa do setor, permite uma visão clara através 
das relações entre elas existentes. 

A rotina aplicável encontra-se resumida na Figura 5.20. Como podem 
ser nela visualizados, são três os insumos básicos processados: censos agro
pecuários; sistemas de produção por culturas e mapas de capacidade, cu
jo produto final está constituído por três coeficientes: uso, excesso e 
saturação. 

-- Pessoal 
ocupado 

f--

Naturalmente que o insumo básico mencionado reflete apenas o que 
de substancial existe em cada um dos casos e que, por este motivo, setor
na indispensável. Nada impede, porém, que sejam usadas outras informa
ções, desde que pertinentes. 

A estrutura de uso atual pode ser estabelecida com maior ou menor grau 
de generaiização, inclusive até por culturas, porém deverá guardar coerên
cia com a possibilidade prática de poder acompanhar dito nível quando da 
determinação da estrutura de uso potencial que, por sua vez, depende do 
nível de detalhe do mapa de capacidade disponível para a área, como se 
verá posteriormente. 

Poderá, também, oferecer uma visão estática, analisando um momen: 
to específico ou dinâmico quando correspondente a uma série temporal. 
Em termos gerais, para o Pais como um todo, à luz dos dados atualmente 
disponíveis, poderá se referir a 1970 e 1975, anos para os quais se encon
tram informações censitárias, podendo, a curto prazo, estender-se a 1980. 

Por outro lado, ressalte-se que estes dados (Fundação IBGE) referem
se a estabelecimentos recenseados e não à superfície total dos municípios 
ou microrregiões. Assim'sendo, cumpre-se realizar uma estimativa, admi
tindo que a estrutura de uso referente aos estabelecimentos recenseados 
é uma amostra bastante significativa e representativa dos estabelecimen
tos em geral. Esta hipótese, exceto para a Amazônia, é plenamente sus· 
tentável, porque o total dos primeiros abrange uma parte considerável do 
total geral, chegando, em muitos casos, a representar mais de 90%. No en
tanto, quando disponíveis meios de ajuste mais confiáveis, obviamente estes 
deverão ser preferidos. 

Índice tecnológico, como aqui conceituado, é a relação homem-terra 
(H I km2), que reflete a tecnologia e a infra-estrutura aplicadas na área sob 
consideração. Sua obtenção é facilitada pela interpretação dos Sistemas 
de Produção ou Pacotes Tecnológicos disponíveis, para as diferentes mi
crorregiões, no sistema nacional de extensão agrícola. Seu valor é corres
pondente à média ponderada, em relação às suas respectivas superfícies, 
dos coeficientes técnicos correspondentes às culturas englobadas na ge
neralização aceita. Por sua vez, a determinação dos coeficientes técnicos 
das culturas é, apenas, a soma dos requerimentos de mão-de-obra, por uni
dade de área, para cada uma.das operações de cultivo, dividida pelo nú
mero de dias úteis do ano. 

Algumas peculiaridades deverão ser levadas em consideração, sobre
tudo quando se tratar de operações cujo efeito é duradouro. Neste caso, 
é conveniente diluir seu peso pelo número de anos durante os quais se es-

Censos f--- Oferta atua I - de mão-de-obra 
agropecuários r---- (OA) I--

Estrutura Coeficiente 
L-., 

de uso atual 
1---- f----. de excesso 

(OA/RA) 

Requerimento 
1---- Coeficiente Sistemas atual de 1- f----. f---t de saturação 

de produção mão-de-obra 
(RA) 

1---- (OA/RP) 

Índices 
f-- Coeficiente 

L-., f----. de uso 
tecnológicos 

1---- (RA/RP) 

Capacidade Requerimento 
1----

dos recursos 1- I-- potencial de 
naturais mão-de-obra 

renováveis (RP) 

Estrutura 
L-., de uso 1----

potencial 

Fig. 5.20- Capacidade econômica dos recursos naturais renováveis- Determinação das relações uso atual-uso potencial. 
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tende sua ação, para se trabalhar com médias as mais representativas 
possíveis. 

O somatório dos pródutos da superfície (km2) multiplicado por seus 
correspondentes índices tecnológicos (H/km2), para cada uma das cate
gorias aceitas na generalização da estrutura atual ou potencial, é igual ao 
requerimento máximo de mão-de-obra capaz de trabalhar fora da faixa de 
rendimentos decrescentes e, conseqüentemente, com o máximo de pro
dutividade, dadas a estrutura de uso e a tecnologia consideradas, esta úl
tima através do respectivo índice. 

O detalhe da estrutura de uso potencial definível com razoável segurança 
depende, como mencionado, da riqueza de informações contidas nos ma
pas de capacidade disponíveis e, naturalmente, deverá ser estabelecido com 
grau compatível ao da estrutura de uso atual, para possibilitar comparações 
válidas. Assim, por exemplo, para uma estruturação atual por culturas, se
ria aconselhável definir a potencial com bases nas "unidades de capacida
de" (vide 5.1.1.2- Classificação por capacidade de uso), isto é, com base 
num zoneamento agrícola por culturas propriamente dito. 

A Figura 5.1 mostra a estrutura da classificação por capacidade de ter
ras ao nível de classes e, ainda, na faixa diagonal, o uso adequado das dife
rentes manchas mapeáveis em uma área, com o grau de generalização per
mitido pelo nível de classificação mencionado. Estas manchas, devidamente 
quantificadas em termos de superfície, constituem, em resumo, o resulta
do do levantamento da capacidade agrícola, em termos técnicos. 

Note-se que a esta classificação pode ser sobreposta uma outra que, 
embora mais generalizante, fornece coerência total com os dados censitá
rios, possibilitando uma maior familiaridade e um manuseio mais amplo e 
útil dos dados contidos nos relatórios técnicos. Assim, verifica-se que as 
seis classes de capacidade podem ser sistematizadas em quatro catego
rias, segundo mostra a Tabela 5.XLII. 

TA BELA S.XLII 
Classes de capacidade, categorias e especificações de uso 

Classes de 
Categorias de uso Especificações de uso capacidade 

Plenater Culturas temporárias 
r------

Lavoter Culturas temporárias 

Agricultável Culturas temporárias, 
Agriter semipermanentes 

e permanentes 

Mesater Culturas permanentes 

Agrostável 
Pastos plantados 

Agroster Pastos naturais 

Silvicultável 
Silvicultura e 

Silvater 
extrativismo vegetal 

Preservação Preservação e vida 
silvestre 

Finalmente, a oferta atual de mão-de-obra é a parte da população eco
nomicamente ativa que efetivamente depende do setor agrícola, incluin
do sob esta denominação também a pecuária, silvicultura, extração vege
tal, caça e pesca de interior. 

As relações existentes entre os três parâmetros determinados, segun
do o acima explicado (requerimento máximo atual, requerimento máximo 
potencial e oferta atual) resultam em coeficientes que permitem conclu
sões muito interessantes, como se verá a seguir. 

O coeficiente de uso é estabelecido pela relação requerimento atual/ re
querimento potencial. É uma medida clara da adequabilidade do uso atual 
à capacidade natural dos recursos e destaca se este uso está exercendo 
função social adequada. Assim, sob este ponto de vista, não é socialmen
te conveniente que terras da Classe Plenater, por definição sem limitações 
para uma agricultura intensiva, estejam sendo usadas com pecuária, que 
tem uma baixa absorção de mão-de-obra. Este seria um caso típico de su
butilização, cujos efeitos são graves em situações de desemprego ou 
subemprego. 

Da mesma maneira, a situação oposta também é indesejável. O culti
vo intensivo de áreas apropriadas para silvicultura, por exemplo, freqüen
temente se dá com desequilíbrio ecológico, demandando por isto práticas 
intensivas de conservação, quando não existir outra alternativa. 

Assim, um coeficiente de uso igual ou próximo da unidade denota equi
líbrio entre a capacidade natural e o seu uso. Ao contrário, quando menor 
ou maior que a unidade significa desequilíbrio com sub ou sobreutilização, 
respectivamente. 

A relação oferta atual/requerimento atual define o coeficiente de ex
cesso. Quando superior à unidade, denota excedente de mão-de-obra acima 
do ponto de máxima produtividade possível da força de trabalho, nas con
dições das atuais estruturas de uso é tecnologia aplicada. Obviamente, nes
tas circunstâncias, traduz uma situação de desemprego e/ ou subemprego. 

A relação oferta atual/ requerimento potencial define o coeficiente de 
saturação, que é também o produto dos dois coeficientes anteriormente 
mencionados. 

De fato, um coeficiente de saturação igual ou superior à unidade de
nota uma situação de verdadeira saturação ou sobre-saturação, respecti
vamente, com a tecnologia atual e mesmo após a modificação da estrutu
ra de uso atual para a potencialmente possível. É sob estas condições que 
certamente se dão as migrações in~ernas, especialmente da área rural pa
ra a urbana, pois as alternativas possíveis são ou a mudança da tecnologia 
para uma outra, com maior absorção de força de trabalho, ou o desenvol
vimento dos setores secundário e terciário na mesma área. 

O fato de o coeficiente de saturação (S) ser produto d_os coeficientes 
de uso (U) e de excesso (E), isto é, existir a relação: 
S = U x E ou, logaritmicamente, 
log S = log U + log E, 
demonstra que esta é linear e, conseqüentemente, pode ser representada 
graficamente em um diagrama estrelar a 120°111, que é uma generalização 
do diagrama triangular, que permite â representação de relações lineares 
entre três variáveis do tipo geral: 
a+b+c=n 

De modo geral, apresentam-se três casos: 
quando n é igual a 1 e as variáveis estão compreendidas entre O e 1; 
quando n é igual a O e as variáveis têm valores quaisquer; e 
quando n é diferente de O. 
O primeiro caso corresponde ao diagrama triangular clássico, que ob

viamente é um caso particular do terceiro. 
No segundo caso, na relação: 

a+ b +c= O ou 
a + b = - c, fazendo - c c', tem-se 
a+ b = c' 
que pode ser representada graficamente em um diagrama estrelar a 120°, 
segundo mostra a Figura 5.21. 

b 

c 

/-c= c' 
I 

I 

/ 
I 

I 
c'l I 

Fig. 5.21 - Diagrama estrelar a 120" 

l'rJo terceiro caso, n * O, faz-se necessário deslocar a origem dos eixos, 
fazendo na equação: 
A+B+C=N 

A- N/3 a; B- N/3 = b; C- N/3 = c, obtendo-se, conseqüentemente, 
a relação: 
a+b+c=O 
que enquadra o problema no segundo caso já analisado. 

{ 1! Esta parte, pertinente à representação gráfica dos coeficientes, está escrita com base em uma 
nota técnica de Henri Méot, técnico do ILPES - Nações Unidas, intitulada "Las relaciones hombre~ 
tierra y sus representaciones gráficas1

' 
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O diagrama pode ser usado segundo os eixos A, B, C ou a, b, c, po
rém, neste último caso, é necessário calcular seus eixos correspondentes. 
A Figura 5.22 mostra claramente esta situação. 

-c 

c c 

Fig. 5.22 Diagrama estrelar com deslocamento de eixos. 

Compreende-se, assim, que a relação dos coeficientes de uso, exces
so e saturação: 
log U + log E = log S, ou melhor, 
log U + log E - log S = O 
se enquadra no segundo caso, pois corresponde à forma geral: 
a + b + c O. 

Naturalmente que, sendo seus valores logarítmicos, as escalas de seus 
eixos terão que ser também logarítmicas. 

No caso especial de todos os pontos pertencerem ao mesmo setor grá
fico, poderá ser usada a forma simplificada que segue a construção mos
trada no gráfico. da Figura 5.23. No entanto, deve-se considerar que pode 
ser fixada a origem dos eixos "a" e "b" arbitrariamente, porém a origem 
do terceiro eixo, "c", deverá ser fixada em função das duas outras esca
las, sendo isto possível pela dependência existente entre suas variáveis. 

b 

Fig. 5.23 - Forma simplificada do diagrama estrelar. 

5.2.2 - USO ATUAL 

5.2.2.1 - A área de análise 

A área em estudo abrange a parte do território brasileiro situada ao sul do 
paralelo 28"S. Compreende as Folhas ao milionésimo: SH.22 Porto Ale
gre, com 156.600 km2; parte da SH.21 Uruguaiana, com86.320 km2 e parte 
da Sl.22 Lagoa Mirim, a mais meridional do Pais com 12.500 km2, totali-
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zando 255.420 km2 de área emersa, que somados aos 15.650 km2 de águas 
internas cobrem a superfície de 271.070 km2 (3,2% da área do Pais), com
preendendo 89,4% do Estado do Rio Grande do Sul e parcela do sudeste 
do Estado de Santa Catarina (16,3% de sua área estadual). 

O nível da análise das relações entre o uso atual e a capacidade poten
cial tem por base as Microrregiões Homogêneas delimitadas pela Funda
ção Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (Fundação IBGE). A área 
compreende 32 microrregiões, das quais 20 totalmente abrangidas nas Fo
lhas. Entre as restantes com área parcial, quatro delas com mais de 94%, 
tiveram seus dados estatísticos avaliados m totum, embora no mapa de Ca
pacidade de Uso dos Recursos Naturais Renováveis somente se tenha con
siderado as porções compreendidas ao sul do paralelo 28"S. Outras qua
tro são avaliadas pela área de participação de seus municípios ou da parte 
destes nas Folhas. As Microrregiões 297, 298, 304 (SC) e 325 (RSI, com 
menos de 5o/o nas Folhas, não foram consideradas. Desta forma, do Esta
do do Rio Grande do Sul somente excluiu-se da análise esta última micror
região, além de partes das Microrregiões324, 326 e 328, conforme se apre
senta na Figura 5.24. 

As Folhas em análise constituem uma importante e diversificada área 
agrícola, grande produtora e exportadora de cereais, e sua pecuária situa
se entre as mais desenvolvidas do País. Em passado próximo ainda expor
tava seus recursos madeireiros e erva-mate. As áreas campestres foram ocu
padas, mais remotamente, por colonizadores luso-brasileiros, através da 
pecuária extensiva. As áreas florestais da encosta do planalto foram obje
to da colonização agrícola por imigrantes alemães e italianos a partir de mea
dos do século passado, expandindo-se, posteriormente, para o Médio Pla
nalto e vale do rio Uruguai. Os campos de baixa altitude, representados pela 
Campanha Gaúcha, e os de altitude, denominados genericamente de Cam
pos Gerais, ainda se fundamentam na atividade pecuarista, sendo gradual
mente ocupados pela agricultura em moldes mais modernos. 

Em razão do contínuo desmembramento das áreas coloniais, principal
mente por herança, e sem mais espaço a ocupar na Região Sul, as Folhas 
em estudo possuem parcelas que podem ser caracterizadas como áreas de 
repulsão de população rural. Gaúchos e catarinenses contribuem para a 
expansão da fronteira agrícola do País, deslocando-se para a Região Centro
Oeste, inclusive adquirindo terras ou arrendando-as na porção limítrofe da 
República do Paraguai. As densidades rurais elevadas e, principalmente, 
a minifundização provocam a transferência de grandes contingentes de ru
rícolas em busca de novas possibilidades e de ampliação das áreas de 
trabalho. 

A crescente evolução da mecanização e a tendência maciça às cultu
ras comerciais vêm modificando a organização do espaço agrário e mar
cam fundamentalmente as relações homem-terra no extremo sul do Brasil. 

O ano de 1975 marca a cristalização destas modificações estruturais. 
Em números absolutos, a mão-de-obra rural atinge o máximo neste ano, 
e a multiplicação do número de tratores traz como conseqüência excedentes 
de população rural, quantificados no presente relatório. 

5.2.2.2 Dados quantitativos e técnicas de avaliação 

A Figura 5.20 apresenta o organograma para a determinação das relações 
entre o uso atual e o uso potencial, cabendo neste item discriminar as téc
nicas utilizadas para alcançar, de forma mais precisa, os objetivos propos
tos na metodologia. 

A complexidade física e cultural das Folhas em análise impôs a neces
sidade de considerações e procedimentos para retratar os diferentes con
textos e a inter-relação dos fenômenos e fatos de maneira a aproximar, tanto 
quanto possível, o modelo da realidade. As tabelas expressam a quantifi
cação destas semelhanças e diferenciações e serão chamadas na particu-· 
larizacão da análise microrregional e nas sínteses a nível estadual. A pro
posta· metodológica tem como base física as formas de utilização da terra, 
cujas áreas são quantificadas a nível microrregíonal nos censos agropecuá· 
rios, efetuados a cada cinco anos pela Fundação IBGE. Em razão da não 
disponibilidade dos resultados do Censo Agropecuário de 1980, os dados 
estatísticos referem-se ao ano-base de 1975. 

O Censo Agropecuário apresenta-se como a mais completa rede de in
formações sobre o setor agrário do país, com sistemática de coleta total 
e não amostrai cobrindo todos os estabelecimentos produtivos, que são 
submetidos a extenso questionário informativo, originando dados que pos
sibilitam correlações para a explicação dos fenômenos de interesse à pro
posta de trabalho. Preferencialmente, todos os dados de produção, rendi-
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Fig. 5.24- Localização das microrregiões homogêneas na Folha SH.22 Porto Alegre e parte das Folhas SH.21 Uruguaiana e 51.22 Lagoa Mirim. 

mento, valor, área e número de estabelecimentos informantes são obtidos 
deste levantamento censítárío. 

Eventualmente, em razão da diversificação da produção agrícola, as in
formações tiveram que ser complementadas. Para isto, fez-se uso de outra 
publicação do ·mesmo órgão - Produção Agrícola Municipal -, também 
referente ao ano de 1975, cujos dados provêm de outra sistemática de ava
liação, a nível estimativo, e utilizada secundariamente como ver-se-á adiante. 

5.2.2.2.1 - Estruturação do espaço agrário 

A Tabela 5.XLIII refere-se à evolução da utilização das terras no período 
1970-1975, obtida totalmente dos respectivos censos agropecuí\ríos, e aqui 
expressa em forma percentual. 

A Tabela 5.XLIV constituí uma tentativa de apreensão das modificações 
tecnológicas ocorridas no período. Entretanto, os índices percentuais têm 
que ser vistos com ressalvas, pois indicam freqüência em relação ao nú
mero de informantes que fizeram uso da força animal, da força mecânica, 
ou de ambas, nos trabalhos agrários, sem especificar suas respectivas áreas. 
Esta tabela apresenta também índices de mecanização, através de trato
res e de colheitadeiras existentes em cada microrregião, tendo-se optado 
por sua representação em função das áreas de lavouras temporárias, 

separando-se os tratores acima de 50 cavalos-vapor (H. P.), de forma a não 
contabilizar os micro tratores ligados a uma estrutura de uso de pequena 
escala que, no momento, não se quer apreender. Interessa, sim, apresen
tar a estrutura tecnológica dominante no que diz respeito às lavouras ex
tensivas de caráter comercial. Deve-se acrescentar que este índice, isola
damente, pode comprometer uma análise acurada, pois parte destes tra
tores pocie, eventualmente, estar também sendo utilizada no transporte de 
insumos e da produção, em função da precariedade do acesso. A compa
ração dos dados percentuais de uso da força animal e da força mecânica, 
ou do número de arados sob estas duas formas, aclara, parcialmente, as 
guestões aprese'ntadas. 

A estruturação fundiária das Folhas é apresentada de forma percentual 
e conjunta dos estabelecimentos e respectivas áreas, nos estratos da Ta
bela 5.XLV. Através da curva de Lorenz qualifica-se genericamente a dis
tribuição da terra expressa na Figura 5.25. 

A Tabela 5.XLVI - Estrutura econômica microrregional do setor primário, 
1975 - apresenta os valores percentuais dos segmentos agrários (exceto 
caça e pesca). Por ocasião das análises microrregionais estas informações 
contribuirão, eventualmente, para a complementação dos resultados 
quantitativos. 
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TABELA 5.XLIII 
Evolução da estrutura de uso agrário da Folha SH.22 Porto Alegre e parte das Folhas SH.21 Uruguaiana e S/.22 Lagoa Mirim- 1970 e 1975 Uso atual 

Área em km2 

Microrregiões Total 
(a) 

Recenseada (b) 
(11 

1970 1975 

Rio Grande do Sul(parcial) 239.051 214.567 213.202 
308 - Porto Alegre 6.777 5.146 4.930 
309 - Colonial da Encosta da Serra Geral 4.762 3.691 3.678 
310 - Litoral Setentrional do Rio Grande do Sul 5.176 3.837 3.939 
311 - Vinicuttora de Caxias do Su! 5.077 4.298 4.180 
312 - Colonial do Alto Taquari 4.983 4.178 4.216 
313- Colonial do Baixo Taquari 3.422 3.017 2.916 
314 - Fumicultora de Santa Cruz do Sul 6.705 5.862 5.727 
315- Vaie do Jacui 13.272 11.091 10.921 
316 - Santa Maria 8.219 7.199 7.355 
317 - lagoa dos Patos 15.024 13.547 13.102 
318 - Litoral Oriental da Lagoa dos Patos 6.664 4.561 4.946 
319 - Lagoa Mirim 12.286 10.457 10.318 
320 - Alto Camaquã 19.690 17.486 17.552 
321 - Campanha 61.998 56.146 58.518 
322 ~ T riticultora de Cruz: Alta 20.330 19.594 18.645 
323 - Colonial das Missões 194") 9.612 9.226 9.261 
324- Colonial de Santa Rosa 115•1 1.142 1.077 1.076 
326 - Colonial de Erechim !27'1 3.404 2.894 2.878 
327 - Colonial de ljuí {95u) 3.495 3.393 3.489 
328 - Passo Fundo t80•1 4.464 3.861 3.761 
329 - Colonial do Alto Jacui 1.356 1.335 1.324 
330 - Soledade 4.628 4.122 4.042 
331 - Campos de Vacaria {95"'*) 16.563 16.525 16.428 

Santa Catarina (parcial) 15.592 12.364 12.123 
299 - litoral de Laguna 957 467 412 
300 - Carbonifera t98•) 4.231 3.196 3.196 
301 - Litoral Sul Catarinense 1.895 1.248 1.291 
302 - Colonial do Sul Catarinense 2.204 1.286 1.263 
303 - Campos de Lages 151•) 6.305 6.165 5.961 

"' Microrregiões parcialmente contidas nas Folhas em estudo e percentual de avaliação. 
*"'"Percentual da microrregião contido nas Folhas em estudo, porém com dadas a nível de 100%. 

Percentual 
recenseado 

Culturas 
tblal 

Permanentes Temporárias 

1970 1975 1970 1975 1970 1975 

90 89 
76 73 1,0 1,3 12,6 13,2 
78 77 3,8 4,0 2B,8 24.4 
74 76 2,1 2,0 18,5 16,2 
85 82 8,3 8.4 16,7 15,9 
84 85 3,1 3,2 36,2 37,0 
86 85 3,4 3,3 45,3 46,4 
87 85 1.3 1,7 36,9 40,2 
84 82 0,3 0,5 15,6 20.0 
86 89 0,5 0,5 15;7 20,2 
90 87 0,9 1,2 24,5 29,5 
69 74 0,1 0,1 6,1 7,3 
85 64 0,0 0,0 5,8 10,0 
89 89 0,1 0,2 8,1 9,6 
94 94 0,1 0,1 6,2 8,9 
96 92 0,2 0,2 17.4 26,1 
96 96 0,5 0,4 34,8 47,0 
94 94 1,5 1,0 54,3 62,7 
85 85 0,5 0,9 46,4 55,2 
97 100 1,8 1.2 61.9 70,5 
86 84 0,3 0.4 51.1 65,8 
98 98 1.1 0,7 72,6 80,1 
89 87 0,2 0,3 27,6 33,0 

100 99 0,1 0,1 5.7 5,3 

79 78 
49 43 3,8 4,5 21.7 17,4 
76 76 1.4 0,9 23,1 19,3 
66 68 2,0 1,1 35,3 29,8· 
58 57 4,6 3,8 34,2 33,9 
98 95 0,1 0,1 2,0 2,5 

Obs.: as âreas com baixos percentuais recenseados tMH 299, 302) resultam, em parte, da existência de reservas florestais do poder púbtlco e de áreas serranas de expressão sem atividade econômica. 
(1) Área recenseada equivalente a 100% para obtenção das percentagens das áreas de utiUzação agrária. 
Fontes: Áreas de utilízação - Fundação IBGE. Censos Agropecuários Rio Grande do Sul e Santa Catarina, 1975. 

Área microrregional- Fundação IBGE. Sinopse Preliminar dos Censos Demográficos Rio Grande do Sul e Santa Catarina, 1980. 

5.2.2.2.2- Estrutura da população rural e relações com a população total 

A publicação das sinopses preliminares dos censos demográfico e agro
pecuário de 1980, por ocasião da elapcitação deste relatório, possibilitou 
a apresentação de dados referentes à população (Tab. 5.XLVIIL 

A análise das relações entre população rural e população residente to
tal, nos anos de 1970-1980, apresenta duas situações demográficas. A mais 
marcante é a da desruralizacão em todas as microrregiões, sendo em me
nor número de casos acompanhada da diminuição absoluta da população 
mícrorregional total, como se verifica nas Microrregiões 310, 312,320, 326, 
330, 331 !RS) e 302 { SC). A segunda situação apresenta dimínutção da po
pulação residente rural, porém com aumento na população total em fun
ção da atraçãp urbana intra-regional exercida pelos principais centros po
larizadores, representados por Porto Alegre { M H-308), Caxias do Sul e ou
tros centros industriais da Microrregião 311, também por ljuí I MH-327), Passo 
Fundo e Carazinho !MH-328), Rio Grande !MH-318) eCriciúma (MH-300). 

A evolução do pessoal ocupado no decênio 1970-1980 mostra cresci
mento de 1970 a 1975 e decréscimo generalizado no último qüinqüênio, salvo 
nos casos em que, a par da mecanização, houve expansão do uso da terra 
acompanhada de intensificação na utilização de mão-de-obra, em espe
cial nas Microrregiões 318, 320, 330 e331. Assim, apesar da diminuição da 
população rural, estas áreas conseguem aumento do pessoal ocupado no 
qüinqüênio 75-80. 

A densidade rural (1980) constitui parâmetro para relacionar população 
às modificações tecnológicas e à capacidade potencial. 

A apresentação da Tabela 5.XLVIII Pessoal ocupado nas atividades 
agrárias, discriminando o trabalho familiar, o trabalho assalariado e suas 
formas, mostra que em todos os espaços de análise a atividade familiar é 
altamente significativa e tem que ser levada sempre em consideração para 
a caracterização da estrutura agrária. 

A Fundação IBGE, ao realizar o recenseamento demográfico, contabí
liza como população economicamente ativa rural {P. E.A.) as pessoas que 
dedicaram mais de três meses por ano ás atividades agrárias basicamente 
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sob remuneração. O censo agropecuário, por sua vez, como pessoal ocu
pado agrupa também os membros não remunerados da família. A P. E.A. 
constituí dado suficiente para caracterizar a oferta de mão-de-obra no cam
po, porém, na estrutura de trabalho encontrada nas Folhas, de alta signífi
cância do trabalho familiar, é preferível utilizar o pessoal ocupado. A me
lhor opção oferecida foi a de utilizar somente o efetivo com idade superior 
a 14 anos, caracterizando, assim, pessoas mais aptas e com mais tempo 
disponível à atividade produtiva. Desta forma, este dado situa-se em uma 
posição intermediária entre a P.E.A. e o total de pessoal ocupado. 

Em função da crescente mecanização e da falta de espaço para as ati
vidades predominantemente de subsistência, os membros não remunera
dos da família se vêem gradativamente com menos atribuições. Também 
o número médio de pessoas trabalhando por estabelecimento vem-se re
duzindo. Como predomina, de forma absoluta, o trabalho familiar sobre o 
assalariado, não se caracteriza uma situação de subemprego. Contudo, o 
elevado percentual de população jovem, hoje dependente, virtualmente se 
transformará em população remunerada. Em áreas de altas densidades rurais 
e com estruturação fundiária apoiada no minifúndio e na pequena proprie
dade, provocará, em tese, uma situação problemática, onde o gradativo ex· 
cedente de mão-de-obra implica em rendimento cada vez mais decrescentes 
e na necessidade de encontrar outros espaços de trabalho, 

Outra maneira de situar as relações entre população e território pode 
ser obtida pela comparação da renda agrária. Do valor total da produção 
agrária e do pessoal envolvido no processo pode ser retirada a renda agrá
ria anual líquida por pessoal ocupado, na tentativa de se verificar se há ren
dimento, no mínimo, semelhantes entre estes espaços, a par de suas 
estruturações. 

O resultado apresentado na Tabela 5.XL\X revela diferenças acentua
das de renda agrária. As mais altas rendas pertencem, basicamente, ás mi
crorregiões de baixas e médias densidades rurais e elevado índice de me
canização. No outro extremo estão as microrregiões com altas densidades 
e sistema agrícola rudimentar predominante, sobretudo as do Estado de 
Santa Catanna. 



Areas 1%) 

Pastagens Matas 

Naturais Plantadas Naturais 

1970 1975 1970 1975 1970 1975 

58,4 53,7 2,9 5,1 4,8 5,6 
21,6 23,9 1,7 2,0 10,5 9,6 
49,0 49.4 2,6 4,6 5,8 7,0 
22,5 23,8 3,8 5,6 7,1 9,6 
19,1 20,5 1,5 2,1 11,2 10,3 
14,4 15,2 1,3 1,7 10,2 11,3 
21,1 20.4 0,8 0,7 11,9 13,1 
64,3 58.4 2,3 3,7 5,9 5.4 
68,2 64,6 1,8 2,7 6,7 5.4 
50.4 43,7 2,2 3,3 7,0 6,8 
75,1 72.4 1,0 1,5 1,6 1,3 
85,9 78,0 2,5 3,5 2,0 2,8 
75,3 72,9 1.7 3,2 8,1 8,3 
85,5 81,9 1,9 2,7 3,1 3,1 
71,2 62,0 2,1 2,9 5,3 5,1 
49,2 38,1 2,2 3,0 7,8 6,7 
17,9 15,1 1,0 1,1 14,8 11,6 
25.7 20,3 1,8 1,5 10.4 9,2 
15,6 11,2 2,1 2,8 10,0 7,7 
23.4 14,2 5,0 2,9 10,5 9,6 

9,9 6,6 2,1 0,7 8,7 6,6 
52,1 46,0 0,9 1,7 7,9 8,1 
69,4 68,0 1,9 3,8 14,1 13,6 

26,3 30,6 3,6 3,0 13,2 15,3 
11,1 12.4 13,1 14.4 16,0 15,0 
28,5 33,6 1,7 4,9 7,9 6,7 
14,2 17,1 4,3 2,8 20,2 18,7 
65.4 63,6 0,6 1,2 23,5 22,2 

5.2.2.2.3 - Segmentos agrários - Obtenção dos índices tecnológicos 

Completo o quadro geral da estrutura de uso atual passa-se a especificar 
os dados estatísticos de suas partes componentes: as atividades agríco
las, a pecuária, a silvicultura e a extração vegetal. 
As culturas temporárias e permanentes são tabuladas separadamente, 
selecionando-se as culturas significantes a cada microrregião, isto é, as de 
maior valor de produção, até se alcançar 95% do valor total da produção 
de cada agrupamento. 

A) Culturas temporárias e semipermanentes 

Cada cultura, segundo o sistema de menejo dominante na microrregião, 
requer um determinado tempo de trabalho, representado nas especifica
ções técnicas. Estas exigências de mão-de-obra, desde o preparo da área 
até a colheita, são obtidas de sistemas de produção ou pacotes tecnológi
cos preparados por órgãos ligados à pesquisa agropecuária e à extensão 
rural. O somatório destas exigências específicas dá origem ao coeficiente 
técnico expresso em dia/homem/hectare, isto é, o número de jornadas de 
trabalho exigidos para cada hectare. 

A existência, para o Estado do Rio Grande do Sul, de publicação siste
mática com os sistemas de produção da maioria das culturas regionais ofe
rece, sem dúvida, ainda mais significância por tratar-se de resultado de tra
balho de campo efetuado sob uma única coordenação e cobrindo grande 
parcela do espaço de análise (Rio Grande do Sul. Programa de Investimentos 
Integrados para o Setor Agropecuário, 1975). As especificações técnicas 
nesta publicação são apresentadas sob duas formas de tecnologia, a atual 
e a melhorada, sendo utilizada a primeira em razão de as culturas apresen
tarem rendimentos por hectare bastante próximos aos levantados pelo Cen
so Agropecuário (Tab. 5. L). As culturas não constantes nesta fonte foram 
obtidas da série Sistemas de Produção da EMBRATER/ EMBRAPA e de pu
blicações avulsas, no caso específico da cevada (Tab. 5.LI). Para as olerí
colas os coeficientes são extrapolados de sistemas de produção de órgão 

Terras produtivas Terras 

Plantadas não utilizadas inaproveitáveis 

1970 1975 1970 1975 1970 1975 

5,7 8,8 7,6 5,2 7,0 7,1 
6,1 11.4 19,0 16,1 8,5 8,6 
2,7 4,5 12,1 8.4 7,2 7,9 
2,3 3,2 28,9 21,7 10,4 11,8 
1,0 1,0 19,8 16,3 8,1 9,6 
2,3 3,3 12,9 9,6 10,2 9,2 
1,7 2,0 15,8 12,5 10,5 9,4 
3,2 5,0 3,0 3,5 5,4 5.4 
0,8 0,9 2,8 2,1 3,5 3,6 
1,6 2,5 6,0 5,7 7,4 7,3 
0,6 1,6 2,5 2,1 13,0 13.7 
0,5 0,5 1,1 0,8 2,2 4,4 
0,3 0,3 1.7 1,3 4.7 4,2 
0,5 0,5 0,9 0.7 1,8 2,1 
0,2 0,3 1,3 1,1 2,3 2,3 
0,2 0,3 1,9 1.4 3,4 3,1 
0.4 0.4 5,0 2.7 5,1 5.4 
0,3 0,3 10,5 7,2 4,4 5,4 
0,8 0,7 4,6 2,3 3,2 3,6 
0,9 1,0 5,5 2,1 3,3 4,0 
0,8 0,8 1,9 0,85 2,9 3.7 
0,2 0,2 8,2 5.4 2,9 5,3 
1,2 2,3 4,6 3.4 3,0 3,5 

0,9 1,9 23.4 17,6 7,1 9.7 
2.4 3,3 23,1 24,3 9,8 10.4 
3.4 5,1 16,4 10,9 4,8 7,9 
0,9 1,6 16,3 14,2 5,3 7,9 
2,1 1,1 1,5 3,9 4,8 5.4 

de pesquisa e extensão rural do Estado do Paraná (Associação de Crédito 
e Assistência Rural do Paraná, s.d.)(Tab. 5.LII). 

Cabe ressaltar que no caso de algumas culturas temporárias significantes 
a determinadas microrregiões, nas quais o Censo Agropecuário discrimi
na somente o total da produção sem informar a área colhida, a publicação 
Produção Agrícola Municipal, já referida, foi utilizada para o dado de ren
dimento médio da cultura que, combinado à produção do censo, fornece 
a área colhida. No caso específico das olerícolas, o censo também não dis
crimina a área colhida e a Produção Agrícola Municipal não menciona es
tas culturas, sendo suas áreas geradas a partir dos próprios sistemas de pro
dução, com base nos rendimentos/ha apresentados por estas, porém che
cados aos rendimentos médios constantes em tabela avulsa publicada pela 
Secretaria da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul. 

Para determinadas microrregiões, em que a horticultura tem significa
tiva expressão, fez-se necessário estimar as áreas das principais culturas. 
Se fossem negligenciadas, certamente acarretariam coeficientes técnicos 
mais baixos pelo excessivo peso de outras culturas com menor exigência 
de mão-de-obra. 

A consorciação, entre as principais culturas temporárias, foi obtida de 
forma indireta do Censo Agropecuário, que somente menciona a área de 
associação. Através de comparação pôde-se estimar a área mínima dos con
sórcios existentes. Obteve-se sua exigência de mão-de-obra cruzando os 
perfis tecnológicos das culturas e abatendo-se das especificações técni
cas os itens duplicados (Tab. 5.L). 

As culturas semipermanentes (cana-de-açúcar e abacaxi) têm suas es
pecificações técnicas representando as fases da cultura, da formação à pro
dução. Neste caso, o coeficiente técnico é apresentado diluído pelos anos 
de sua vida comercial (Tab. 5. LI II). Estas culturas aparecem englobadas ao 
grupo das temporárias no Censo Agropecuário, entretanto, mereceram tra
tamento diferenciado quanto aos cálculos da demanda de mão-de-obra. 

A Tabela 5. LIV apresenta as áreas colhidas das culturas significantes 
a cada microrregião e os respectivos coeficientes técnicos. Do somatório 

USO POTENCIAL DA TERRA/703 



TABELA 5.XLIV 
Evolução da estrutura tecnológica agrária - 1970/75 

Uso da Uso da Uso de Uso de lndice de lndice de 
tração animal (1) tração mecânica (2) fertilizantes (3) defensivos agrícolas (4) tratorização (5) colhedeiras (6) 

Microrregiões % % % % 
homogêneas 

1970 1975 1970 1975 1970 1975 1975171 1970 1975 1970 1975 

Rio Grande do Sul 
308 77,0 77,3 11,4 15,1 66,3 74,0 67,6 0,62 1,23 0,60 0,38 
309 83.4 86,6 5.4 4,9 71,7 " 77.4 45,6 0,05 O, 13 0,46 0,77 
310 61,2 69,8 4,4 6,5 24,7 34.7 18,7 0,33 0,86 0,39 0,27 
311 80,5 81,7 11,4 14,1 68,1 73,3 77,9 0,05 0,22 0,21 0,08 
312 87,3 94,1 2,8 16,6 52,2 59,5 44,3 0,04 O, 17 0,15 0,22 
313 93,0 95.7 7,1 53,0 74,5 72,6 62,5 0,03 0,21 0,84 0,22 
314 94,3 95,5 8,5 16,5 74,7 85.7 80,1 0,13 0,58 0,46 0,38 
315 89,4 88,1 11,9 17,8 46,2 63,3 49,5 0.41 1,08 0,56 0,35 
316 86,7 84,3 9,7 23,5 28,6 44,8 42,6 0,38 1,25 0,31 0,32 
317 93,9 94,1 6,8 20,9 61,2 70.7 72,5 0,25 0,66 0,21 0,29 
318 75,9 81,5 4,4 9.4 84,2 89,2 74,1 0,96 1,70 0,23 0,49 
319 73,3 64,3 17,1 29,0 39,9 48,0 26,3 1,32 1,65 0,61 0,62 
320 85,2 83.7 6,8 13,5 18,2 25,6 35,1 0,32 1,00 0,20 0,30 
321 63.4 54,0 22,3 35,8 27,1 34,6 28,9 1,03 1,56 Q,47 0,50 
322 73,1 65,8 23,0 43,6 54,8 59,6 56,2 0,61 1,07 0.41 0,45 
323194 •• 1 85,8 77,8 17,0 45,7 46,2 54,0 59,2 0,54 1,14 0,40 0,45 
324115.1 91,2 91,8 12,3 72.4 55,2 64,4 33,9 0,16 1,07 0,32 0,25 
326127•) 83,9 86,6 10,9 35,9 76,3 70.4 59,5 0,25 0,93 0,22 0,50 
327195 .. 1 73,0 75,5 37.4 59,6 85,0 87,2 82,3 0,63 1,40 0,64 0,54 
328160.1 80,1 69,5 22,9 41,2 82,9 67,3 67,3 0,59 1,02 0.41 0,45 
329 67,3 39,1 61,1 87,2 90,9 97,5 96,5 0,77 1,93 0,77 0,68 
330 80,0 80,8 9,3 22,0 51,9 57,5 52,2 0,31 1,00 0,26 0,31 
331195 .. 1 53,0 60,1 6,0 14,8 37.7 39,0 16,5 0,38 0,83 0,26 0,35 

Santa Catarina 
299 70,5 52.7 1,8 2.4 20.4 18,9 6,0 0,09 O, 13 0,12 0,08 
300198 .. , 76,0 81,5 7,2 8,2 52,3 59,9 42,3 0,11 0,31 0,46 0,20 
301 80,1 85,2 8,6 17.4 28,5 49,1 42,3 0,23 0,53 0,24 0,21 
302 64,1 86,2 23,8 25,1 42,5 71,7 68,1 0,46 1,03 0,53 0,36 
303151•) 43,3 42,5 4,8 12,2 16,4 38,7 21,6 0,52 1,00 1,00 0,17 

* Microrregiões parcialmente contidas nas Folhas em estudo e percentual de avaliação. 
** Percentual da microrregião contido nas Folhas em estudo, porém com dados a nível de 100%. 
(1) Número de informantes que fizeram uso de força animal nos trabalhos agrários/total dos estabelecimentos recenseados. 
(2) Número de informantes que fizeram uso de força mecãnica nos trabalhos agrários/total dos estabelecimentos recenseados. 
(3) Número de informantes que utilizaram adubos químicos e orgânices (exceto calcário l/total dos estabelecimentos recenseados. 
(4) Número de informantes que utilizaram defensivos agrícolas/total dos estabelecimentos recenseados. 
(5) Número de tratores acima 50HP/área de lavouras temporárias em km2 . 

(6) Número de colhedeiras (automotrizes e combinadas) f área de lavouras temporárias em km2 . 

(7) Inexistência de dados para 1970. 
Fonte: Fundação IBGE. Censos Agropecuários. Rio Grande do Sul e Santa Catarina, 1970/1975. 

das áreas ponderadas e seus respectivos coeficientes técnicos resulta o ín
dice tecnológico, isto é, a demanda anual de mão-de-obra exigida para o 
conjunto das lavouras temporárias de cada microrregião. O índice tecno
lógico é expresso em homem/ano/km2, tendo por base 200 dias de 
trabalho. 

A Tabela 5. LV apresenta os rendimentos por hectare, obtidos pelo quo
ciente entre o total da produção e a respectiva área colhida; e as áreas mé
dias, que representam a relação entre as áreas colhidas e o número de es
tabelecimentos informantes. A área média de cada cultura constitui indi
cador do sistema de manejo utilizado, preferencialmente: tração animal, 
para áreas médias baixas, e mecanizado, para áreas expressivas. 

B) Culturas permanentes 

Para as culturas permanentes a utilização do Censo Agropecuário permi
te, além da área colhida, a possibilidade de se discriminar áreas correspon
dentes à fase de formação de cada cultura significante. Aos pés novos, tanto 
plantados no ano-base como nos anos anteriores, aplicam-se as densida
des/ h a obtidas dos pés em produção e suas áreas correspondentes. Des
ta forma, obtêm-se a área colhida e a área plantada, às quais são aplicados 
os coeficientes técnicos específicos, ponderadamente à sua significância 
(Tab. 5. LVI). De acordo com o dinamismo da cultura, em cada área, geram
se coeficientes técnicos diferenciados que se apresentam, via de regra, mais 
elevados quanto maior for o percentual da cultura já em produção. 

Através deste procedimento não há necessidade de se diluir as especi
ficações técnicas pelo número médio de anos de vida útil de cada cultura, 
visto que este pode ser bastante variável. Para a área colhida utiliza-se a 
média das demandas especificas de mão-de-obra para tratos culturais e co
lheita. A demanda total de preparo do solo e plantio é aplicada à área com 
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pés novos plantados no ano-base; à área dos pés que ainda não produzem, 
isto é, os plantados anteriormente ao ano-base, aplica-se o requerimento 
médio de mão-de-obra referente aos tratos culturais exigidos neste perío
do. Assim, as áreas existentes na Tabela 5. LVII constituem o somatório das 
áreas plantadas e colhidas e o índice tecnológico reflete as ponderações 
aplicadas. 

A Tabela 5. LVIII apresenta rendimentos (frutos/ ha) e áreas médias. Pode
se observar, salvo em casos particulares, que a fruticultura não tem expressão 
comercial, constituindo-se de pomares diminutos e complementares à renda 
fundiária. 

C) Pecuária 

Com relação à pecuária deparou-se com algumas dificuldades para a ela
boração dos índices tecnológicos. A intensidade desta atividade traduz uma 
demanda maior de mão-de-obra que se expressa na lotação do rebanho, 
sendo mais acentuada onde a pecuária leiteira tem maior significação. A 
falta de área física, por seu turno, implica em suplementação alimentar. Desta 
forma, o índice tecnológico, cujos passos para sua obtenção são explicita
dos a seguir, constitui a expressão quantificada das formas de estrutura
ção da atividade pecuarista. 

A lotação das pastagens foi obtida pelo somatório dos efetivos do re
banho de grande porte e de médio porte (ovinos e caprinos), estes diluí
dos por cinco, sobre a área total de pastagens naturais e plantadas (Tab. 
5. LI X). As diferenças significativas encontradas decorrem das finalidades 
do rebanho bovino e dos tipos de áreas em que se insere a atividade pe
cuarista, oferecendo lotações mais elevadas nas microrregiões onde a pe
cuária leiteira se destaca e também naquelas em que a distribuição da ter
ra é mais acentuada (áreas coloniais). 



TABELA 5,XLV 
Estrutura fundiária - 1975 - Percentual dos estabelecimentos e das respectivas áreas segundo estratos de área 

Estratos de área lha) 

Microrregiões 
Total 

Menos de 10 10 a 20 20a 50 50 a 100 100 a 200 200 a 500 500 a LOOO 1.000e mais 
homogêneas 

Est, (n?l Area lha) Est. Área Est. Area Est. 

Rio Grande do Sul 
308 10.976 493.017 39,1 3,7 21,7 6,7 24,5 
309 23.443 367.790 41,9 13,5 35,6 31,7 19,8 
310 15,643 393.940 52,2 9,4 22,9 12,3 17,1 
311 18.479 417.955 26,1 6,0 33,0 20,6 34,0 
312 17,080 421.578 23,9 4,9 28,8 16,4 38,0 
313 21.850 291.638 45,0 17,4 35,9 36,8 17,8 
314 29.136 572.710 36,1 9,9 30,8 21,7 27,5 
315 19.319 1.092.102 35,1 3,2 24,3 5,9 23,0 
316 14,007 735.455 28,0 2,7 23.4 6,2 28,2 
317 32.759 1.310.239 27,7 3,5 29,4 10,2 32,0 
318 7.106 494.552 47,7 2,3 15,6 3,0 16,5 
319 5.129 1.031.769 13,4 0,3 12,2 0,9 21,5 
320 17.161 1.755.163 18,1 1,0 19,7 2.7 26,3 
321 21.538 585,145 17,6 0,3 12,1 0,6 19,2 
322 15.674 1.864.457 19.7 0,8 18,1 2,1 29,6 
323 (94 .. 1 19.538 926.1019 38.7 4,1 24,5 7,0 21,2 
324 (15•) 5.756 107.614 29,8 8,0 35,0 26,2 30.7 
326 (27•) 8.874 287.803 24,0 4,0 27,4 11,5 34,2 
327 (95 .. ) 9.350 348.944 22,0 3,2 29,0 10,8 35,0 
328 150•1 8.121 376,144 35,1 3,7 28,1 8,3 22,1 
329 3.839 132.375 18,8 2,8 24,2 10,0 40,0 
330 11.133 404.231 40,2 5,8 22,8 8,7 22,3 
331{95 .. 1 13.552 1,642.805 16,5 0,7 17,3 2,0 26,0 

Santa Catarina 

299 3.919 41.161 75,5 26,0 13.4 17,4 8,2 
300 (98 .. 1 12.589 319.599 32.7 6,1 23,5 13,0 31.5 
301 6.888 129.121 48,7 12,9 25,6 18,6 19,5 
302 5.834 126.322 37,0 8,7 24,2 15,3 29,0 
303 (5Pl 3.958 596.053 14,9 0,5 10,8 1,0 22,5 

"* Microrregiões parcialmente contidas nas Folhas em estudo e percentual de avaliação. 
""* Percentual da microrregião contido nas Folhas em estudo, porém com dados a nível de 100%. 
(0,01: o dado não atinge a unidade adotada. 
Fonte: Fundação IBGE. Censos Agropecuários Rio Grande do Sul e Santa Catarina, 1975. 

A metodologia prevê que se obtenham requerimentos de mão-de-obra 
específicos, separadamente, para pastagens naturais e plantadas. Os da
dos de suporte existentes para o Rio Grande do Sul (Tabs. 5. LX, 5. LXI, 5, LXII 
e 5.LXIII), conduziram a índices de relação de suporte (Tab. 5.LXIV) que, 
por sua vez, forneceram as lotações para os dois tipos de pastagens. 

Enquanto que para a bovinocultura leiteira existem quatro sistemas de 
produção com discriminação da exigência de mão-de-obra (Tab. 5. LXV), 
o mesmo não sucede com a bovinocultura de corte e ovinocultura, visto 
que a única publicação encontrada (Sistemas de produção misto para bo
vinocultura de corte e ovinocultura, 1977) não oferece indicadores de de
manda de trabalho. Desta forma os índices de mão-de-obra foram obtidos 
de sistema de produção específico para a bovinocultura de corte, porém 
de região estranha às Folhas em análise (norte do Paraná) (Tab. 5.LXVIL 

Os sistemas de produção adotados apresentam seus dados de mão-de
obra em Equivalentes-Homem por Unidade Animal (EqH/U.A.) que foram 
transformados em Equivalentes-Homem/cabeça ( EqH /cab.) com base na 
relação U.A./cabeça existente em cada sistema. Desta forma, tem-se o 
Equivalente-Homem/cabeça exigido para as diferentes fases da pecuária 
de corte, da cria à engorda, ponderado à significâncía de cada uma delas 
(Tab. S. LXVIII. 

Para a pecuária leiteira o EqH /cab. é atribuído segundo as faixas de pro
dutividade de leite, os tipos de ordenha resultantes das formas de estrutu
ração da atividade a nível de microrregião, sua significância e proximidade 
aos grandes centros urbanos (Tabs. S. LXVIII e 5,LXIXL 

Convém salientar que o rebanho leiteiro aqui considerado é o mínimo, 
visto que o Censo Agropecuário discrimina, em tabela própria, o rebanho 
bovino da seguinte forma: corte, leite, corte/leite, não havendo possibili
dade de se separar os efetivos da coluna corte/leite que foram computa
dos juntamente aos de corte (Tab. 5.LXX). 

Assim, de posse dos EqH/cab. específicos para a bovinocultura de corte 
e de leite, resta obter-se a demanda de mão-de-obra para todo o conjunto 
da pecuária. A falta de dados para a ovinocultura, atividade que possui acen
tuado destaque em determinadas microrregiões, obrigou a considerar sua 
exigência de mão-de-obra como semelhante à da bovinocultura de corte. 
O mesmo foi feito com os demais animais de campo, sem, entretanto, di
luir por cinco o efetivo de médio porte. Por conseguinte, o efetivo de todos 

Area Est. Ârea EsL Area EsL Ârea Est, Área EsL Area 

16,5 7,8 11,6 3,5 10,6 2,0 13,7 0,8 11,6 0,6 25,6 
34.7 1,9 7,9 0,5 3,9 0,2 3,8 0,1 2,3 0,0 2,2 
20,0 4,4 11,8 1,7 9,0 1,2 14,8 0,3 8,3 0,2 14,4 
44,0 5.4 15,4 0,8 4,8 0,4 5,5 0,1 2,7 0,0 0,6 
48,2 7,7 19,8 1,2 6,2 0,3 3,8 0,1 1,6 0,0 1,1 
36,4 1,4 6,3 0,2 1,8 0,0 0,4 0,0 0,2 0,0 0,4 
40,8 4,3 14,3 0,9 5.7 0,3 4,2 0,0 1,6 0,0 1,8 
12,2 8,0 9,7 4,3 10,4 3,2 17,4 1,3 16,7 0,8 24,5 
16,3 11.1 14,3 5,1 13,0 2,6 15,2 1,0 12,8 0,6 19,2 
23,2 6,1 10,1 2,2 7,4. 1,5 10,7 0,6 10,3 0,5 24,6 

7,2 9,0 8,7 5,5 10,8 3,2 13,5 1,3 13,2 1,2 41,3 
3,5 17,7 6,2 13,8 9,7 11,5 17,7 6,0 21,1 3,9 40,6 
8,1 14,1 9,7 9,9 13,6 7,8 23,5 2,6 17,3 1,5 24,1 
2,3 13,6 3,7 11,6 6,0 12,2 14,2 6,7 17,3 7,0 55,6 
7,8 12,5 7,3 8,3 9,8 6,6 17,7 3,1 18,0 2,1 36,5 

13,3 6,5 9,2 4,1 12,1 3,4 21,7 1,1 14,9 0,5 17,7 
45,9 3,2 10,5 0,5 3,1 0,7 2,7 0,1 1,4 0,0 2,2 
31,9 10,3 20,7 2,4 9,5 1,2 11,2 0,4 7,3 0,1 3,9 
28,3 8,6 15,3 2,8 10,1 1,9 9.7 0,6 11,7 0,2 10,9 
14,0 6,4 9,4 3.7 11.0 2,9 18,8 1,1 16,1 0,6 18.7 
36,0 12,1 23,2 3.7 13,9 0,9 7,0 0,2 3,7 0,1 3,4 
18,8 7,8 14,8 3,8 14,4 2,3 18,9 0,6 11,4 0,2 7,2 

6,6 14,9 8.4 10,8 12,1 9,1 22,9 3,6 19,8 1,8 27,5 

23,2 1,9 12,1 0,6 7,3 0,2 5.4 0,1 5,2 O, 1 3.4 
38,3 10,1 26,1 1,7 8,7 0,4 4,6 0,1 2,1 0,0 1,1 
30,3 4,8 16,8 1,0 6,9 0,3 4,0 0,0 1,7 0,1 8,8 
40,4 8,2 23,8 1,4 7,9 0,2 2,5 0,0 0,4 0,0 1,0 
4,8 17,6 8,1 15,5 13,8 12,2 24,1 4,6 20,6 1,9 27,1 

os animais de corte, corte/leite, lã e trabalho agrupados, foram considera
dos como tendo a mesma exigência de mão-de-obra que a pecuária de corte. 
De forma ponderada em relação à pecuária leiteira, obtém-se o EqH/cab. 
para a pecuária como um todo (Tab. 5.LXXI). 

Uma ressalva deve ser feita: tanto para a obtenção da lotação, quanto 
para a da mão-de-obra, excluiu-se a criação de suínos por se tratar de ativi
dade mais ligáda à alimentação proveniente da agricultura do que à área 
física de pastagens, embora o sistema de manejo mais empregado no Rio 
Grande do Sul seja o misto, em que as fases de aleitamento e terminação 
são executadas no pavilhão, enquanto que na fase de engorda o animal tem 
acesso ao solo, pastagem e sol, através de piquetes que não exigem, con
tudo, grandes áreas (Baucke & Maia, 1982a, p.398-9l. 

Da mesma forma, a avicultura não foi considerada neste trabalho por 
se tratar de atividade praticamente desvinculada da área física, embora na 
Tabela 5.XLVI se observe que esta atividade tem importante parcela em ter
mos de valor, principalmente nas Microrregiões 308, 309 e 313, culminan
do na 311, com participação de 24,8% do valor gerado por todas as ativi
dades agrárias. 

A falta de especificações técnicas para a suinocultura e avicultura tam
bém impediu a quantificação da mão-de-obra. Entretanto, como parte do 
pessoal ocupado em tempo parcial na atividade agrária foi contabílizada 
integralmente, a falta desta informação compensa a possível supervalori
zação do efetivo humano. Eventualmente, segundo a significãncia, estas 
atividades serão mencionadas nas microrregiões onde sua expressão tiver 
peso suficiente para alterar os resultados quantitativos obtidos, assim co
mo outras atividades, como a pescq e a indústria rural, desde que possam 
interferir com parte da mão-de-obra agrária (Tab. 5.LXXII). 

Tendo-se os dados de mão-de-obra para o conjunto da pecuária 
(EqH/cab.l, estes são multiplicados pelas lotações (cab./hal e fornecem 
os índices tecnológicos transformados em homem/ano/km2 para aspas
tagens naturais e plantadas, compreendendo, eventualmente, a mão-de
obra necessária à suplementação alimentar (Tab. 5.LXXIII). 

D) Silvicultura 

O procedimento para a obtenção dos índices tecnológicos para matas plan
tadas foi idêntico ao aplicado às culturas permanentes, discriminando-se 
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Fig. 5.25 - Classes de distribuição da terra, a nível de microrregião, segundo os estratos de área da Tabela 5.XLV - 1975. 

as fases da formação e produção. Devido à inexistência de determinados 
sistemas de produção, utilizou-se artifício semelhante ao aplicado na 
pecuária. 

As Folhas apresentam, em conjunto, o domínio de duas essências flo
restais, o pinus e o eucalipto. Esta predominância é substituída ou dividida 
em algumas microrregiões com a acácia-negra, enquanto que o pinheiro
brasileiro (plantado) tem significância bem menor (Tab. S. LXXIV). 

Os dados estatísticos somente apresentam as áreas totais das matas 
plantadas, porém é necessário obter a área correspondente de cada espé
cie. Para pinus e eucalipto verificou-se, segundo dados dos sistemas de pro
dução e de levantamento de campo, que uma densidade média de 2.000 
árvores/ ha oferece razoável aproximação da área total de matas plantadas 
nas microrregiões onde estas duas espécies dominam o espaço silvicultável. 

Os índices tecnológicos para a fase de implantação e manutenção de 
pinus e eucalipto foram gerados de acordo com as especificações técni
cas da mesma fonte dos demais sistemas de produção (Rio Grande do Sul. 
Programa de Investimentos Integrados para o Setor Agropecuário, 1975, 
p.153-5). Já a demanda de mão-de-obra exigida para corte e desbaste teve 
como base as informações obtidas junto a especialistas na atividade, visto 
que a publicação consultada não especifica seu requerimento na fase de 
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produção, apresentando somente os rendimentos das espécies em metros 
"cúbicos (Tabs. 5.LXXV e 5.LXXVI). 

Desta forma, as especificações técnicas para as duas fases foram pon
deradas à significância destas espécies nos anos de 1975 e 1970 para que 
às percentagens de cada uma destas essências florestais, com mais de cinco 
anos de idade, se aplicassem os coeficientes referentes aos desbastes e cor
tes e, àquelas com menos de cinco anos, os coeficientes de preparo da área, 
plantio e manutenção. 

As demandas de mão-de-obra para a silvicultura, tanto para a fase de 
formação como para a de produção, foram diluídas de acordo com a vida 
útil destas espécies, excluído o último ano, isto é, por quatro anos para a 
primeira fase das duas espécies; por 16 anos para o eucalipto e por 20 para 
o pinus durante a fase de produção. Não foi computado o corte final pois 
se trabalha com a área de matas plantadas e o Censo Agropecuário de 1975 
não especifica as áreas cortadas, apenas referindo-se, em outra tabela, à 
produção da silvicultura sob a forma de metros cúbicos. 

Na falta de especificações técnicas para acácia-negra e pinheiro-brasileiro 
(araucária) utilizaram-se duas premissas para o conjunto da silvicultura: 1) 
como as espécies sem sistema de produção ocupam densidades médias/ ha 
aproximadas ao pinus e ao eucalipto, verificou-se que geralmente há uma 



TABELA 5.XLVI 
Estrutura econômica microrregional do setor primário. Percentuais do valor da produção agrícola, animal e da extração vegetal - 1975 

Culturas Horticultura ( 1) Criação animal 
Microrregiões Extração 
homogêneas Temporárias Permanentes 

Rio Grande do Sul 64,3 3,1 
308 - Porto Alegre 36,6 3,2 
309 - Colonial da Encosta da Serra Geral 39,4 5,7 
310 -:- Litoral Setentrional do Rio Grande do Sul 59,7 9,9 
311 - Vinicultora de Caxias do Sul 21,1 30,3 
312 - Colonial do Alto Taquari 49,9 7,3 
313- Colonial do Baixo Taquari 50,2 3,5 
314 - Fumicultora de Santa Cruz do Sul 75,9 3,3 
315- Vale do Jacuí 69,6 1,2 
316 - Santa Maria 68,4 2,6 
317 - Lagoa dos Patos 69,1 3,6 
318 - Litoral Oriental da Lagoa dos Patos 79,0· 1,1 
319 - Lagoa Mirim 73,0 0,1 
320 - Alto Camaq uã 46,6 2,1 
321 - Campanha 55,8 0,6 
322 - Triticultora de Cruz Alta 75,2 1,2 
323- Colonial das Missões (94**) 86,3 1,2 
324- Colonial de Santa Rosa (15*) 72,7 2,1 
326 - Colonial de Erechim 127•) 79,2 1,7 
327 - Colonial de liui 195 .. 1 87,5 1,7 
328 - Passo Fundo 160•1 89,2 0,9 
329 - Colonial do Alto Jacuí 91,0 0,9 
330 - Soledade 77,4 0,7 
331 -Campos de Vacaria (95**) 22,5 1,8 

Santa Catarina 56,0 5,4 
299 - Litoral de Laguna 47,3 7,4 
300 - Carbonifera 198 .. ) 55,1 4,5 
301 - Litoral Sul Catarinênse 68,3 5,1 
302 - Colonial do Sul Catarinense 71,6 8,2 
303 - Campos de Lages 151•1 16,0 3,1 

Total das Folhas 63,9 3,2 

(1) Somente considerada a olericultura. 
* Microrregiões parcialmente contidas nas Folhas em estudo e percentual de avaliação. 
** Percentual da microrregião contido nas Folhas em estudo, porém com dados a nível de 100%. 
(0,0): o dado não atinge a unidade adotada. 
Fonte: Fundação IBGE. Censos Agropecuários Rio Grande do Sul e Santa Catarina, 1975. 

semelhança à área total recenseada com matas plantadas, embora esta, 
em tese, deva se apresentar sempre mais alta, pois envolve a intenção de 
plantio; 2) por ter vida útil mais curta, cerca de doze anos, a acáCia-negra 
possui coeficientes de mão-de-obra mais próximos do eucalipto, o mesmo 
ocorrendo com as outras essências de diminuta expressão, como a braca
tinga e o quiri. Em contrapartida, o pinheiro-brasileiro deve se aproximar 
ao pinus com respeito à exigência de mão-de-obra. Desta forma, foram ob
tidos dois agrupamentos fundamentais que, segundo a significação per
centual, receberam os valores dos coeficientes técnicos já ponderados de 
acordo com a expressão das duas espécies com sistema de produção. 

Em 12 microrregiões (das 28 avaliadas), nas quais o pinus e eucalipto 
são praticamente exclusivos, o índice tecnológico obtido é mais real, au
mentando gradativamente uma possível parcela de erro de acordo com a 
expressão que tenham a acácia e o pinheiro-brasileiro (Tab. 5. LXXVII). En
tretanto, a sistemática de avaliação teve a preocupação de reduzir este grau 
de incerteza ao ponderar os dados pela visão temporal das duas principais 
espécies no período 1970-1975, e isto deve compensar, em parte, a genera
lização agora necessária. 

E) Extrativismo vegetal 

Com relação às matas naturais, o Censo Agropecuário apresenta dados es
tatísticos da produção extrativa nativa, da qual apenas não se l'evou em con
sideração a erva-mate. 

A produção de carvão vegetal, expressa em toneladas e transformada 
em metros cúbicos, é somada à produção de lenha, fornecendo o subtotal 
lenha em geral. A produção de madeira completa a atividade extrativa flo
restal. A estes dois grupos aplicaram-se os respectivos coeficientes técni
cos, expressos em homem/dia/m3, obtidos junto a empresas especializa
das (Tab. 5.LXXVIII). Estes coeficientes geram índices tecnológicos, em 
particular para as matas naturais, expressos em m3 /homem/ano. Neste ca
so o requerimento de mão-de-obra é obtido diretamente da produção e não 
da área de matas naturais, ao contrário dosdemaissegmentosagrários (Tab. 
5.LXXIX). 

e Silvicultura 
floricultura 

Grande Médio Aves e pequenos vegetal 
porte porte animais 

0,7 18,7 7,0 3,9 1,0 1,3 
7,3 27,6 2,0 15,7 7,0 0,6 
1,6 22,6 9,3 14,6 4,5 2,3 
1,5 21,9 2,9 1,9 0,4 1,8 
1,4 13,6 5,9 24,8 0,9 2,0 
0,8 10,9 21,1 6,5 0,3 3,2 
0,6 14,6 17,1 11,7 0,6 1,7 
0,5 7,4 7,1 2,6 0,6 "2,6 
0,2 17,4 3,6 1,8 5,4 0,8 
0,6 21,8 3,2 2,4 0,5 0,5 
2,0 17,0 4,1 2,4 0,6 1,2 
1,5 13,2 3,1 1,2 0,7 0,2 
0,0 17,1 9,1 0,4 0,2 O, 1 
0,1 38,1 10,0 1,7 0,1 1,3 
0,1 31,0 11,2 0,7 0,3 0,3 
0,1 18,1 3,1 1,6 0,2 0,4 
0,1 7,3 3,3 1,5 0,0 0,3 
0,3 6,5 14,5 3,3 0,0 0,6 
0,3 7,9 8,3 1,6 0,0 1,0 
0,3 4,7 3,5 1,7 0,2 0,4 
0,3 4,7 2,9 1,4 0,1 0,5 
0,2 3,1 2,2 2,4 0,0 0,2 
0,1 15,1 3.7 1,9 0,0 1,1 
0,6 48,9 4,4 3,1 3,0 15,7 

0,5 17,1 6,0 7,8 2,1 5,1 
0,2 23,5 2,7 11,4 1,0 6,5 
0,7 12,5 8,9 11,5 1,4 5.4 
0,1 10,5 2,3 9,0 2,9 1,8 
0,1 6,6 6,4 2,6 0,3 4,2 
1,2 56,3 3,9 3,3 6,1 10,1 

0,7 18,6 6,9 4,1 1,1 1,5 

Por conseguinte, a inclusão das áreas de matas naturais na Tabela 
5. LXXX somente tem a finalidade de mostrar sua diminuta expressão dentro 
do conjunto de utilização da terra, reduzindo-se ainda mais em relação a 
1970 (Tab. 5.LXIII). Também fica demonstrado na Tabela 5.LXXIX que a 
maior parcela do extrativismo provém da lenha, enquanto que somente em 
três microrregiões a exploração da madeira tinha em 1975, ainda, impor
tância comercial. 

5.2.2.2.4 - Estrutura de uso e requerimento de mão-de-obra atuais 

Os índices tecnológicos específicos de cada um dos segmentos avaliados 
são multiplicados pelas respectivas áreas de utilização atual (exceto para 
estrativismo vegetal, como exposto), fornecendo o total do requerimento 
atual de mão-de-obra agrária (Tab. 5. LXXX). A oferta atual relacionada a 
este requerimento fornece o primeiro dos coeficientes da estrutura agrária 
atual - o de excesso. 

5.2.~- USO ATUAL-USO POTENCIAL 

5.2.3.1 - Estrutura de uso e requerimento de mão-de-obra potenciais 

As unidades de capacidade de uso (vide 5.1.2 - Levantamento e classifi
cação da capacidade de uso dos recursos naturais renováveis) são agru
padas segundo as especificações expressas pela metodologia, através da 
Figura 5.1 e Tabela 5.XLII, que constituem as recomendações de utilização 
preferencial. Ás áreas potenciais dos segmentos agrários de cada micror
região são aplicados os índices tecnológicos atuais correspondentes, tendo· 
se como resultante o requerimento potimcial de mão-de-obra (Tabs. 5. LXXXI 
e 5.LXXXII). 

A análise da capacidade de uso potencial foi além do agrupamento pro· 
posto de categorias de uso ao nível de classes, descendo-se ao nível de sub
classes e ao de unidades de capacidade de uso. Dentro desta última, em 
alguns casos, levou-se em consideração inclusive o tipo de limitação pe
dológica. Em outros se impôs um balanço dos componentes das unidades 
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TABElA 5,XLVII 
Evolução da população residente total e rural {1970/80} e do pessoa! ocupado nas atividades agrárias no período 1970/1980 Densida'de dé'mogr-áfica rural em 1980 

Densidade 

Poptriação residente rural 
rural 

População residente total Pessoal ocupado total 
(hab. rurais/ no setor agrário 

Microrregiões 
homogêneas km21 

1970 1980 
Ev:Jiução 

1980 1970 1980 Evolução 1970 1975 Evolução 
1980 Evolução 

o/o o/o 70/751%1 75/80 lo/oi 

Rio Grande do Sul 2,363,236 L883,939 -20,3 ~ 5.705.889 6,798_311 19,1 1.061 A54 1 388,667 30,8 1-280,942 -7,7 
(parcial i 
308 130.463 90,515 -30,6 13 1.548-052 2,253,614 45,6 32,666 33,164 1,5 33,049 -0,3 
309 138,557 106,304 -23,3 22 219.840 252,889 15,0 68,878 73_554 6,8 68,881 -6.4 
310 11L888 73-518 -34,3 14 163.211 162,749 -0,3 44,053 52,105 18,3 45,056 13,5 
311 124,970 102,566 -17,9 20 300,740 408_902 36,0 64-789 72-535 12,0 68,398 -5,7 
312 111,931 94,538 -15,5 19 137,329 133,537 -2.8 57.567 83.549 45,1 64.163 23,2 
313 124.774 102.074 -18,2 29 171.567 179.974 4,9 68,799 88.610 28,8 71.695 19,1 
314 182.662 165.578 -9.4 24 247.690 289.131 8,7 91.900 133.638 45,4 121.872 -8,8, 
315 138.798 108.530 -21,8 8 270,917 275.596 1,7 55,714 79-243 42,2 71.478 -9,8 
316 94.929 75.014 -21,0 9 237.569 254.457 7,1 36,563 53,929 46,3 48.107 10,8 
317 214-641 188,259 -13,2 12 423,961 486.434 10,0 101.259 137,547 35,8 118.255 14.0 
318 39.543 33.418 -15,5 5 149,965 180.959 20,7 19,109 23,553 23,3 27.662 17.4 
319 32.345 26,743 -17,3 2 72-041 14-363 3,2 12.627 23-262 64,2 22,885 1,6 
320 114.649 64,723 -26,1 4 157,048 140,249 -10,7 36,800 57,852 5/,2 59,602 3,0 
321 180.356 139.729 -22,5 2 547,753 599.859 9,5 66,343 96.839 46,0 95,820 1.1 
322 97.220 80,175 -17,5 3 204.489 223.141 9,1 44.740 61.523 37,5 62,802 2,1 
323 (94 .. 1 120.281 103.665 -13,8 9 188,995 212.456 12,4 61,492 77.006 25,2 70.751 -8,1 
324115"1 31-206 29.190 -6,7 25 41-134 43,322 5,3 18,793 24-151 31,7 23.733 -4,1 
326 127"1 55,114 46-429 -15,8 13 66,866 65.510 ~ 2,0 26,021 40.345 -55,0 32,373 19,8 
327195""1 60.579 49.321 ~20,2 13 104,721 129,933 24,1 29,976 38.474 28,3 38.007 1,2 
328160"1 50,228 40,866 -18,6 9 152.873 193.580 26,6 26,080 32,596 25,0 30,238 -7.2 
329 25,244 19,536 ~22.6 14 34,591 36.203 4,7 13.606 17.986 32,2 14,442 19,7 
330 75.025 60-203 ~ 19,8 13 96.965 93.735 -3,3 36.641 39.891 8,9 44.591 11,8 
331 195""1 107.835 66.045 ~ 38,8 3 167,552 147.717 ~ 11,8 46.749 46,715 -0,1 47,082 0,8 

Santa Catarina 325-422 258-776 -20,5 ~ 557.504 616.332 10,6 136.121 162307 19,2 142.638 12,1 
I parcial) 
299 44.185 35,083 -20,6 36 76.842 83,676 8,9 12.672 18-659 _47,2 11.506 -38,3 
300196 .. 1 134.597 10L671 -24,5 23 273.018 315,507 15,6 52.751 61.995 17,5 55.197 11,0 
301 63.464 46.720 -26.4 24 88.345 101.734 15,2 28-897 33,127 15.4 29,287 -11,6 
302 49.875 44,071 -11,6 20 58,765 57.913 -1.4 26.562 31.743 19,5 31.174 1,8 
303 151"1 33,301 31-231 -6,2 4 60.534 57.502 -5,0 15.439 16,783 8,7 15.474 -7,8 

To tal das Folhas 2.688,658 2.142.715 -20,3 ~ 6.263,393 7.414.643 18.4 1.197_575 1-550,974 29,5 1-423.580 -8.2 

.. Microrregiões parcialmente contidas nas Folhas em estudo e percentual de avaliação. 
~ * Percentual da microrregião contido nas Folhas em estudo, porém com dados a nível de 100%. 
Obs.: para as microrregiões partilhadas considerou·se a posição da sede municipal - dentro ou fora das Folhas em estudo - para os dados de população residente total e rural. 
Fontes: Fundação IBGE. Sinopse Preliminar dos Censos Demográficos Rio Grande do Sul e Santa Catarina, 197011980. Sinopse Preliminar dos Censos Agropecuários do Rio Grande do Sul e do Para~ 
ná/Santa Catarina, 1980. Censos Agropecuários Rio Grande do Sui'e Santa Catarina, 197011975, 

de mapeamento de solos e, em algumas porções do território, considerou
se o fator clima, onde os excedentes hídricos se apresentam excessivamente 
altos, a fim de atribuir a cada unidade de capacidade de uso a utilização 
preferencial mais condizente {Tab. 5. LXXXIII). Com este procedimento foi 
possível identificar também unidades de capacidade de uso consideradas 
como exceção ao uso preferencial, discriminadas na Tabela 5. LXXXIV 

As áreas das classes e subclasses de capacidade de uso, a nível micror
regional e estadual, constam da Tabela 5. LXXXV. 

Definida a capacidade potencial, a relação entre o requerimento atual 
e o requerimento potencial oferece o coeficiente de uso, indicador da si
tuação de utilização atual do espaço agrário. 

O coeficiente de saturação, obtido da relação entre a oferta atual e o 
requerimento potencial, tem o objetivo de detectar se ainda há capacida: 
de de absorver a mão-de-obra adicional, além da eventualmente exceden
te dentro das condições de oferta e requerimento atuais. Quando o coefi
ciente de uso estiver abaixo de 1,000, há possibilidade de se introduzir mo' 
dificaçõe11 estruturais que permitam a absorção da mão-de-obra exceden
te através da diversificação de culturas ou intensificação da pecuária, de 
acordo com a especificidade de cada área de análise. 

Estes coeficientes de síntese, bem como outros elementos analisados 
de forma integrada, são colocados à disposição do planejado r para a for
mação da estratégia e para a seleção das prioridades. 

5.2.3.2 - Conservação da natureza 

A preservação ambiental também foi levada em consideração. O levanta
mento das unidades de conservação da natureza pertencentes a órgãos pú
blicos possibilitou separar estas áreas (Tab. 5. LXXXVI). Além disso, na Classe 
Silvater excluíram-se áreas onde as declividades se mostrassem muito ín
gremes, impedindo stJa utilização econômica com prejuízos ao meio am-
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biente. Da mesma forma, a Subclasse Silvater-por-solo foi reservada to· 
talmente à preservação por imposição legal (dunas). Assim, além destas 
áreas de conservação decretadas, procurou-se excluir, conforme o caso, 
parte ponderável da Classe Silvater para preservação, principalmente em 
áreas florestais. O conceito de preservação, entretanto, pode comportar 
o uso econômico das matas naturais, desde que haja, concomitantemen
te, a renovação com espécies nobres nativas. 

Em microrregiões sem áreas na Classe Silvater, procurou-se separar al
gumas áreas para preservação nas Classes Agroster e Mesater. Porém, de
terminadas microrregiões com capacidade de uso superior aparecem com 
potencial econômico a nível de 100%, sendo que nestas áreas não se ex
cluíram os20% de preservação que cada estabelecimento deve manter por 
lei. Nestes casos, por este fato, o requerimento potencial de mão-de-obra 
apresenta-se maior e em estudos de detalhe deve-se, obrigatoriamente, in
cluir áreas de conservação da natureza. 

5.2.3.3- Coeficientes das relações uso atual-uso potencial 1975 

A Tabela 5.LXXXVII e a Figura 5.26 mostram as situaçÕes decorrentes do 
uso atual, o coeficiente de excesso se apresenta para todas as microrregiões 
com excedente, isto é, oferta superior ao requerimento de mão-de-obra, 
e, em níveis extremamente variáveis, resultantes de cada estruturação agrária 
microrregional. 

O requerimento atual superior ao requerimento potencial, expresso no 
coeficiente de uso, constitui uma situação menos comum, principalmen
te em um país de dimensão continental como o Brasil. Neste posiciona
mento encontrou-se apenas um caso, a Microrregião Homogênea 329 -
Alto Jacu i (RS) que, sem dúvida, possui características particulares que 
explicam sua situação de sobreuso e que adiante serão analisadas. 



TABELA 5.XLVIII 
Pessoal ocupado no setor primário e suas categorias - 1975 

Total (14 anos e mais) Trabalho familiar (1 I Trabalho assalariado 121 Parceiros Outra condição 

Microrregiões Total geral Absoluto Relativo Total 14 anos e mais 
Permanente Temporério Total 14 anos e mais Total 14 anos e mais 

homogêneas (a) lbl lb/al !ai lbl Total 14 anos e mais Total 14 anos e mais la! lbl (ai (b) 
(ai lbl la! (b) 

Rio Grande do Sul(parciall 1.366.309 1.097.521 79,1 87,7 85,2 5,9 7,1 5,2 6,5 0,8 0,8 0,4 0.4 
308 33.164 29.892 90,1 77,3 75,3 14,5 15.7 6,5 7,2 1,4 1,5 0,3 0,3 
309 73.564 61.914 64,2 95,5 94,8 2,0 2,3 1,5 1.7 0.7 0,8 0,3 0,4 
310 52.105 40.865 78,4 92,1 90,1 2,8 3,6 4,7 5,9 0,2 0,2 0,2 0,2 
311 72.535 59.549 82,1 95,3 94.4 2,6 3,0 1,3 1,6 0,5 0,6 0,3 0.4 
312 83.549 58.950 70,6 97,3 96.4 0,8 1,0 1.7 2,3 0,1 0,2 0,1 0,1 
313 88.610 67.162 75,8 96,6 96,0 1,0 1,2 1,1 1.4 0,9 1,0 0.4 0,4 
314 133.638 96.307 72,1 92,7 90,8 1,2 1,6 4,0 5,4 1,8 1,9 0,3 0,3 
315 79.243 61.935 78,2 96,1 83,2 6,0 7,5 5,7 7,0 1,5 1,6 0,7 0.7 
.316 53.929 42.836 79,4 88,9 86.4 3,6 4,3 6,2 7,7 0,7 0,8 0,6 0,8 
317 137.547 107.965 78,5 89,3 86,8 3,6 4.4 6,1 7,6 0,8 1,0 0,2 0,2 
318 23.553 20.369 86,5 84,0 82,0 8,0 9,1 5,7 6,5 1,6 1,6 0.7 0,8 
319 23.262 20.173 86,7 56,6 52,8 23,7 24,6 18,7 21,6 0,3 0,3 0,7 0.7 
320 57.852 47.877 82,8 79,8 76,3 7,7 8,9 10,9 13,1 1,0 1,1 0,6 0,6 
321 96.839 83.743 86,5 60,2 55,6 24,6 27,0 13,9 16,1 0.4 0,5 0,9 0,8 
322 61.523 50.831 82,6 82.7 79,5 10,3 12,1 6,1 7.4 0.4 0,5 0,5 0,5 
323194 .. ) 77.006 60.562 78,6 88,5 86,0 5,1 6,1 5,5 7,0 0,5 0,7 0.4 0,2 
324 115•) 24.751 18.327 74,0 94,7 93,2 1,0 1,2 3,8 5,0 0,4 0,5 0,1 0,1 
326 127"1 39.988 29.248 73,1 95,4 94,1 1.7 2,2 2.4 3,2 0,3 0,3 0,2 0,2 
327 195 .. 1 38.474 29.979 77.9 92,3 90,6 4,1 4,9 2,6 3,4 0.7 0,8 0,3 0,3 
328 160•) 32.595 25.229 77,4 89.7 87,3 6,6 8,2 3,1 3,9 0,4 0.4 0,2 0,2 
329 17.986 13.761 76,5 89,2 86,9 6,1 7,1 4,1 5,3 0.4 0,5 0,2 0,2 
330 39.891 31.623 79,3 92,6 91.4 3,4 3,6 3,6 4,6 0,3 0,3 o.~ 0,1 
331 195 .. 1 46.715 38.424 82,3 84,9 82,7 9.4 10.7 4,2 5,0 0,2 0,2 1,3 1,4 

Santa Catarina {parcial) 162.343 115.529 71,2 92,0 89,8 2,2 2,7 4,7 6,2 0,8 1,0 0,3 0,3 
299 18.659 12.903 69,2 96,7 95,5 0.7 1,0 2,3 3,1 0,2 0,3 0,1 0,1 
300 198 .. ) 61.995 43.684 70,5 94,9 93,6 1,2 1,6 3,1 3,9 0,6 0,7 0,2 0,2 
301 33.127 23.739 71,7 91,9 89,5 1,3 1,6 5,9 7,9 0,8 0,9 O, 1 O, 1 
302 31.743 22.273 70,2 90,5 87,5 1,0 1,2 6,8 9,2 1,0 1,2 0.7 1,0 
303 (51'1 16.819 12.930 76,9 78,7 76,3 11,7 12,2 6,9 8,8 2.2 2,2 0,5 0,5 

Total das Folhas 1.550.652 1.213.050 78,2 88,2 85,6 5,5 6,7 5,1 6,5 0,8 0,8 0,4 0.4 

* Microrregiões parcialmente contidas nas Folhas em estudo e percentual de avaliação. 
** Percentual da microrregião contido nas Folhas em estudo, porém com dados a nível de 100%. 
( 1) Inclui membros não remunerados da família que ajudaram efetivamente nos trabalhos agropecuários. 
(2) Inclui também membros da família do responsável que trabalharam mediante remuneração em dinheiro. 
Fonte: Fundação IBGE. Censos Agropecuários Rio Grande do Sul e Santa Catarina, 1975. 

O terceiro coeficiente - de saturacão - relaciona a oferta atual de mão
de-obra ao requerimento potencial. Ápresenta extrema variabilidade, pre
dominando a situação não saturada (0,211 a 0,956). As microrregiões sa
turadas constituem um alerta ao planejador e compreendem aquelas de es
trutura agrária colonial e densidade rurais de médias a elevadas, com rele
vo favorável à mecanização e integradas efetivamente a uma tecnologia 
substitutiva de mão-de-obra. Desta forma, a estrutura de uso atual com 
predomínio das culturas mecanizadas e a utilização pecuária de caráter ex
tensivo pouco exigentes da mão-de-obra resultam em baixos índices tec
nológicos da estrutura atual e potencial (Tabs. 5. LXXX e 5. LXXXI) e reque
rimentos de mão-de-obra também mais reduzidos, acarretando elevados 
coeficientes de excesso e, conseqüentemente, de saturação. A diversifi
cação agrária e a intensificação do uso constituem-se nas únicas formas 
de reverter a saturação sem comprometer o meio ambiente. 

O coeficiente de excesso dividido em quartis apresenta as seguintes si
tuações estruturais: 

Al 1,004a 1,313- A situação melhor posicionada e amplo espaço poten
cial. Encerra três agrupamentos bastante diferenciados de microrregiões: 

I. Microrregiões 319 e 321 (RS) - Baixas densidades rurais (2 habs. ru
rais/km2). alto índice de mecanização, culturas de soja, trigo e arroz irri
gado em áreas pecuaristas tradicionais (bovinocultura de corte e 
ovinocultura); 
li. Microrregiões314 (RS) e302 (SCI- Altas densidades rurais (20e24habs. 
rurais/km2). culturas exigentes de mão-de-obra (fumo), diversificação 
agrária com baixo índice de mecanização; e 
111. Microrregiões 317 e 318 (RS) - Baixas a médias densidades rurais (5 
e 12 habs. rurais/km2), diversificação agrícola e culturas exigentes de mão
de-obra (cebola). coexistindo com áreas de pecuária extensiva. 

B) 1.424 a 1.711 - Situação ainda sob controle, salvo caso especial com 
saturação. Comporta três agrupamentos: 

I. Microrregiões 308, 312 e 315 (RS) - Baixas a médias densidades rurais 
(8 a 19 habs. rurais/ km2), diversificação agrária, subuso através da pecuária 
extensiva e, portanto, amplo espaço potencial; 
11. Microrregiões 311,313 (RS) e 300 (SC) -Altas densidades rurais (20 a 
29 habs. rurais/km2). áreas de diversificação agrária e culturas exigentes 
de mão-de-obra (fumo, uva). Espaço potencial variando de amplo a restri
to e estruturação fundiária com tendência à minifundizacão; e 
111. Microrregião 301 (SC) - Alta densidade rural (24 habs.' rurais/km2), di
versificação agrária e cultura exigente de mão-de-obra (fumo). Baixo índi
ce de mecanização, porém sem espaço potencial, principalmente em fun
ção da precariedade dos solos e da estrutura funuiária, com predomínio do 
minifúndio. Área saturada, situação de repulsão agrária. 

C) 1,837 a 2,221 - Situação de elevado coeficiente de excesso, porém, sem 
saturação. Subutilização acentuada, apresentando modificações estruturais 
tendendo à mecanização agrícola e amplo espaço potencial. O excedente 
é reversível desde que haja diversificação agrária e uso adequado. Consti
tuem exceções as Microrregiões 309 e 310. Apresentam três agrupamentos: 

I. Microrregiões320, 322,331 (RS) e 303 (SC) - Baixas densidades rurais 
(3 a 4 habs. rurais/km2), estrutura fundiária concentrada, predomínio da 
pecuária extensiva e crescente ampliação da agricultura mecanizada (soja 
e trigo) e, via de regra, incremento acentuado da força de trabalho no pe
ríodo 1970-1975; 
11. Microrregiões 316 e 330 (RS) - Médias densidades rurais (9 a 13 habs. 
rurais/km2), estrutura fundiária concentrada, porém com significativa par
cela de propriedades com menos de 10 ha. Predomínio das pastagens na-
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TABELA 5.XUX 
Produção, receita e despesa da produção agrária Renda líquida por pessoal ocupado - Percentagem da produção consumida no estabelecimento, dos investimentos e financiamentos Renda máxima do sistema - 1975 

Total da produção Investimentos 
Microrregiões agrária 
homogêneas 11.000 cruzeiros) 11.000 cruzeiros) % 

181 

Rio Grande do Sul 
308 590.630 145.669 24,7 
309 565.722 91.378 16,2 
310 370.546 69.876 18,9 
311 663.147 95.575 14,4 
312 553.450 87.282 15,8 
313 681.102 99.401 14,6 
314 949.094 157.238 16,6 
315 886.n2 204.489 23,1 
316 580.988 125.409 21,6 
317 1.199.138 222.969 18,6 
318 357.905 71.504 20,0 
319 856.899 131.962 15,4 
320 618.435 153.233 24,8 
321 3.151.244 655.060 20,8 
322 1.424.593 364.244 25,6 
323194 .. 1 1.308.242 325.676 24,9 
324 115'1 220.780 62.284 28.2 
326 (27"1 359.356 89.954 24.4 
327 195'') 736.556 211.067 28.7 
328 (60'1 685.768 159.417 23,9 
329 411.942 129.161 31.4 
330 378.131 88.337 23,4 
331(95"1 546.706 129.387 23,6 

Santa Catarina 
299 33.889 7.182 21,2 
300(98 .. ! 340.909 51.980 15,2 
301 179.035 34.145 19,1 
302 203.145 34.294 16,9 
303151') 120.033 66.736 55,6 

* Microrregiões parciafmente contidas nas Folhas em estudo e percentual de avaliação. 
*" Percentual da microrregião contido nas Folhas em estudo, porém com dados a nível de 100%. 
(1) Relação entre a renda líquida e o requerimento atual de mão-de·obra ITab. S. LXXX). 
Fonte: Fundação IBGE. Censos Agropecuários Rio Grande do Sul e Santa Catarina, 1975. 

turais, ampliação da agricultura mecanizada, porém com diversificação agrí
cola ainda presente e também com ampliação da força de trabalho no pe
ríodo 1970-1975; e 
111. Microrregiões 309 e 310 (RSl - Médias a altas densidades rurais (14 e 
22 habs. rurais/km2l, predomínio acentuado das propriedades com até 100 
ha. Situação de sub utilização, porém com coeficientes de saturação pró
ximos a 1,000. Àreas sujeitas a planejamento prioritário. 

Dl 2,551 a 5,323 - Situações extremas de excesso e saturação, embora 
com subuso, salvo os casos especiais: sem saturação (MH-326) e com so
breuso (MH-3291, decorrentes do predomínio absoluto da mecanização em 
áreas coloniais. Caso ímpar de excesso, saturação e subuso com tecnolo
gia rudimentar encontra-se na Microrregião 299 (SCI. Constatam-se qua
tro agrupamentos: 

I. Microrregiões323, 324,327 e328 (AS)- Médias e altas densidades ru
rais 19 a 25 habs. rurais/km2l. Estrutura fundiária medianamente equilibrada 
com mais de 50% dos estabelecimentos com até 20 ha, e mais de 80% com 
até 50 ha. Relevo favorável à mecanização, com predomínio absoluto de 
soja e trigo. Possuem razoável espaço potencial para lavouras temporárias 
que, se utilizado conforme a tendência atual à mecanização, implicaria em 
menos mão-de-obra que a oferta atual; 
11. Microrregião 326 (RS) - Média densidade rural (13 habs. rurais/km2); 
86% dos estabelecimentos com até 50 ha; apresenta-se sem saturação em 
função da 'área potencial elevada para culturas permanentes e, por conse
guinte, alta demanda de mão-de-obra; 
111. Microrregião 329 (RSJ - Média densidade rural (14 habs. rurais/km2l. 
Estrutura fundiária marcada pela média propriedade (52% dos estabeleci
mentos entre 20 e 100 ha); 80% do espaço atual com agricultura e predo
mínio absoluto da mecanização, com o mais baixo índice tecnológico para 
culturas temporárias (1,6 homem/ano/krtrl. Situaçlio de sobreuso irrever
sível em razão da estruturação vinculada à agricultura comerciaL O ponto 
favorável traduz-se na elevada renda agrária; e 
IV. Microrregião 299 (SCl - Altíssima densidade rural (36 habs. ru
rais/km2l; caracterização de minifúndio, com 75,5% dos estabelecimen
tos com até 10 ha. Capacidade potencial sem perspectivas de absorver o 
excedente. Estrutura agrícola rudimentar com grande exigência de mão-
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Financiamentos 
Despesas 

Receita da venda da 

(1.000 cruzeiros) 
produção agrária 

(1.000 cruzeiros! % (b) {1.000 cn.t'Z.e\ros\ 
(c) 

126.157 21,4 334.603 507.102 
66.514 11,8 179.743 388.867 
73.415 18,8 130.540 302.521 
83.500 12,6 278.304 532.ns 
59.541 10,8 172.733 321.962 
84.120 12.4 223.614 432.721 

162.554 13,3 310.085 651.653 
305.273 34,4 484.993 768.271 
124.453 21,4 208.242 482.n4 
325.235 27,1 560.323 1.044-182 

80.913 22,6 165.683 337.899 
298.192 34.7 467.518 824.167 
171.842 27,8 276.863 530.385 

1.097.423 34,8 1.724.344 2.949.756 
700.259 49,2 967.128 1.278.423 
611.971 46,8 834.493 1.131.501 
57.212 25,9 78.146 152.152 

151.853 41,1 172.512 301.611 
343.706 46,7 469.359 623.431 
296.598 44,5 416.487 598.946 
178.445 43,3 241.365 369.096 
124.942 33,0 190.628 319.842 
134.444 24,5 214.790 429.380 

6.809 20,1 12.685 31.929 
84.790 19,0 113.484 255.484 
38.024 21,2 75.731 184.185 
34.792 17,1 87.474 172.237 
45.185 37,6 56.673 104.181 

de-obra e com subutilização ainda presente, implicando em baixo coeficiente 
de uso que, por sua vez, apresenta saturação controlável. A renda agrária 
baixlssima, entretanto, constitui um desestímulo. 

A Figura 5.27 mostra a configuração das situações apresentadas no es
paço de análise. Estas situações serão avaliadas com mais propriedade ao 
nível microrregional. 

5.2.4- ANÀLISE DAS RELAÇÕES USO ATUAL-USO POTENCIAL 

5.2.4.1 - Análise das microrregiões de parte do Estado do Rio Grande do Sul 

Refere-se às terras situadas ao sul do paralelo 28° S abrangendo 89,4% da 
superfície estadual. 

De posse das informações apresentadas nas tabelas e de seus resulta
dos os coeficientes de uso, excesso e saturação -, impõe-se a necessi
dade da análise destes elementos e a explicação das causas. O nível mi
croml'gional se apresenta como o mais favorável, permitindo a explicação 
de situações específicas decorrentes de fatores de ordem física e/ou estru
tural. Da análise das partes ter-se-á elementos para a síntese das relações 
homem- terra. 

5.2.4.1.1 - Microrregião Homogênea 308 - Porto Alegre 

Pelo fato de envolver a região metropolitana da capital do Estado do Rio 
Grande do Sul, esta microrregião possui, no setor agropecuário, carácte
rísticas peculiares de fornecedor alimentar à grande área urbana, especial
mente de hortícolas, leite e derivados e produtos da avicultura (Tabs. 5.XLVI 
e5.LXIX). 

Com relação às condicionantes inerentes ao clima, a microrregião 
apresenta-se com grau de restrição 100 que compreende as melhores con
dições para as atividades agropecuárias. A análise dos cartogramas climá
ticos (vide 5.3 - Climatologia) mostra que a área também é favorecida por 
condições térmicas representadas por invernos menos rigorosos e, do ponto 
de vista hídrico, não apresenta excedentes e deficiências acentuadas que 
possam causar impedimentos sensíveis à maioria· das culturas regionais. 



Renda liquida 
Renda líquida 

Subsistência% Pessoal ocupado anual por pes- Posição Renda máxima Posição 
(1.000 cruzeiros) la-c) x 100 

la-bl 
I+ de 14 anos) soa ocupada comparativa (cruzeiros) comparativa 

a 

14,1 256.027 29.892 
31,3 385.979 61.914 
18.4 240.008 40.865 
19,7 384.843 59.549 
41,8 380.717 58.050 
36,5 457.468 67.162 
31,3 639.009 96.307 
13.4 421.779 61.935 
16,9 372,756 42.836 
12,9 638.815 107.965 
5,6 192.222 20.389 
4,0 401.381 20.173 

14,2 341.572 47.877 
6.4 1.426.900 83.743 
3,2 457.465 50.831 

13,5 473.749 60.562 
31,1 142.634 18.327 
18,3 196.846 29.246 
15,4 267.199 29.979 
10,0 249.279 25.229 
10,4 170.577 13.761 
15.4 187.503 31.623 
21.7 333.916 38.424 

5,8 21.204 12.903 
25,1 227.425 43.684 
8,3 103.304 23.739 

15,2 115.671 22.273 
13,2 63.360 12.930 

Predominam as declividades inferiores a 15% (graus de restrição 010 a 
020), favoráveis às culturas temporárias mecanizáveis. Seguem-se parce
las ponderáveis nos graus de restrição 030 e 040 (declividades entre 15 e 
40%) que, neste caso, tiveram uso preferencial voltado às culturas perma
nentes (fruticultura em particular). Sob o clima do grau 100 e com solos 
nos graus 002, 003 (neste último podendo ocorrer áreas com cascalhos 003 *) 
a interação dos três fatores indica capacidade de uso para a agricultura em 
80,8% da superfície microrregional. O restante viabiliza-se para a pecuá
ria, principalmente com a utilização de pastagens plantadas. 

A Classe Agriter ocupa 72,3% do espaço· agrário da Microrregião 308, 
sendo 69,6% na Subclasse Agriter-por-solo, o que lhe confere a caracteri
zação potencial para lavouras temporárias. Significativa área de 1.752 km2 

(25,9%) enquadra-se na Unidade de Capacidade de Uso 113db e consti
tuída pelo Planossolo eutrófico- Pl..e2 (vide 3- Pedologia). Esta unidade 
de capacidade é responsável pela expressão da agricultura de arroz irriga
do, que se constitui na principal cultura microrregional com 19.823 ha co
lhidos no ano de 1975 (Tab~ 5.LIV) e com bom rendimento/ha (Tab. 5.LV). 
As Unidades de Capacidade 123eb (PVa9), 123° eb IPEa6), 123° cb (PVd1/2) 
e 123bt I PVa3), constituídas basicamente por solos Podzólicos álicos, re
querem maiores insumos para propiciar boas colheitas. 

A Classe Mesater possui 26,7% da superfície microrregional, sobretu
do através da Subclasse Mesater-por-relevo, cujo uso potencial é indicado 
para culturas permanentes, juntamente às Subclasses Agriter-por-relevo 
e Agriter-por-relevo/solo. A Subclasse Mesater-por-solo se propõe utiliza
ção com pecuária, optando-se, neste caso, por pastagens plantadas nas 
Unidades 134°pt (Rd9) e 114de IPS4) (vide3- Pedologia e Tab. 5.XXXIII). 
Levando-se em consideração a proximidade do mercado consumidor, es
tes solos merecem utilização mais adequada que a atualmente efetuada com 
pastag'3ns nativas de baixo suporte. 

As demais classes existentes - Lavoter e Agroster - possuem áreas 
extremamente reduzidas. 

O coeficiente de uso (0,204) denota acentuada subutilização, incom
patível à posição geográfica da microrregião, à capacidade potencial de seus 
solos e, conseqüentemente, ao alto preço da terra. Com um potencial de 
4.778 km2 para culturas temporárias apenas utiliza 651 km2, ocorrendo o 
mesmo, e de forma ainda mais acentuada, para as culturas permanentes, 

(cruzeiros) 111 

8.565,00 10 12.809,00 13 
6.234,11 20 12.610,81 14 
5.873,19 23 11.975,85 17 
6.462,62 19 11.006,52 20 
6.558.43 18 12.028,08 16 
6.811,70 14 11.653,67 18 
6.635,12 17 7.106,42 26 
6.810,02 15 9.694,51 22 
8.701,93 8 15.984,39 11 
5.916,87 22 7.770,15 24 
9.436,98 5 ·11.593,61 19 

19.896,94 1 22.875,93 5 
7.134,36 13 13.299,54 12 

17.039,03 2 21.153,99 6 
8.999,72 6 19.997,11 7 
7.822,54 11 24.733,68 4 
7.782,72 12 19.851,64 8 
6.730,23 16 17.028,20 10 
8.912,87 7 29.985,30 2 
9.880,65 4 27.684,59 3 

12.395,68 3 65.987,23 1 
5.929,32 21 12.337,35 15 
8.690,29 9 17.130,93 9 

1.643,33 28 7.406,22 25 
5.206,13 24 8.45(78 23 
4.351;65 27 6.869,99 27 
5.193,32 25 5.301,87 28 
4.900,23 26 9.913,94 21 

com 63 km2 de área de utiiização para um potencial de 699 km2. Desta for
ma, áreas agrícolas são utilizadas basicamente como pastos naturais, em
bora estas sejam quase que totalmente caracterizadas pelo grau de restri
ção 003, denotando solos de razoável fertilidade e boa capacidade física 
IEst. 5.VII B). 

A subutilização se acrescenta um excedente na oferta de mão-de-obra 
(1,495) em relação ao seu requerimento. Entretanto, por se tratar de área 
com elevado grau de urbanização, a população rural pode estar, ao mes
mo tempo, exercendo funções urbanas. A evolução da urbanização tem, 
em tese, condições de ampliar as atividades rurais intensivas para acom
panhar a demanda do mercado e atenuar estes excedentes de mão-de-obra, 
assim como o baixo coeficiente de saturação (0,305) significa q~e há con
dições de absorver o triplo da oferta atual. 

A Tabela 5. LXXX mostra que a microrregião possui grande importân
cia na silvicultura, em razão do mercado representado por fábricas de pa
pel e celulose da área. No entanto, para o uso potencial, a silvicultura bem 
como áreas de conservação não são propostas pela inexistência da Sub
classe Silvater-por-relevo, metodologicamente a única compatível a estas 
atividades (Tab. 5. LXXXI). Assim a opção pela implantação florestal, des
de que em áreas de relevo com declividades mais acentuadas, não se cons
titui em subutilização se levarmos em conta a demanda segura do merca
do. As Unidades 143bt (PVa11) e 143°bp ( PVd10). recomendadas para cul
turas permanentes, podem, eventualmente, comportar a silvicultura. 

Como nesta microrregião, a nível potencial, não se mapeou nenhuma 
área para preservação, exceto as áreas já decretadas (Tab. 5. LXXXVI), torna
se conveniente, através da silvicultura, respeitar-se o Código Florestal 
mantendo-se o mínimo de 20% de cada estabelecimento com matas plan
tadas e, na época do corte, ter-se outra firea já implantada para a substituição. 

Em razão da baixa lotação apresentada pela pecuária, quer em pastos 
plantados ou naturais, gerando índices tecnológicos respectivamente de 
4,1 e 1,1 homens/ano/km2, a utilização de parte de suas áreas potenciais 
com silvicultura aumentaria o requerimento potencial de mão-de-obra, pois 
esta atividade exige, em estrutura empresarial, 8,5 homens/ano/km2 .• Em 
contrapartida, utilizando, com silvicultura, áreas potenciais para culturas 
permanentes (20,2 homens/ano/km2). ter-se-á uma redução considerável 
deste requerimento. 
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TABELA S. L 
Especificações técnicas das culturas temporárias no Rio Grande do Sul segundo a tecnologia atual - Coeficientes técnicos (dia/homem/ha) 

Perfil Abrangência e utilizaçilo para Santa Catarina Preparo Tratos 
Cultura tecnológico m Tração (microrregiões} do solo Plantio 

culturais 
Colheita 

Alho 002 Animal Todas 9,3 35,0 16,0 28,0 

003-004 Animal 314-316-322 !RSI 299-301·302(SCI 10,2 0,6 9,5 11,9 
005 Animal Não utilizado 10,2 0,6 6,7 11,9 

Arroz irrigado 006 Mecânica 308-310·315-317 a 321 3,3 0,4 8,1 11,8 
007 Mecânica Não utilizado 3,1 0,4 6.1 0,5 
008 Mecânica 321 (média 004/006/008) 5,2 0,8 7,2 16.4 

Arroz sequeiro {2} Composto !003-004) Animal 309·311 a 313-323-324-326 a 331 iRSi-300 !SCI 9,2 0,6 5,2 11.9 

Batata-inglesa !31 
011 Animal 308-310-315 a 317-319-320-322-324-326 a 328-330 !RSI 300 ISCI 5,8 11,5 21.2 36,8 
012 Animal 309-311-312 a 314-331 (RSI-303 (SCI 5,0 10,8 7,5 22,0 

Cebola 015 Animal Todas 16,6 41.8 85,3 92,5 

016 Animal 310-315-316-318·322 a 330 !RSI299 a 302 !SCI 4,5 1,0 4,1 2,5 
Feijão 017 Animal 309-311 a 314-331 <RSI-303 !SCl 5,8 1,0 4,1 2,5 

018 Animal 308-317-319-320·321 (média 016/018) 5,0 1,0 4,1 2,5 

Fumo 019 Animal Todas 8,9 19,0 43,4 156,8 

022 Animal 322 (média 022/0241 324-326 a 329-330 4,5 5,4 12,8 8,0 
Mandioca ( 1 ano) 023 Animal 308-309-311 a 314 5,8 5,4 12,8 8,0 

024 Animal 310-315 a 318-320-321-323-331 !R SI 289-300-301-302 fSCI 5,0 5,4 12,8 8,0 

025 Animal 316-321 (média 025/0271·322 a 324-326-327-328 a 330 4,5 0,8 8,3 15,7 
Milho 028 Animal 308-309-311 a 314-317-319-331 !RSl-303 (SC) 5,8 1,0 8.3 15,7 

027 Animal 310-315-318·320 IRSl-299 a 302 ISCI 5,0 0,8 8,3 15,7 

029-030 Animal 322 a 324-328-328-330 (utilizado para a consorciação) 4,5 0,4 4,1 7,0 
031 Animal 309-311-313 5,8 0,4 7,3 7,0 
032 Animal 300!SC! 5,0 0,4 4,1 7,0 
033-034 Mecânica 324·326 a 330-331 !RS) 303 !SCI 0,7 0,3 0,5 0,2 

Soja 035-038 Mecânica 308-310-312·314-315-317. 320 0,7 0,3 0,5 0,2 
036 Mecânica 321 (média 036/039/0401 322 !média 034/036) 0,7 0,3 0,5 0,2 
037 Mecânica 316-323 0,8 0,3 0,5 0,2 
039 Med:inica 321 0,6 0,3 0,5 0,2 
040 Mecânica 321 0,6 0,3 0,5 0,2 

041 Animal Não utilizado 4,5 1,8 0,6 9,8 
042 Animal Não utilizado 4,5 1,8 0,6 9,8 
043 Animal 309-311-312-313 5,8 1,8 0,6 9,8 
044 Animal 316 5,0 1,8 0,6 9,8 
045 Animal 300 ISCI 5,0 1,8 0,6 9,8 

Trigo 046 Animal Não utilizado 5,0 0,8 - 9,8 
047-049 Mecânica 322 (média 049/0541-324-327 (média 048/0491-300 !SCI 0,6 0,3 0,4 0,2 
048·054 Mecânica 321 (média 054/0551-326-328 !média 048/0491·329 0,4 0,3 0,4 0,2 
050-055 Mecânica 308-314-315-317-319-320 0,6 0,3 0,4 0,2 
051-053 Mecânica 331 0,7 0,3 0,4 0,2 
052 Mecânica 323 0,7 0,3 0,4 0,2 

Consorciação {4) 
023 x026 An~mat 308-309-313-314 5,8 6,2 12,8 23,7 

Mandioca x milho 
024 X 027 Animal 310-315 IR SI 300 !SCI 5,0 6,2 12,8 23,7 
022 x025 Animal 324-327 4,5 6,2 12,8 23,7 
022/024 X 025 Animal 322 4,8 6,2 12,8 23,7 

Mandioca x feijão 023x018 Animal 308 5,8 6,4 12,8 10,5 
024 X 016 Animal 301 !SCI 5,0 6,4 12,8 10,5 

026 X 017 Animal 309-310-311 a314-331 !RSI·303{SCI 5,8 2,0 8,3 18,2 
027 X 016 Animal 315 5,0 1,8 8,3 18,2 

Milho x feijão 027 x018 Animal 317-319-320 5,0 1,8 8,3 18,2 
025/027 X 016/018 Animal 321 4,8 1,8 8,3 18,2 
025x016 Animal 330 4,5 1,8 8,3 18,2 

026 X 031 Animal 309-311 a 314 5,8 1,4 8,3 22,7 
025x032 Animal 316-328 5,0 1,2 12,4 22,7 
025/027 X 032 Animal 321 5,0 1,2 8,3 22,7 

Milho x soja 025 X 030/032 Animal 322 4,8 1,2 8,3 22,7 
025x 029 Animal 324 4,5 1,2 8,3 22,7 
025 X 030 Animal 326 a 330 4,5 1,2 8,3 22,7 
026x030 Animal 331 5,8 1,4 8,3 22,7 

( 1 i Número original da fonte consultada. 
{2) Composto pela DUPOT /Projeto RADAMBRASIL, excluídas demandas com irrigaçao e acrescidos tratos culturais. Caso da MH~JOO, média entre sequeiro e irrigado. 
131 Para batata-doce, utilizado o perfil tecnológico 012. 
(41 Composto pela DUPOT/Projeto RADAMBRASIL com base nos dados de cultivo simples de cada microrregião. 
Fonte básica: Rio Grande do Sul. Programa de Investimentos Integrados para o Setor Agropecuário, 1975. 
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Transporte 
e/ou 

manutenção 

8,1 

1,3 
1,3 
1,9 
1,7 
0,7 

1,3' 

2,5 
1,0 

8,1 

0,5 
0,5 
0,5 

20,6 

3,4 
3,4 
3.4 

1,0 
1,0 
1,0 

0,3 
0,3 
0,3 
0,4 
0,4 
0,4 
0,4 
0,4 
0,4 

0,4 
0,5 
0,5 
0,3 
0,9 
1,0 
0,4 
0,4 
0,4 
0,4 
0,4 

3,4 
3,4 
3,4 
3,4 

3,4 
3,4 

1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 

1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 

To tal - coefi-
ciente técnico 

(d/Hihal 

89,3 

33,5 
30,7 
25,5 
11,8 
30.3 

28,2 

77,8 
46,3 

244,3 

12,6 
13,9 
13,1 

246,7 

34,1 
35,4 
34,6 

30,3 
31,8 
30,8 

16,3 
20,8 
16,8 
2,1 
2,1 
2,1 
2.2 
2,0 
2,0 

17,1 
12,2 
18,5 
17,5 
18,1 
16,6 
1,9 
1,7 
1,9 
2,0 
2,0 

51,9 
51,1 
50,6 
50,9 

38,9 
38,1 

35,3 
34,3 
34,3 
34,1 
33,8 

39,2 
42,3 
38.2 
38,0 
37,7 
37,7 
38,2 



TABELA 5.LI 
Especificações técnicas para cevada e sorgo Coeficientes técnicos (dia/homem/hal 

Preparo Tratos 
Total 

Abrangência do Utilização 
Rendimento !kg/ha) 

Cultura Tração dosofo 
Plantio culturais 

Colheita Coef. técnico 
sistema (microrregiões) (microrregiões) Atual Previsto 

(dia/H/hal 

Cevada 
Animal 6,9 1,5 3,5 8,4 20,3 Santa Catarina Não utilizado - -
Mecânica 0,9 0,1 0,2 0,2 1,4 Santa Catarina AS· 316 320 - 326 . 328 - -

Sorgo 1. Mecânica 1,2 0,1 0,3 0,1 1,7 308-315-316 321 - 322 . 323 Não utilizado 2.400 4.200 
granífero 2. Mecânica 1,5 0,1 0,3 0,1 2,0 308.315-316.321. 322-323 315- 317. 319- 320- 321 . 322 1.500 3.600 

Fontes: Soldateli, 1977. 
Sistemas de produção para sorgo granífero. 1976. 

TABELA 5.UI 
Especificações técniças utilizadas para a geração da demanda de mão-de-obra para olericotas- Sistema mecanizado (trator e microtratori - dia/homem/ha 

Etapas de trabalho 

Preparo 
Cultura Preparo Tratos 

da 
do Plantio culturais área 

solo {2) 
(1) 

Abobrinha 3,8 11,0 3,0 28,0 
Alface 3,8 14,0 91,0 29,0 
Cenoura 3,8 11,0 7,0 62,0 
Couve-flor 3,8 13,0 25,5 25,0 
Feijão (vagem) 3,8 12,0 5,0 64,0 
Pepino 3,8 12,0 5,0 79,0 
Pimentão 3,8 13,5 24,0 46,5 
Quiabo 3,8 13,5 6,0 44,0 
Repolho 3,8 13,0 25,5 22,0 
Tomate (estaqueado) 3,8 12,0 9,0 132,0 

11) Utilizaç€1o de trator; compreende destaca, conservaçao do solo, arações e gradagens. 
{2} Média entre as duas regiões consideradas na bibliografia. 
{3) Item variãvel de acordo com o rendimento lha de cada microrregião. 
14} Tabela distribuída pela Secretaria da Agricultura do Rio Grande do Sul. 

Somatório-
Colheita Coeficiente 

Classificação técnico 
Ac;ondicionamento (d/H/hal 

60,0 105,8 
80,0 217,8 

180,0 263,8 
50,0 117,3 

200,0 2B4,8 
90,0 189,8 
85,0 172,8 

120,0 187,3 
30,0 94,3 

130,0 (3) 285,8 

(5) Emprese Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural & Associação de Crédito e Assistência Rural do Parané, 1981 lp. 21). 

Rendimentos 
para efeito 

de comparação 

Rendimento lkg/ha) 

do 
sistema Rio Grande Média do 

(kg/hal do Estado do 
Sul Paraná 
141 151 

25.000 - 21.152 
25.000 14.107 

40.500 30.000 32.291 
20.000 - 18.007 
26.400 - 18.455 

60.000 31.442 
- 18.828 

27.000 - -
40,000 30.000 26.417 

50.000 37.466 

Obs.: inseridas todas as culturas existentes na bibliografia a titulo de ilustração, embora somente tenham sido utilizados sistemas para alface, cenoura, couve-flor, repolho e tomate.; 
Fonte: Associação de Crédito e Assistência Rural do Paraná, s.d. 

TABELA 5, Llll 
Especificações técnicas para as culturas semipermanentes tdia/homem/ha} - Tração animal - Coeficiente técnico gerado 

~ 
Fase de formação Fase de produção Rendimento 

Coeficiente Ano do Abrangência do médio-
Pre- Pre- Tratos 

Trans- Resul· Tratos Subtotal técnico inicio sistema de pro~ Tecnologia 
paro paro cu!tu- portes Sub· tante cultu- Colheita e .A+ B da duçilo In? da atual 
da do Plantio de total A rais '!média) resultante !dia/H/hal produçao microrregião) 

raís !t/ha/ano) 
área solo insumos 111 I média) B s 

Abacaxi 6,0 5"º 23,4 J!l,O 1,0 ~1.4 ~7 6,0 5,1 11,1 36,8 3__:0 308-309·310-314 2,0 
315-318-324-325 

Cana-de-açúcar - 8;3 8,8 23,8 1,0 41,9 14,0 12,3 27,0 39,3 53,3 z.· Todas 21,7 

111 Abacaxi: diluído pelos 2 anos da fase de formação em relação aos 2 anos da fase de produção. 
Cana-de-açúcar: 1 ano de formação para 3 anos de produção (dividido por 31. 

Obs.: horas/ homem da fonte transformadas em dias/ homem com base em 8 horas de trabalho. 
Fonte: Rio Grande do Sul. Programa de Investimentos Integrados para o Setor Agropecuário, 1975 (tecnologia atual). 
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Microrregiões 
homogêneas 

Rio Grande 
do Sul (parcial) 

308 

309 

310 

311 

312 

313 

314 

315 

316 

317 

318 

319 

320 

321 

322 

323 (84*') 

324 (15'1 

326127'1 

327 (95*'1 

328160'1 

329 

330 

331195'1 

Santa Catarina 
(parciali 

299 

300198 .. 1 

301 

Áreas colhidas (hal 
e 

coeficientes técnícos 
ld/H/hal 

Área colhida 

Área colhida 
Coeficiente técnico 

Area colhida 
Coeficiente técnico 

Área colhida 
Coeficiente técnico 

Área colhida 
Coeficiente técnico 

Área colhida 
Coeficiente técnico 

Área colhida 
Coeficiente técnico 

Área colhida 
Coeficiente técnico 

Área colhida 
Coeficiente técnico 

Área colhida 
Coeficiente técnico 

Área colhida 
Coeficiente técnico 

Area colhida 
Coeficiente técnico 

Área colhida 
Coeficiente técnico 

Area colhida 
Coeficiente técnico 

Area colhida 
Coeficiente técnico 

Área colhida 
Coeficiente técnico 

Área colhida 
Coeficiente técnico 

Área colhida 
Coeficiente técnico 

Área colhida 
Coeficiente técnico 

Area colhida 
Coeficiente técnico 

Área colhida 
Coeficiente técnico 

Area colhida 
Coeficiente técnico 

Area colhida 
Coeficiente técnico 

Área colhida 
Coeficiente técnico 

Area colhida 

Área colhida 
Coeficiente técnico 

Área colhida 
Coeficiente técnico 

Area colhida 
Coeficiente técnico 

TABELA 5.LJV 
Area colhida, coeficíentes técnicos e fndíces tecnológicos microrregionaís para as culturas temporárias - 1975 

1.963 

-

-
1.963 
36,8 

-

-

-

119 

46 
36.8 

73 
36,8 

368 (9. 1981 

293 
217,3 

38 
217,8 

37 
217,8 

-

-

14 

14 
217,8 

(1.7821 

-

-

-

(1.2351 

11861 

15161 

15.4801 

§ 
o 
.c 
;;: 

364 

136 
89,3 

11.4111 511.271 

19.823 
25,5 

3.799 
29,2 

20.390 
25,5 

1.630 
28,2 

3.633 
29,2 

2.498 
28,2 

19.507 
33,5 

51.880 
25,5 

33.687 
33,5 

167 (1.4111 65.326 
89,3 25,5 

24.511 
25,5 

74.730 
25,5 

18.451 
25.5 

153.749 
25,9 

4.668 
- 33,5 

-

61 
88,9 

-

-

2.355 
28,2 

427 
29,2 

2.871 
29,2 

935 
29,2 

2.375 
28.2 

504 
28,2 

2.868 
29,2 

656 
28,2 

(1381 29.368 

(136) 374 
33,5 

6.730 
30,9 

7.952 
33,5 

§ 
o 
"" ,~ 

-~E 
<(., 

22.954 

2.189 
1,9 

9.823 
1,9 

7.392 
1,8 

3.550 
1,8 

27.579 

1.761 
46,3 

1.977 
46.3 

841 
46,3 

845 
46,3 

1.091 
46,3 

2.575 
46,3 

3.166 
46,3 

955 
46,3 

759 
46,3 

9.1n 
46,3 

379 
46,3 

217 
46,3 

823 
46,3 

1.098 
46,3 

461 
46,3 

266 
46,3 

237 
46,3 

339 
46,3 

161 
46.3 

277 
46,3 

174 
46,3 

3.752 

3.509 
46,3 

14.312 243 

22.979 

392 
n,a 

3.174 
46,3 

216 
77,8 

2.973 
46,3 

247 
46,3 

559 
46,3 

1.672 
46,3 

278 
77,8 

931 
77,8 

9.783 
77,8 

-
92 

n,s 
385 

77,8 

575 
77,8 

-
127 
n.a 
119 

77,8 

276 
77,8 

140 
77,8 

753 
46,3 

2.156 

1.221 
77,8 

6:!:: 
"C ~ 

'"' "'<> c., 
"'"' U<a 

21.694 

1.694 
53,3 

4.603 
53,3 

5.197 
63,3 

256 
53,3 

5.018 
53,3 

2.827 
53,3 

557 
53.3 

406 
53.3 

435 
53,3 

398 
53,3 

305 
53,3 

1.147 

120 
53,3 

600 
53,3 

427 
53,3 

25.935 

988 
53,3 

4.435 
53,3 

346 
53,3 

-
6.583 

53,3 

7.337 
53,3 

1.135 
53,3 

1.731 
53,3 

-

-

2.230 
53,3 

573 
53,3 

677 
53,3 

2.054 

252 
53,3 

1.802 
53,3 

.!!! 
o 
"' " u 

15.042 

567 
244,3 

547 
244,3 

6.530 
244,3 

7.398 
244,3 

-

457 

-
196 

244,3 

261 
244,3 

302 
Area colhida 
Coeficiente técnico 33,5 - 46,3 -

935 303 ~51*) 
Área colhida 
Coeficiente técnico - 46,3 -

To tal das Folhas Area colhida 2.082 382 19.199) 364 11.547) 540.639 22.954 31.331 25.135 22.841 27.989 15.499 

~11 Area colhida- fonte n? 2, coeficiente técnico diluldo pelos anos de vida da cultura (vide Tabela S.L\111. 
(21.Área colhida gerada através da produtividade apresentada pelos sistemas de produção para olerlcolas (vide Tabela 5.LIIl. 
(3) Ârea colhiQa: fonte n~ 2. 
{4) Area colhida estimada com base no rendimento tkg/ha) obtida na fonte n!' 2 e produção da fonte n~ 1. 
(5) Utilizado o coeiíciente técnico da batata-inglesa. 
161 Utilizado o coeficiente técnico da cana-de-açúcar. 

130 

26 
263,8 

44 
263,8 

22 
263,8 

38 
263,8 

15 

15 
263,8 

145 

3.516 

1.000 
1.4 

1.097 
1,4 

-

-

467 
1,4 

952 
1,4 

-

3.516 

98 

98 
117,3 

98 

{71 Coeficiente técnico obtido dos sistemas de produção para o\erícolas (vide Tabela 5. Llt) apresentando-se variável de acordo com o rendimento (kg/hal de cada microrregião. Dífuído o item colheita, classificação 
e acondicionamento ponderadamente ao rendimento. 
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s ~ E 1l o o l'l .2 "' ,g o "' o o o'l!! "' o 
E c: "' c. ·Õ' "'"' E .g> :~ ::> "' :; " o E o .._ 1.1.- ::< a: (f) 

(f)" 
.... .... 

70.231 88.666 69.798 489.433 380 .870.581 15.391 2.261 1.258.390 

618 724 10.946 4.105 85 8.513 367 1.233 
13,1 248,7 35,4 31,8 94,3 2,1 - 248,9 1,9 

2.032 1.426 7.559 14.788 65 3.279 139 1.695 
13,9 248,7 35,4 31,8 94,3 20,8 - 184,1 18,5 

2.906 2.585 4.606 6.059 26 1.696 ... 45 
12,6 248,7 34,6 30,8 94,3 2,1 - 170,1 -

1.742 226 546 19.695 62 3.505 - 618 14.717 
13,9 248,7 35,4 31,8 94,3 20,8 - 199,6 18,5 

1.782 2.881 679 25.710 52 17.897 476 11.929 
13,9 248,7 35,4 31,8 94,3 2,1 - 206,8 18,5 

3.281 6.355 6.571 13.804 14.090 9.494 
13,9 248,7 35,4 31.8 - 20,8 - - 18.5 

11,299 44.427 10.103 35.608 ... 45.127 ... 15.877 
13,9 248,7 35.4 31,8 - 2,1 - - 1,9 

4.900 10.460 11.109 29.012 ... 60.878 594 ... 26.822 
12,6 248,7 34,6 30,8 - 2,1 2,0 - 1,9 

4.473 1.030 4.094 19.610 48.822 10.630 
12,6 248,7 34,6 30,3 - 2,2 - - 17,5 

14.543 9.325 1.099 107.407 71.470 1.398 502 18.137 
13,1 248,7 34,6 30,8 - 2,1 2,0 181,5 18,1 

282 - 65 478 142 114 
12,6 - 34,6 30,8 - 2,1 - 175,8 -
435 - ... 5.231 7.653 1.735 5.342 

13,1 - - 30,8 - 2,1 2,0 - 1,9 

9.007 813 591 49.619 ... 27.133 588 33.041 
13,1 248,7 34,6 30,8 - 2,1 2,0 - 1,9 

1.118 - 904 35.232 ... 196.552 9.626 191.343 
12,9 - 34,6 30,6 - 2,0 2,0 - 1,8 

3.254 1.453 2.031 25.207 ... 354.250 1.450 249.570 
12,6 248,7 34,4 30,3 - 2,1 2,0 - 1,8 

1.581 2.998 11.862 322.502 284.357 
12,6 - 34,6 30,3 - 2,2 - - 2.0 

288 ... 1.174 4.699 5 29.213 - 15.656 
12,6 - 34,1 30,3 94,3 2,1 - - 1,9 

1.058 139 352 31.084 93.275 27.665 
12,6 248,7 34,1 30,3 - 2,1 - - 1,7 

868 - 2.027 6.661 196.907 143.534 
12,6 - 34,1 30,3 - 2,1 - - 1,8 

871 ... 951 11.997 ... 191.445 79.530 
12,6 - 34,1 30,3 - 2,1 - - 1.8 

... - 461 4.050 ... 92.037 ... 63.608 
- - 34,1 30,3 - 2,1 - - 1,7 

3.288 6.822 762 13.939 ... 74.369 - 35.720 
12,6 248,7 34,1 30,3 - 2,1 - - 1,9 

608 ... 170 13.546 85 9.826 - 18.468 
13,9 - 34,6 31,8 94,3 2,1 - - 2,0 

7.688 27.411 23.864 26.390 32 914 - 2.373 

517 521 3.255 307 - - -
12,6 248,7 34,6 30,8 - - - -

3.904 9.619 9.972 12.819 32 397 75 
12,6 248,7 34,6 30,8 94,3 16,8 - 247,9 -

1.429 6.569 9.046 2.616 ... 235 -
12,6 248,7 34,6 30,8 - 2,1 - - .. 

1.572 10.388 1.581 8.912 .. -
12,6 248,7 34,6 30,8 - - - - -
266 314 ... 1.736 282 - 37 

13,9 248,7 - 31,8 - 2,1 - 231,9 ·-

77.919 116.077 93.652 515.623 412 1.871.495 15.391 112 1.258.390 

* Microrregiões parcialmente contidas nas Folhas em estudo e percentual de avaliação. 
**Percentual da microrregião contido nas Folhas em estudo, porém com dados a nível de 100%. 

"' o 
X X O 
o o o!tj 

"'"" .r; c: 
~]' = ro ::< E 

34.539 17.225 

2.508 
- 51,9 

1.951 3.812 
35,3 52,1 

2.271 897 
34,3 51,1 

496 
35,3 -

2.652 
35,3 -

965 1.599 
35,3 52,1 

2.199 1.251 
35,3 52,1 

1.296 2.740 
34,3 51,1 

- -

4.521 
34,3 -

: .. 
-

338 
34,3 -

6.398 ... 
34,3 ~ 

1.017 ... 
34,1 -

1.119 1.153 
33,8 50,9 

- -

2.148 
- 50,6 

-· -

1.117 
50,6 

- -

- -

5.056 
33,8 -

4.260 
35,3 -

4.780 4.005 

- -

1.292 739 
34,3 51,1 

3.268 
- 51,1 

- -

3.488 -
35,3 -

39.319 21.230 

(9.199}: cultura significante não computada em razão da inexistência de sistemas de produção alfafa e amendoim. 
(.. J: a cultura existe, mas não alcança a significância adotada. 
Fonte n? 1: Area colhida- Fundação IBGE. Censos Agropecuários Rio Grande do Sul e Santa Catarina, 1975. 

Coeficientes técnicos- vide Tabelas 5.L, 5.LI, 5.LII, 5.LIII. 
Fonte n? 2: Fundação IBGE. Produção Agrícola Municipal Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, 1975. 

Total da 

" ponderação Total Coeficiente indice 

"' áreas x da área técnico tecnoló-" X .2 coeficientes colhida ponderado gico o 'O o 
"'"' ~ l~ técnicos (h a) (d/Hihal (H/ano/km2l 
~·~ :!E.!'! ld;a/HJ 

314.131 431 

... 431 1.810.003,5 54.505 33,20 16,6 
- 38,9 

9.677 .. 2.885.016,6 64.988 44,08 22,0 
39,2 -

... 2.099.423,0 49.742 42,20 21,1 
- -

9.083 .. 1.966.741,4 57.189 34,39 17,2 
39,2 -

60.054 .. 4.578.553,3 129.377 35,38 17,7 
39,2 -

48.261 ... 5.609.470,7 121.653 46,11 23,1 
39,2 -

11.450 .. . 14.831.817,6 211.849 70,01 35,0 
39,2 -

5.862 6.009.204,3 208.498 28,82 14.4 
38,2 -

11.895 3.196.338,2 139.068 22,98 11,5 
42,3 -

... .. 11.049.324,4 321.574 34,36 17,2 
- -

.. ... 2.487.441,2 33.444 74,38 37,2 
- -

... 2.130.922,5 95.773 22,25 11,1 
- -

2.768.041,1 157.789 17,64 8,8 
- -

4.331 6.126.939,2 602.362 10,17 5,1 
38,2 -

11.217 .. 3.453.367,3 659.966 5,23 2,6 
38,0 -

57.492 4.408.517,3 685.898 6,42 3,2 
42,3 -

29.461 ... 1.570.546,8 84.169 18,56 9,3 
37,7 -

12.625 1.822.468,3 189.892 10,72 5,4 
37,7 -

14.298 1.676.640,3 368.203 4,55 2,3 
37,7 -

17.049 1.681.502,7 306.471 5,50 2,8 
37,7 -

1.794 - 521.693,0 162.454 3,21 1,6 
37,7 -

7.475 2.979.170,6 150.863 19,74 9,9 
37,7 -

2.087 - 802.242,8 50.653 15,83 7,9 
38,2 -

- 716 

- 290.522,1 5.346 54,34 27,2 
- -

3.937.719,2 52.967 74,34 37,2 
- -

- 716 2.445.309,6 32.690 75,03 37,5 
- 38,1 

... 3.423.197,9 37.008 92,49 46,2 
- -

- 316.540,4 7.073 44,75 22,4 
- -

314.131 1.147 
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TABELA 5.LV 
Rendimento e área média das culturas temporárias significantes (em cultivo não consorciado) 1975 

~ 
Rendimento Aveia 

lkg/ha) Abacaxi Alface Alfafa Alho Amendoim em Batata· Batata- Cana-de· 
Area média 11) 12) {1) !11 13) 

Arroz 
grão doce inglesa açúcar 

lha) (1) 

Rio Grande do Sul 

308 - Porto Alegre Rendimento 14.000 3.25811 I 8.199 5.977 18.025 
Área média 0,11 13,31 0,58 0,47 0,89 

309 - Colonial da Encosta Rendimento 
5.899 

1.444!51 6.280 7.591 12.762 

da Serra Geral Área média 0,36 0,24 0,46 0,62 

310 - litoral Setentrional Rendimento 3.17511) 4.495 3.986 32.086 

do Rio Grande do Sul Ârea média 17.754 5,44 0,24 0,18 1,63 

311 - Vínicultora de Caxias Rendimento 
2.779 

1.0151Si 5.922 7.384 

do Sul Area média 0,34 0,16 0,64 

312 - Colonial do Alto Rendimento 14.000 8621SI 6.478 5.166 14.422 

Taquari Área média 0,11 0,43 0,12 0,05 O, 14 

313 - Colonial da Baixo Rendimento 
6.229 1.398 !Sl 8.594 4.537 22.324 

Taquari Área média 0,26 0,20 0,08 0,49 

314 - Fumicultora de Santa Rendimento 2.552 !I) 6.595 3.846 17.187 

Cruz do Sul Área cnédia 1,32 0,21 0,12 0,39 

Ãendimento 3.086 (I) 4.978 3.341 15.337 
315 - Vale do Jacu! Área média 8,52 0,26 0,13 0,53 

Rendimento 3.194 (I) 5.016 7:172 15.155 
316 - Santa Maria Área média 8,08 0,29 0,70 0,44 

Rendimento 1.092 3.510 11) 5.117 4.641 
317 - Lagoa dos Patos Area média 

3.736 0,30 15,94 
744 

0,53 0,61 

318 - Litoral Oriental da Rendimento 14.000 3.763 (I) 5.843 

Lagoa dos Patos Área média 0,06 83,37 0,26 

Rendimento 4.555111 
375 3.546 2.728 

319 - Lagoa Mirim Area média 100,30 0,35 0,33 

Rendimento 
5.349 

3.771 111 4.261 2.935 
320 - Alto Camaquã Área média 8,05 781 

0,19 0,24 

Rendimento 
5.093 

4.031 111 4.201 
321 - Campanha Area média 53.31 0,35 

322 - T riticultora de Cruz Rendimento 2.677 (I) 
963 

4.990 7.674 

Alta Área média 2,05 0,18 0,46 

Rendimento 1.847 IS! 5.593 17.675 
323 - Colonial das Missões Área média 0,70 0,08 0,23 

324 - Colonial de Santa Rendimento 1.513151 4.890 29.858 

Rosa (15%1 Area média 0,27 0,08 0,24 

326 - Colonial de Erechim Rendimento 1.072151 5.591 5.445 

127%1 Area médía 0,67 0,09 0,07 

Rendimento 1.6421SI 6.599 4.656 2.443 
327 - Colonial de ljui Área média 3.1!4 0,34 0,09 0,07 0,19 ' 

Rendimento 1.250 ISl 6.870 4.799 
328 - Passo Fundo 160% I Area média 0,67 0,08 0,86 

329 - Colonial do Alto Rendimento 1.467 !SI 

Jacu i Area média 0,37 

Rendimento 811 !SI 5.321 1.662 
330 - Soledade Área média 0,67 0,16 0,23 

Rendimento 1.086 ISI 4.995 7.837 
331 - Campos de Vacaria Área média 0,43 0,12 0,35 

Santa Catarina 

299 - Litoral de Laguna Rendimento 8,04 1.891 li) 18.234 
Área média 0,18 3,37 0,44 

300 - CarboÇlífera 
Rendimento 14.000 1.685 11 I 11.539 7.148 21.210 
Area média 16.586 0,01 1,56 0,76 0,73 0,66 

301 - Litoral Sul Rendimento 13.082 2.319 (I) 6.708 22.363 

Catarinense Area média 4,74 0,35 1,16 

302 - Colonial do Sul Rendimento 1.699 I I l 11.646 
Catariner1se Area média 4,66 0,54 

303 - Campos de Lages Rendimento 3.767 
151%1 Area média 0,98 

{%) Àrea percentual avaliada. 
\1} Rendimento obtido da fonte n? 2, não especifica área média. 
\2) Rendimento estímado segundo o sistema de produção utilizado e área média obtida com base nesta informação, crulada à produção e ao número de informantes do Censo Agropecuário. 
(3) Rendimento obtido da fonte n? 2 cruzado à produção existente no Censo Agropecuário. Inclui o tomate para o Estado de Santa Catarina. 
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Cana Couve-
Sorgo 

forrag. Cebola 
Cenoura Cevada flor Feijão Fumo Mandioca Milho Repolho 

Soja 
em 

Tomate Trigo 
131 

121 111 
121 

121 grão 
131 

21.875 40.500 20.000 657 1.279 8.118 1284 40.000 1.265 14.204 749 
0,60 0,02 0,21 0.42 2,26 1,91 1,62 0,03 38,87 1,29 35,22 

15.780 3.744 836 1.373 8.376 1.687 40.000 1.327 10.489 732 
11,27 0,21 0,29 1,51 0,71 1,69 0,01 1,66 0,28 0,77 

40.500 651 1.451 10.909 1.532 40.000 1 610 16.644 558 
0,03 0,84 2,22 0,78 1,05 0,01 9,09 0,32 0,66 

30.000 2.963 40.500 676 1.305 7.945 1.784 40.000 1.329 16.451 621 
0,27 0,15 0,01 0,30 1,85 0,29 1,99 0,06 2,04 0,24 1.49 

716 1.222 8.415 1.811 40.000 1.102 19.218 538 
0,29 2,27 0,20 5,66 0,01 4,89 O, 15 1,56 

11.014 909 1.050 9.768 1.875 1.638 605 
1,00 0,33 1,91 0,56 2,29 2,87 1,63 

9.512 685 1.156 9.275 1.515 1.608 840 
0,86 0,59 2,21 0,62 1,99 4,54 3,52 

15.722 521 1.121 9.479 1.232 1A67 1.685 776 
0,51 0,72 2,43 1,19 2,87 23.69 17.47 24,97 

1.200 734 2.040 8.447 1.285 1.415 627 
0,98 1,76 0,68 3,01 9,86 3,65 

3.069 543 1.069 5.757 1.096 1.447 2.924 9.468 676 
0,92 0,89 2,81 0,44 4,50 5,83 10,35 1,28 2,50 

9.452 40.500 539 8.045 3.583 2.211 7.360 
1,31 0,05 0,34 0,25 0.26 20,28 0,27 

368 1.052 1.280 2.284 1.067 
0,92 2,71 65.41 19,71 62,57 

1.097 441 1.075 9.113 1.071 1.257 3.341 735 
1,21 2,62 0,18 5,64 22,93 5,60 7,05 

12.000 750 514 10.037 959 1.236 2.102 891 
1 '52 0,8 0,34 4,61 78,7 17,06 71,6 

746 982 8.912 1.403 1.419 2.222 617 
0,74 1,87 0,42 3,47 44,34 17,26 33,16 

696 12.102 1.116 1.307 740 
0,34 0,51 5,10 44,77 33,80 

9.213 701 13.767 1.041 40.000 1.229 708 
0,85 0,27 0,75 14.33 0,01 19,91 8,83 

1.149 632 1.044 10.007 1438 1.441 768 
0,67 0,30 2,52 0,34 6,02 16,69 6,60 

12.000 891 11.040 1.555 1.548 609 
0,62 0,18 0,46 2,82 31,84 26,85 

1.198 1.092 9.847 1.378 1.619 717 
0,31 0,36 4.40 46,18 28,09 

11.523 2193 2144 818 
0,34 2.35 27,71 21,84 

712 1.239 9.754 1.362 1.568 568 
0,96 1,84 0,43 2,96 19,73 13,92 

698 8.618 1.702 40.000 1.227 862 
0,48 0,32 4.72 0,05 12,04 5,17 

28.043 652 1.091 11.999 1.137 
0,27 0,31 2.51 0,96 0,33 

31.434 3.204 795 1.310 12.759 1.899 40.000 1.413 35.027 
0,38 0,47 0,73 2,72 1,36 1,70 0,01 1,54 0,20 

4.728 702 1.403 9.621 1.429 1.549 
0,97 0,95 3,25 2,76 1,59 15,67 

568 1.432 10.954 2.073 
0,71 3,31 1,10 2,30 

30.000 584 1.010 1.450 1.217 28.873 
0,05 1,03 2.78 4,07 11,74 0,26 

O) Predomínío do arroz irrigado. 
i Si Predomínio do arroz de sequeiro. 
Fonte n? 1: Fundação ISGE. Censos Agropecuários Rio Grande do Sul e Santa Catarina, 1975. 
Fonte n? 2: Fundação IBGE. Produção Agrícola Municipal Rio Grande do Sul. Santa Catarina e Paraná, 1975. 
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TABELA S. LVI 
Especificações técnicas para as culturas permanentes utilizadas (dia/homem/ha) 

Fase de formação Fase de produção 

Preparo da áreã 
Ano do Abrangência do 
início 

Culturas Preparo do solo Tratos Tratos 
Tratos culturais 

Colheita da 
Plantio culturais culturais produção 

Tratos culturais 
121 131 

Transporte 

111 
141 

Banana 36,0 22,0 22,0 34,3 3." 
Laranja 34,0 10,8 9,3 20,6 4." 
Tangerina 34,0 10,8 9,3 43,1 4." 
Pêssego 84,8 33,8 40,6 56,5 4." 
Uva (americana) 35,6 100,4 83,3 112,1 3." 

Citrus (5) 85,0 24,2 26,1 46,3 4." 

Maçã 79,3 92,6 44,5 88,9 4. o 

(1) Demanda média de mão-de-obra a ser aplicada à área estimada de pés novos plantados no ano-base. 
(2) Demanda média de mão-de-obra a ser aplicada à área estimada de pés novos plantados anteriormente ao ano-base. 
(3) Demanda média de mão-de-obra a ser aplicada à área estimada de pés em idade produtiva não colhidos (exceto para banana). 
(4) Demanda média de mão-de-obra a ser aplicada à área colhida - dados diretos do Censo Agropecuário. 
(5) Sistema não utilizado em razão da defasagem entre o rendimento atual (12.000 kg/ha) e o rendimento preconizado (57.000 kg/hal. 
Fontes: Rio Grande do Sul. Programa de Investimentos Integrados para o Setor Agropecuário, 1975 (tecnologia atual). 

Sistemas. de produção para citros, 1976 (Sistema n? 3, área média 5 ha, tecnologia rudimentar). 
Sistemas de produção para maçã, 1982 (Sistema n? 1). 

TABELA S. LVII 

sistema de 
produção 

(microrregiões) 

Todas 
Todas 
Todas 
Todas 
Todas 

308-309-311 a 
314 IR SI 
303 ISCI 

Áreas, coeficientes técnicos e índice tecnológico das culturas permanentes utilizadas - 1975 

Rio Grande do Sul (parcial) 
308 - Porto Alegre 
309 - Colonial da Encosta da Serra Geral 
310 - Litoral Setentrional do RS 
311 - Vinicultora de Caxias do Sul 
312 - Colonial do Alto Taquari 
313 - Colonial do Baixo Taquari 
314 - Fumicultora de S. Cruz do Sul 
315 - Vale do Jacui 
316 - Santa Maria 
317 - Lagoa dos Patos 
318 - Litoral Oriental da Lagoa dos Patos 
319 - Lagoa Mirim 
320 - Alto Camaquã 
321 - Campanha 
322 - Triticultora de Cruz Alta 
323 - Colonial das Missões (94**) 
324 - Colonial de Santa Rosa 115•1 
326 - Colonial de Erechim 127'1 
327 - Colonial de ljui 195 .. I 
328 - Passo Fundo (6Q• I 
329 - Colonial dO Alto Jacuí 
330 - Soledade 
331 - Campos de Vacaria 195 .. 1 

Santa Catarina (parcial) 
299 - Litoral de Laguna 
300 - Carbonifera (98 .. I 
301 - Litoral Sul Catarinense 
302 - Colonial do Sul Catarinense 
303- Campos de Lages 151•1 

To tal das Folhas 

.. Microrregião parcialmente contida" nas Folhas em estudo e percentual de avaliação. 

Areas 
lha i 
111 

8.362 
157 
538 

6.355 

488 
366 
129 
175 

27 

75 
30 

6.519 
398 

1.915 
689 

3.517 

14.881 

* .. Percentual da microrregião contido nas Folhas em estudo, porém com dados a nível de 100%. 

Banana 

Coeficiente Areas 
técnico lha i 

(dia/H/ha) 

10.843 
31,3 814 
32,3 3.729 
34,2 366 

- 562 
- 289 

30,7 575 
32,1 475 
31,7 783 
31,9 328 

- 747 
33,1 66 

- 18 
- 302 
- 579 
- 329 

32,4 290 
33,6 88 

- 82 
- 153 
- 88 
- 54 
- 65 
- 61 

628 
33,9 37 
33,5 426 
34,4 94 
33,6 71 

-

11.471 

( 1) Para a cultura da banana, em razão de sua peculiaridade não foi computada área equivalente aos pés em idade produtiva não colhidos. 
(2) Média ponderada dos coeficientes técnicos - 8 horas de trabalho por dia. 
131 200 dias de trabalho por ano. 
L .. ): a cultura existe, porém não tem expressão na escala do trabalho e/ou a fonte consultada não especifica as diversas áreas. 
(- ): a cultura, de acordo com as fontes consultadas, não existe. 

Laranja 

Coeficiente 
técnico 

(dia/H/ha) 

18,1 
18,4 
20,2 
20,4 
21,3 
19,9 
19,9 
16,5 
19,9 
20,1 
18,9 
20,2 
19,9 
20,1 
19,6 
20,5 
20,8 
21,0 
20,5 
20,2 
21,1 
19,8 
19,9 

19,1 
20,1 
20,5 
17,3 
-

Rendimento 
médio do 

Forma sistema 
básica de lkg/hal -

tração 
Tecnologia 

atual 

Manual 10.000 
Animal 12.000 
Animal 8.500 
Animal 4.300 
Animal 12.000 

Rendimento 
previsto 

Animal 57.000 

Mec./animal 25.000 

Pêssego 

Áreas Coeficiente 

lha) técnico 
ldia/H/hal 

13.164 
729 56,7 
101 54,4 

-
492 56,9 
100 57,0 

-... 
78 56,9 
64 57,3 

-
10.343 57,2 

-
10 55,5 

718 48,3 
88 55,7 
63 53,9 
74 57,0 
16 55,9 
68 59,6 
70 57,7 
70 68,6 
22 59,6 

-... 
56 57,2 

22 
- -

-
- -

-
22 55,9 

13.188 

Fontes: Áreas- Fundação IBGE. Censos Agropecuários Rio Grande do Sul e Santa Catarina, 1975. Cálculo ponderado de área colhida (dado direto); estimativas das áreas de pés novos plantados no ano de 1975; 
os plantados anteriormente e os pés em idade produtiva não colhidos, segundo a densidade lha média existente para cada cultura. 
Coeficientes técnicos- Tabela 5.LVI- específicos para as diferentes fases da cultura e ponderados às áreas correspondentes. Assim, estes coeficientes são diferentes para cada cultura de acordo com 
a participação destas áreas. 
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5.2.4.1.2 - Microrregião Homogênea 309- Colonial da Encosta da Serra 
Geral 

Envolve terras situadas nas Unidades Geomorfológicas Patamares da Ser
ra Geral e Serra Geral (vide 2- Geomorfologia) com altitudes variando de 
29 m no município de Taquara a 850 m no de Canela. 

Estas diferenças altimétricas subentendem variações climáticas englo
badas pelos graus de restrição 100 e 2*00 (por excesso) que, de imediato, 
se refletem na gama de culturas de climas tropicais, como a cana-de-açúcar 
e banana, ao lado de plantas de clima subtropical e temperado. 

A microrregião possui, em termos de relevo, graus de restrição de 010 
a 060 e solos nos graus 002 e 003 (este com e sem cascalho/pedregosida
de). Na Unidade Geomorfológica Serra Geral salienta-se expressiva par
cela de terras na Unidade de Capacidade de Uso2*63°p (Subclasse Silvater
por.,releito); cerca de 15% da área microrregional é representada pela Uni
dade de Mapeamento de Solos Re21 (vide3- Pedologia e Tab. 5.XLI). com 
uso moda I para a silvicultura e preservação. Neste caso, em razão das limi
tações por profundidade na associação complexa de solos Litólicos e Cam
bissolos eutróficos Re21, já referida (podendo, contudo, encerrar solos mais 
profundos), a opção recaiu para a pecuária em pastagens plantadas porém 
deixando-se parcela ponderável desta unidade (cerca de 50%) para preser
vação da natureza, como alerta, visto que as matas naturais de grande ex
pressão nesta unidade, em 1975, já se restringiam a 7,39% da superfície 
microrregional. Com isto pretende-se mostrar que as matas podem ser uti
lizadas como floresta de rendimento e, ao mesmo tempo, ser preservadas. 

Tangerina Uva Maçã 

Áreas Coeficiente Áreas Coeficiente Âreas Coeficiente 
técnico técnico lha) técnico lha) lha) 

ldia/H/hal ldia/H/hal ldia/H/hal 

4.407 35.684 -

258 30.7 142 102,2 -
1.268 28.3 604 107.8 -

- - -
426 30,6 29.266 108,3 -
204 37,1 1.952 106,1 ... -
243 36,4 511 107,6 - -
287 38,2 298 103,8 -
150 36,2 58 107,9 -
127 36,7 332 105,8 -
150 38,9 95 96,1 -

30 26.8 - -
2 43,1 ... - ... -

41 38,4 37 101,0 -
113 38,3 79 49,6 -
109 35,6 200 101,8 -
170 37,6 267 104,7 -
50 37.4 102 107,4 - -
28 33,6 447 105,1 - -

640 36.0 286 105,9 -
46 35,5 59 104,0 - -
20 36,8 75 103,7 -
13 36,6 48 104.4 - -
32 34,7 826 107,6 -

61 159 
- - - -

61 29,9 159 106,6 -
- - - -... 
- - - -
- - 566 78,5 

4.468 35.843 566 

Como o poder público detém áreas diminutas de conservação da natureza 
(Tab. 5. LXXXVI) cabe ao planejador encetar campanha para que se passe 
a enriquecer a mata com espécies nobres e retirar, gradativamente, as que 
estejam em ponto de corte, como modo de gerar trabalho para as altas den
sidades rurais existentes nesta microrregião sem alterar substancialmente 
o ecossistema. Pelo exposto, esta unidade pode também comportar uso 
diversificado, desde que dentro de parâmetros compatíveis. 

A opção pelo sobreuso com pastagens também pode ser justificada pela 
grande extensão da Unidade 2*63°p, onde se alternam declividades me
nos acentuadas, principalmente ao nível dos componentes dessa associação 
complexa de solos que, em razão da escala do mapeamento, não pode ser 
desmembrada. Preservando-se ou reflorestando-se parte da unidade, pode
se também utilizar os espaços dispersos, de declividades favoráveis, com 
pastagens e inclusive com agricultura. Entretanto, para efeito de conta!:li
lização potencial, a opção, genericamente, recaiu para uso com pastagens 
plantadas (Est. 5.XV A). 

A Subclasse Agroster-por-relevo ocupa 25,3% do espaço microrregional 
(Tab. 5.LXXXV), através das Unidades de Capacidade 2*52°ep (TRe7) 
e 2*53°p (Re21), optando-se para utilização preferencial com pastagens plan
tadas em razão da potencialidade de seus solos (vide 3 - Pedologia e Tab. 
5.XXXVII). Há probabilidade de se encontrar declividades menos acentua
das que as do grau de restrição 050 (nos patamares de basalto e fundos de 
vale) as quais a escala não permite discriminar, assim como a existência de 
parcelas no grau 060 (acima de 55% de declividade) com uso moda I para 

Total da Total 
ponderação Coeficiente das indice 

áreas x áreas técnico tecnológico (3) 
coeficientes ponderado 121 avaliadas IH/ano/km21 

técnicos ldia/H/hal lha) 
(dia/H) 

72.460 
84.873 2.100 40.4 20.2 

192.481 6.240 30,8 15,4 
224.734 6.721 33.4 16,7 

3.=.003 30.746 104,8 52,4 
226.531 2.545 89,0 44,5 

90.253 1.817 49,7 24,8 
68.241 1.526 44,7 22,4 
32.354 1.184 27,3 13,7 
51.896 962 53,9 27,0 

621.599 11.335 54,8 27,4 
2.945 123 23,9 12,0 
1.005 30 33,5 16,7 

46.001 1.098 41,9 20,9 
24.786 859 28,9 14.4 
34.085 701 48,6 24,3 
46.940 876 53,6 26,8 
16.558 286 57,9 28,9 
53.695 625 85,9 43,0 
60.503 1.149 52,7 26,3 
14.349 263 54,6 27,3 
10.964 171 64,1 32,1 
6.774 126 53,8 26,9 

94.520 977 96,7 48,4 

7.955 
14.199 435 32,6 16,3 
91.488 2.561 35,7 17,9 
25.629 783 32,7 16,4 

119.400 3.588 33,3 16,7 
45.666 588 77,7 38,8 

80.415 
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TABELA 5.LVIII 
Rendimento e área média das culturas permanentes significantes por microrregião homogênea - 1975 

~ 
Banana Laranja Pêssego 

Rendimento Área Rendimento Área Rendimento 
M 
h 

(cachos/hal média lha) (frutos/ha) média lha) (frutos/ha) 

Rio Grande do Sul 
308 792 0,10 112.974 0,12 39.551 
309 693 O, 15 66.667 0,23 32.898 
310 702 1,49 116.722 0,06 -
311 - - 152.372 0,07 36.149 
312 - - 286.658 0,03 158.015 
313 985 0,07 186.929 0,03 -
314 931 0,06 201.670 0,03 148.453 
315 632 0,08 136.828 0,09 93.952 
316 741 0,12 215.431 0,04 -
317 - - 183.787 0,59 32.641 
318 1.137 0,08 149.192 0,05 -
319 - - 174.067 0,04 82.572 
320 - - 156.273 0,06 75.573 
321 - - 186.903 0,07 125.483 
322 - - 211.447 0,04 117.700 
323 194**) 866 0,05 166.839 0,03 115.500 
324 115*) 1.269 0,04 135.159 0,02 141.923 
326127*) - - 187.736 0,03 71.405 
327 195**) - - 178.907 0,02 130.817 
328 160*) - - 141.589 0,03 84.953 
329 - - 138.834 0,02 98.625 
330 - - 188.046 0,04 -
331 195**) - - 229.872 0,02 82.878 

Santa Catarina 
299 710 0,39 135.400 0,05 -
300 198**) 986 0,77 145.236 0,06 -
301 1.609 0,62 154.551 0,05 -
302 686 3,96 115.310 0,07 -
303 (51*) - - - - 44.750 

* Microrregiões parcialmente contidas nas Folhas em estudo e percentual de avaliação. 
* • Percentual da microrregião contido nas Folhas em estudo, porém com dados a nível de 100%. 
Obs.: área média das culturas englobando as fases de formação e produção. 
Fonte: Fundação IBGE. Censos Agropecuários Rio Grande do Sul e Santa Catarina, 1975. 

Área 
média lha) 

0,90 
0,10 

-
0,28 
0,03 

-
0,02 
0,06 

-
1,72 
-

0,07 
0,43 
0,06 
0,04 
0,02 
0,01 
0,06 
0,02 
0,06 
0,02 

-
0,07 

-
-
-
-

0,09 

TABELA 5.LIX 

Tangerina Uva 

Rendimento Área Rendimento Área 
lfrutos/ha) média lha) lkg/ha) média lha) 

162.832 0,05 8.161 0,14 
106.505 0,11 8.581 0,23 

- - - -
185.128 0,07 12.441 2,17 
304.545 0,03 - -
246.116 0,02 7.295 0,07 
265.277 0,02 5.948 0,05 
255.120 0,02 6.640 0,04 
271.701 0,11 5.580 0,16 
249.296 0,02 8.889 0,04 
146.072 0,04 - -
204.500 0,01 - -
253.273 0,01 7.889 0,04 
227.767 0,03 12.616 0,11 
241.676 0,02 7.434 0,07 
212.024 ,0,02 4.392 0,06 
175.675 0,02 5.217 0,05 
223.059 0,02 7.434 0,18 
220.936 0,03 5.297 0,07 
158.839 0,02 11.347 0,04 
157.429 0,01 10.667 0,05 
185.667 0,82 9.175 0,11 
192.428 0,02 8.428 0,54 

- - - -
172.182 0,05 5.908 0,26 

- - - -
- - - -
- - - -

Representatividade do rebanho para efeito de cálculo da lotação. Area e percentual de pastagens naturais e plantadas - 1975 

Grande porte {total do efetivo) 
Médio porte 

Microrregião 11) 
homogênea 

Bovino Bufalino Eqüino Asinino Muar Ovino 

Rio Grande do Sul 
308 301.543 662 13.120 22 238 7.104 
309 199.743 19 7.172 17 794 1.084 
310 278.733 67 9.984 10 420 4.702 
311 155.837 - 4.434 37 7.059 1.744 
312 148.360 12 9.704 17 729 2.872 

. 313 176.218 1 4.563 17 287 1.438 
314 219.290 5 12.646 39 3.826 2.983 
315 638.594 166 30.488 30 386 43.759 
316 504.793 46 19.835 16 160 20.602 
317 615.421 243 65.936 40 185 63.533 
318 258.198 67 18.279 1 62 50.542 
319 592.412 - 30.317 8 54 340.681 
320 1.068.408 - 59.177 116 255 250.362 
321 4.139.057 630 167.361 427 1.213 1.292.039 
322 1.009.132 1.095 35.197 32 731 119.795 
323 194**) 366.372 185 21.712 32 688 26.114 
324 115*) 42.392 - 2.750 8 147 166 
326 127*) 76.928 - 4.402 8 896 2.196 
327 195**) 82.574 - 8.035 3 414 1.876 
328 160*) 90.014 31 4.030 27 988 2.084 
329 21.338 - 653 2 127 340 
330 159.237 1 7.897 4 287 4.844 
331 195**) 714.966 165 24.685 29 3.477 22.616 

Santa Catarina 
299 21.445 - 410 - - 99 
300 198**) 134.146 - 4.724 - - 1.275 
301 62.657 - 3.113 - - 254 
302 45.599 - 1.247 - - 216 
303 151*) 201.243 - 8.506 - - 4.022 

* Microrregiões parcialmente contidas nas Folhas em estudo e percentual de avahação. 
** Percentual da microrregião contido nas Folhas em estudo, porém com dados a nível de 100%. 
(1) Efetivo diluído por 5 para efeito de cálculo de lotação. 
Fonte: Fundação IBGE. Censos Agropecuários Rio Grande do Sul e Santa Catarina, 1975. 
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Caprino 

182 
241 
145 
274 
802 
482 
708 
670 

46 
1.198 

11 
~1 

2.548 
2.317 

233 
116 
18 

307 
26 

186 
192 
643 
273 

168 
831 

30 
64 

309 

Pastagens Pastagens 
Somatório naturais plantadas 

A 
lha) o/o lha) o/o 

322.871 264.753 91,2 25.399 8,8 
209.070 87.942 92,2 7.400 7,8 
294.061 194.522 91,6 17.937 8,4 
169.185 99.440 80,9 23.542 19,1 
162.496 86.461 90,7 8.902 9,3 
183.006 44.431 90,2 4.825 9,8 
239.497 117.104 96,6 4.130 3,4 
714.093 615.733 93,8 40.554 6,2 
545.298 475.223 96,0 19.854 4,0 
746.556 572.713 93,0 43.236 7,0 
327.160 358.057 98,0 7.601 2,0 
963.513 804.394 95,7 35.712 4,3 

1.380.866 1.278.684 95,8 55.476 4,2 
5.603.044 4.795.015 96,8 158.665 3,2 
1.166.215 1.154.778 95,5 53.850 4,5 

415.219 353.184 92,8 27.287 7,2 
45.481 35.716 94,1 2.248 5,9 
84.737 59.154 93,0 4.462 7,0 
92.928 39.181 79,8 9.895 20,2 
87.370 53.420 82,9 11.029 17,1 
22.652 8.786 89,9 984 10,1 

172.913 185.755 96,4 6.864 3,6 
766.211 1.116.451 94,7 62.854 5,3 

22.122 12.587 91,0 1.250 9,0 
140.776 39.677 46,0 46.002 54,0 
66.054 43.333 87,2 6.383 12,8 
47.126 21.637 86,0 3.518 14,0 

214.080 379.017 98,2 6.899 1,8 

Maçã 

Rendimento Área 
(frutos/ha) média lha) 

- -
- -
- -
- -
- -
- -

- -

- -

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

- -
- -
- -
- -

26.153 0,86 

Total Lotação 
pastagens existente 

lha) lcab./ha) 
B A/B 

290.152 1,113 
95.342 2,193 

212.459 1,384 
122.982 1,376 
95.363 1,704 
49.256 3,715 

121.234 1,975 
656.287 1,088 
495.077 1,101 
615.949 1,212 
365.658 0,895 
840.106 1,147 

1.334.160 1,035 
4.953.680 1,131 
1.208.628 0,965 

390.471 1,091 
37.964 1,198 
83.616 1,332 
49.076 1,894 
64.449 1,355 
9.770 2,319 

192.619 0,898 
.1.179.305 0,650 

13.837 1,599 
85.679 1,643 
49.696 1,330 
25.155 1,873 

385.916 0,555 



silvicultura e preservação (Est. 5.VI B). Da mesma forma que a Unidade 
2*63°p a utilização com pastagens plantadas tem a finalidde de mostrar 
a potencialidade destas unidades de capacidade que podem congregar uso 
diversificado, de lavouras temporárias, em áreas reduzidas, à preservação. 

Na Unidade Geomorfológica Patamares da Serra Geral predominam as 
Subclasses-por-relevo Mesater, Agroster e Agriter. As unidades de capa
cidade de uso mais significativas em área são: 143bt e 133bt ( PVa11), 2*52° ep 
(TRe7) e 142eb (TRe5), alternando-se solos de alta fertilidade como a Ter
ra Roxa Estruturada eutrófica com os Podzólicos álicos (Est. 5.VIII A). 

A Depressão Rio Jacuí apresenta áreas mais expressivas para as lavou
ras temperarias, representadas fundamentalmente pelas Unidades 112ep, 
113db, 122eb e 123bt (15,8% da superfície microrregional). 

A microrregião abrange porção restrita do Planalto dos Campos Gerais, 
represe.ntado pela Unidade 2*33"b (CBHa1), cujo uso potencial proposto 
para culturas permanentes também pode comportar utilização com cultu
ras de ciclo curto nas feições de relev.o mais suave. 

TABELA 5.LX 
Capacidade de suporte das pastagens nativas de parte do Estado do Rio Grande do Sul tU.A./hal 

Microrregião Capacidade de suporte IU.A./hal 

homogênea 
Primavera Verão Outono Inverno Média 

308 0,800 0,833 0,533 0,467 0,658 
3o9 0,800 0,800 0,500 0,500 0,650 
310 0,874 0,947 0,647 0,574 0,760 
311 0,700 0,800 0,400 0,300 0,550 
312 0,727 0,829 0,421 0,319 0,574 
313 0,712 0,800 0,400 0,300 0,558 
314 0,800 0,800 0,400 0,300 0,575 
315 0,800 0,900 0,600 0,400 0,675 
316 0,746 0,846 0,546 0,414 0,638 
317 0,800 0,957 0,658 0,456 0,717 
318 0,900 1,000 0,700 0,600 0,800 
319 0,877 1,000 0,677 0,477 0,756 
320 0,825 0,986 0,612 0,413 0,709 
321 0,940 1,000 0,700 0,500 0,785 
322 0,779 0,879 0,579 0,440 0,669 
323 0,775 0,875 0,559 0,438 0,662 
324 0,900 1,000 0,600 0,500 0,750 
326 0,759 0,859 0,500 0,400 0,629 
327 0,700 0,800 0,500 0,400 0,600 
328 0,102 0,802 0,501 0,401 0,602 
329 0,700 0,800 0,500 0,400 0,600 
330 0,714 0,800 0,486 0,386 0,596 
331 0,615 0,715 0,415 0,315 0,515 

Tota1111 0,708 

{ 11 Média ponderada à área de pastagens nativas de cada microrregião. 
Obs.: adaptada do nível de sub-região de programação, ponderada de acordo com as áreas 

microrregionais. 
Fonte: Rio Grande do Sul. Programa de Investimentos Integrados para o Setor Agropecuário, 1976b. 

A silvicultura é importante atividade microrregional visto que, em 1975, 
8,8% da área de utilização agrária compreendiam matas plantadas, das quais 
73% com acácia-negra, árvore de cuja casca se extrai o tanino, produzido 
por indústria localizada no município de Montenegro. O uso potencial, en
tretanto, não seleciona áreas para silvicultura que, eventualmente, pode en
contrar espaço sem acentuado subuso nas Subclasses Agroster e Silvater
por-relevo, onde a profundidade dos solos subdominantes o permitir. De 
qualquerforma, a atividade hoje ocupa, via de regra, solos de capacidade 
superior ao proposto metodologicamente e, desta forma, caracteriza su
butilização do espaço, o mesmo ocorrendo com as pastagens naturais. 

A agricultura temporária se encontra em situação oposta. Como área 
colonial antiga, a encosta da serra Geral possui estrutura fundiária com 
77,5% dos estabelecimentos na faixa de 20 h a e, certamente, caracteriza
se uma situação próxima de sobreuso nas áreas de relevo mais acentuado 
e de estrutura partilhada (Tab. 5.LXXXII). 

O balanço entre a estrutura de uso atual e uso potencial agrárids apre
senta coeficiente de excesso de 2,023 que, em termos gerais, deve ser pouco 
mais baixo que o apresentado por razões de diferentes ordens, entre as quais 
se salienta a significativa expressão da avicultura (Tab. 5.XLVI) e suinocul
tura (Tab. 5.LXXXII), cujos requerimentos de mão-de-obra não puderam 
ser quantificados. A diversificação agrícola, expressa na Tabela 5. LI V, ain
da poderiam ser acrescidas outras culturas de grande exigência de mão
de-obra que, pela falta de elementos, não puderam ser avaliadas. Entre es
tas, algumas das olerícolas, o morango em particular, e a floricultura que 
aumentariam o índice tecnológico das culturas temporárias. 

Outra característica peculiar é a função turística, nos municípios de Gra
mado e Canela principalmente, que pode conduzir parte da população ru
ral a exercer temporariamente funções urbanas, cuja participação, contu
do, não se tem condições de quantificar. De qualquer forma, apesar da di
versificação agrária, a microrregião se encontra em posição desconfortá
vel pela grande oferta de mão-de-obra. 

A análise das Tabelas 5. LXXX e 5. LXXXI mostra que as recomendações 
cabíveis ao nível do trabalho são a ampliação maciça das culturas perma
nentes e a intensificação da pecuária, substituindo-se os pastos naturais 
por plantados, oferecendo condições de reduzir o excesso apresemado e 
deslocar, no tempo, a necessidade de outras medidas para evitar a satura
ção que se avizinha (0,835). 

5.2.4.1.3 - Microrregião Homogênea 310- Litoral Setentrional do Rio 
Grande do Sul 

Localiza-se predominantemente nas Unidades Geomorfológicas Planície 
Marinha e Planície Laguna r, possuindo também porções mais interiores nas 
Unidades Geomorfológicas Planície Alúvio-Coluvionar e Serra Geral. Tal 
como a Microrregião 309, tem parte de alguns de seus municípios na Uni
dade Planalto dos Campos Gerais. Areolarmente dominam os modelados 

TABELA 5. LXI 
Capacidade de suporte das pastagens plantadas perenes de verão no Rio Grande do Sul (U.A. /hal 

Microrregiões 
Tipo de Zonas Ano Primavera Verão 
capim agroclimáticas 

1~ Implantação 2,00 

Rhodes Preferencial 
2~ 2,50 3,00 
3~ 2,75 3,30 

308, 309, 310, 312, 313, 315 4~ 3,00 3,60 
316, (sudeste(, 317 
(nordeste), 318, 321 (nortel, 1~ Implantação 2,00 
322 (sul), 323 e 324 

Pangola Preferencial 
2~ 3,00 3,00 
3~ 3,30 3,30 
4? 3,60 3,60 

316 (norte), 322 (centro·sull, Rhodes e 1 ~ Implantação 2,00 
3231nortel e 324 pangola Tolerada 2~ 2,00 2,50 

3~ 2,75 2,20 
312 e 313 Rhodes 4~ 2,40 3,00 

321 (nortel e 322 Rhodes e 1 ~ Implantação 2,00 
(sudoeste) pangola Tolerada 2~ 2,00 3,00 

3" 2,20 3,30 
308 (sul), 314, 315 e 317 Rhodes 4~ 2,40 3,60 
(nordeste} 

J1) Capacidade não considerada para a elaboração da Tabela 5.LXIfl, em razão da impossibilidade de utilização da pastagem no inverno. 
Obs.: adaptada do nivel de sub~ região de programação para o de microrregião homogênea. 
Fonte: Rio Grande do Sul. Programa de Investimentos Integrados para o 'Setor Agropecuário, 1976b. 

Outono Inverno Média 

1,50 0,80 1,08 
2,50 1,00 2,25 
2,75 1' 10 2,48 
3,00 1,20 2,70 

1,50 0,80 1,08 
2,50 1,00 2,38 
2,75 1,10 2,61 
3,00 1,20 2,85 

1,00 - 0,75 
2,00 - 1,63 
2,20 - 1,79 
2,40 - 1,95 (1) 

1,00 - 0,'15 
2,00 0,50 1,88 
2,20 0,55 2,06 
2,40 0,60 2,25 
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TABELA 5.LXII 
Capaódade de suporte das pastagens plantadas perenes de inverno no Rio Grande do Sul- Azevém ffestuca) x: trevo·branco x cornichão <U.A./hai 

Microrregiões Zonas Ano Primavera I Verão Outono Inverno Média agroclimáticas 

1 ~ 
308 (norte), 309, 2? 0,33 
311,314,322 !norte Preferencial 3? 2,00 
e leste), 330 e 331 4? 2,20 

5? 2.40 

1? 
2? 0.33 

319 Preferencial 3? 2,00 
4" 2,20 
5? 2,40 

312,313,316 !norte), 1? 
3171sul e oeste), 2? 0,33 
320,321 {sul e oeste), Preferencial 3? 2,50 
322 lsull, 323 I sul) e 4? 2,75 
326 5? 3,00 

308 (sul), 312,313,314, 1? 
315,316,317,322,323 2? 0,33 
I norte), 324,326,327, Tolerada 3? 2,00 
328,329,330 e 331 4? 2,20 
!noroeste) 5? 2,40 

1? 

320 (Lavras do Sul!, 2? 0,33 

321 e 322 (sul) Tolerada 3? 2,00 
4? 2,20 
5? 2,40 

Obs.: 11 Suspensão do pastoreio e nova semeadura em novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. 
2) Adaptada do nível da sub-região de programação para o de microrregião homogênea. 

Campo nativo Implantação 0,67 0,17 
Suspensão 0,50 0,50 2,70 1,01 

2,00 1,00 3,00 2.00 
2,20 1,10 3,30 2,20 
2,20 1,20 3,60 2.40 

Campo nativo Implantação 0,67 0,17 
Suspensão 0,L7 0,70 2,20 0,88 

2,00 1,50 3,00 2,13 
2,20 1,65 3,30 2,34 
2.40 1,80 3,60 2,55 

Campo nativo Implantação 0,67 0,17 
Suspensão 0,50 1,30 2,70 1,21 

2,00 1,50 3,00 2,25 
2,20 1,65 3,30 2,48 
2,40 1,80 3.60 2,70 

Campo nativo Implantação 0,67 0,17 
Suspensão 0,40 0,90 2,20 0,96 

1,50 1,00 2,50 1,75 
1,65 1,10 2,75 1,93 
1,80 1,20 3,00 2,10 

Campo nativo implantação 0,67 0,17 
Suspensão 0,27 0,60 2,20 0,85 

1,00 0,75 2,50 1,56 
1,10 0,83 2,75 1,72 
1,20 0,90 3,00 1,88 

Fonte: Rio Grande do Sul. Programa de Investimentos Integrados para o Setor Agropecuário, 1976b. 

TABELA S. LXIII 
Relações de capacidade de suporte entre pastagens naturaís e pastagens plantadas no Rio Grande do Sul 

Capacidade de suporte (U.A/hal 
Microrregiões 
homogêneas 

Pastagens Pastagens plantadas Pastagens plantadas 
naturais perenes de inverno { 1 ) perenes de verão ( 1} 

A a c 

308 0,658 2,25 2,51 
309 0,650 2,40 2,78 
310 0,760 2,78 
311 0,550 2,40 -
312 0,574 2,70 2,51 
313 0,558 2,40 2,51 
314 0,575 2,25 2,25 
315 0,675 2,10 2,51 
316 0,638 2,40 2, 78 {sudeste) 
317 0,717 2,40 2.51 (nordeste) 
318 0,800 2,78 
319 0,756 2,55 -
320 0,709 2,29 -
321 0,785 2,29 2,78 I norte) 
322 0,688 2,27 2,51 \centro e sul) 
323 0,662 2,40 2,51 
324 0,750 2,10 2,51 
326 0,629 2,40 -
327 0,800 2,10 -
328 0,602 2.25 -
329 0,800 2,10 -
330 0,596 2,25 -
331 0,515 2.25 -
( 1l Suporte médio das zonas agrodimáticas preferenciais e I ou das toleradas IT abs. 5. LXI e 5. LXII). 
12) Capacidade de suporte a partir do 5? ano !estabilidade) ITab. S. LXIII. 
(31 Capacidade de suporte a partir do 4? ano {estabilidade) ITab. 5.LXI). 

de acumulação com declividades inferiores a 15%, enquanto que as super
fícies escarpadas e dissecadas não ultrapassam 25% da ârea microrregional. 

A influência oceânica se traduz por temperaturas das mais amenas en
contradas nas Folhas em estudo, com médias mínimas do mês de julho su· 
periores a 9 • C, embora se possa ter mínimas absolutas negativas no inver· 
no, porém em freqüência reduzida. A microrregião é a única produtora des· 
tacada de abacaxi e a maior produtora de cana-de-açúcar e de banana (Tabs. 
5.UVe 5.LVII), decorrência direta das menores limitações climáticas den
tro da faixa de comparação a outras áreas das Folhas. 
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Relação capacidade Relação capacidade Resultante 
de suporte 121 de suporte 13) Relação média de 

8/A CIA capacidade de suporte 

3,42 3,81 3,62 
3,69 4,28 3,99 

- 3,66 3,66 
4,36 - 4,36 
4,70 4,37 4,54 
4,30 4,50 4,40 
3,91 3,91 3,91 
3.11 3,72 3,42 
3,76 4,36 4,06 
3,35 3,50 3,43 

- 3,48 3,48 
3,36 - 3,36 
3,23 - 3,23 
2,92 3,54 3,23 
3,39 3,75 3,57 
3,83 3,79 3,71 
2,80 3,35 3,08 
3,82 - 3,82 
3,50 - 3,50 
3,74 - 3,74 
3,50 - 3,50 
3,78 - 3,78 
4,37 - 4,37 

A Subclasse Mesater-por-solo ocupa 27,3% da área microrregional, prin
cipalmente através da Unidade de Mapeamento de Solos PLS4 (Planos· 
solo Solódico). A Subclasse Agriter-por-solo, com 17,2%, compreende uma 
gama de solos em que se salientam os Podzólicos álicos. A Subclasse 
Silvater-por-relevo representa 2i, 1% do espaço agrário, constituída pelas 
Unidades 2*63"p (Re21} e 2*63°de (TRd3). Na primeira unidade excluiu
se parte de sua área para preservação e outra para pastagens plantadas com 
as mesmas justificativas expostas na análise da Microrregião 309 (Est. 5.XV 
A}. A Unidade 2*63° de foi selecionada para silvicultura, porém os vales e 



TABELA 5.LXIV 
Representatividade da lotação das pastagens naturais e plantadas segundo 

as relações de capacidade de suporte obtidas { 1) 

Lotação (cab./hal 121 
Microrregiões 
homogêneas Pastagens Pastagens 

naturais plantadas 

Rio Grande do Sul 
308 - Porto Alegre 0,905 3,276 
309 - Colonial da Encosta da Serra Geral 1,780 7,102 
310 - Litoral Setentrional do RS 1,130 4,136 
311 - Vinicultora de Caxias do Sul 0,837 3,649 
312 - Colonial do Alto Taquari 1,281 5,816 
313- Colonial do Baixo Taquari 2,787 12,263 
314- Fumicultora de S. Cruz do Sul 1,797 7,026 
315- Vale do Jacuí 0,947 3,239 
316 - Santa Maria 0,981 3,983 
317 - Lagoa dos Patos 1,035 3,550 
318 - Litoral Oriental da Lagoa dos Patos 0,851 2,961 
319- Lagoa Mirim 1,042 3,501 
320 - Alto Camaquã 0,947 3,059 
321 - Campanha 1,056 3,411 
322 - Triticultora de Cruz Alta 0,866 3,092 
323 - Colonial das Missões (94 * *) 0,914 3,391 
324 - Colonial de Santa Rosa I 15•1 1,067 3,286 
326 - Colonial de Erechim 127•) 1,112 4,248 
327- Colonial de liui 195 .. 1 1,259 4,407 
328 - Passo Fundo (6Q•) 0,923 3,452 
329 - Colonial do Alto Jacuí 1,852 6,482 
330 - Soledade 0,817 3,088 
331 - Campos de Vacaria (95* •) 0,551 2,408 

Santa Catarina 
299 - Litoral de Laguna 1,290 4,721 
300 - Carbonifera 197 .. 1 0,631 2,518 
301 - Litoral Sul Catarinense 0,991 3,627 
302 - Colonial do Sul Catarinense 1,321 5,271 
303- Campos de Lages 151•1 0,523 2,286 

• Microrregiões parcialmente contidas nas Folhas em estudo e percentual de avaliação. 
•• Percentual da microrregião contido nas Folhas em estudo, com dados a nível de 100%. 
111 Vide Tabela 5.LXIII. 
(2) Inclui eventualmente suplementação alimentar. 

Lot. P.N. = _____ Re_b_a_n_ho_to_ta_l_av_a_li_ad_o_---,-__ _ 

Relação média de suporte x área P.P. + Área P.N. 
Lot. P.P. = Relação média de suporte x Lot. P.N. 
Rebanho total avaliado- vide Tabela 5.LIX (somatório). 
Relação média de suporte- vide Tabela 5.LXIII (resultante). 
Obs.: relações de suporte das pastagens em Santa Catarina extrapoladas de microrregiões do Rio 

Grande do Sul com base em semelhanças física e de estrutura de uso agrario: MH-299 
e 301 geradas da MH-310 13,661; MH-300 e 302 da 309 /3,99) e MH-303 da 331 14,37). 

patamares de declividades menos acentuadas, não mapeados, compor
tam uso diversificado. 

A Unidade 116et (dunas) foi reservada à preservação permanente por 
imposição legal, além de áreas reduzidas do Parque Estadual de Guarita, 
no município de Torres (Tab. 5. LXXXVI. As áreas de preservação total e pre
servação florestal de rendimento totalizani 12,7% da superfície 
microrregional. 

A análise da evolução da estrutura de uso agrário no período 1970-1975 
(Tab. 5.XLIII) apresenta tendência de diminuição das áreas agrícolas (ex
cluída a silvicultura) e uma ligeira ampliação da pecuária, principalmente 
em pastagens plantadas, porém sem alterar substancialmente as formas 
de uso. A ·evolução da mecanização (Tab. 5.XLIV) foi sensível no mesmo 
período e, conseqüentemente, contribuiu para o excedente de mão-de-obra 
apresentado no sistema. A soja teve 222 ha colhidos, em 1970, passando 
em 1975 a 1.696 ha. Tendo área média de 9,09 ha/informante, atribuiu-se 
a esta cultura coeficiente técnico mecanizado (Tab. 5. L). A substituição de 
culturas mais exigentes de mão-de-obra pela soja, conseqüentemente, re
duziu a demanda de trabalho. 

A subutilização recai, sobremaneira, nas áreas com pastagens naturais 
que devem ceder espaço à utilização com pastagens plantadas e com cul
turas permanentes. A microrregião também pode ampliar a área agrícola, 
como já vem sendo feito por alguns produtores através do uso integrado 
- arroz irrigado com pecuária - em solos de menor fertilidade nos quais 
a terra é deixada em descanso com pastagens por cerca de três anos. 

A estruturação fundiária, com predomínio da pequena propriedade 
(75, 1% dos estabelecimentos com até 20 h a), ao lado de altas densidades 
rurais, principalmente nos municípios de Torres e Santo Antônio, aliadas 
ao manejo extensivo da atividade pecuarista, explica a situação apresen
tada pelos coeficientes da estrutura agrária. Não fosse a estrutura de uso 
agrícola atual com elevado índice tecnológico para culturas temporárias (21 ,1 

homens/ano/km2), indicador da predominância da força animal sobre a 
motomecanização, ter-se-ia situação ainda mais crítica. 

As mudanças estruturais do uso agrícola, com o avanço das culturas 
mecanizadas, tendem a ampliar os excedentes de mão-de-obra para 1980. 
A Tabela 5.XLVII mostra que o pessoal ocupado de 1975 a 1980 reduziu-se 
em 13,5%, denotando repulsão agrária. 

As relações entre uso atual- uso potencial, expressas na Tabela 
5. LXXXII, mostram a subutilização do espaço agrário através de um coefi
ciente de uso de 0,469, um coeficiente de excesso de 2,039 e o terceiro 
aproximando-se da saturação, 0,956 (Tab. 5. LXXXVII). Para este excedente 
de mão-de-obra existem possíveis explicações que não puderam ser expres
sas numericamente: a atividade turística no litoral que deve empregar, tem
porariamente, parcela deste contingente; a pesca que pode ter alguma in
fluência, se bem que a área não ofereça as melhores condições para o de
senvolvimento desta atividade ao nível artesanal, e o beneficiamento de 
produtos da cana-de-açúcar, classificado pelo censo agropecuário como 
indústria rural que, por sua vez, deve absorver o trabalho de parte desta 
população. 

5.2.4.1.4 - Microrregião Homogênea 311 - Vinicultora de Caxias do Sul 

Trata-se de uma das microrregiões de relevo mais dissecado. A Unidade Geo
morfológica Planalto dos Campos Gerais se encontra fragmentada pela pro
funda dissecação dos vales dos rios das Antas e da Prata, do alto curso do 
rio Caí e seus afluentes, responsáveis pela configuração serrana de parce
las do território. 

A microrregião fica compreendida, do ponto de vista climático, dentro 
do grau de restrição 2* 00 (por excesso) apresentando excedentes hídricos 
acima de 400 mm anuais. Na porção sudeste, a ocorrência de excedente 
em torno de 600 mm limita a cultura da uva. Os índices agroclimáticos mais 
baixos (117 e 118) referem-se, respectivamente, às estações meteorológi
cas dos municípios de Bento Gonçalves e Farroupilha, e o mais alto (125) 
ocorre em Caxias do Sul (Tab. 5.XVI). 

Do ponto de vista térmico, em função da altitude, as probabilidades de 
ocorrência de temperaturas mínimas negativas no inverno são elevadas, 
prolongando-se na primavera. Assim, a microrregião possui limitações a 
cultivos de inverno suscetíveis a geadas fortes que podem frustrar expec-
tativas de boas safras. · 

O relevo constitui o principal fator restritivo, limitando as áreas poten
ciais para lavouras temporárias. Prevalecem, desta forma, as subclasses
por-relevo inseridas nas Classes Mesater, Silva ter e Agroster, totalizando 
72,8% da superfície microrregional (Tab. 5. LXXXV). 

Com relação às condicionantes pedológicas a microrregião é privilegiada, 
possui 50% da área com solos no grau de restrição 003 o, sendo o restante 
composto por unidades de mapeamento de solos com capacidade supe
rior (grau 002) e áreas bastante reduzidas no grau 004(1%). 

A Unidade2'63" p (Re21) teve cerca de 50% de sua área propostos pa
ra preservação econômica das matas naturais e a outra parte para pasta
gens plantadas, pelas mesmas razões expostas na análise da Microrregião 
309 (Est. 5.VIII B). Também foram preservadas áreas reduzidas nas Unida
des de Capacidade 164bp e 2'64bp (18 km2), compreendendo a Unidade 
de Mapeamento de Solos RHa (vide 3 - Pedologia). 

A viticultura é a principal fonte de renda agrária e, em função do alto 
requerimento de mão-de-obra que esta cultura exige, o coeficiente de ex
cesso apesar de elevado - 1, 703 - se encontra em níveis assimiláveis em 
se tratando de área colonial de relevo fortemente dissecado e com 59% dos 
estabelecimentos rurais tendo até 20 ha (Tab. 5.XLV). principalmente se 
comparado a outras microrregiões de estrutura semelhante. A crescente 
industrialização e a própria localização de algumas indústrias às margens 
das rodovias intermunicipais (em área não urbana) teve certamente, no pe
ríodo posterior a 1975, condições de absorver parte da população rural 
excedente. 

A avicultura contribuiu, em 1975, com quase 25% da renda do setor pri
mário e, se avaliada, poderia também reduzir significativamente o coeficiente 
de excesso. 

Em termos potenciais a área comportaria grande número de pessoas 
no setor rural se fossem efetuadas modificações na atual estrutura de uso, 
principalmente pela utilização mais racional das pastagens. 

Quanto às lavouras temporárias o uso atual ultrapassa o potencial 
(666 km2 contra 116 km2), entretanto, devido às características geomor
fológicas dos derrames basálticos, existem patamares de feições mais suaves 
dentro da declividade geral acentuada que, em decorrência da generaliza
ção da escala, foram mapeados com graus de restrição mais elevado. De 
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TABELA 5.LXV 
Especificações técnicas para a bovinocultura leiteira - 1975 

Abrangência 
Relação 

N? do Produção média atual Relação vacas lactação/ 
dos sistemas Fonte 

sistema (kg/vaca em lactação/ano) U.A./cab. rebanho leiteiro 
(microrregiões) (o/o) 

308-309-310 lparciall-311 1 1.5QO a 2.000 0,73 44 

312-313-314-315-316 
A 2 1.800 a 2.200 0,72 47 

3 até 800 0.71 42 

1 1.100 0,72 43 

317-318 (parcial( B 
2 900 0,73 44 

3 600 0,71 40 

1 3.000 0,72 46 
321 IBagé e Dom Pedritol c 

2 1.800 0,74 40 

323-324-327 (parciais) D 
1 1.500 0,73 45 

2 1.100 0,75 40 

EqH/U.A. = Equivalente-homem/unidade animal. 

Fontes: A- Sistemas de produção para bovinocultura leiteira, 1976 (Lajeado, AS). 
B- Sistemas de produção para bovinocultura de leite, 1977; bacia leiteira de Pelotas, AS. 
C- Sistemas de produção para bovinocultura de leite, 1979; bacias leiteiras de Bagé e Dom Pedrito, AS. 
O- Sistemas de produção para bovinocultura de leite, 1977; bacias leiteiras de Santa Rosa e ljuí, RS. 

qualquer forma há sob reutilização. Entretanto, na Unidade Geomorfológi
ca Planalto dos Campos Gerais, a Unidade de Capacidade2*33°b (CBHa1) 
possui parte ponderável, não mapeada, com declividades inferiores (020), 
comportando também uso com lavouras temporárias havendo, portanto, 
subutilização em áreas com pastagens naturais que ocupam espaços po
tenciais para a agricultura e pastagens plantadas (Tabs. 5. LXXX e 5. LXXXI). 

A Tabela 5.LIV mostra a diversificação agrária decorrente da estrutura 
colonial ( Est. 5.1X A). Porém, de 1970 a 1975, as áreas com lavouras tem
porárias, e mesmo com permanentes, mantiveram-se estáveis, sendo que 
a pecuária e a silvicultura, atividades que exigem menos mão-de-obra, am
pliaram seu espaço de utilização (Tab. 5.XLIII). Estes fatos correspondem 
ao apresentado na Tabela 5.XLVII, onde se evidencia a desruralização e uma 
diminuição do pessoal ocupado no período 1975-1980, como ocorre à maioria 
das microrregiões. A atração exercida pelos importantes centros urbanos 
microrregionais e a industrialização crescente neste qüinqüênio, certamente 
absorveriam parte desta população. 

A diminuição do beneficiamento rural na propriedade constituiu fenô
meno ponderável no período analisado. A quantidade de uva de produção 
própria, transformada em aguardente de vinho e vinho dentro do estabe
lecimento, caiu de 47.057 tem 1970 para 39.558 tem 1975 (Censo Agro
pecuário), coincidindo com a diminuição dos parreirais no mesmo perío
do. A produção de derivados do leite na propriedade decaiu em proporções 
mais acentuadas, o mesmo sucedendo com os produtos do beneficiamento 
da cana-de-açúcar. Estes fatos complementam a situação apresentada. 

Os coeficientes de uso (0,210) e de saturação (0,357), considerados bai
xos para a estrutura agrária e demográfica, são reflexo da significativa área 
potencial para culturas permanentes- 2.962 km2 para 351 km2 utilizados 
atualmente. Como o índice tecnológico destas culturas é o mais elevado 
das Folhas em razão da predominância da uva (52,4 homens/ano/km2). es
tes coeficientes não expressam o que realmente pode ocorrer a médio pra
zo. Apesar do predomínio absoluto desta cultura na microrregião (Tab. 
5. LVII), sua diminuição absoluta de 1970 a 1975 configura uma tendência 
pouco prospectiva, pois, baseada na vinicultura, não se impondo, conse
qüentemente diminuirá o requerimento potencial de mão-de-obra ora 
apresental:!o. 

5.2.4.1.5 - Microrregião Homogênea 312- Colonial do Alto Taquari 

Tendo maior parcela territorial na Unidade Geomorfológica Planalto dos 
Campos Gerais, apresenta relevo favorável ao desenvolvimento agrícola. 
As mais acentuadas dissecações, correspondentes à Unidade Geomorfo
lógica Serra Geral, são encontradas nos vales do rio Guaporé e seus afluen
tes, inclusive com consideráveis extensões de terra ainda preservadas nas 
partes onde o relevo impede o avanço da atividade agrária (Est. 5.1 A). 

Sob grau de restrição 2*00 por clima a microrregião possui altos exce
dentes hídricos (500 a 600 mm) em comparação aos existentes na Micror
região 311. A porção leste, menos chuvosa, tem 400 a 500 mm excedentes 
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onde se concentra'a ativida<je vinicultora como um prolongamento da Mi
crorregião 311, particularmente no município de Nova Prata. 

Com relação à parte térmica a situação é inversa, ocorrendo menores 
temperaturas na porção norte e leste, de altitudes mais elevadas, terrenos 
mais· planos e pouco abrigados. 

Quanto às condicionantes inerentes ao relevo, 68% do território pos
suem capacidade de uso para as atividades agrícolas, com destaque para 
as culturas permanentes. 

Os solos enquadram-se no grau de restrição 002 (62,9%). em alguns 
casos podendo apresentar pedregosidade como nas Unidades 2'32° ep, 
2* 42° ep e 2*52° ep, estas constituídas pelos Brunizém, Unidade de Mapea
mento de Solos BV5. O restante da área possui solos englobados no grau 
de restrição 003 e 003°, salientando-se, entre estes, associações comple
xas de solos (RE22), correspondendo às Unidades de Capacidade 2*53° p 
e 2*63° p. A primeira atribuiu-se uso potencial para pecuária em pastagens 
plantadas, o mesmo ocorrendo com parte da segunda unidade, reservando
se porções desta à preservação florestal, porém em caráter econômico atra
vés do uso como floresta de rendimento. 

Também nesta microrregião evidencia-se o provável sobreuso com la
vouras temporárias (Tab. 5. LXXXII), fato comum nas microrregiões de es
trutura fundiária extremamente partilhada em relevo dissecado ( Est. 5.1X 
8). Também é quase regra geral a subutilização, através de pastagens na
turais, de áreas de solos com boa capacidade química que permitem utili
zação mais adequada. 

A análise dos coeficientes mostra que a microrregião encerra alto po
tencial, embora, como todo o restante das Folhas em estudo, tenha exce
dente de mão-de-obra (1,550). Este, certamente, poderia ser reduzido se 
computada a atividade suinocultora (o mais alto efetivo encontrado nas Fo
'lhas), além de uma participação relativa da avicultura em termos de valor, 
que também não pôde ser quantificada (Tabs. 5.LXXII e 5.XLVI). Se estas 
atividades fossem contabilizadas reduziriam, no máximo, em 20% o coefi
ciente de excesso, porém ainda permaneceria a situação de oferta supe
rior em relação ao requerimento atual de mão-de-obra. 

5.2.4.1 .6 - Microrregião Homogênea 313 - Colonial do Baixo Taquari 

Tal como a Microrregião 309, ocupa pequena porção na Depressão Rio Jacuí, 
enquanto que seu domínio se estende mais amplamente através das Uni
dades Geomorfológicas Patamares da Serra Geral e Serra Geral. Esta últi
ma compreende as superfícies dissecadas dos vales dos rios Taquari, Gua
poré, Forqueta e seus afluentes. Parte da microrregião também vincula-se 
à Unidade Geomorfológica Planalto dos Campos Gerais. O rio Taquari, no 
baixo curso (Est. 5.X A), forma áreas de acumulacão recente (Ac) e terra-
ços fluviais (Atf) (vide 2 - Geomorfologia). · 

Com altitudes que não ultrapassam 350 m, a microrregião apresenta
se com clima no g~au de restrição 100 em altitudes mais baixas e relevo mais 
plano, e no grau 2 00 (por excesso) nas áreas dissecadas do planalto e ser-



Mão-de-obra N? médio Ordenha 
de animais Características do sistema N? mínimo de vacas 

EqHIU.A. EqHicab. N? cab./homem em lactação Tipo por ordenhador 

0,023 0,032 31 30 Mecânica 30 Média produtividade com área física 
0,020 0,028 36 15 Mecânica 30 Média produtividade com suplementacão alimentar 
0,023 0,032 31 5 Manual 10 Baixo índice tecnológica . 

0,024 0,033 30 40 Mecânica 30 
Empresarial, baixa produtividade 

Manual 15 

0,023 0,032 31 10 a 39 
Mecânica 30 

Familiar a pequena empresa, média tecnologia 
Manual 15 

0,027 0,038 26 3a9 Manual 15 Subempresa familiar, baixo nível tecnológico 

0,020 0,028 36 Até30 Mecânica 30 Intensiva familiar. 50% pastagens plantadas 
Manual 10 

0,023 0,031 32 Acima de30 Mecânica 30 
Subempresarial, baixo índice tecnológico 

Manual 10 

0,020 0,027 37 9 
Mecânica 30 Familiar, produtividade média 
Manual 10 

0,023 0,031 33 4a8 Manual - Subempresa familiar, baixa tecnologia 

TABELA 5.LXVI 
Especificações técnicas para a bovinocultura de corte 

Fase de cria Fase de recria Fase de engorda 
Relação Desfrute Natalidade Mortalidade 

Sistemas NUmero Exigência Número Exigência Número Exigência U.A.Icab. 
(características~ de mão-de-obra EqHicab. de mão-de-obra EqHicab. de mão-de-obra EqHicab. (%) 

(%) 1%1 l%1 

cabeças (campeiros) cabeças (campeiros) cabeças (campeiros) 

1. Somente pastagem 
Nível tecnológico 693 2 0,0029 151 1 0,0066 150 1 0,0066 65,7 14 75 4 
de regular a bom 

2. Pastagem + forrageiras 
Nível tecnológico médio 382 1 0,0026 82 1 0,0122 81 1 0,0123 75,9 15 75 6 

Obs.: somente utilizados os dados referentes à exigência de mão-de-obra segundo as diferentes fases de criatório. 
Fonte: Sistemas de produção p;;ua gado de corte, 1977 (Paraná- regiões de Paranavai e Umuarama). 

TABELA 5.LXVII 
Bovinocultura de corte- Caracterização do rebanho e coeficiente técnico da demanda de mão-de-obra (EqH/cab.) 

Total do Rebanho Efetivo 
Fase de cria Fase de recria 

Microrregiões 
rebanho leiteiro mínimo avaliado % 

homogêneas 
la i 

Efetivo Efetivo 
(b) la-bl (1). % EqHicab. 121 

Rio Grande do Sul 
308 301.543 91.035 210.508 100 38.996 18,5 0,0029 29.748 
309 199.735 140.564 59.171 100 9.497 16,1 0,0026 7.010 
310 278.733 49.759 228.974 100 32.292 14,1 0,0029 30.576 
311. 155.637 103.301 52.336 100 9.456 18,1 0,0026 6.733 
312 148.350 81.332 67.028 100 11.979 17,9 0,0026 7.775 
313 176.218 133.430 42.788 100 7.447 17,4 0,0026 4.683 
314 219.290 108.249 111.041 100 16.449 14,8 0,0026 13.039 
315 638.594 79.076 559.518 100 90.157 16,1 0,0029 81.820 
316 504.793 44.044 460.749 100 75.409 16,4 0,0029 59.983 
317 615.421 124.651 490.770 100 82.921 16,9 0,0029 70.097 
318 256.198 16.682 241.516 100 42.200 17,5 0,0029 35.043 
319 592.412 9.898 582.514 100 90.830 15,6 0,0029 99.184 
320 1.068.408 28.528 1.039.880 100 160.157 15,4 0,0029 153.758 
321 4.139.057 73.449 4.065.608 100 656.029 16,1 0,0029 627.977 
322 1.009.132 41.669 967.463 100 154.222 15,9 0,0029 136.241 
323194 .. 1 366.372 53.859 312.513 100 54.356 17,4 0,0029 46.562 
324(15*1 42.392 24.885 17.507 10()- 3.175 18,1 0,0026 2.295 
326127'1 76.930 29.033 47.897 100 8.315 17,4 0,0026 6.039 
327(95 .. 1 82.574 42.554 40.020 100 7.703 12,2 0,0026 5.479 
328 160*1 80.014 24.816 55.198 100 10.249 18,6 0,0029 6.836 
329 21.338 13.557 7.781 100 1.606 20,6 0,0026 944 
330 159.237 19.992 139.245 100 22.169 15,9 0,0029 18.283 
331195 .. 1 714.966 53.777 661.189 100 125.591 19,0 0,0029 109.880 

Santa Catarina 
299 21.445 4.564 16.861 100 2.819 16,7 0,0026 1.886 
300 198**1 134.146 72.016 62.130 100 11.205 18,0 0,0026 8.076 
301 62.657 22.858 39.799 100 6.758 17,0 0,0026 4.589 
302 45.599 24.571 21.028 100 3.554 16,9 0,0026 2.408 
303151*1 201.243 13.674 187.569 100 35.331 18,8 0,0029 30.570 

* Microrregiões parcialmente contidas nas Folhas em estudo e percentual de avaliação. 
** Percentual da microrregião contido nas Folhas em estudo, porém com dados a nível de 100%. 
(1) Número obtido dos bovinos menores de 1 ano, excluído o percentual correspondente ao rebanho leiteiro mínimo. 
(2) Bovinos entre 1 e 2 anos, excluído o percentual correspondente ao rebanho leiteiro mínimo. 

% 

14,1 
11,8 
13,4 
12,9 
11,6 
10,9 
11,7 
14,6 
13,0 
14,3 
14,5 
17,0 
14,8 
15,4 
14,1 
14,9 
13,1 
12,6 
13,7 
12,4 
12,2 
13,1 
16,6 

11,2 
13,0 
11,5 
11,5 
16,3 

EqHicab. 

0,0066 
0,0122 
0,0066 
0,0122 
0,0122 
0,0122 
0,0122 
0,0066 
0,0066 
0,0066 
0,0066 
0,0066 
0,0066 
0,0066 
0,0066 
0,0066 
0,0122 
0,0122 
0,0122 
0,0066 
0,0122 
0,0066 
0,0066 

0,0122 
0,0122 
0,0122 
0,0122 
0,0066 

(3) Bovinos com mais de 2 anos de idade, inclui bovinos para trabalho, excluído o percentual correspondente ao rebanho leiteiro mínimo. 
Fontes: Rebanho- Fundação IBGE. Censos Agropecuários Rio Grande do Sul e Santa Catarina, 1975. 

Mão-de-obra - Tabela 5.LXVI. 

Fase de engorda Resultante 

EqH, cab. 
Efetivo (média 

131 % EqH/cab. 
ponderada) 

141.764 67,4 0,0066 0,0059 
42.663 72,1 0,0123 0,0104 

166.106 72,5 0,0066 0,0061 
36.147 69,0 0,0123 0,0105 
47.268 70,5 0,0123 0,0106 
30.660 71,6 0,0123 0,0106 
81.553 73,5 0,0123 0,0108 

387.541 69,3 0,0066 0,0060 
325.357 70,6 0,0066 0,0060 
337.752 68,8 0,0066 0,0060 
164.273 68,0 0,0066 0,0060 
392.500 67,4 0,0066 0,0060 
725.965 69,8 0,0066 0,0060 

2.781.602 68,5 0,0066 0,0060 
667.000 70,0 0,0066 0,0060 
211.575 67,7 0,0066 0,0060 

12.037 68,8 0,0123 0,0105 
33.543 70,0 0,0123 0,0106 
26.838 67,1 0,0123 0,0104 
37.997 68,8 0,0066 0,0059 

5.231 67,2 0,0123 0,0103 
98.793 71,0 0,0066 0,0060 

425.718 64,4 0,0066 0,0060 

12.156 72,1 0,0123 0,0107 
42.849 69,0 0,0123 0,0105 
28.452 71,5 0,0123 0,0106 
15.066 71,6 0,0123 0,0106 

121.668 64,9 0,0066 0,0059 
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ra Geral. A análise das estações pluviométricas indica excedentes hídricos 
entre 300 e 500 mm, salvo no limite noroeste onde o excedente é superior 
a 600 mm. 

Do ponto de vista térmico, a. parte sul da microrregião raramente sofre 
com temperaturas baixas favorecendo o desenvolvimento de culturas tro
picais como o mamão e a cana-de-açúcar. Esta microrregião possui as maio
res áreas colhidas de cana-de-açúcar e cana forrageira das Folhas e rendi
mentos aceitáveis. Na porção do planalto, ao contrário, há probalidades de 
se encontrar temperaturas mínimas negativas. 

As declividades classificadas nos graus de restrição 050 e 060 ocupam 
a maioria do espaço, ou seja, 54,6%. Entretanto, como englobam também 
declividades menos acentuadas e tendo solos de boa a média fertilidade 
( qraus 002 e 003 o), optou-se por utilizar as Unidades de Capacidade 2 *52eb, 
2 53° p e 2* 63° p para pastagens plantadas, reservando-se parte dessa úl
tima para preservação. Desta forma, utilizar a Classe Silvater para pasta
gens plantadas pode parecer que se esteja preconizando sobreuso, entre
tanto. como a unidade de mapeamento de solos que deu origem às Unida-

TABELA 5. LXVIII 
Relações entre mão-de-obra e produtividade da bovinocultura leiteira ( 1) 

Produção 
anual de 

leite/animal 
(litros) 

Até 623 
623 a 888 
888 a 1.242 

EqH/cab. 
\2) 

0.038 
0.032 
0,032 

(1) Parâmetro utilizado para as microrregiões sem sistema de produção. 
(2) Obtido com base nos sistemas de produção - kg correspondentes a litros. 
Fonte: Tabela 5.LXV. 

des 2*53°p e 2*63°p é uma associação complexa de solos (Re21), tendo 
componentes de aptidão superior (vide 3- Pedologia), há condições de, 
a nível de detalhe, separarem-se áreas com declividades menos acentuadas. 

Em geral os solos têm bom potencial e somente nas Unidades 123bt e 
133bt predomina o caráter álico. 

Em se tratando de área colonial policultora, possui altas densidades de
mográficas rurais (Tab. 5.XLVII) e o predomínio de estabelecimentos abai
xo de 20 ha, que ocupam 80,9% da superfície mícrorregional (Tab. 5.XLV). 

A microrregião apresenta coeficiente de uso de 1, 711 e, mesmo ao ní
vel potencial, já se aproxima da saturação (0,885), fato que ainda não se 
caracterizou em razão da intensidade do uso atual. Por exemplo, a micror
região possui o mais elevado percentual de gado leiteiro das Folhas (Tab. 
5. LXIX) e a maior lotação de animais (3)15 cabs./ha). fator indicativo de 
suplementação alimentar do rebanho (Tab. 5.LIX). 

Apesar de a área como um todo não acusar sobreuso, certamente as 
culturas temporárias já estão ocupando áreas com declividades mais acen
tuadas. Verifica-se, também, que a área potencial para pastagens planta
das se encontra com percentuais muito baixos (1,4% da área microrregio
nal) em comparação à significância apresentada pela lotação animal, fato 
que comprova a suplementação alimentar e que pode ser verificado tam
bém pela importante participação da cana, milho e alfafa no conjunto das 
culturas microrregionais (Tab. 5.LIV). A pecuária leiteira, portanto, vincula-se 
diretamente à estrutura colonial, caracterizada pela falta de área física, e 
constitui-se em maciça geradora de mão-de-obra com o mais elevado ín
dice tecnológico para pastagens nas Folhas. Porém, sua baixa produtivi
dade de leite (31% abaixo da alcançada pela Microrregião 308) (Tab. 5. LXIX) 
induz a duas considerações: 1 ~ l inexatidão da informação excluindo-se da 
produção, talvez, a parte referente à subsistência; 2~) antieconomicidade 
do sistema que se constitui apenas em uma forma de geração de trabalho 
sem ter, em contrapartida, uma renda agrária compatível à expressiva in
tensificação do uso (Tabs. 5.XLIV e 5. XLIX). 

TABELA 5. LXIX 
Bovinocultura de leite - Significãncia do rebanho a nível microrregional e demanda de mão-de-obra de acordo com a produtividade apresentada - 1975 

Número de 
Percentual de 

Microrregiões vacas ordenha-
homogêneas 

vacas 
das I rebanho 

ordenhadas 
bovino total 

Rio Grande do Sul 
308 35.819 11.9 
309 59.865 30,0 
310 21.323 7,7 
311 46.828 30.1 
312 30.272 20,4 
313 57.691 32.7 
314 41.735 19,0 
315 34.205 5,4 
316 22.362 4,4 
317 54.813 8.9 

.:318 9.261 3.5 
319 9.040 1,5 
320 22.548 2.1 
321 61.417 1,5 
322 24.496 2.4 
323194**) 23.665 6,5 
324 115**) 9.449 22.3 
326127*) 11.747 15,3 
327 \95**) 17.112 20.7 
328160*) 10.768 13.5 
329 5.559 26.1 
330 9.022 5.7 
331 \95**) 49.012 6.9 

Santa Catarina 
299 3.169 14,8 
300 \98**) 27.160 20.8 
301 9.206 14.7 
302 7.900 17.3 
303151*) 18.522 9,2 

• Microrregiões parcialmente contidas nas Folhas em estudo e percentual de avaliação. 
"'* Percentual da microrregião contida nas Folhas em estudo, porém com dados a nível de 100%. 
I 1) EqH I cab. = Equivalente- tíomem I cabeça. 

Produção média de 
Rebanho mínimo 

leite/ vacas ordenhadas 
vinculado a leite 

lcab.) 
Litros I ano Litros/ dia 

1.888 5.18 91.035 
1.466 4.02 140.564 
1.126 3.08 49.759 
1.392 3.81 103.301 
1.210 3.32 81.332 
1.303 3.57 133.430 
1.072 2.94 108.249 
1.089 2.98 79.076 

868 2.38 44.044 
1.201 2.29 124.651 

768 2.16 16.682 
860 2.36 9.898 
680 1.86 28.528 
864 2~7 73.449 
836 2.30 41.669 

1.066 2.92 53.859 
1.094 3.00 24.885 
1.053 2,88 29.033 
1.197 3.28 42.554 
1.169 3,20 24.816 
1.242 3.40 13.557 

883 2.42 19.992 
623 1.71 53.777 

574 1.57 4.564 
861 2,36 72.016 
888 2.43 22.858 
981 2,69 24.571 
473 1.30 13.674 

EqH I cab. 
\1) 

0.032 
0.028 
0.032 
0.028 
0.028 
0.028 
0,032 
0.032 
0.032 
0.033 
0.038 
0.032 
0.032 
0.031 
0.032 
0.031 
0,031 
0.032 
0,031 
0.032 
0.028 
0,032 
0,038 

0.038 
0,032 
0.032 
0,032 
0.038 

Obs.: 1) Para as microrregiões sem sistema de produção foram utilizados os resultados da Tabela 5.LXVIII com base na produção anual de leite (1 kg = 11itro). 
2) Na microrregião 303 o rebanho mínimo vinculado exclusivamente a leite apresenta número menor que o de vacas ordenhadas, em razão da preponderância do uso misto da pecuária (corte 1 leite). 

Fontes: Rebanho e produção - Fundação IBGE. Censos Agropecuários Rio Grande do Sul e Santa Catarina, 1975. 
Mão-de-obra -vide Tabela 5.LXV 
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TABELA S. LXX 
Efetivos do rebanho - 1975 

Rebanho de corte, corte/leite, lã e trabalho 
Rebanho de Rebanho 

Microrregiões 
Rebanho 

Rebanho Bovino de bovino corte, bovino 
homooêneas corte, total corte/leite, leiteiro 

Bufalino Eqüino As i nino Muar Ovino Caprino Total leiteiro 
corte /leite e (mínimo) 1100%) lã e trabalho (mínimo) 

trabalho (%) {%) 

Rio Grande do Sul 10.461.214 3.395 562.177 934 23.413 11.317.468 56.306 22.426.907 1.388.140 23.815.047 94,2 5,8 
(parcial) 
308 210.508 662 13.120 22 238 35.523 911 260.994 91.035 352.019 74,1 25,9 
309 59.171 19 7.172 17 794 5.422 1.206 73.801 140.564 214.365 34,4 65,6 
310 228.974 67 9.984 10 420 23.512 728 263.695 49.759 313.454 84,1 15,9 
311 52.336 - 4.434 37 7.059 8.721 1.370 73.957 103.301 177.258 41,7 58,3 
312 67.028 12 9.704 17 729 14.362 4.009 95.861 81.332 177.193 54,1 45,9 
313 42.788 1 4.563 17 287 7.191 2.411 57.258 133.430 190.688 30,0 70,0 
314 111.041 5 12.646 39 3.826 14.917 3.541 146.015 108.249 254.264 57,4 42,6 
315 559.518 166 30.488 30 386 218.795 3.353 812.736 79.076 "891.812 91,1 8,9 
316 460.749 46 19.635 16 160 103.014 230 583.850 44.044 627.894 93,0 7,0 
317 490.770 243 65.936 40 185 317.668 5.990 880.832 124.651 1.005.483 87,6 12,4 
318 241.516 67 18.279 1 62 252.714 54 512.693 16.682 529.375 96,8 3,2 
319 582.514 - 30.317 8 54 1.703.406 207 2.316.506 9.898 2.326.404 99,6 0,4 
320 1.039.880 - 59.177 116 255 1.251.810 12.740 2.363.978 28.528 2.392.506 98,8 1,2 
321 4.085.608 630 167.361 427 1.213 6.460.198 11.586 10.707.023 73.449 10.780.472 99,3 0,7 
322 987.463 1.095 35.197 32 731 598.977 1.163 1.604.658 41.669 1.646.327 97,5 2,5 
323 194""1 312.513 185 21.712 32 688 130.572 580 466.282 53.859 520.141 89,6 10,4 
324 115"1 17.507 - 2.750 - 146 830 90 21.323 24.885 46.208 46,1 53,9 
326 127") 47.897 - 4.402 8 896 10.978 1.535 65.716 29.033 94.749 69,4 30,6 
327 195 .. ) 40.020 - 8.035 3 414 9.382 130 57.984 42.554 100.538 57,7 42,3 
328 160") 55.198 31 4.030 27 979 10.470 930 71.665 24.816 98.481 74,3 25,7 
329 7.781 - 663 2 127 1.701 962 11.226 13.557 24.783 45,3 54,7 
330 139.245 1 7.897 4 287 24.221 3.215 174.870 19.992 194.862 89,7 10,3 
331 195") 661.189 165 24.885 29 3.477 113.084 1.365 803.994 53.777 857.771 93,7 6,3 

Santa Catarina 327.387 - 18.000 29.290 6.005 380.682 137.703 518.385 73,4 26,6 
(parcial) 
299 16.861 - 410 - - 449 841 18.561 4.584 23.145 80,2 19,8 
300 198""1 62.130 - 4.724 - - 6.376 3.153 76.383 72.016 148.399 51,5 48,5 
301 39.799 - 3.113 - - 1.273 148 44.333 22.858 67.191 66,0 34,0 
302 21.028 - 1.247 - - 1.062 318 23.675 24.571 48.246 49,1 50,9 
303 {51") 187.569 - 8.506 - - 20.1W 1.545 217.730 13.674 231.404 94,1 5,9 

Total das Folhas 10.788.601 3.395 580.177 934 23.413 11.346.758 64.311 22.807.589 1.525.843 24.333.432 93,7 6,3 

* Microrregiões parcialmente contidas nas Folhas em estudo e percentual de avaliação. 
** Percentual da microrregião contido nas Folhas em estudo, porém com dados a nível de 100%. 
Fonte: Fundação IBGE. Censos Agropecuários Rio Grande do Sul e Santa Catarina, 1975. 

A suinocultura e a avicultura, que respondem por mais de 2B% da ren
da do setor primário, se quantificadas, contribuiriam para baixar os coefi
cientes de excesso e saturação. Por outro lado, os dados estatísticos não 
oferecem condições de saber a dimensão do trabalho dos membros não 
remunerados da família, se de forma intensiva durante todo o ano ou em 
épocas de maior necessidade. De qualquer forma, pela estrutura de uso 
diversificada, sobretudo nas microrregiões coloniais, o trabalho familiar tem 
importância capital e confirma a tese de que esta participação não remu
nerada influi de forma considerável, embora não se tenham meios de quan
tificar sua efetiva participação, e tem razões de ser contabilizada. Há, por
tanto, justificativas para se afirmar que os coeficientes obtidos, se não ex
pressam fielmente o universo da análise, constituem, na pior das hipóte
ses, patamares confiáveis. 

5.2.4.1.7 - Microrregião Homogênea 314- Fumicultora de Santa Cruz 
do Sul 

Tal como a Microrregião 313, abrange as mesmas unidades geomorfológi
cas e, conseqüentemente, apresenta declividades variáveis, solos de bom 
espectro (graus 002, 003 e 003°), além de climas com ligeiro predomínio 
areolar do grau 100 sobre o 2*oo. 

Ao sul da microrregião ocorre ligeira deficiência hídrica de 73 mm na 
estação pluviométrica de Dona Francisca (100 m de altitude). Não apresenta 
excedentes hídricos muito elevados, alcançando 418 mm na estação So
bradinho, na cota de 660 m (Tabs. 5.XV e 5.XVI). 

O relevo mais dissecado localiza-se nos vales do alto curso dos rios Ja
cuí, Pardo, Pardinho e seus afluentes, estando representado pelas Unida
des 153°p, 163°p, 2*53°p e 2*63°p que correspondem à Unidade de Ma
peamento de Solos Re21, jâ salientada. Para estas áreas o uso proposto re
caiu para pastagens plantadas em razão da fertilidade apresentada pelos 
solos, sendo que nas unidades com declividades acima de 55% separou-

se, para preservação, área correspondente a 14% do total microrre~onal. 
A Figura 5.28 apresenta a imagem de radar de parte da Unidade 2* 63 p ( re
levo grau 060), mostrando ao mesmo tempo que a escala não permite dis
criminar áreas de declividades inferiores. 

A densidade rural, inferior à da microrregião anterior, aliada ao fato de 
a principal fonte da renda microrregional provir do plantio e beneficiamen
to do fumo, cultura de grande exigência de mão-de-obra, coloca a Micror
região 314 mais próxima do equilíbrio, com coeficiente de excesso de 1 ,071. 

Em outros termos este coeficiente significa 187 dias de trabalho/ ano 
para toda a oferta de mão-de-obra existente. Assim, o coeficiente de ex
cesso reflete, neste caso, que não há teoricamente desemprego, princi
palmente em função da tecnologia rudimentar empregada na agricultura. 

Por outro lado, constata-se que todas as microrregiões de baixo índice 
de mecanização, principalmente as que cultivam fumo, possuem baixas 
rendas agrárias (Tabs. 5. LIV e 5.XLIX), Desta forma, áreas de estrutura fun
diária com predomínio do minifúndio, dentro da atual estrutura de uso, ge
ram muito trabalho, porém rendimentos aquém deste esforço. 

Em termos de capacidade de uso a área tem condições de desenvolver 
culturas permanentes e pastagens plantadas, embora atualmente estas uti
lizações estejam muito abaixo do potencial (Tabs. 5. LXXX e 5. LXXXI). A 
Tabela 5.LVIII mostra bons rendimentos por hectare, principalmente pe
los cítricos, embora a maioria dos pomares seja a nível de subsistência, com 
baixíssima área média. Atualmente a pecuária vincula-se excessivamente 
às pastagens naturais, que ocupam 96,6% das áreas· de pastagens. 
Modificando-se esta estruturação com o Uso proposto através de pasta
gens plantadas, pode-se ampliar o suporte 3,91 vezes (Tab. 5.LXIII). 

. 5.2.4.1.8 - Microrregião Homogênea 315 - Vale do Jacuí 

Suas terras estão quase totalmente vinculadas à Unidade Geomorfológi
ca Depressão Rio Jacuí, tendo pequenas porções ao sul, limitando-se com 
as bordas da Região Geomorfológica Planalto Sul-Rio-Grandense. 
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TABELA 5.LXXI 
Mão-de-obra vinculada à pecuária I EqH I cab.l 1975 

I Rebanho de 
Microrregiões corte. Rebanho Resultante 

homogêneas corte/leite, EqH/cab. leiteiro EqH/cab. EqH/cab. I lã e trabalho 111 mínimo ponderado 

% % 
I 

Rio Grande do Sul 
308 74,1 0,0059 25,9 0,032 0,012659 

309 34,4 0,0104 65,6 0,028 0,021946 

310 84,1 0,0061 15,9 0,032 0,010218 
311 41,7 0,0105 58,3 0,028 0,020702 
312 54,1 0,0106 45,9 0,028 0,018586 
313 30.0 0,0106 70,0 0,028 0,022780 

314 57.4 0,0108 42,6 0,032 0,019832. 
315 91,1 0,0060. 8,9 0,032 0,008314 
316 93.0 0,0060 7,0 0,032 0,007820 
317 87,6 0,0060 12,4 0,033 0,009348 
318 96,8 0,0060 3,2 0,038 0,007024 
319 99,6 0,0060 0,4 0,032 0,006104 
320 98,8 0,0060 1,2 0,032 0,006312 

321 99,3 0,0060 0,7 0,031 0,006175 
322 97,5 0,0060 2,5 0,032 0,006650 
323194 .. 1 Íl9,6 0,0060 10,4 0,031 0,008600 
324 115"1 46,1 0,0105 53,9 0,031 0,021550 
326127<1 69,4 0,0106 30,6 0,032 0,017148 
327195 .. 1 57,7 0,0104 42,3 0,031 0,019114 
328 160"1 74,3 0,0059 25,7 0,032 0,012607 
329 45,3 0,0103 54,7 0,028 0,019982 
330 89.7 0,0060 10,3 0,032 0,007776 
331195"1 93,7 0,0060 6,3 0,038 0,008016 

Santa Catarina 
299 80,2 0,0107 19,8 0,038 0,016106 
300 198""1 51,5 0,0105 48,5 0,032 0,011744 
301 66,0 0,0106 34,0 0,032 0,017876 
302 49,1 0,0106 50,9 0,032 0,021493 
303151•1 94,1 0,0059 5,9 0,038 0,007794 

* Microrregiões parcialmente contidas nas Folhas em estudo e percentual de avaliação. 
*" Percentual.da microrregião contido nas Folhas em estudo, porém com dados a nível de 100%. 
~ 1} Inclui todos os animais de campo, excluído o rebanho leiteiro (r.1ínimo) e a suinocultura. 
Fonres: Percentuais Tabela 5.lXX. 

Mão-de-obra -Tabelas 5.LXVII e 5.LXIX. 

TABELA 5.LXXII 
Participação dos suinos no valor total da produção animal e vegetal - 1975 

Total da venda 
%da renda da 

Microrregiões 
Efetivo e abate 

suinocultura 
homogêneas 

!mil cruzeiros) 
sobre valor total da 

produção agrária 

Rio Grande do Sul 
3.367.137 723.739 4,0 

fparciaH 
308 49.617 10.531 1,8 
309 195.111 52.375 9,3 
310 65.267 10.035 2,7 
311 169.968 38.944 5,9 
312 401.544 116.160 21,0 
313 340.005 115.991 17,0 
314 385.603 66.574 7,0 
315 147.226 23.919 2,7 
316 109.559 14.621 2,5 
317 257.727 35.971 3,0 
318 16.571 2.400 0,7 
319 17.644 2.293 0,3 
320 84.110 13.352 2,2 
321 97.5S4 14.128 0,4 
322 134.657 22.163 1,6 
323 194 .. ) 207.729 37.962 2,9 
324115") 102.183 32.590 14,8 
326127"1 137.878 28.247 7,6 
327195 .. 1 97.622 25.627 3,5 
328 160"1 101.166 18.726 2,8 
329 41.239 8.807 2,1 
330 98.137 12.830 3,4 
331 195""1 109.020 19.193 3,5 

Santa Catarina 
234.064 51.798 5,9 (parcial) 

299 5.814 852 2,5 
300198 .. 1 127.564 30.019 8,8 
301 24.410 4.059 2,3 
302 42.439 12.953 6,4 
303 151"1 33.837 3.915 3,3 

* Microrregiões parcialmente contidas nas Folhas em estudo e percentual de avaliação. 
._Percentual da microrregião contido nas Folhas em estudo, porém com dados a nível de 100%. 
Fonte: Fundação IBGE Censos Agropecuários Rio Grande do Sul e Santa Catarina, 1975. 

TABELA 5.LXXIII 
lndice tecnológico das pastagens naturais e plantadas - 1975 

Microrregiões EqH/cab. 
homogêneas ponderado 11 l 

Rio Grande do Sul 
308 0,012659 
309 0,021946 
310 0,010218 
311 0,020702 
312 0,018586 
313 0,022780 
314 0,019832 
315 0,008314 
316 0,007820 
317 0,009348 
318 0,007024 
319 0,006104 
320 0,006312 
321 0,006175 
322 0,008650 
323(94 .. ) 0,008600 
324 (15•1 0,021550 
326 (27") 0,017148 
327 !95 .. 1 0,019114 
328 160') 0,012607 
329 0,019982 
330 0,007776 
331 (95 .. ) 0,008016 

Santa Catarina 
299 0,016106 
300 (98 .. ) 0,011744 
301 0,017876· 
302 0,021493 
303151'1 0,007794 

lnd. Tec. P. N. = EqH/cab. x Lot. P. N. x 100. 
lnd. Tec. P. P. = EqH/cab. x Lot. P. P. x 100. 
111 Vide Tabela 5.LXXI. 

lotação pastagens 
naturais (2} 

ícab.lhal 

0,905 
1,780 
1,130 
0,837 
1,281 
2,787 
1,797 
0,947 
0,981 
1,035 
0,851 
1,042 
0,947 
1,056 
0,866 
0,914 
1,067 
1,112 
1,259 
0,923 
1,852 
0,817 
0,551 

1,290 
0,631 
0,991 
1,321 
0,523 

(2) Incluí eventualmente suplementação alimentar, 

lotação pastagens 
plantadas 12) 

lcab./hal 

3,276 
7,102 
4,136 
3,649 
5,816 

12,263 
7,026 
3,239 
3,983 
3,550 
2,961 
3,501 
3,059 
3,411 
3,092 
3,391 
3,286 
4,248 
4,407 
3,452 
6,482 
3,088 
2,408 

4,721 
2,518 
3,627 
5,271 
2,286 

" Microrregiões parcialmente contidas nas-Folhas em estudo e percentual de avaliação. 
"*Percentual da microrregião contido nas Folhas em estudo, porém com dados a nível de 100%. 
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Índice tecnológico indice tecnológico 
pastagens naturais pastagens plantadas 

IH/ano/km21 IH/ano/km21 

1,146 4,147 
3,906 15,586 
1,155 4,226 
1,733 7,554 
2,381 10,810 
6,349 27,935 
3,564 13,934 
0_787 2,693 
0,767 3,115 
0,958 3,319 
0,598 2,080 
0,636 2,137 
0,598 1,931 
0,652 2,106 
0,576 2,066 
0_786 2,916 
2,299 7,081 
1,907 7,284 
2,406 8,424 
1,154 4,352 
3,701 12,952 
0,635 2,401 
0,442 1,930 

2,078 7,604 
0,741 2,957 
1,772 6,484 
2,839 11,329 
0,409 1,782 

Arredondamento 

indice tecnológico Índice tecnológico 
pastagens naturais pastagens plantadas 

!H/ano/km21 IH/ano/km2) 

1,1 4,1 
3,9 15,6 
1,2 4,2 
1,7 7,6 
2,4 10,8 
6,3 27,9 
3,6 13,9 
0,8 2,7 
0,8 3,1 
1,0 3,3 
0,6 2,1 
0,6 2,1 
0.6 1,9 
0,7 2,1 
0,6 2,1 
0,8 2,9 
2,3 7,1 
1,9 7,3 
2,4 8,4 
1,2 4,4 
3,7 12,9 
0,6 2,4 
0,4 1,9 

2,1 7,6 
0,7 2,9 
1,8 6,5 
2,8 11,3 
0,4 1,8 



TABELA S. LXXIV 
Efetivo das principais espécies florestais plantadas - 1975 

~ 
Acácia-negra Eucalipto Pmus Pinheiro Bracatinga e quiri 

Total de 

Árvores existentes Árvores existentes Árvores existentes Arvores e·xistentes Árvores existentes árvores 

(1.000 árvores) % I 1.000 árvores) 
% I 1.000 árvores) o/o I 1. 000 árvores I 

o/o 
11.000 árvores) o/o I 1.000 árvores) 

Rio Grande do Sul 
308 29.544 34,2 55.371 64,0 1.377 1,6 110 0,1 51 0,1 86.453 
309 65.657 73,1 11.670 13,0 8.463 9,4 4.046 4,5 42 0,0 89.880 
310 110 0,4 19.916 69,1 8.742 30,3 65 0,2 2 0,0 28.835 
311 6.541 26,1 13.051 52,0 3.575 14,2 891 3,5 1.056 4,2 25.114 
312 1.032 13,0 4.074 51,2 1.877 23,6 936 11,7 44 0,5 7.963 
313 7.418 43,6 8.864 52,2 257 1,5 448 2,6 11 0,1 17.018 
314 767 2,6 27.206 93,3 945 3,2 231 0,8 12 0,1· 29.161 
315 43.877 39.4 64.597 56,1 1.043 0,9 1.780 1,6 6 0,0 111.303 
316 121 0,8 15.351 96,6 387 2,4 25 0,2 1 0,0 15.885 
317 13.330 15,9 59.915 71,6 10.221 12,2 242 0,3 7 0,0 83.715 
318 41 0,2 7.432 41,3 10.521 58,5 1 0,0 p 0,0 17.995 
319 39 0,4 9.411 97,3 23 0,2 200 2,1 o 0,0 9.673 
320 3.410 33,4 5.612 54,9 1.154 11,3 40 0,4 - - 10.216 
321 105 0,2 40.126 96,8 1.142 2,8 91 0,2 8 0,0 41.472 
322 22 0,2 9.917 81,9 1.979 16,3 185 1,5 8 0,1 12.111 
323194''1 6 0,1 4.214 89,0 422 9,0 73 1,5 20 0,4 4.735 
324 115'1 12 2,1 506 87,1 50 8,6 13 2,2 o 0,0 581 
326 127') o 0,0 760 47,5 632 39,5 185 11,6 22 1.4 1.599 
327 195") 16 0,4 3.484 83,8 595 14,3 55 1,3 8 0,2 4.158 
328 160'1 190 2,2 3.206 38,0 3.559 42,1 1.475 17,5 18 0,2 8.448 
329 3 0,2 1.324 81,7 132 8,1 157 9.7 5 0,3 1.621 
330 23 1,5 1.317 84,4 158 10,1 56 3,6 6 0.4 1.580 
331 195"1 319 0.4 938 1,3 57.084 77,8 15.067 20,5 17 0,0 73.425 

Santa Catarina 
299 184 6,2 917 29,3 2.011 64,3 2 0,1 2 0,1 3.126 
300 198") 5.984 23,8 18.631 74,1 389 1,5 101 0.4 41 0,2 25.146 
301 60 0,3 17.398 99,6 14 0,1 2 0,0 o 0,0 17.474 
302 251 5,0 4.665 92,4 124 2,5 o 0,0 6 0,1 5.046 
303 (51') o 0,0 525 3.7 10.651 (1) 74,6 3.091 21,7 2 0,0 14.269 

* Microrregiões parcialmente contidas nas Folhas em estudo e percentual de avaliação. 
*" Percentual da microrregião contido nas Folhas em estudo, porém com dados a nível de 100%. 
(1 J Para o município de Lages foram avaliados 10% do efetivo, devido à grande concentração desta espécie no atual município de Otacilio Costa, distrito de Lages em 1975e localizado na Folha SG.22 Curitiba. 
{O) e (0,01: o fenômeno existe mas não alcança as escalas adotadas. 
(-):o fenômeno, segundo a fonte, não existe. 
Fonte: Fundação IBGE. Censos Agropecuários Rio Grande do Sul e Santa Catarina, 1975. 

TABELA S. LXXV 
Especificações técnicas para silvicUltura - Implantação e manutenção- 1? ao 4~ ano {dia/homem/ha) 

Plantio e 
Essência Preparo da Preparo do 

replantio 
Tratos 

florestal área solo 
(1? ao 4? ano) 

culturais I 1) 

Total Diluído Total Diluldo Total Diluído Total Diluído 

Eucalipto 15,9 4,0 13,0 3,3 5,5 1.4 54,3 13,6 
Pmus 15,9 4,0 13,0 3,3 4,9 1,2 53,3 13,3 

(1) Inclui combate às formigas, roçadas, conservação de estradas, aceiros, divisoras e coroamento. Diluição pelos 4 anos da fase de implantação, 
Fonte: Rio Grande do SuL Programa de Investimentos Integrados para o Setor Agropecuário, 1975. 

TABELA S. LXXVI 
Especificações técnicas para ptnus e eucalipto - Fase de produção 

Total índice 
coef. técnico tecnológico 
implantação implantação 

ld/H/hal IH/ano/km2) 

22,3 11,1 
21,8 10,9 

Corte total 1m3) Total Corte final 1m3) 
N~ de anos 

Rendimentos IH/d/ha) lndice 
de diluição 

avaliado Média tecnolôgico -
sem corte 

21? a~o 
lm3/hal Fase de produção 

Eucalipto 7~ ano 14? ano 
final 1m3) 

5?-20? ano Corte Picar Empilhamento Baldeação Total 
IH/ano/km2) 

250 225 475 200 16 29,7 2,97 1,86 4,95 5,60 15,38 7,7 

Desbaste 

8? 1 11? 1 14? 1 17? 1 20? 25? ano 5~-24? ano Desbastes 
Pmus 

1oo 1 11s J 102 _l 92 1 90 499 250 20 25,0 1,67 1,56 0,92 4,31 8,46 4,2 

Rendimentos utilizados: Eucalipto - corte (moto-serra) 10m3/dia, picar (moto-serra) 16m3/dia, empilhamento (manual local) 6 m3fdia, baldeação 5,3 m3/dia. Pmvs -desbastes (moto-serra) 15m3 /dia, 
picar (moto-serra) 16m3/dia, empilhamento (trator/manual) 27,3 m3/dia, baldeação 5,8 m3/dia. 
Fontes: Produção - Rio Grande do Sul. Programa de Investimentos Integrados para o Setor Agropecuário, 1975. 

Rendimentos - Especificações técnicas montadas com base nos rendimentos fornecidos por Tupy Agroenergética, Joinvílle··SC (informação escrita} e Eng? Alcides Jacomino - Companhia Agro
florestal Monte Alegre, Agudos-SP {informação verbal}. 
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TABELA S. LXXVII 
Evolução do efetivo de pmus e eucalipto no período 1970-1975, para efeito de aplicação de coeficientes técnicos de implantação e produção e elaboraçã<;t dos indices tecnológicos para matas plantadas 

Microrregiões 
homogêneas 

1970 Total Até 5 anos 
!1.000 árvores) l 1.000 arvores) {%) 

Rio Grande do Sui 
308 41.942 55.371 24.3 
309 225.539 11.670 0,0 
310 15.811 19.916 20,6 
311 12.294 13.051 5,8 
312 3.007 4.074 26,2 
313 8.072 8.884 9,1 
314 19.853 27.206 27,0 
315 50.487 64.597 21,8 
316 10.185 15.351 33,7 
317 57.367 59.915 4,3 
318 5.145 7.432 30,8 
319 7.747 9.411 17,7 
320 2.899 5.612 48.3 
321 38.131 40.126 5,0 
322 7.436 9.917 25,0 
323 {94 .. ) 2.755 4.214 34,6 
324 (15•) 434 506 14,2 
326127'1 43 760 94,3 
327195") 3.156 3.484 9,4 
328 160•) 2.304 3.206 28,1 
329 1.330 1.324 0,0 
330 774 1.317 41,2 
331 195 .. ) 285 938 69,6 

Santa Catarina 
299 730 917 20,4 
300 !98 .. ) 13.829 18.631 25,8 
301 9.482 17.398 45,6 
302 2.040 4.665 56,3 
303 !51•) (31 1.216 525 0,0 

* Microrregiões parcialmente contidas nas Folhas em estudo e percentual de avaliação . 
... * Percentual da microrregião contido nas Folhas em estudo, porém com dados a nível de 100%. 
{1) Fase de formação. 
(21 fase de produção. 

EucaHpto 

1975 

Coef. Mais de Coef. Coef. téc. 1970 
técnico (1) 5anos técnico 12) ponderado 11 .000 ãrvores) 

i%1 

11,1 75,7 7.7 8,53 326 
- 100,0 7,7 7,70 3.445 

11,1 79.4 7,7 8,40 1.480 
11,1 94,2 7,7 7,90 1.396 
11,1 73,8 7,7 8,59 988 
11,1 90,9 7,7 8,01 114 
11,-1 73,0 7,7 8,62 136 
11,1 78,2 7,7 8,44 1.764 
11,1 88,3 7,7 8,85 443 
11,1 95,7 7.7 7,85 32 
11,1 69,2 7,7 8,75 6 
11,1 82,3 7,7 8,30 2 
11,1 51,7 7,7 9,34 50 
11,1 95,0 7,7 7,87 26 
11.1 75,0 7,7 8,55 682 
11,1 65,4 7.7 8,88 83 
11,1 85,8 7,7 8,18 12 
11,1 5,7 7,7 10,91 353 
11.1 90,6 7,7 8,02 1.665 
11,1 71,9 7,7 8,66 1.316 
- 100,0 7,7 7JO 59 

11,1 58,8 7,7 9,10 88 
11,1 30,4 7,7 10,10 31.039 

11.1 79,6 7,7 8,39 18 
11,1 74,2 7,7 8,58 90 
11,1 54,4 7,7 9,25 7 
11,1 43,7 7,7 9,61 48 
11,1 100,0 7,7 7,70 3.997 

l3) Para o rnunicipio de Lages foram avaliados 10% do pmus devido à grande concentração desta espécie no atual município de Otacílio Costa, distrito de Lages em 1975, e localizado na Folha SG.22 Curitiba. 
Fonte: Fundação IBGE. Censos Agropecuários Rio Grande do Sul e Santa Catarina, 1970/1975. 

Possui considerável extensão abrangida pelo clima no grau 100 e rele
vo nos graus 010 e 020 na maior parte do território. Seus solos agrupam-se 
nos graus: 003/003 o (este com cascalho e/ ou pedregosídade) em 66% da 
superfície microrregional; 002, em 21%, e 004/004°, no restante da área. 

Em termos de capacidade de uso, a interação dos fatores clima
relevo-solo apresenta 78,1% das terras com uso preferencial para as la
vouras temporárias, enquanto que o uso atual ocupa apenas 16,5%. Es
tas representam 69,6% do valor total da produção agrária, sobressaindo, 
por ordem de valor. a soja, o arroz (irrigado). o milho e o trigo. A utilização 
de parcela maior de seu espaço atual para pecuária em pastagens naturais 
(46,4% I caracteriza subuso acentuado. A transformação destas pastagens 
em áreas agrícolas deve exigir insumos em fertilizantes e calcário, pois os 
solos do grau 003, em sua maior parte, são álicos (PEal e PEa5, entre ou
tros), sendo os restantes distróficos, como o ·PEd1 (vide 3- Pedologia). 

A estruturação fundiária classificada como concentrada (Fig, 5.25) e 
a evolução tecnológica, consubstanciada pelo crescimento da mecaniza
ção e do liSO de fertilizantes (Tab. 5.XUV), concorrem para que a micror
região esteja caminhando para uma tecnologia substitutiva de mão-de-obra, 
principalmente pela sensível evolução das lavouras mecanizadas de soja 
e trigo. 

Desta forma, o coeficiente de excesso de 1,424 reflete a mudança es
trutural na agricultura e, paradoxalmente, a característica extensiva da pe
cuária. Este coeficiente seria maior caso não coexistissem culturas mais 
exigentes de mão-de-obra, como o fumo, além das básicas de subsistência. 

A pecuária leiteira, atualmênte com pequena expressão, tanto numé
rica como em produtividade, constitui alternativa para a absorção da mão
de-obra. A fruticultura, de acordo com os dados de produtividade, embo
ra não se possa avaliar a qualidade da produção, apresenta espaços para 
ampliação, além de boas perspectivas rara os cítricos, que podem ser plan
tados nas Unidades 132eb{PEd2), 133 bp(PVd9), 133°bt(PVa11). Hápos-
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sibilidade de se diversificar a agricultura de ciclo curto, tendo por base a 
existência de culturas tradicionais, embora atualmente com pequena ex
pressão, como a melancia, o alho, a cebola, o amendoim e o sorgo, entre 
outras, algumas destas suportando deficiências hídricas no verão, 

5.2,4. 1 .9 - Microrregião Homogênea 316 - Santa Maria 

A maior parte de suas terras pertence à Região Geomorfológica Depres
são Central Gaúcha, através das Unidades Geomorfológicas Depressão Rio 
Jacui e Depressão Rio lbicuí- Rio Negro, Parcelas menores encontram
se na Região Geomorfológica Planalto das Araucárias, representada pe
las Unidades Geomorfológicas Serra Geral e Planalto dos Campos Gerais 
(vide 2 - Geomorfologia). 

A escarpa marca a passagem do grau de restrição climática 100, na de
pressão, para o grau 2 00 (por excesso) no planalto, porém, nesta micror
região de altitudes médias mais baixas, o grau 100 interpenetra no planal
to pelo lado oeste, através dos vales dos rios Toropi e Jaguari, onde a es
carpa encontra-se menos pronunciada. Desta forma, grande parcela des
ta microrregião se encontra sob clima do grau de restrição 100, caracteri
zado por excedentes entre 300 e 450 mm e ligeira d:'lficiência hídrica, nun
ca superior a 100 mm anuais, que, eventualmente, pode ter influência mais 
acentuada em solos de textura leve. Termicamente a área sujeita-se a in
vernos rigorosos. 

As declividades abaixo de 15% (graus 010 e 020) abrangem 82% da su
perfície microrregional compreendendo, na maior parte, as Unidades 113db 
(Est, 5.1 B) e 123db. A maioria dos solos, com capacidade de uso agrícola 
classificada no grau de restrição 003, exige fertilização e calagem. Entre 
estes destacam-se, por ordem de extensão, as Unidades de Mapeamento 
de Solos PEa10, PBPa3, PBPa1, PBPa2 (vide 3- Pedologia), 



1975 
Pmus 

1975 
Total de Eucalipto + Pinus 
espécies acácic-negra + + lndice 

Total Coei. Mais de Coe f. Coef. téc. 
plantadas bracatinga + pinheíro tecnológico 

Até 5 anos 11.000 árvores} quiri (%} (H/ano/km1l 11.000 árvores} (%1 técnico {1) 5anos técnico (2) ponderado 
(%) 1100%} (%} 

-
1.377 76,3 10,9 23,7 4,2 9,31 86.453 98,3 1,7 8,5 
8.463 59,3 10,9 40,7 4,2 8,17 89.880 86,1 13,9 7,8 
8.742 83,1 10,9 16,9 4,2 9,77 28.835 69,5 30,5 8,8 
3.575 61,0 10,9 39,0 4,2 8,29 25.114 82,2 17,8 8,0 
1.877 47,4 10,9 52,6 4,2 7,38 7.963 64,7 35,3 8,2 

257 55;6 10,9 44,4 4,2 7,93 17.018 95,9 4,1 8,0 
945 85,6 10,9 14,4 4,2 9,94 29.161 96,0 4,0 8,7 

1.043 0,0 - 100,0 4,2 4,20 113.303 95,7 2,5 8,2 
387 0,0 - 100,0 4,2 4,20 15.885 97,4 2,6 8,7 

10.221 99,7 10,9 0,3 4,2 10,88 83.715 87,5 12,5 8,2 
10.521 99,9 10,9 0,1 4,2 10,89 17.995 41,5 58,5 10,0 

23 91,3 10,9 8,7 4,2 10,32 9.673 97,6 2.4 8,4 
1.154 95,7 10,9 4,3 4,2 10,61 10.216 88,3 11,7. 9,5 
1.142 97,7 10,9 2,3 4,2 10,75 41.472 97,0 3,0 8,0 
1.979 65,5 10,9 34.5 4,2 8,59 12.111 82,1 17,9 8,6 

422 80,3 10,9 19,7 4,2 9,58 4.735 89,5 10,5 9,0 
50 76,0 10,9 24,0 4,2 9,29 581 89,2 10,8 8,3 

632 44,1 10.9 55,9 4,2 7,15 1.599 48,9 51,1 9,0 
595 0,0 - 100,0 4,2 4,20 4.158 94,4 15,6 7,4 

3.559 63,0 10,9 37,0 4,2 8,42 8.448 40,4 59,6 8,5 
132 55,3 10,9 44,7 4,2 7,91 1.621 82,2 17,8 7,7 
158 44,3 10,9 55,7 4,2 7,17 1.560 86,3 13,7 8,8 

57.084 45,6 10,9 54,4 4,2 7.26 73.425 1,7 98,3 7,3 

2.011 99,1 10,9 0,9 4,2 10,84 3.126 35,6 54,4 8,9 
389 76,9 10,9 23,1 4,2 9,35 25.146 99,1 1,9 8,6 

14 50,0 10,9 50,0 4,2 7,55 17.474 99,9 0,1 9,3 
124 61,3 10,9 38,7 4,2 8,31 5.046 97,5 2,5 9,6 

10.651 62,5 10,9 37,5 4,2 8,38 14.269 3,7 96,3 8,4 

TABELA 5.LXXVIII 
Especificações técnicas para retirada de lenha e madeira em matas naturais - Coeficientes técnicos 

Demanda de mão·de-obra {hora/homem/m3 ) Total Total 
Produto Baldeação Carregamento homem/dia/m3 Total 

m3 /homem/ano 
extrativo Roçada Desmatamento Picar Total m3/homem/dia I boi} p/transporte (11 (21 

Lenha 0,4 
Madeira 0,4 

I 1 l 8 horas de trabalho/dia. 
121 200 dias trabalho/ano. 

0,2 0,5 
0,2 -

Fonte básica: Tupy Agroenergética, Joinville-SC (informação escrita). 

1,5 
1,5 

A agricultura de ciclo curto responde por 68,4% da produção agrária 
(Tab. 5.XLVI), embora utilize apenas 18,1% do território, comparativamente 
ao elevadíssimo potencial de 78,7% (Tabs. 5.LXXX e 5.LXXXI). Este po
tencial, entretanto, somente se viabilízará mediante uso de tecnologia ade
quada, exigindo investimentos maciços que transformem as'pastagens na
turais, atualmente dominantes, em superfícies plantadas. 

Notam-se, no período 70-75, modificações estruturais no sentido da am
pliação do uso de maquinário e fertilizantes (Tab.5.XLIV) em decorrência 
da ampliação das lavouras comerciais e de exportação, responsáveis par
ciais pelo excedente de mão-de-obra. 

Suas terras, embora francamente agricultáveis, ainda têm áreas pon
deráveis com pastagens naturais (57,8%), cuja exigência de mão-de-obra 
atual muito baixa (0,8 homem/ano/km2) faz com que o índice tecnológi
co da estrutura agrária atual seja mais baixo em comparação ao índice da 
estrutura potencial, respectivamente 3,5 e 9,9 homens/ano/km2 (Tabs. 
5.LXXX e 5.LXXXI). 

0,5 
0,5 

3,1 0,3875 2,581 516,2 
2,6 0,3250 3,077 615.4 

A diversificação agrária e, principalmente, a intensificação do uso se
gundo a capacidade proposta contribuirão para a diminuição do coeficiente 
de excesso. 

As Unidades 112ep (PBPe1) e 112dp (P8Pa3), embora ocupando áreas 
reduzidas, têm plenas condições de absorver excedentes de mão-de-obra 
através da horticultura, atividade carente na área. A pecuária leiteira, tam
bém pouco expressiva e de baixa produtividade, tem espaço potencial con
siderável. A cidade de Santa Maria, quarta cidade em população no esta
do, constitui mercado consumidor com demanda insatisfeita. 

5.2.4.1.10 - Microrregião Homogênea 317 - Lagoa dos Patos 

A observação da Figura 5.24 situa esta microrregião em posição interme
diária aos centros polarizadores de Pelotas e Rio Grande, no extremo sul, 
e de Porto Alegre. A capital do estado exerce ponderável atração, princi
palmente aos municípios da porção norte. 
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TABELA 5.LXXIX 
Produção extrativa das matas naturais - 1975 

Microrregiões 
Lenha 

Lenha Madeira p/carvão(1J 
homogêneas m3 m3 m3 

Rio Grande do Sul 
308 6.940 120.000 LOOO 
309 7A40 347.000 22.000 
310 700 300.000 2.000 
311 L540 405.000 4.000 
312 630 509.000 18.000 
313 950 355.000 3.000 
314 1.310 721.000 4.000 
315 490 312.000 5.000 
316 1.030 172.000 1.000 
317 7.250 731.000 36.000 
318 50 29.000 -
319 420 37.000 -
320 230 410.000 10.000 
321 400 351.000 -
322 180 270.000 4.000 
323 (94 .. , 900 179.000 5.000 
324 os·1 o 69.750 350 
326 (27'1 110 151.400 4.600 
327 (95"1 2.040 133.000 2.000 
328 {60'1 2.130 106.300 1.800 
329 o 34.000 1.000 
330 280 180.000 4.000 
331 (95"1 2.070 807.000 1.113.000 

Santa Catarina 
299 - 80.000 3.000 
300 (98"1 4.840 565.000 41.000 
301 - 104.000 -
302 3.280 183.000 19.000 
303 151'1 - 184.300 49.750 

"' Microrregiões parcialmente contidas nas Folhas em estudo e percentual de avaliação. 
"""' Percentual da microrregião contido nas Folhas e-m estudo, porém com dados a nivel de 100%. 
111 1 t de carvão equivalente a 1 O m3 de lenha. 
121 200 dias de trabalho. 

Subtotal Total 
Lenha em geral Madeira lenha em geral geral 

m3 m3 % % 

126.940 127.940 99.2 0.8 
354.440 376.440 94,2 5.8 
300.700 302.700 99,3 0,7 
406.540 410.540 99.0 1,0 
509.630 527.630 96,6 3.4 
355.950 358.950 99,2 0,8 
722.310 726.310 99,4 0.6 
312.490 317.490 98,4 1.6 
173.030 174.<)30 99.4 0,6 
738.250 774.250 95,4 4.6 
29.050 29.050 100,0 -
37.420 37.420 100,0 -

410.230 420.230 97,6 2.4 
351.400 351.400 100,0 -
270.180 274.180 98,5 1,5 
179.900 184.900 97.3 2,7 
69.750 70.100 99,5 0.5 

151.510 156.110 97,1 2,9 
135.040 137.040 98,5 1,5 
108.430 110.230 98.4 1,6 
34.000 35.000 97,1 2,9 

180.280 184.280 97,8 2,2 
809.070 1.922.070 42.1 57,9 

80.000 83.000 96,4 3,6 
569.840 610.840 93,3 6,7 
104.000 104.000 100,0 -
186.280 205.280 90,7 9,3 
184.300 234.050 78,7 21,3 

Fontes: Dados estatísticos-- Fundação IBGE. Censos Agropecuários Rio Grande do Sul e Santa Catarina, 1975. 
Coeficientes técnicos - montados com base em rendimentos fornecidos por Tupy Agroenergética. Joinvi!le~SC Hnformação escrita!. 

A microrregião inscreve-se em duas regiões geomorfológicas: o Planalto 
Sul-Rio-Grandense, ocupando a maior parte do território, e a Planície Cos
teira Interna que se desenvolve perifericamente à lagoa dos Patos (vide 2 
- Geomorfologia). 

A microrregião, do ponto de vista climático, apresenta-se com grau de 
restrição 100. Possui deficiências hídricas entre 100 e 150 mm anuais, re
gistradas principalmente no verão, e excedente de inverno, nunca superiores 
a 350 mm. Quanto à parte térmica, a área está sujeita, no inverno, a tem
peraturas mínimas absolutas de 0° C em mais de 50% dos anos de obser
vações das estações meteorológicas periféricas ao Planalto Sul-Rio
Grandense, porém as abaixo desta marca diminuem consideravelmente sua 
freqüência. 

As unidades de capacidade mais expressivas são: a 114de, constituída 
pelo Planossolo Solódico, Unidade PLS4 (Est. 5.VI A), com 3. 762 km2 dos 
15.024 km2 da microrregião, e a 123°bp, que possui 3.005 km2; com solos 
Podzólicos Vermelho-Amarelos distróticos (vide 3 - Pedologia, seção 
5.1.2). 

Na escala trabalhada, a microrregião não apresenta porções com de
clividades superiores a 45%, nem terras impróprias ao uso, logo, não se pôde 
discriminar nenhuma área para preservação, embora ainda se tenham áreas 
que devam ser preservadas ou que, no máximo, podem ser utilizadas co
mo floresta de rendimento, impedindo-se a extinção da atividade (Tab. 
5.XUII). A Figura 5.29 apresenta o imageamento de radar de parte desta 
microrregião, na escala 1:250.000. Por ocasião da redução para a escala ao 
milionésimo, áreas diminutas com declividades mais acentuadas eventual
mente são englobadas. 

A microrregião possui densidades rurais médias (12 habs. rurais/km2), 

que se distribuem segundo as formas de uso. Nas porções de relevo mais 
dissecado, vinculadas ao Planalto Sul-Rio-Grandense, dominam as peque
nas e médias propriedades, preferencialmente com uso agrícola, enquanto 
que nas áreas mais planas da Planície lagunar a grande propriedade pe
cuarista é predominante (Est. 5.VI A e Fig. 5.29L 

A microrregião coloca-se cómo a principal detentora de culturas pere
nes de clima subtropical, em especial do pêssego (Est. 5.XI B'), apresen-
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tando 78% da área total cultivada com ésta espécie ao longo das Folhas 
mapeadas (Tab. 5. LVII). O aspargo é praticamente uma cultura exclusiva 
desta microrregião não tendo sido tabulada em razão da falta de informa
ções sobre a área, embora haja sistema de produção {Rio Grande do Sul. 
Programa de Investimentos Integrados para o Setor Agropecuário, 1975, 
p. 70). O morango também é cultivo de destaque, não tendo sido avaliado 
pela inexistência de dados sobre sua área cultivada e sistema de produção. 
Estas olerícolas constituem-se em matéria-prima para as indústrias de con· 
servas de Pelotas. A diversificação agrícola pode ser verificada na Tabela 
5. LI V, sendo que o milho, o arroz e a soja são as lavouras de destaque favo
recidas pela proximidade do porto de Rio Grande. 

A pecuária, por seu turno, apresenta pouca expressã<Jquanto à gera
ção de mão-de-obra, onde o manejo extensivo rçflet~-se nas baixas lota
ções e índices tecnológicos para pastagens naturais e plantadas (Tabs. 
5. LXIV e 5. LXXII!), A pecuária leiteira, comparativamente às microrregiões 
de estrutura colonial, situa-se em posição inferiorizada quanto ao efetivo 
e à produtividade (Tabs. 5.LXX e 5.LXIX). 

As relações uso atual- uso potencial mostram que a microrregião ain
da tem condições de expandir as lavouras temporárias, as culturas perma~ 
nentes e, sobretudo, a pecuária, desde que em pastagens plantadas. O coe
ficiente de excesso pouco acentuado (1 ,313) vincula-se diretamente à es
trutura de uso atual, onde convivem agricultura mecanizada, culturas· in
tensivas, significativas áreas com silvicultura e pecuária extensiva (Est. 5.V 
A). Este coeficiente é portanto um reflexo da combinação entre a estrutu
ração do uso e uma pressão demográfica não excessiva. 

5.2.4.1.11 - Microrregião Homogênea 318 Litoral Oriental da lagoa dos 
Patos 

Ocupando faixa alongada entre o mar e a região lagunar, constitui, do ponto 
de vista físico, a mais homogênea das microrregiões descritas. O clima 
enquadra-se no grau de restrição 100 e as declividades são sempre inferio
res a 5%. Com relação aos solos, apresenta maior heterogeneidade, sen
do que 2.053 km2 compreendem o grau de restríção003, 1.914 km2 o grau 



Coef. técnico Coef. técnico lndice tecnológico indice tecnológíco 
lenha em geral madeira lenha em geral madeira 

Homem/dia/m3 Homem/dialm3 m3/homem/anol21 m3/homem/anol21 

0,3875 0,3250 516,2 615,4 
0,3875 0,3250 516,2 615,4 
0,3875 0,3250 516,2 615,4 
0,3875 0,3250 516,2 615,4 
0,3875 0,3250 516,2 615,4 
0,3875 0,3250 516,2 615,4 
0,3875 0,3250 516,2 615,4 
0,3875 0,3250 516,2 615,4 
0,3875 0,3250 516,2 615,4 
0,3875 0,3250 516,2 615.4 
0,3875 0,3250 516,2 615.4 
0,3875 0,3250 516,2 615.4 
0,3875 0,3250 516,2 615,4 
0,3875 0,3250 516,2 615.4 
0,3875 0,3250 516,2 615,4 
0,3875 0,3250 516,2 615,4 
0,3875 0,3250 516,2 615,4 
0,3875 0,3250 516,2 615,4 
0,3875 0,3250 516,2 615.4 
0,3875 0,3250 516,2 615,4 
0,3875 0,3250 516,2 615.4 
0,3875 0,3250 516,2 615,4 
0,3875 0,3250 516,2 615,4 

0,3875 0,3250 516,2 615,4 
0,3875 0.3250 516,2 615.4 
0,3875 0,3250 516,2 615,4 
0,3875 0,3250 516,2 615,4 
0,3875 0,3250 516,2 615.4 

004, 1.537 km2 são cobertos por dunas (grau 006) e reservados à preser
vação por imposição legal. Os 1.160 km2 restantes, pertencentes ao grau 
005, constituem-se de Areias Quartzosas Hidromórficas Húmicas áiicas (vide 
3- Pedologia). 

A área possui as mais baixas precipitações pluviométricas encontradas 
nas Folhas em análise. Em Mostardas registra-se o total médio anual de 
1.095 mm, que resulta numa deficiência hídrica de 206 mm, enquanto que 
nas proximidades da cidade de Rio Grande esta chega a 211 mm. As tem
peraturas médias anuais estão na mesma faixa das encontradas nas demais 
microrregiões litorâneas e, portanto, menos sujeitas a valores mínimos 
extremos. 

A pecuária extensiva de corte utiliza quase 50% do espaço, gerando 16% 
da renda agrária. Tendo por base a grande propriedade, apresenta lotação 
do rebanho de 0,851 cab./ha em pastagens naturais (Tab. S. LXIV). 

A agricultura ocupa 7.4% da área, gerando 81,6% do valor da produ
ção agrária microrregional. Nela destacam-se as culturas da cebola, asso
ciada á pequena propriedade, e a do arroz irrigado, principal cultura, que 
se vincula às propriedades maiores e tem a expressiva área média de 83,37 ha 
por informante, além de alto rendimento (Tab. 5. LVI. 

Há subutilização do espaço microrregional, comportando potencialmen
te 30% da área para lavouras temporárias, ocorrendo idêntica situação pa
ra a pecuária em pastos plantados (Tab. S. LXXXII). A área potencial para 
estas culturas é representada pelas Unidades de Capacidade 113dp (PTa e 
HOd3), 113dt (HGPS1) e 113bt (PVa7) (Tab. 5.XXVIII). A capacidade po
tencial para a pecuária em pastagens plantadas foi atribuída às Unidades 
114se (HGHS1/2), 114dt (PLS2) e 114de (PLS4), totalizando22,6% do ter
ritório. Quanto às pastagens naturais, atualmente ocupando 53,7% da área, 
reduzem-se potencialmente a 23,2% da microrregião, correspondendo às 
Unidades de Capacidade de Uso 114et (Ae2) e 115de (HAQHa1) (vide 3-
Pedologia). 

A cultura da cebola, por sua elevada demanda de mão-de-obra na tec
nologia atual (Tab. 5. L), é a responsável direta pelo baixo coeficiente de ex
cesso encontrado- 1,229 - e também pelos diminutos coeficientes de 
uso e saturação, respectivamente 0,212 e 0,260. 

Requerimento de Requerimento de 
Total 

Requerimento de 
mão:de-obra/ ano mão-de-obra/ ano mão-de-obra/ano 

lenha em geral madeira matas naturais 

246 2 248 
687 36 723 
583 3 586 
788 6 594 
987 29 1.016 
690 5 695 

1.399 6 1.405 
605 8 613 
335 2 337 

1.430 58 1.488 
56 - 58 
72 - 72 

795 16 811 
681 - 681 
523 6 529 
349 8 357 
135 1 136 
294 7 301 
262 3 265 
210 3 213 
66 2 68 

349 6 355 
1.567 1.809 3.376 

155 5 160 
1.104 67 1.171 

201 - 201 
361 31 392 
357 81 438 

A situação da mão-de-obra excedente possivelmente não se constata
ria para esta microrregião caso fosse avaliada a atividade pesqueira, além 
da suinocultura e da avicultura, embora estas últimas sejam pouco expres
sivas. O crescimento acentuado do pessoal ocupado no período imediata
mente posterior (1975-80), fato incomum, confirma, de certo modo, esta 
avaliação (Tab. 5.XUO. · 

Nesta microrregião separou-se para preservação permanente a Unida
de de Capacidade de Uso 116et. A Reserva Ecológica do Banhado do Taim, 
pertencente à SEMA/ Ml NTER (Secretaria Especial do Meio Ambiente -
Ministério do Interior), vincula-se, em grande parte, a esta unidade (Tab. 
S. LXXXVI). 

5.2.4.1.12 - Microrregião Homogênea 319- Lagoa Mirim 

A microrregião circunscreve as lagoas Mirim e Mangueira, também pos
suindo terras compreendidas pela Região Geomorfológica Planalto Sul-Rio
Grandense, nesta apresentando altitudes ao redor de 300 m, correspon
dentes à Unidade Geomorfológica Planalto Rebaixado Marginal. A parte 
oriental constitui um prolongamento das feições existentes na Microrre
gião 318. 

Em termos climáticos, as mais acentuadas deficiências hídricas encon
tradas nas Folhas mapeadas ocorrem na região de Santa Vitória do Palmar· 
(230 mm anuais), no extremo sul do País. Os maiores excedentes hídricos 
situam-se ao redor de 309 mm, balizados pela estação pluviométrica de Erva! 
(Tab. 5.XV). 

No Planalto Sul-Rio-Grandense as temperaturas podem apresentar mí
nimas de inverno iguais ou abaixo de 2 o C negativos, com freqüência entre 
30 e 50% dos anos de observação das estações meteorológicas existen
tes, enqua_nto que em Santa Vitória do Palmar nunca se chega a este va
lor, alcançando a marca mínima de0°C na freqüência de25% dos30 anos 
de observações desta estação meteorológica. 

O fator relevo favorece o uso agrícola, não se encontrando graus deres
trição superiores a 030. A Subclasse Agriter-por-solo ocupa 45,7% does-
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TABELA S. LXXX 
Estrutura de uso e requerimento de mão-de-obra atuais - 1975 

Culturas temporárias Culturas permanentes Pastagens plantadas Pastagens natural 

Microrregiões Area índice Requerimento Are a indice Requerimento Área lndice Requerimento Area indice 
homogêneas recenseada tecnológico de recenseada tecnológico de recenseada tecnológico f1) de recenseada tecnológico (1) 

lkm21 IH/ano/km2) mão-de-obra lkm21 {H/ano/km2 ) mão-de-obra !km21 IH/ano/km21 mão-de-obra ikm21 (H/ano/km21 

Rio Grande do Sul 43.608 10,37 452.249 1.549 31,15 48.261 6.318 3,35 21.184 127.807 0,79 
(parcíal} 
308 651 16,6 10.807 63 20,2 1.273 254 4,1 1.041 2.648 1,1 
309 899 22,0 19.778 147 15.4 2.264 74 15,6 1.154 879 3,9 
310 641 21,1 13.525 77 16,7 1.286 179 4,2 752 1.945 1,2 
311 666 17,2 11.455 351 52.4 18.392 235 7,6 1.786 994 1,7 
312 1.558 17,7 27.577 136 44,5 6.052 89 10,8 961 865 2,4 
313 1.354 23,1 31.277 96 24,8 2.381 48 27,9 1.339 444 6,3 
314 2.303 35,0 80.605 96 22.4 2.150 41 13,9 570 1.171 3,6 
315 2.188 14.4 31.507 66 13,7 904 406 2.7 1.096 6.157 0,8 
316 1.486 11,5 17.089 34 27,0 918 199 3,1 617 4.752 0,8 
317 3.866 17,2 66.630 161 27.4 4.411 432 3,3 1.426 5.727 1,0 
318 359 37,2 13.355 5 12,0 60 76 2,1 160 3.581 0,6 
319 1.028 11,1 11.411 3 16.7 50 357 2,1 750 8.044 0,6 
320 1.691 8,8 14.861 35 20,9 732 555 1,9 1.055 12.787 0,6 
321 5.237 5,1 26.709 67 14.4 965 1.587 2,1 3.333 47.950 0,7 
322 4.870 2,6 12.662 45 24,3 1.094 539 2,1 1.132 11.548 0,6 
323 (94 .. 1 4.355 3,2 13.936 38 26,8 1018 273 2,9 792 3.632 0,8 
324115•1 675 9,3 6.278 11 28,9 318 12 7,1 85 163 2,3 
326127•) 1.590 5,4 8.536 25 43,0 1.075 45 7,3 329 583 1,9 
327185••1 2.460 2,3 5.658 40 26,3 1.052 99 8.4 832 392 2.4 
328160•1 2.475 2,8 6.930 15 27,3 410 110 4,4 484 534 1,2 
329 1.060 1,6 1.696 9 32,1 289 10 12,9 129 86 3,7 
330 1.332 9,9 13.187 11 26,9 296 69 2.4 166 1.858 0,6 
331 195""1 862 7,9 6.810 18 48.4 871 629 1,9 1.195 11.165 0.4 

Santa Catarina 1.615 37,82 61.079 120 18,53 2.224 641 3,70 2.369 4.962 0,69 
(parcial) 

299 72 27,2 1.958 19 16,3 310 13 7,6 99 126 2,1 
300 198".1 616 37,2 22.915 28 17,9 501 460 2,9 1.334 397 0,7 
301 348 37,5 13 050 15 16,4 246 64 6,5 416 433 1,8 
302 428 46,2 19.774 49 16,7 818 35 11,3 396 216 2,8 
303151•) 151 22,4 3.382 9 38,8 349 69 1,8 124 3.790 0,4 

To tal das Folhas 45.223 11,35 513.328 1.669 30,25 50.485 6.959 3,38 23.553 132.769 0,79 

" Microrregiões parcialmente contidas nas Folhas em estudo e percentual de avaliação. 
** Percentual da microrregião contido nas Folhas em estudo, porém com dados a nível de 100%. 
(1) inclui eventualmente demanda de mão~de~obra com suplementação alimentar e fenação, decorrentes, principalmente, da significância da pecuária leiteira. 
(2) Requerimento de mão-de-obra obtido diretamente i vide Tabela S. LXXIX). 
{3) Diferença entre a área terrestre da microrregião e a área recenseada. 
(41 Relação entre o requerimento total de mão~de~obra, excluído o requerimento para matas naturais, e a área total, excluídas as áreas de mataS naturais, de terras produtivas não utilizadas e em descanso e terras 
inaproveitáveis. 
(5) MH- 303 - Área -.de matas plantadas calculada segundo critérios adotados na Tabela S. LXXIV. 
Fonte: Fundação IBGE. Censos Agropecuários Río Grande do Sul e Santa Catarina, 1975. 

paço agrário, seguindo-se a Subclasse Mesater-por-solo com 25,1% e a 
Agroster-por-solo, com 16,4%. 

Nesta microrregião o arroz irrigado é a principal cultura, ocupando 78% 
da área colhida com lavouras temporárias. Entretanto, as áreas de preva
lência desta cultura situam-se no município de Santa Vitória do Palmar, com 
199.612 ha colhidos de um total microrregional de 340.405 ha. Desta ma
neira, as parcelas das áreas com arroz encontram-se na Subclasse Mesater
por-solo, Unidade 114dt (PLS4), bem como na Agroster-por-solo, Unida
de 115dt ( PLS1), as quais têm usos modais propostos, respectivamente, para 
pastagens plantadas e naturais. O possível sobreuso com arroz nesta mi
crorregião, tal como em outras já analisadas, vincula-se à alternância 
agricultura- pecuária, isto é, a área onde foi produzido o arroz passa a ser 
usada como pastagem, ficando em descanso por um período mínimo de 
três anos. Há possibilidade, também, de uma utilização agrícola mais in
tensa nos solos subdominantes das referidas unidades de mapeamento, 
que apresentam capacidade de uso superior à do dominante (vide 3 -
Pedologial. 

Por outro lado, a par destas particularidades que aumentam o poten
cial proposto, ainda assim a microrregião pode ampliar sua área agrícola 
somente utilizando as unidades potenciais que apresentam solos nos graus 
de restricão 002, 003 e 003°' 

As á~eas de maiorfertílídade, compostas pelas Unidades 112de, 112dp, 
122ep e 132ep, restringem-se a menos de 4% do território microrregional. 
No grau de restrição por solo 003/003°, dominante, destacam-se as Uni
dades 123°bp (PVd13l, com2.000km2, e 113dt (HGPS1/2), com 1.474 km2, 
esta última com uso preferencial para a cultura do arroz. 

A microrregião apresenta um coeficiente de excesso de 1, 150; demons
trando uma situação bastante favorável quando comparada às outras já a na-
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lisadas. Este coeficiente está intimamente relacionado à baixa densidade 
rural, a menor das Folhas (2 habs. rurais/km2) e, conseqüentemente, à bai
xa oferta de mão-de-obra. Este vazio demográfico dentro do espaço de aná
lise (Est. 5.XII A) vincula-se à estrutura fundiária concentrada e, também, 
a uma significância menos acentuada do trabalho familiar CTabs. 5.XLV e 
5.XLVIIIJ. A produção, baseada nas médias e grandes propriedades, e o ele
vado grau de mecanização (Tab. 5.XLIV) (por exemplo, a área média de ar
roz é superior a 100 ha por informante) contribuem para caracterizar a es
.trutura de uso atual e a forma encontrada pelos produtores para utilizar os 
amplos espaços_mecanizáveis e a falta de mão-de-obra. Trata-se, também, 
da maior renda agrária líquida/pessoal ocupado no setor agrário (Tab. 
5. XLIX). Apesar dos altos insumos e investimenos exigidos, a rentabilida
de decorrente é elevadíssima, principalmente se comparada à das áreas co
loniais de altas densidades demográficas e manejo rudimentar. 

A microrregião constitui uma fronteira para a expansão agrária, tendo 
apresentado forte crescimento do pessoal ocupado de 1970 a 1975 (84,2%). 
A evolução concomitante da mecanização e o baixo requerimento de mão
de-obra exigido pela pecuária, contudo, retraem a atração rural no período 
75-80 (Tab. 5.XLVII). 

5.2.4.1.13 - Microrregião Homogênea 320- Alto Camaquã 

Encontra-se praticamente vinculada à Região Geomorfológica Planalto Sul
Rio-Grandense, predominando os modelados de dissecação sobre as su
perfícies de aplanamento (Est. 5.XI A). 

O clima, no aspecto de exigências hídricas para as.atividades agrárias, 
caracteriza-se pelo grau de restrição 100, que compreende deficiências hí
dricas variando entre 25 mm anuais nas maiores altitudes regionais e 145 mm 



Matas plantadas Matas naturais Terras inaproveitéveis Totais 

Requerimento Area lndice Requerimento Area Requerimento 
de recenseada tecnológico de recenseada de 

mão-de-obra lkm21 (Hianolkm21 mão-de-obra lkm21 mão-de-obra 121 

100.848 3.366 8,20 27.592 13.568 14.925 

-2.913 436 8,5 3.706 274 248 
3.428 418 7,8 3.260 352 723 
2.334 177 8,8 1.558 277 586 
1.690 131 8,0 1.048 402 594 
2.076 43 8,2 353 434 1.016 
2.797 96 8,0 768 330 695 
4.216 112 8,7 974 748 1.405 
4.926 544 8,2 4.461 595 613 
3.802 64 8,7 557 400 337 
5.727 321 8,2 2.632 895 1.488 
2.149 80 10,0 800 64 56 
4.826 52 8,4 437 291 72 
7.672 56 9,5 532 1.466 811 

33.565 275 8,0 2.200 1.603 681 
6.929 63 8,6 542 950 529 
2.826 25 9,0 225 622 357 

375 4 8,3 33 124 136 
1.106 10 9,0 90 264 301 

941 22 7,4 163 270 265 
641 38 8,5 323 359 213 
326 10 7,7 77 87 68 

1.115 9 8,8 79 328 355 
4.466 380 7,3 2.774 2.233 3.376 

3.443 262 8,98 2.353 2.187 2.362 

265 8 8,9 71 63 160 
278 104 8,6 894 480 1.171 
779 66 9,3 614 87 201 
605 20 9,6 192 236 392 

1.516 64 151 9,1 562 1.321 436 

104.291 3.628 8,25 29.945 15.755 17.287 

nas áreas abaixo de 100 m. Os excedentes hídricos, também vinculados ao 
fator altitude, alcançam 471 mm na estação pluviométrica de Caçapava do 
Sul (450 m de altitude), reduzindo-se a 275 mm em Cachoeira do Sul, a 
68 m de altitude (Tab. 5.XV). A microrregião está sujeita à ocorrência de 
mínimas absolutas de inverno de O o C em mais de 50% dos 16 anos de ob
servações da estação meteorológica de São Gabriel. Na porção nordeste, 
em altitudes mais baixas, as possibilidades de tal fenômeno são menores. 

As restrições impostas pelo relevo, via de regra, são sobrepujadas por 
aquelas referentes ao solo. Deste modo a Subclasse Agriter-por-solo ocu
pa 43,4% do espaço e a Mesater-por-solo fica em significativa parcela de 
32,6%. Esta última, além de estar bem acima do percentual obtido para 
o conjunto das Folhas, enquadrou grande parcela das suas unidades na clas
se de capacidade potencial definida para pecuária, basicamente em decor
rência do fator solo (Tab. 5. LXXXV!. 

As unidades de mapeamento de solos dominantes são constituídas pela 
classe dos litólicos, comportando diferentes situações a nível de seus com
ponentes. O Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico, em particular, e os Pod
zólicos, em geral, também têm porções significativas, preferencialmente 
nas declividades entre 5 e 15%. 

A microrregião possui alto coeficiente de excesso (1,864), incompatí
vel coma fraca densidade rural (4 habs. rurais/km2), que vem a ser um re
flexo do uso atual, onde 65% do espaço são dedicados à pecuária feita em 
pastagens nativas e com manejo extensivo (0,6 homem/ano/km2). As la
vouras temporárias ocupam área reduzida e apresentam índice tecnológi
co abaixo da mediana (8,8 homens/ano/km2). As culturas permanentes 
e a silvicultura, também com áreas insignificantes, pouco contribuem na 
geração do requerimento atual de mão-de-obra. O índice tecnológico da 

Terras produtivas 
Are a não utilizadas e 

Areas Requerimento fndice tecnol. da 
recenseada em descanso (3) lkm21 atual de estrutura atual (4) 

lkm21 (km21 mão-de-obra (H/anolkm21 

9.618 33.217 239.051 665.060 3,56 

349 2.102 6.m 19.988 4,9 
317 1.676 4.762 30.607 12,7 
312 1.568 5.176 20.041 6,4 
495 1.603 5.077 34.965 14,5 
402 1.436 4.963 38.035 13,8 
267 787 3.422 39.257 18,9 
536 1.698 6.705 89.920 23,8 
584 2.732 13.272 43.507 4,6 
265 1.019 8.219 23.320 3,5 
958 2.662 15.024 82.214 7,7 
676 1.823 6.664 16.580 4,0 
456 2.057 12.288 17.546 1,8 
742 2.358 19.690 25.683 1,6 

1.215 3.864 61.998 67.453 1,2 
431 1.884 20.330 22.888 1,3 
284 483 9.612 19.154 2,3 

59 94 1.142 7.226 8,2 
155 732 3.404 11.489 5,0 
125 87 3.495 8.911 2,9 
150 803 4.484 9.001 2,8 
48 44 1.356 2.565 2,1 

215 806 4.628 15.198 4,5 
577 698 16.563 19.492 1,2 

895 4.910 15.592 73.830 9,40 

40 616 957 2.863 11,4 
332 1.814 4.231 27.093 16,2 
102 780 1.895 15.306 16,3 
100 1.120 2.204 22.177 29,1 
321 560 6.305 6.391 1.4 

10.513 38.127 254.643 738.890 3,79 

estrutura atual de 1,6 homem/ano/km2, correspondente à interação das 
formas de uso, é extremamente baixo. 

Ao forte incremento na força de trabalho no período 1970-1975 (T ab. 
5.XL VIl) correspondeu também a evolução da tratorização, principalmente 
através do aumento das áreas de culturas mecanizadas do trigo, soja, aveia, 
cevada e sorgo, resultando, em conseqüência, uma oferta superior à de
manda de mão-de-obra. 

O elevado coeficiente de excesso, aliado à estrutura fundiária concen
trada decorrente da tradição pecuarista em que a participação do trabalho 
assalariado é mais significante ( 18,6% sobre o total de pessoal ocupado), 
reflete uma situação de desemprego e subemprego de uma parcela signi
ficativa da mão-de-obra, situação esta que é mais grave do que em uma 
região colonial, em que a maioria absoluta da força de trabalho é familiar. 

A acentuada subutilização atual, modificando-se para o uso propos
to, cujo potencial revela expressiva área para lavouras temporárias, teria 
como conseqüência a diminuição das pastagens naturais, além de maior 
absorção da mão-de-obra ociosa. 

Em termos de renda agrária a microrregião também se encontra em po
sição intermediária, vinculada diretamente à expressão estrutural, onde coe
xistem a agricultura mecanizada e a rudimentar. 

5.2.4.1.14 - Microrregião Homogênea 321 - Campanha 

Trata-se da mais extensa microrregião, correspondendo a 24,3% da área 
das Folhas em análise. Vincula-se às Regiões Geomorfológicas Planalto da 
Campanha e Depressão Central Gaúcha, além de abranger porções mais 
restritas do Planalto Sul-Rio-Grandense e do Planalto das Missões. 
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TABELA S. LXXXI 
Estrutura.de uso e requerimento de mão~de~obra potenciais-1975 

Cultivável temporária Culttvévet permanente Agrostável plantada 

Microrregiões 
lndice Indica lndice homogêneas 

Area potencial tecnológico 
Requerimento Area potencial tecnológico 

Requerimento 
Area potencial tecnológico 

Requerimente 

lkm 2 1 atual 
potencial 

lkm 2 1 atual potencial 
lkm 2 1 atual 

potencial 

IH/ano/km 2 1 
mão-de-obra 

IH/anolkm 21 
mão-de-obra 

1Hianolkm 2 ) 
mão-de-obra 

Aio Grande do Sul 150.312 8,60 1.292.515 18.561 32,51 603.364 28.935 6,32 182.908 
(parcial) 
308 4.na 16,6 79.315 699 20,2 14.120 1.056 4,1 4.330 
309 942 22,0 20.724 1.657 15.4 25.518 1.790 15,6 27.824 
310 1.040 21,1 21.944 522 16.7 10.387 1.736 4,2 7.291 
311 116 17,2 1.995 2.962 52.4 155.209 1.238 7,6 9.409 
312 804 17,7 14.231 2.567 44,5 114.232 1.205 10,8 13.014 
313 1.070 23,1 24.717 483 24,8 11.978 1,406 27,9 :)g,227 
314 2.626 35,0 91.910 1.111 22.4 221.886 2.050 13,9 28.495 
315 10.367 14.4 149.285 945 13,7 12.947 167 2,7 451 
316 6.466 11,5 74.359 78 27,0 2.106 1.212 3,1 3.757 
317 6.651 17,2 114.397 1.351 27,4 37.017 6.338 3,3 20.909 
318 1.992 37,2 74.102 - - 1.509 2,1 3.169 
319 5.917 11,1 65.679 429 16,7 7.164 1.911 2,1 4.013 
320 11.557 8,8 101.702 755 20,9 15.760 1.522 1,9 2.882 
321 44.245 5,1 225.650 470 14,4 6.768 928 2,1 1.949 
322 16.760 2,6 43.576 770 24,3 18.711 902 2,1 1.894 
323 t94••) 8.864 3,2 28.365 276 26,8 7.397 472 2,9 1.369 
324 (15') 680 9,3 8.184 - - 262 7,1 1.860 
326(27") 2.622 5,4 14.159 495 43,0 21.285 287 7,3 2.095 
327195 .. ) 2.956 2,3 6.799 114 26,3 2.998 425 8.4 3.570 
328 (60*) 4.205 2,8 11.774 263 27,3 7.180 16 4,4 70 
329 1.356 1,6 2.170 - - -
330 3.052 9,9 30.215 651 26.9 17.512 920 2,4 2.208 
331195'*) 11.046 7,9 87.263 1.863 48,4 90.169 1.565 1,9 3.012 

Santa Catarina 3.792 32,90 124.779 2.446 19,83 48.525 2.479 5,35 13.271 
!parcial) 
299 271 27,2 7.371 - - 187 7,6 1.421 
300 198 .. ) 741 37,2 27.565 1.902 17,9 34.046 592 2,9 1.717 
301 297 37,5 11.138 217 16,4 3.559 98 6,5 637 
302 970 46,2 44.814 80 16,7 1.338 696 11,3 7.665 
303 (51'} 1.513 22,4 33.681 247 38,8 9.564 908 1,8 1.631 

Total das Folhas 154.104 9,19 1.417.294 21.007 31,03 651.989 31.414 6,24 196.179 

* Microrregiões parcialmente contidas nas Folhas em estudo e percentual de avaliação. 
** Percentual da rriicrorregião contido nas Folhas em estudo, porém com dados a nível de 100%. 
(1) Areas com declividades superiores a 70% que não puderam ser desmembradas no mapa e/ou com solos classe 6 ldunas1. 
12) Relação entre o requerimento potencial e a área total, excluídas as àreas para preservação da natureza. 
Fonte: Mapa de Capacidade de Uso dos Recursos Naturais Renováveis OUPOT/Projeto RADAMBRASIL. 

Sua dimensão comporta uma diversidade física que se reflete parcial
mente nas formas e intensidades do uso agrário. A microrregião, ao nível 
de planejamento estadual, abrange três sub-regiões de programação e, desta 
forma, procurar-se-á caracterizar estas diferenciações. 

Estendendo-se de 28° a 32° de latitude sul a Microrregião 321 possui 
variações térmicas significativas. Bagé, na porção meridional, está sujeita 
a alcançar, no inverno, temperaturas mínimas absolutas abaixo ou iguais 
a 2° negativos em mais de 50% dos 24 anos de observações da Estação 
Meteorológica do I PAGAO (Instituto de Pesquisas Agronômicas- R SI, 
enquanto em São Borja, na extremidade norte, esta probabilidade reduz
se à faixa entre 10 a 20% (18 anos de observações). Por outro lado, a tem
peratura de 0° C na estação de Bagé aparece em 73,9% dos anos e, em São 
Borja, têm-se 44,5% de probabilidades. A pequena diferença entre 0° e -2°C 
pode acarretar geadas desastrosas à agricultura. Na primavera a maior parte 
da área fica menos sujeita à ocorrência de geadas a níveis prejudiciais, ex
ceto na porção suL 

Na Campanha, as elevadas temperaturas no verão, apesar de coincidi
rem com a época da deficiência hídrica, não interferem no suporte das pas
tagens naturais, que alcançam sua maior capacidade, 1 U.A./ha (Tab. 5. LXI. 
Apesar da predominância de solos rasos, o alto teor de argila retém a umi
dade necessária à manutenção das pastagens. Este suporte, contudo, reduz
se à metade no inverno em função da intensidade das chuvas e das geadas. 

As deficiências hídricas situam-se ao redor de 27 mm ao norte, sendo 
mais acentuadas ao sul (159 mm em Bagé), entretanto, em grande parte 
do território, não ultrapassam o total anual de 100 mm. Os excedentes hí
dricos situam-se entre o minimo de 146 mm, em Quaraí, e o máximo de 
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357 mm, em São Borja. Assim, o grau 100 de restrição climática abrange 
índices agroclimáticos entre 98, ao sul, e 112, nos municípios do norte da 
microrregião. (Tab, 5.XV}. 

Grandes parcelas territoriais possuem relevo pouco movimentado, on
de mais de 90% do território têm declividades iguais ou inferiores a 15%. 
Superfície ainda mais considerável (93,5%) possui solos com graus deres
trição 003 (muitos destes com cascalho 003 °) e 002, tendo os primeiros 
maior participação territorial que os segundos. Desta forma, apesar de cons
tituir região pecuarista (79,9% do espaço), as superfícies potencialmente 
agrícolas têm condições de alcançar 71,4% da área microrregional, enquanto 
que atualmente somente são utilizados 8,4% (Tab. 5.LXXXII). 

Deste elevado potencial agrícola separaram-se 11.834 km2 (19,1% da 
microrregião) com uso moda! para lavouras temporárias e distribuídos nas 
Unidades 113°p (Est. 5.XV B) e 123°p, para uso preferencial com pastagens 
naturais devido às limitações por profundidade do solo. Da mesma forma, 
às Unidades 133° p, 133° dp, 143° p {Est. 5.V Bl e 143° dp (2.188 km2l, com 
aptidão para culturas permanentes e pastagens plantadas, atribuiu-se uso 
preferencial também para pastagens naturais, devido à referida limitação 
pedológica (Tabs. 5.XXVIl, 5.XXIX e 5.XXXII). 

Os melhores solos regionais são encontrados ao norte (Unidade 122eb), 
nos municípios de São Borja, Santo Antônio das Missões e ltaqui, que com
portam uso agrícola mais diversificado e em área menos influenciada pe
las geadas. 

Os solos mais favoráveis à cultura do arroz irrigado (a microrregião é a 
maior produtora estadual) concentram-se ao sul, nos vales dos rios Santa 
Maria e lbicuí, através das Unidades 112dp e 112de,constituídas por Pod-



Agrostével natural Silvicultãvel 

lndice Indica 
Requerimento 

Área potencial tecnológico 
potencial Area potencial tecnológico 

lkm 2) atual 
mão-de-obra 

lkm 2 ) atual 
IH/ano/km 2 ) IH/ano/km 2) 

33.028 0,69 22.641 429 8,12 

180 1.1 198 - -
- - - - -
885 1,2 1.062 235 8,8 
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -

1.703 0,8 1.362 - -
347 0,8 278 - -
686 1,0 686 - -

1.545 0,6 927 - -
3.186 0,6 1.912 - -
5.856 0,6 3.514 - -

16.269 0.7 11.388 - -
1.827 0,6 1.096 - -
- - - - -
- - - - -
-· - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
544 0,4 218 194 7,3 

3.796 1,01 3.820 1.142 8,84 

151 2,1 317 146 8,9 
123 0,7 86 546" 8,6 

1.224 1,8 2.203 29 9,3 
123 2,8 344 - -

2.175 0,4 870 421 9,1 

36.824 0,72 26.461 1.571 8,54 

zólicos Bruno-Acinzentados Planossólicos eutróficos (PBPe) e pelo Bru
nizém vértico (BT) (vide seções 5.1.2.2 e 3- Pedologia). 

Deve-se salientar que as Unidades 123cb e 123bt (vide 5.1.2.2.2 - Sub
classe Agriter-por-solo) são as mais suscetíveis à erosão, assim como, em 
áreas restritas, também ocorrem fenômenos de "desertificação" ( Est. 5.11 
AI. Estas unidades ocupam 6.096 km2 e, nas áreas mais críticas, a pesqui
sa preconiza o uso através da pecuária, utilizando-se, preferencialmente, 
o capim-pensacola, gramínea perene de ciclo estiva!, e proteção das áreas 
mais expostas à erosão através de matas quebra-vento. A escala de análi
se não permitiu separar estas áreas e, portanto, foram classificadas dentro 
do uso moda I para a agricultura temporária. Porém, devem receber mane
jo diferenciado preferindo-se o uso da tração animal a fim de não acelerar 
a subsolagem pelo péso da maquinaria. O binômio dominante trigo-soja 
também deve permitir rotação a outras culturas com raízes mais profun
das, de forma a atenuar as diferenças texturais entre o horizonte superfi
cial, mais leve, e o subsuperficial, mais compacto. 

· A estrutura de uso atual caracteriza-se pela alta mecanização e, conse
qüentemente, expressiva renda agrária. Esta racionalização vincula-se à con
centração da distribuição da terra na faixa de propriedades acima de 500 
ha, que ocupam 72,9% da área microrregional, com elevado grau de capi
talização, ao lado de baixas densidades demográficas rurais. 

A microrregião apresentou extrema modificação na utilização da terra 
no período 1970-1975, ampliando em 165.608 ha sua área com lavouras tem
porárias. Na Tabela 5.XLIII estas áreas de utilização passam de 6,2% para 
8,9% do espaço agrário que, à primeira vista, pode parecer reduzido, po
rém corresponde a um acréscimo considerável dada a grande extensão da 

Totais 

Preservação 
da 

Requerimento natureza ( 1) 
Requerimento fndice tecnológico 

potencial lkm 2 1 Areas potencial da estrutura 
lkm2) potenciall2) mão-de-obra mão-de-obra 

IH/ano/km 2 ) 

3.484 7.786 239.051 2.104.912 9,10 

- 64 s.m 97.963 14,6 
- 373 4.762 74.166 16,9 

2.068 658 5.176 42.752 9,5 
- 761 5.077 166.613 38,6 
- 387 4.963 141.477 30,9 
- 463 3.422 75.922 25,7 
- 918 6.705 145.291 25,1 
- 90 13.272 164.045 12,4 
- 116 8.219 80.500 9,9 
- - 15.024 173.009 11,5 
- 1.618 6.664 78.198 15,5 
- 845 12.288 78.768 6,9 
- - 19.690 123.888 6,3 
- 86 61.998 245.755 4,0 
- 71 20.330 65.277 3,2 
- - 9.612 37.131 3,9 
- - 1.142 10.044 8,8 
- - 3.404 37.539 11,1 
- - 3.495 13.367 3,8 
- - 4.484 19.024 4,2 
- - 1.356 2.170 1,6 
- 5 4.628 49.935 10,8 

1.416 1.331 16.563 182.078 12,0 

10.096 1.937 15.592 200.491 14,68 

1.299 202 957 10.408 13,8 
4.696 327 4.231 68.110 17,4 

270 30 1.895 17.807 9,5 
- 335 2.204 54.359 29,1 

3.831 1.043 6.305 49.807 9,7 

13.580 9.723 254.643 2.305.403 9,41 

microrregião. Trata-se de porção expressiva em termos de país, tendo sido 
retirada, basicamente, das áreas de pastagens naturais. Esta transforma
ção na utilização confirma a capacidade de uso proposta ao mesmo tem
po que evidencia a subutilização ainda prevalente e, conseqüentemente, 
um amplo espaço prospectivo. 

A área oferecia, em 1975, um requerimento atual de mão-de-obra con
tabilizado em 67.453 pessoas (Tab. 5. LXXX). Baseando-se na estrutura de 
uso vigente neste ano, predominantemente mecanizada para a pecuária 
em pastagens naturais (0,7 homem/ano/km2), a microrregião, neste mes
mo quadro tecnológico, pode potencialmente comportar, pelos cálculos 
efetuados, 245.755 pessoas (Tab. 5. LXXXII. A diversificação de culturas, 
o aprimoramento da pecuária e a continuidade na implantação de vinhe
dos no sul da área podem oferecer um requerimento potencial de mão-de
obra superior ao apresentado. Também a elevada participação de solos agrí
colas com cascalho impedindo a motomecanização resultará em maior de
manda de mão~de-obra. 

A estrutura fundiária, de 1970 a 1975, apresentou menor concentração 
da posse da terra, porém em ritmo pouco acentuado. A área, pela modifi
cação estrutural que vem se impondo, propiciará também o conseqüente 
desenvolvimento de centros urbanos intermediários em uma microrregião 
carente de hierarquia urbana. 

A relação entre oferta e requerimento atuais de mão-de-obra apresen
ta um coeficiente de excesso de 1,242 considerado baixo e mais favorável, 
do ponto de vista social, em comparação a outras microrregiões, pela sig
nificãncia alcançada pelo trabalho assalariado (38, 5% do total do pessoal 
ocupado). 
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TA BELA 5. LXXXII 
Percentuais das áreas de usos atual e potencial 

Cutturas temporâri~s Culturas permanentes Pastagens plantadas Pastagens naturais Matas plantadas/Silvicultura Matas naturais/Preservação 
Terras em descanso e 

Microrregiões inaproveitáveis 
homogêneas 

Atual Potencial Atual Potencial Atual Potencial Atual 

Rio Grande do Sul 18,2 62,9 0,7 7,8 2,6 12,1 53,5 
(parcial) 
308 9,6 70,5 0,9 10,3 3,7 15,6 39,1 
309 18,9 19,8 3,1 34,8 1,5 37,6 18,4 
310 12,4 20,1 1,5 12,0 3,4 33,6 37,6 
311 13,1 2,3 6,9 58,3 4,6 24,4 19,6 
312 31,4 16,2 2,8 51,7 1,8 24,3 17,4 
313 39,6 31,3 2,8 14,1 1,4 41,1 13,0 
314 34,3 39,1 1,4 16,6 0,6 30,6 17,5 
315 16,5 78,1 0,5 7,1 3,0 1,3 46.4 
J16 18,1 78,7 0,4 1,0 2.4 14,7 57,8 
317 25,7 44,2 1,1 9,0 2,9 42,2 36,1 
318 5,4 30,0 0,1 - 1,1 22,6 53,7 
319 8.4 48,1 0,0 3,5 2,9 15,6 65,5 
320 8,6 58,7 0,2 3,8 2,8 7,7 65,0 
321 8,4 71,4 0,1 0,8 2,6 1,5 77,3 
322 23,9 82,5 0,2 3,8 2,7 4,4 58,8 
323{94 .. 1 45,3 92.2 0,4 2,9 2,8 4,9 36,7 
324 {15') 59,1 n,1 1,0 - 1,1 22,9 14,3 
326127.1 48,7 n,o 0,7 14,6 1,3 8,4 17,1 
327195 .. 1 70,4 84,6 1,1 3,3 2.8 12,1 11,2 
328 (60•1 55,2 93,8 0,3 5,8 2,5 0,3 11,9 
329 78,2 100,0 0,7 - 0,7 - 6,5 
330 28,8 65,9 0,2 14,1 1,5 19,9 40,1 
331195•) 5,2 66,7 0,1 11,2 3,8 9,6 67,4 

Santa Catarina 10,4 24,3 0,8 15,7 4,1 15,9 31,8 
(parcial i 
299 7,5 28,3 2,0 - 1,4 19,5 13,2 
300198 •• 1 14,6 17,5 0,7 45,0 10,9 14,0 9,4 
301 18,4 15,7 0,8 11,4 3,4 5,2 22,8 
302 19,4 44,0 2,2 3,6 1,6 31.6 9,8 
303 (51'1 2,4 24,0 0,1 3,9 1,1 14,4 60,1 

To tal das Folhas 17,8 60,5 0,7 8,3 2,7 12,3 52,1 

• Microrregiões parcialmente contidas nas Folhas em estudo e percentual de avaliação. 
""" Percentual da microrregião contido nas folhas em-estudo. porém com dados a nível de 100%. 
(0,0): o dado existe, porém não atinge a unidade adotada. 

Potencial Atual Potencial Atual Potencial Atual 

13,8 1,4 0,2 5,7 3,2 17,9 

2,7 6,4 4,1 0,9 36,2 
- 8,8 7,4 7,8 41,9 

17,1 3,4 4,5 5,3 12,7 36.4 
- 2,6 7,9 15,0 45,3 
- 0,9 8,7 7,8 37,0 
- 2,8 9,6 13,5 30,8 
- 1,7 11,2 13,7 33,3 

12,8 4,1 4,5 0,7 25,0 
4,2 0,8 4,9 1,4 15,6 
4,6 2,1 6,0 - 24,1 

23,2· 1,2 1,0 24,2 37,5 
25,9 0,4 2,4 6,9 20,4 
29,8 0,3 7,4 15,7 
26,2 0,5 2,9 O, 1 8,2 

9,0 0,3 - 4,7 0,3 11,4 
- 0,3 6,5 8,0 
- 0,3 10,8 13,4 
- 0,3 7,8 26,1 
- 0,6 7,7 6,2 
- 0,8 8,0 21,3 
- 0,7 6,4 6,8 
- 0,2 7,1 0,1 22,1 
3,3 2,3 1,2 13,5 8,0 7,7 

24,4 1,7 7,3 14,0 12,4 37,2 

15,8 0,8 15,3 6,6 21,1 68,5 
2,9 2,4 12,9 11,3 7,7 50,7 

64,6 3,5 1,5 4,6 1,6 46,5 
5,6 0,9 10,7 15,2 55,4 

34,5 1,0 6,7 21,0 16,5 14,3 

14,5 1,4 0,6 6,2 3,8 19,1 

Obs.: os percentuais de uso atual não correspondem aos apresentados na Tabela S. XLIII (19751, pois neste caso o total corresponde à superflcie microrregional e, na tabela referida, à área recenseada. 
Fontes: Uso atual -Tabela 5.LXXX. 

Uso potencial- Tabela 5.LXXXI. 

Por ocasião dos trabalhos de campo realizou-se entrevista com técni
cos da EMATER de ltaqui que, resumida, oferece alguns subsídios à estru
tura de uso·e à tecnologia agrária. 

O arroz irrigado sob alta tecnologia é a principal cultura do município 
(cerca de 42.000 ha em 1981). Plantado a partir de outubro a colheita 
prolonga-se até maio, sendo a variedade 8/uebe//e a mais utilizada, com 
produtividade superior a 4.200 kg/ha. A soja ocupa 35.000 ha, sendo que 
o trigo reduziu-se a 13.500 ha, dos 31.653 ha em 1975, atribuindo-se este 
desestímulo a fatores climáticos, geadas e granizo, às doenças provenien
tes do excesso de umidade e também aos altos juros e dificuldades de cré
dito. O milho (3.000 ha) e o sorgo (2.000 haj são utilizados basicamente para 
alimentação animal. 

A pecuária regional, baseada em pastagens nativas, com suporte en, 
tre 1,2 cab./ ha no verão e0,5 cab. Iha no inverno, resulta em média de0,85 
cab./ha, número próximo ao encontrado na Tabela 5. LX. As exigências de 
mão-de-obra para a pecuária variam entre 1 homem/200 cabs./170 ha nas 
propriedades com melhor cuidado ao rebanho, a 1 homem /47P cabs. /400 
ha, nas de manejo mais extensivo. 

A orientação técnica preconiza a utilização do capim-de-rhodes, gra
mínea perene de ciclo estiva! "relativamente resistente ao inverno, quan
do as temperaturas não baixam muito do zero grau centígrado" ( Baucke 
& Maia, 1982a, p. 132). As pastagens cultivadas de inverno, com comi
chão, azevém e trevo-branco, também oferecem bons resultados, porém 
com custos relativamente altos pela necessidade de calagem e adubação. 
O azevém {anual) teve ampliada sua área nos últimos anos, sendo até se
meado por intermédio de avião, porém ressente-se pela falta de umidade 
em anos com deficiência hídrica mais acentuada. Na parte agrícola realizam
se ensaios com sorgo sacarino e cana-de-açúcar e fenação com sorgo 
forra·geiro. 

No escritório da EMA TER em Dom Pedrito também foram recolhidas 
informações úteis a considerações de ordem climática para a agricultura, 
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além das recomendações técnicas desta empresa à melhor produtividade 
l;lgrária. 

A principal cultura é o arroz com 27.000 ha plantados em 1982 e rendi
mentode4.100kg/ha. A soja ocupa 18.000hae rendimento médio de 1.500 
kg/ha. As doenças que atacam o trigo vêm provocando redução em área 
e rendimento, que passou de 1.200 kg/ha para 700 kg. O ataque de fun
gos, segundo as informações, origina-se pelo calor proveniente de dias nu
blados e do excesso de umidade. Em razão disto, a colza constitui uma das 
alternativas de inverno. 

Entre as recomendações técnicas salientam-se: o plantio do azevém na 
resteva da soja; a substituição do milho pelo sorgo em função das secas 
no verão (diferença de rendimento/ha de 1.200 kg/ha e 1.800 kg/ha, res
pectivamente); e utilização das terras em descanso após o cultivo do arroz· 
através do azevém. Preconiza-se a calagem, porém sem necessidade ab
soluta, exigindo, em média, 2 t/ha e adubação rica em fósforo. Para a pe
cuária recomenda-se a manutenção dos ovinos para limpeza das ervas in
vasoras e também porque alimentam-se do capim mais baixo deixado pe
los bovinos. 

Neste municfpio as pastagens têm capacidade semelhante às de I ta
qui. Os pastos naturais têm suporte médio de 0,8 U.A./ha enquanto que 
os cultivados alcançam 3,0 U.A. /h a. Estes dados, por conseguinte, podem 
ser confrontados à relação de suporte obtida na Tabela 5. LXIII, 3, 75 vezes 
superior às pastagens nativas neste município e 3,23 para todo o conjunto 
microrregional. 

5.2.4.1.15 - Microrregião Homogênea 322- Triticultora de Cruz Alta 

Trata-se da maior produtora de soja entre as microrregiões contidas nas Fo
lhas, tendo produzido 516.512 tem cultivo simples e consorciado, em 1975, 
com rendimento de 1.419 kg/ ha I em cultivo simples). Destaca-se também 



TABELA 5.LXXXIII 
Utilização preferencial das séries segundo o sistema de capacidade de uso na Folha SH.22 Porto Alegre e parte das Folhas SH.21 Uruguaiana e 51.22 Lagoa Mirim 

~ Séries Culturas Culturas 
u temporárias permanentes 
s 

112 
122 
2•12 Lavoter 
2·22 
2•22o 

Preferencial Subutilização 
113 
113° 
123 
123° 
2•13 
2•23 
2•23° Agriter 

132 
133 
133° 
2•32 
2•33 
2•33° 

Regular Preferencial 

142 
143 
143° 
2•42 Mesater-por-relevo 
2•42° 
2•43 
2*43° 

153 
153° 
2•52 
2•52° 

Agroster-por-relevo Marginal 2•53 Regular 

2•53o 

154° 
2*54° Limitada 

114 
114° 
2.14 
124 

Mesater- por-solo Regular 124° Regular 

134 
134° 

144 
Mesater- por-solo/relevo 144° Limitada Limitada 

115 
Agroster- por-solo Marginal 2•15 Marginal 

163° 
164 
2·s2 
2•s2o Silvater- por-relevo Marginal Limitada 
2•s3o 
2•64° 

116 Silvater-por-solo Inapta Inapta 

* Série.definida por excesso de umidade. 
o Série definida por excesso de concreções e/ou cascalhos e/ou pedregosidade em seus solos. 
Situações de utilização: 
Preferencial - Pleno uso com equilíbrio ecológico. Situação ideal. Práticas moderadas de conservação. 

Pastagens Pastagens 
Silvicultura 

plantadas I 11 naturais 
Preservação 

Subutilização 

Subutilização 

Subutilização 

Subutillzação 

Preferencial 

Regular Preferencial 

Marginal 

Limitada Regular Preferencial 

Inapta Inapta Inapta Preferencial 

Regular, limitada e marginal - Sobreuso com desequilíbrio ecológico. Situação de perigo. Práticas intensivas de conservação. 
Inapta - Preservação por lei (dunas). 
Subutilização - Subuso com preservação ecológica. Situação aceitável. Práticas simples de conservação. 
{ 1) Uso preconizado com pastagens perenes. 
Fonte: Capacidade de Uso dos Recursos Naturais Renováveis (Fig. 5.1). 

como grande produtora de trigo, com 154.161 te rendimento de 617 kg/ha 
neste mesmo ano. 

A maior parcela de suas terras insere-se na Unidade Geomorfológica 
Planalto de Santo Ângelo. Ao sul possui áreas nas Unidades Planalto de 
Uruguaiana, Planalto dos Campos Gerais e pequena porção na Depressão 
Rio lbicuí-Rio Negro. 

O grau 100 de restrição climática ocupa a totalidade do Planalto de Uru
guaiana e a Depressão Rio lbicuí- Rio Negro. No Planalto de Santo Ânge
lo o grau 2*00 (por excesso) vincula-se ao extremo norte da microrregião, 
de relevo mais dissecado (municípios de Santa Bárbara do Sul e lbirubã), 
ao Planalto dos Campos Gerais e a porções no contato do planalto com a 
depressão. 

Nas áreas de grau 100 têm-se deficiências hídricas ligeiras e exceden
tes superiores a 300 mm. No grau de restrição 2*00 (por excesso) os exce
dentes superam os 400 mm e não se verifica deficiência. 

Do ponto de vista térmico, a área não se caracteriza por abaixa!.Tientos 
que comprometam seriamente a agricultura de inverno. Com base nosjla
dos provenientes das estações meteorológicas de Júlio de Castilhos e Cruz 
Alta, numa proporção entre 30 a 50% dos 24 e 29 anos de observações, 
constatou-se a ocorrência de temperaturas de o"c no inverno, sendo que 
as negativas, nesta estação do ano, situam-se na faixa entre 10 e 20% para 
a maior parte do território. A noroeste têm-se ãreas onde a incidência de 
mínimas negativas reduz-se a menos de 10% dos anos. A porção sudeste 
da microrregião (balizada pela estação de Santa Maria"- Microrregião 316) 
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TABELA 5.LXXXIV 
Exceções ao uso preferencial proposto { 1) 

Sobreutilização 

Microrregiões 
Culturas temporárias 

homogêneas Unidade de Unidade de Unidade de Are a 
capacidade mapeamento lkm21 capacidade 

de uso de solo de uso 

308 
- 114de 
- 134"pt 

309 
- 2'43'b 
- 2'63'p 

310 - - 114de 
- 2'63'p 

- 2'43'b 
311 - 163"p 

- 2'63'p 

312 - 2'63'p 

313 - 2'63'p 

- -- 143'p 

314 - 2'43'db 
- 163'p 
- 2'63'p 

315 - - 2'63'p 

- 143'p 

316 
- 2'43b 
- 2'43'p 
- 2"63'p 

- 114de 

317 
- 114dt 
- 134'pt 
- - 144'pt 

- -
- -
- -

321 - - -
- - -
- -
-

- 133'p 

322 
- 143'p 
- 2*43°p 
- 163'p 

323194' .. 1 - - 143"p 
- - 2'33'p 

324115 .. 1 
- - 2'33'p 
- - 143'p 

326127 .. 1 - - 2'42eb 

327195 .. 1 - - 2'33'p 

328160 .. 1 - - 2'33'p 

- - 143'p 
330 - 2'42'ep 

- - 2'43'db 

133'b CBHa1 605 2'42eb 

331195'''1 2*33°b CBHa1 3.282 2'42ep 
- - 163'p 
- - z•63'p 

Total RS - - 3.687 
(parcfall 

299 - 143'eb 

300 198'"1 - - 143'eb 

302151"1 - - 143'b 

303151 .. 1 2•33'b CBHa1 16 -
- -

Total SC 
- "- 16 

i parcial) 

* Unidade definida por excesso de umidade 
<l Unidade definida por excesso de concreções e/ ou cascalhos e! ou pedregosldade em seus so\os. 
*" Microrregiões parcialmente contidas nas Folhas em estudo e percentual de avaliação. 
**" Percentual da microrregião contido nas Folhas em estudo, porém com dados a nível de 100%. 
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Pastagens plantadas 

Unidade de 
mapeamento 

de solo 

PLS4 
Rd9 

CBHa1 
Re21 

PLS4 
Re21 

CBHa3 
Re21 
Re21 

Re22 

Re21 

Re16 
PBa2 
Re21 
Re21116 

Re21 

Re16 
PEa4 
Ae16 
Re16 

PLS4 
PLS4 
Ad10/9/7 
Ad9/10/7 

-
-

-
-
-
-
-

Ae5 
Re16 
Re16 
Re21 

Re2 
Re5/2/9 

Re5 
Re16 

TBRa1/TBYa3 

Re5 

Re5 

Re16 
BV5 
PBa2!1 

TBRa1 
BV5 
Re21 
Ae21 

-

PVa14 

PVa14 

CBHa3 

-

- -

Sobre e subutilização 

Pastagens naturais Ârea 

Unidade de Unidade de total 
Are a Area \km2 1 
lkm2) capacidade mapeamento \km2) 

de uso de solo 

741 - - 1.056 
315 - -

51 - - 406 
355 - - -

893 - - 1.322 
429 - -

151 - -
63 - - 494 

280 - -

387 - - 387 

463 - - 463 

22 - -
773 - - 1.714 
174 - -
745 - -

90 - - 90 

41 - -
74 - - 342 

111 - -

116 - -

3.762 - -
78 - - 5.544 

1.238 - -
466 - -

- 113'p Re7/11918 9.136 
- 123'p ReB/10/119 2.698 
- 133'p Re2 113 
- 133'p Ae12 44 14.022 
- 133'dp Re3 1.208 
- 143'p Re2 507 
- 143'dp Re3 316 

183 - -
392 - - 812 
165 - -

72 - -

19 - - 472 
453 - -

176 - - 262 
86 - -

190 - - 190 

425 - - 425 

16 - - 16 
--

9 - -

11 - - 625 
605 - - -

524 - - -
123 164bp RHa 406 5.685 
586 - - -
159 - -

15.587 - - 14.428 33.902 

170 - - - 170 

5 - - - 5 

15 - - - 15 

- 2'43'b CBHa2/314 1.868 2.191 
- 2'53'b CBHa4 287 

190 - - 2.175 2.381 



Percentual 
sobre a 

área Justificativas 

microrregional 

15,6 Limitação pór solo. Possibilidade para arroz irrigado e pousio com pastagem. 
Associação complexa de solos- Maioria dos componentes distróficos, pouca profundidade, textura leve, drenagem acentuada. 

8,5 Altos excedentes hídricos 1500 mm). 
Associação complexa de solos tendo componentes com capacidade superior e parcelas com declividades inferiores à mapeada. Percelas propostas à preservação. 

25,5 Idem MH-308 
Idem MH-309 

Altos excedentes hídricos (500 mm). 
9,7 Idem MH-309 

Idem MH-309 

7,8 Idem MH-309 

13,5 Idem MH-309 

Associação complexa de solos tendo componentes com capacidade superior. Pouca profundidade registrada. 

25,6 
Dominante e componentes álicos. 
Idem MH-309 
Idem MH-309 e 143'p 

0.7 Idem MH-309 

Idem MH-314 

4,2 Dominante álico e componente Litólico distrófico e álico. 
Idem MH-314 
Idem MH-314 

Idem MH-308 
36,9 Idem MH-308 + textura leve. 

Associação complexa de solos com componentes na maioria distróficos, pouca profundidade registrada. 
Idem 134'pt 

Solos Litólicos eutróficos tendo componentes com capacidade superior (exceto Rel), baixissima profundidade registrada. 
Idem 113'p 
Solo Litólico eutrófico com baixíssima profundidade registrada. 

22,0 Idem 133'p 
Idem 133'p 
Idem 133'p 
Solo Litólico eutrófico e distrófico com baixa profundidade tendo PVd como componente e capacidade para culturas permanentes. 

Solo Litólico eutrófico com pequena profundidade registrada, tendo como componente TRe e capacidade para culturas permanentes. 

4,0 Idem MH-314 
Idem MH-314 
Idem MH-309 

4,9 Idem MH-321 
Solo Litólico eutrófico (Re2J e Solos Litólicos eutróficos tendo componentes com capacidade superior e profundidades razoáveis. 

22,9 
Idem MH-322 
Idem MH-314 

5,6 Solo álico de textura muito argilosa (TBRal); TBVa3- Solo álico textura muito argilosa com componente Litólico distrófico álico. 

12,2 Idem MH-322 

0.4 Idem MH-322 

Idem MH-314 
13,5 Altos excedentes hídricos 1500 mm) 

Solo álico com componente Litólico distrófico álico 

CBHal -Área contendo também declividades acentuadas; TBRa1 - Idem MH-326. 

34,3 
CBHal - Idem 133b; BV5- Idem MH-330; RHa com componente de capacidade superior e declividade menos acentuada. 
Idem MH-309 
Idem MH-309 

14,18 

17,8 Solo tendo componente com capacidade inferior. 

0,1 Idem MH-299 

0,7 Solo álico textura muito argilosa e tendo alguns componentes de capacidade inferior. 

34,8 CBHal - Idem MH-331; CBHa2/3/4- Excedentes hídricos muito acentuados (500 mml. 
Idem 143'b e 243'b. 

15,27 

111 Vide Tabela 5.LXXXIII. 
Área fora do uso preferencial; 36.708 km2 - 14,42%. 
Área total avaliada; 254.643 km2 . 
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TABELA S. LXXXV 
Areas das classes de capacidade de uso (km21 

Lavoter Agriter 

Microrregiões 
Subclasses 

Total 
Subclasses 

Total 

homogêneas Clima/ da Relevo/ 
da 

Solo 
Clima/ Relevo/ 

relevo/ classe Relevo Solo classe solo solo solo 
solo 

Rio Grande do Sul 16.703 354 8.994 5.844 31.895 5.574 12.903 126.683 145.160 
(parcial) 
308 4 - 55 - 59 61 121 4.719 4.901 
309 277 - 17 - 294 372 417 648 1.437 
310 - 120 28 - 148 - 217 892 1.109 
311 12 - - 104 116 721 543 -- 1.264 
312 - - - 406 406 1.146 79 398 1.623 
313 401 - 650 - 1.051 145 143 19 307 
314 197 - 202 - 399 595 290 2.227 3.112 
315 961 - 1.728 - 2.689 300 645 7.678 8.623 
316 280 - 84 - 364 - 78 6.102 6.180 
317 - - - - - - 1.351 6.651 8.002 
318 - - - - - - - 2.053 2.053 
319 366 - 108 - 474 56 373 5.617 6.046 
320 775 - 2.229 - 3.004 5 712 8.553 9.270 
321 13.136 - 3.541 - 16.677 216 1.619 39.450 41.285 
322 103 - 287 140 530 - 798 16.230 17.028 
323 (94 .. 1 191 234 65 213 703 276 453 8.161 8.890 
324(15•1 - - - - - - 176 880 1.056 
326(27"1 - - - 1.912 1.912 168 - 710 878 
327 (95 .. ) - - - 409 409 114 425 2.547 3.086 
328 (6Q•) - - - 1.325 1.325 263 16 2.880 3.159 
329 - - - - - - - 1.356 1.356 
330 - - - 96 96 492 159 2.956 3.607 
331 (95 .. 1 - - - 1.239 1.239 644 4.288 5.956 10.888 

Santa Catarina - - - - - - 2.722 2.444 5.166 
(parcial) 
299 - - - - - - - 271 271 
300 (98 .. ) - - - - - - 795 741 1.536 
301 - - - - - - 44 446 490 
302 - - - - - - 80 980 1.080 
303 (51•) - - - - - - 1.803 6 1.809 

Total das 
microrregiões não - - - 39 39 151 27 83 261 
consideradas 

Total 16.703 354 8.994 5.683 31.934 5.725 15.652 129.210 150.587 

Percentual 6,54 0,13 3,53 2,30 12,50 2,24 6,13 50,59 58,96 

* Microrregiões parcialmente contidas nas Folhas em estudo e percentual de avaliação. 
** Percentual da microrregião·contido nas Folhas em estudo, porém com dados a nível de 100%. 
Fontes: Areadas classes- Projeto RADAMBRASIL!DUPOT: Mapa de Capacidade de Uso dos Recursos Naturais Renováveis. 

Area total - Fundação tBGE. Sinopse Preliminar dos Censos Demográficos Rio Grande do Sul e Santa Catarina, 1980. 

está sujeita a temperaturas mínimas absolutas negativas em freqüência 
maior (acima de 40%). com base nos 29 anos de observação desta esta
ção meteorológica. 

Dos 20.330 km2 da área microrregional, 16.760 km2 compreendem de
clividades potencialmente favoráveis às lavouras temporárias (graus 010 e 
020), portanto, o relevo não constitui impedimento à atividade agrícola. 

A área apresenta predominância de solos de boas propriedades físicas, 
porém, quimicamente com fertilidade de baixa a média, geralmente de ca
ráter álico. A Unidade 2*23b (Est. 5.XII B) ocupa 43,9% da superfície mi
crorregional, através de duas Unidades de Mapeamento de Solos, LEal e 
LRd1, por ordem de significância. As Unidades 123b e 123cb possuem, tam
bém, posição destacada. Quanto às Unidades 723cb e 2*23b, representa
das fundamentalmente pelos L..atossolos Vermelho-Escuros álicos (LEal e 
LEa3), embora propostas para utilização agrícola, devem merecer cuida
dos quanto ao uso, como já exposto por ocasião da análise da Microrre
gião 321 (Est. 5.111 A). Os perfis 61 e 63 (Tab. 5.XXVIII) representam bem 
a diferença textura I existente entre os horizontes A e B destes solos. As
sim, apesar da recomendação, esta unidade poderá ser utilizada com pas
tagens, principalmente nas partes em que as quantidades de óxido de fer
ro forem reduzidas, expondo mais o solo à erosão eólica (vide 2 - Geomor
fologia). A Unidade 133cb (LEa3), se utilizada com culturas permanentes, 
não será tão atingida por fenômenos ~rosivos, como pode suceder na 123cb, 
pelo uso indiscriminado com culturas temporárias. 

As áreas sujeitas à erosão acentuada, voçorocamento e "desertifica
ção" (este último fenômeno ainda circunscrito), mediante estudos de de
talhe, mostrarão porções territoriais mais críticas onde se devam tomar me
didas de ajuste no uso em face do desequilíbrio potencial. A Divisão de Geo-
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morfologia deste Projeto mapeou as áreas de maior intensidade destes 
fenômenos. 

Nas relações homem-terra a Microrregião 322 apresenta acentuado 
coeficiente de excesso (2,221), decorrência direta do índice tecnológico para 
lavouras temporárias (2,6 homens/ano/ km21, onde se verifica o predomí
nio absoluto das culturas mecanizadas da soja e trigo (Tab. 5. LI V). e da pe
quena demanda de mão-de-obra para a pecuária. Este coeficiente seria ex
tremamente mais elevado, não fosse a baixa densidade demográfica rural 
existente (3,94 habs. rurais/km2 ). Mesmo com a ampliação da área com 
lavouras temporárias no período 1970-75 (Tab. 5.XLIII), que passou de 17,4% 
da superfície microrregional para 26,1%, um dos crescimentos mais acen
tuados das Folhas em análise, em função do índice de mecanização que 
se impôs, não se verificaram condições de absorção dos excedentes de mão
de-obra acumulados. Somente a diversificação com culturas menos me
canizáveis será capaz de inverter a tendência apresentada. 

Segundo informações prestadas por técnicos do escritório da E MATE R 
em Santiago (1982), este município não apresentou decréscimo acentua
do nas áreas com trigo (23.008 ha colhidos em 1975 e cerca de 20.000 ha 
em 1981), sendo que o maior problema para a cultura é a ocorrência de gra
nizo na primavera. A soja apresentou crescimento superior a 400% no pe
ríodo 1975-81, havendo também duplicação da área municipal com pasta
gens de inverno, principalmente pela utilização do azevém. 

As pastagens nativas neste município ocupam cerca de 300.000 ha, área 
semelhante à apresentada pelo censo agropecuário em 1975. Os pastos não 
são de boa qualidade, sendo que os campos "duros", isto é, com pedras, 
aparecem a oeste e sul, coincidindo com as Unidades de Capacidade 124° dp 
e 134° dpe Unidades de Mapeamento de Solos Rdl e Rd2 (vide3- Pedo-



Mesater Agroster 

Subclasses 
Total 

Subclasses 

Relevo/ da 
Relevo Solo 

solo classe Relevo 

11.690 27.362 1.429 40.461 5.220 

522 1.285 - 1.807 10 
1.103 - - 1.103 1.206 

405 1.412 - 1.817 414 
1.849 - - 1.849 280 
1.342 - - 1.342 818 

195 - - 195 943 
1.021 - - 1.021 336 
- 1.703 - 1.703 77 
828 347 - 1.175 268 

- 6.556 466 7.022 -
- 1.914 - 1.914 -
- 3.087 - 3.087 -

38 6.424 845 7.307 109 
823 2.807 118 3.746 -
762 1.827 - 2.589 40 

19 - - 19 -
86 - - 86 -

517 - - 517 97 
- - - - -
- - - - -
- - - - -
629 - - 629 291 

1.551 - - 1.551 331 

3.323 282 - 3.605 2.749 

170 - - 170 17 
1.112 118 - 1.230 567 

24 86 - 110 98 
31 78 - 109 557 

1.986 - - 1.986 1.490 

54 - - 54 141 

15.067 27.644 1.429 44.140 8.110 

5,90 10,82 0,56 17,28 3,18 

logia). Os campos "finos" vinculam-se à Unidade 2"23b, já referida, área 
integrada também às culturas anuais. 

A solução técnica visando à utilização mais duradoura dos solos pro
venientes do Arenito Tupanciretã indica uma maior proteção nas áreas atin
gidas por voçorocamentos, através da silvicultura ou pastagens perenes 
com capim-pensacola. A mecanização também é responsabilizada por com
pactar o solo favorecendo o escoamento superficial. Da mesma forma, a 
terra exposta, principalmente no inverno, torna-se suscetível aos proces
sos erosivos, bem como à lixiviação. 

5.2.4.1.16 - Microrregião Homogênea 323 - Colonial das Missões 

Possui 94% de seu espaço nas Folhas em análise, sendo que os dados es
tatísticos compreendem a totalidade microrregional, porém, como são pon
derados, pouco interferem nos resultados apresentados. Por outro lado, a 
capacidade potencial somente diz respeito a este percentual do território 
e, seguramente, retrata a microrregião como um todo. 

A microrregião insere-se na Unidade Geomorfológica Planalto de Santo 
Ângelo, com interpretações morfoestruturais da Unidade Planalto de Uru
guaiana, além de pequenas porções do Planalto Dissecado Rio Iguaçu
Rio Uruguai. 

Quanto ao clima, a maior porção territorial é classificada com grau de 
restrição 2"00. A estação meteorológica de São Luiz Gonzaga (Tab. 5.XVI) 
apresenta excedentes hídricos elevados (502 mm) em decorrência de pre
cipitações acentuadas. O grau de restrição 100, registrado ao sul da micror
região, possui excedentes hídricos inferiores a 400 mm, menos prejudiciais 

Solo 

3.840 

-
-
382 
-
-
-
-
-
-
-

1.160 
2.010 

-
288 
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1.339 

151 
5 

1.138 
45 

-

45 

5.224 

2,04 

Silvater 

Total Subclasses 
Total 

da da Total 
classe Relevo Solo classe 

9.060 10.034 2.421 12.455 239.051 

10 - - - 6.777 
1.206 722 - 722 4.762 

796 1.093 213 1.306 5.176 
280 1.568 - 1.568 5.077 
818 774 - 774 4.963 
943 926 - 926 3.422 
336 1.837 - 1.837 6.705 
77 180 - 180 13.272 

268 232 - 232 8.219 
- - - - 15.024 

1.160 - 1.537 1.537 6.664 
2.010 - 671 671 12.288 

109 - - - 19.690 
288 - - - 61.998 

40 143 - 143 20.330 
- - - - 9.612 
- - - - 1.142 

97 - - - 3.404 
- - - - 3.495 
- - - - 4.484 
- - - - 1.356 
291 5 - 5 4.628 
331 2.554 - 2.554 16.563 

4.088 2.685 46 2.733 15.592 

168 330 18 346 957 
592 873 - 873 4.231 

1.236 29 30 59 1.895 
602 433 - 433 2.204 

1.490 1.020 - 1.020 6.305 

186 237 - 237 777 

13.334 12.956 2.469 15.425 255.420 

5,22 5,07 0,97 6,04 100 

às culturas de inverno, como o trigo, sujeitas à incidência de moléstias por 
excesso de umidade. 

Com relação à parte térmica, a microrregião possui média de verão aci
ma de 24 o C. Em função de suas altitudes mais reduzidas, ao redor de 300 
me tendo por base os 30 anos ·de observações em São Luiz Gonzaga e 17 
anos em ljuí, as mínimas absolutas negativas ocorrem no inverno na pro
porção de um para cada cinco anos de observação (20%), reduzindo-se 
a um ano para cada dez, na parte sul. No inverno, a ocorrência de tempera
tura de O C incide, para toda a área, na freqüência de 20 a 30% dos anos, 
restringindo-se, no outono e na primavera, a menos de 10% dos anos 
observados. 

Constituída em sua maior parcela pela Subclasse Agriter-por-solo 
(84,9%) e, secundariamente, pelas Subclasses L.avoter (7,3%), esta micror
região tem área potencial prevalente para as atividades agrícolas, em es
pecial para culturas temporárias. 

As maiores limitações recaem sobre os solos com graus de restrição 
003/003° que, embora classificados como agricultáveis, necessitam de adu
bação e de correção de acidez. As unidades de capacidade de uso preva
lentessão: 2"23b (4.141 km2), 2*13b (881 km2) e 113b (492 km2), sendo que 
mais de 57% do espaço microrregional são constituídos pelos L.atossolos 
distróficos e álicos. 

As limitações por cascalho e/ou pedregosidade, vinculadas aos So
los Litólicos, não constituem impedimento à agricultura, desde que em
pregada a tração ànimal, compensando em fertilidade esta restrição. As 
melhores áreas potenciais, correspondentes às Subclasses Lavoter, são 
constituídas por Terra Roxa Estruturada eutrófica - TRe2 e TRe6 (vide 3 
- Pedologia). 
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TABELA 5.LXXXVI 
Unidades de conservação da natureza - 1982 

Microrregião 
homogênea 

Município(s) 

Rio Grande do Sul 
308 Porto Alegre 

Porto Alegre 
Porto Alegre 
Sapucaia do Sui/S.Leopoldo 
São Leopoldo 
Via mão 

309 Canela 
Canela 

310 Torres 
317 Camaquã/São Lourenço do Sul 

Camaquã 
318-319 Rio Grande/S.Vitória do Palmar 
319 Arroio Grande 
320 Encruzilhada do Sul 
321 Alegrete 

ltaqui 
Uruguaiana 

328 Passo Fundo 
331 Esmeralda 

Vacaria/Bom Jesus 
S.Francisco de Paula 
S.Francisco de Paula 

Rio Grande do Sul/Santa Catarina 
331 IRSI-302 ISCI Cambará do Sul IRSI/Praia Grande (SCI 

Santa Catarina 
297-298-299-300 lmaruí/S. Martinho/Paulo Lopes/S. Bonifácio 
303-300 Urubici/Bom Jardim da Serra/Orleans 
300 Grão Pará/Orleans 

Orleans 

( 1) Unidades nãQ computadas para preservação basicamente por falta de mapa de localização. 
(2) Ãrea mínima sem especificação da área total. 

Denominação 
Área 
lha) 

Parque Estadual Delta do Jacuí 4.853 
Reserva Biológica do Lami 71 
Jardim Botânico (11 40 
Parque Zoológico I 1 I 856 
Reserva Biológica do Scharlau ( 1 l 58121 
Parque Estadual de ltapuã 1.535 
Floresta Nacional de Canela 550 
Parque do Caracol 11 I 100 
Parque Estadual de Guarita 1.550 
Parque Estadual do Camaquã (1) 7.993 
Parque Histórico Gen. Bento Gonçalves (1) 346 
Reserva Ecológica do Taim 32.038 
Reserva Biológica do Mato Grande 5.161 
Parque Estadual de Podocarpus ( 1) -
Reserva Biológica lbirapuitã 351 
Banhado São Donato 4.392 
Parque Estadual do Espinilho 276 
Floresta Nacional de Passo Fundo ( 1) 1.328 
Estação Ecológica do Aracuri 272 
Parque Estadual do lbitiriá 415 
Parque Estadual de Tainhas 4.925 
Floresta Nacional de S. Francisco de Paula ( 1) 1.140 

Parque Nacional de Aparados da Serra 10.250 

Parque Estadual Serra do Tabuleiro 18.400 13) 
Parque Nacional de São Joaquim 49.300 
Parque Estadual da Serra Furada 1.329 
Reserva Florestal de Orleans ( 1) 275 

131 O Parque Estadual Serra do Tabuleiro possui mais 71.600 ha na Folha SG.22 Curitiba, totalizando 90.000 ha. 
Fontes: Jorge Pádua et a/11, 1982. 

Brasil. Superintendência do Desenvolvimento da Região Sul, 1978. 
Fundação de Amparo à Tecnologia e ao Meio Ambiente, 1981. 

Apesar da denominação "colonial", a microrregião possui estruturação 
fundiária concentrada e índice de mecanização superior ao encontrado na 
Microrregião 322. Sua densidade rural não se apresenta muito acentuada 
(9 habs. rurais/km2) pois na área se interpõem duas formas de ocupação: 
a pecuarista extensiva, que lhe confere o caráterfundiário concentrado, es
sencialmente nos municípios de maior dimensão como São Franscisco de 
Assis e Bossoroca; e a colonial, mais significativa em alguns municípios 
de superfícies menores, como Caibaté, com densidades mais elevadas. 
Configura-se, assim, uma distribuição desigual da população rural quere
flete em parte o índice de mecanização encontrado. 

O coeficiente de excesso elevadíssimo- 3,162- também é o reflexo 
da situação exposta. As culturas comerciais mecanizadas, de enorme pon
deração, situam o índice tecnológico das lavouras temporárias em nível muito 
baixo (3,2 homens/ano/km2). Na Microrregião 322 este índice apresenta
se ainda menor, porém a densidade rural também é mais reduzida. Além 
do alto excedente de mão-de-obra, a situação se torna mais crítica, pois 
também o coeficiente de saturação ultrapassa o equilíbrio (1 ,631), indicando 
que a área deve, principalmente nos municípios mais congestionados, dar 
lugar a cultivos de maior exigência de mão-de-obra e de preços mais 
condizentes. 

O consórcio milho -soja, com 57.492 h a estimados, constitui a forma 
predomina~;~te de produção em áreas coloniais e, apesar de sua ·exigência 
em mão-de-obra, não consegue impor-se como gerador de trabalho fren
te às enormes extensões de lavouras mecanizadas. Também sua rentabili
dade final deve estar aquém do que se poderia obter se a agricultura se di
recionasse também para culturas mais compensadoras e carentes na área, 
como a batata-inglesa, o feijão, a cana-de-açúcar e, principalmente, as 
olerícolas. 

5.2.4.1.17 - Parte da Microrregião Homogênea 324- Colonial de Santa 
Rosa 

Esta análise compreende cerca de 15% da superfície microrregional conti
da na Folha SH .21 Uruguaiana. A maior porção microrregional, inserida na 
Folha SG.21 Asunción, constará em relatório correspondente. A área a na-
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lisada ocupa a totalidade dos municípios de Cerro Largo e Guarani das Mis
sões, bem como grande parcela do município de Roque Gonzales. 

A microrregião insere-se quase totalmente na Unidade Geomorfológi
ca Planalto Dissecado Rio Iguaçu- Rio Uruguai, correspondendo à faixa 
de terras entre os vales dos rios ljuí e Comandai, em cujo interflúvio apare
cem feições incluídas nas Unidades Geomorfológicas Planalto de Santo 
Ângelo e Planalto de Uruguaiana. 

A maior parte da área, a leste, possui clima com grau de restrição 2*00 
(por excesso·), enquanto nas proximidades do rio Uruguai e fronteira com 
a República Argentina classifica-se no grau de restrição 100. Este apresen
ta menores precipitações pluviométricas (1.600 mm) e excedentes hídricos 
ao redor de 400 mm. 

Do ponto de vista térmico há semelhança com a parte norte da Micror
região 323 quanto às diminutas probabilidades de invernos prejudiciais às 
culturas. Em função da àltitude os verões são mais quentes e os invernos 
menos rigorosos. 

O relevo é favorável à agricultura, sendo que o cascalho e a pedregosi
dade dos solos litólicos constituem impedimentos à mecanização. No in
terflúvio já referido desenvolvem-se as Unidades de Mapeamento de So
los LRd1/3, resultando na Unidade de Capacidade 2*23b sem limitação à 
mecanização. A Unidade2*33° p (Re5) foi excluída do uso modal para cul
turas permanentes, optando-se pelo uso com pastagens plantadas devi
do à pequena profundidade do solo dominante, embora a unidade de ma
peamento de solos tenha a Terra Roxa Estruturada eutrófica como subdo
minante e de pleno uso agrícola (Tabs. 5.XXIX e 5. LXXXIV). 

A microrregião possui forte contingente de população rural (25 habs. 
rurais/km2), estrutura fundiária medianamente equilibrada (Fig. 5.25) e ín
dice de mecanização da faixa intermediária para a superior ( 1,07 trator /km2 
de culturas temporárias). 

O predomínio dos cultivos mecanizados, como a soja e o trigo, é com
pensado, quanto ao requerimento de mão-de-obra, por também expres
siva área consorciada (Tab. 5. LI V). O índice tecnológico (9,3 ho
mens/ano/km2) desta combinação não consegue, mesmo assim, ofere
cer trabalho à oferta de mão-de-obra existente e, também em termos po-



Tabela 5.LXXXVII 
Coeficientes das retações uso atual- uso potencial 1975 

De uso De excesso De saturação 

Microrregiões Req. atual/ Oferta atual/ Oferta atual/ 
homogêneas Req. potencial Req. atual Req. potencíat 

mão·de·obra mão~de·obra mão~de~obra 

Rio Grande 
do Sul 0,316 1,650 0,521 
(parcial) 
308 0,204 1,495 0,305 
309 0,413 2,023 0,835 
310 0,469 2,039 0,956 
311. 0,210 1,703 0,357 
312 0,269 1,550 0,417 
313 0,517 1,711 0,885 
314 0,619 1,071 0,663 
315 0,265 1,424 0,378 
316 0,290 1,837 0,532 
317 0.475 1,313 0,624 
318 0,212 1,229 0,260 
319 0,223 1,150 0,256 
320 0,207 1,864 0,386 
321 0,274 1,242 0,341 
322 0,351 2,221 0,779 
323 194"1 0,516 3,162 1,631 
324115') 0,719 2,536 1,825 
326 127'1 0,306 2,546 0,799 
327195") 0,667 3,364 2,243 
328 160'1 0,473 2,803 1,326 
329 1,191 5,323 6,341 
330 0,304 2,081 0,633 
331195"1 0,107 1,971 0,211 

Santa Catarina 0,368 1,565 0,576 
{parcial) 
299 0,275 4,507 1,240 
300 198"1 0,398 1,612 0,641 
301 0,860 1,551 1,333 
302 0,408 1,004 0,410 
303151') 0,128 2,023 0,260 

Total 0,321 1,642 0,526 

• Microrregiões parcialmente contidas nas Folhas em estudo e percentual de avaliação. 
• • Percentual da microrregião contido nas Folhas em estudo, porém com dados a nível de 100%. 
Fonte: Tabelas 5,XLVI!!, 5.LXXX e 5.LXXX!. 

tenciais, a microrregião apresenta-se saturada, Cabe, neste caso, ames
ma recomendação proposta à Microrregião 323. 

A área apresenta-se, assim, com coeficiente de excesso de 2,536, de 
saturação de 1,825e de uso de 0,719 {Tab. 5.LXXXVII). Possui ainda área 
potencial para a expansão agrícola e para intensificação da pecuária atra
vés de pastagens plantadas. Pdrém, para fazer retroceder os coeficientes 
de excesso e de saturação há rlecessidade de diversificação da agricultu
ra, principalmente com culturas mais intensivas e, ao mesmo tempo, de am
pliação da demanda de mão-de-obra para a pecuária através do aprimora
mento técnico, 

Cumpre salientar que nesta microrregião, em função da elevada capa
cidade de uso, não se discriminou área para preservação. Em 1975 as ma
tas naturais restringiam-se a 10,8% da superfície microrregional e compu
tadas também como potencialmente agrícolas, Se excluídos os 20% da área 
com mata natural ou plantada, que cada estabelecimento deve manter por 
forca de lei, os coeficientes de uso e satura cão seriam ainda mais elevados, 
Em' contrapartida, a não avaliação da suin~cultura, atividade bastante ex
pressiva na microrregião (Tab. 5. LXXII), implicaria, por sua vez, em pequena 
redução dos coeficientes de excesso e saturação sem, contudo, modificar 
a situação extremamente desfavorável apresentada, onde a degradação dos 
solos pelo uso inadequado em áreas coloniais e o continuo desmembra
mento da pequena propriedade por sucessão hereditária fazl'jm desta mi
crorregião uma área de emigração. 

5.2.4.1.18 - Parte da Microrregião Homogênea 326- Colonial de Erechim 

A área em análise abrange cerca de 27% da superfície da microrregião, cor
respondendo à sua porção sul. 

Posiciona-se no contato entre as Unidades Geomorfológicas Planalto 
de Santo Ângelo e Planalto dos Campos Gerais, apresentando inclusões 
de superfícies mais movimentadas do Planalto Dissecado Rio Uruguai
Rio Iguaçu (vide 2 - Geomorfologia). 

Inclui-se totalmente dentro do grau de restrição climática 2 * 00 (por ex
cesso), apresentando excedentes hídricos superiores a 400 mm. Com alti-

tudes acima de 600 m, a área fica sujeita a temperaturas mínimas no inver
no que podem trazer prejuízos para algumas culturas. No outono e na pri
mavera a incidência de anos com mínimas absolutas negativas reduz-se a 
uma freqüência inferior a 10%. 

Por ocasião dos trabalhos de campo efetuados por esta Divisão, em 1981, 
segundo informação de técnico da EMA TER no município de lbiaçá, atribuiu
se o desestímulo pela cultura de trigo principalmente aos fatores climáti
cos adversos, neste caso prolongamento das geadas em época anormal 
(outubro). Em 1975 a cultura teve 27.665 ha colhidos na porção micrarre
gional analisada que se reduziram a menos da metade em 1980 ( Fundacão 
IBGE, Produção Agrícola Municipal, 1980). Entretanto, já em 1975, as áreas 
colhidas com trigo correspondiam a um terço das áreas de soja, propor
ção bastante baixa comparada à das áreas tritícolas como as Microrregiões 
321 e 322. Desta forma, as limitações climáticas oferecem um grau de in
certeza à produtividade satisfatória da cultura. 

Alguns produtores têm optado pela cultura da cevada, que tem cresci
do em produção, sendo uma provável substituta do trigo entre as culturas 
de inverno, enquanto outros preferem utilizar nesta época o tremoço co
mo adubo verde para melhorar a fertilidade de suas terras. O milho consti
tui a segunda cultura de importância destacando-se, principalmente, nos 
municípios de Tapejara e Marau e ocupando virtualmente áreas mais íngre
mes e pedregosa~. 

A classe de capacidade de uso dominante, a Lavoter, é representada 
pela Unidade 2*22eb {56%). constituída pelo Latossolo Bruno/Roxo áli
co. A Subclasse Agriter-por-solo tem significativa participação através da 
Unidadei'23b, que ocupa 20,9% da superfície microrregional, enquanto 
que a Subclasse Mesater-por-releva perfaz 15,2% (Tab. 5.LXXXVJ. 

A parte analisada desta microrregião possui densidades rurais médias 
. de 13 habs. rurais/km2, condição que não pode ser responsabilizada pela 
situação de alto excedente (2,546) que, pelo menos, é compensado poten
cialmente pela não saturação !0,799). O índice tecnológico das lavouras 
temporárias (5,4 homens/ano/km2) contribui para o excedente verificado, 
se bem que seja atenuado pela expressividade da con·sorcíação e pela sig
nificativa área com milho, às quais se atribuiu sistema a tração animal, com 
altos coeficientes técnicos de demanda de mão-de-obra (Tab. 5.UV). 

O acentuado crescimetno de 55% da população rural, verificado no pe
ríodo 70-75 (Tab. 5.XLVII), e o concomitante incremento da mecanização 
(Tab, 5.XLIV) implicaram em excedentes de mão-de-obra, propiciando re
fluxo considerável da pessoal ocupado no qüinqüênio 75-80, com decrés
cimo de 19,8% (Tab. 5.XLVII). 

Tendo espíJÇO potencial mais amplo, solos de melhor fertilidade e me
nor pressão demográfica, apresenta-se como a microrregião de menores 
problemas entre as microrregiões de elevado coeficiente de excesso, em 
razão de não se encontrar com saturação (vide seção 5.2.3,3.). 

5.2.4.1.19 - Microrregião Homogênea 327- Colonial de ljuí 

A porção avaliada constitui-se de 95% da superfície total, sendo que os 
dados estatísticos correspbndem ao total microrregional. 

Inserida na Unidade Geomorfológica Planalto de Santo Ângelo, 
encontra-se esta microrregião sob domínio dos Latosso!os Roxos dístrófi
cos em declividades classificadas nos graus 010 e 020. Áreas restritas de 
relevo mais movimentado vinculam-se à Unidade Geomorfológica Planal
to Dissecado Rio Uruguai- Rio Iguaçu, correspondendo às cabeceiras dos 
formadores do rio ljuf (municípios de Condor e Panambi). 

Sob clima de grau de restrição 2 • 00 (por excesso), apresenta exceden
tes hídricos entre 300 e 500 mm anuais, sendo menores no sul da 
microrregião. 

A área se encontra pouca suscetível às baixas temperaturas devido ao 
fator altitude {ljuí 300m). No inverno as temperaturas negativas ocorrem, 
no máximo, em um de cada cinco anos de observação (20%}, A ocorrên
cia de temperaturas de O" C situa-se entre 20 e 30% dos anos observados 
no sul da microrregião, ampliando-se em área de maior altitude, No outo
no e na primavera a probabilidade de ocorrência de temperaturas de 0°C e, 
conseqüentemente, de geadas precoces ou tardias, reduz-se a níveis má
ximos de 20%, sendo que em maio as chances de se ter temperaturas ne
gativas reduzem-se à freqüência de 10%. 

Por ordem de expressão areolar a microrregião encontra-se totalmente 
dentro das Classes Agriter e Lavoter (Tab, 5. LXXXV), O Latossolo Roxo dis
trófico álico ( LRd1) prevalente vincula-se às Unidades de Capacidade 2 "23b 
e 2" 13b, onde se desenvolvem as lavouras comerciais de soja e trigo. A Uni
dade 2*33<> p, tendo Solo Utólico em dominância (Re5) e uso moda! para 
culturas permanentes, foi sugerida, excepcionalmente, para pastagens plan-
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Fig, 5.26 Representação estrelar dos coeficientes de uso, excesso e saturação - 1975, 

ta das, devido à possibilidade de se constituir de solo extremamente raso. 
Entretanto, nos locais onde apresentar maior profundidade, o solo pode com
portar a atividade agrícola, principalmente a nível do subdominante, a Ter
ra Roxa Estruturada eutrófica (vide 3- Pedologia). 

Mais de 80% do espaço agrícola com culturas temporárias são ocupa
dos pela soja, no verão, e cerca de 58% pelo trigo, no inverno. A prevalên
cia do sistema mecanizado para estas culturas acarreta índice tecnológico 
dos mais baixos das Folhas - 2,3 homens/ano/ km2 para as culturas tem
porárias (Tab. 5.LIVl. Como se trata de microrregião essencialmente vol
tada para a agricultura de ciclo curto (70,5% do espaço de utilização agrá
ria), este índice responde pelo coeficiente de excesso elevadíssimo (3,364). 

Quanto ao potencial, a aproximação das áreas de uso atual às de capa
cidade de uso (Tab. 5. LXXXII) implica em reduzido acréscimo de mão-de· 
obra futura. A baixa demanda de mão-de-obra da estrutura mecanizada atual 
em função do excesso existente traduz-se, conseqüentemente, em satu
ração (2,243). Desta forma, para 29.979 pessoas de mais de 14 anos de idade, 
em 1975, e computadas como oferta atual, a estrutura agrária oferece tra
balho p!eryo para somente 8.911. Mantida a estrutura existente, e ao nível 
potencial máximo, a área comporta 9.861 pessoas, portanto, um acrésci
mo pouco significativo. 

A área caracteriza-se, portanto, pela situação de subemprego e desem
prego da população assalariada permanente, que, neste caso, compreen
de 4,9% do pessoal ocupado nas atividades agrárias. A força de trabalho 
familiar com mais de 14 anos, representando 90,6% do pessoal ocupado, 
em razão da mecanização, vê-se gradativamente com menos tempo dedi
cado aos trabalhos da propriedade. Neste caso pode-se dizer que, em mé
dia, nas propriedades de estrutura familiar, somente o responsável pela pro
priedade trabalha em tempo integral (8.911 pessoas requeridas para 9.350 
estabelecimentos recenseados). 

A situação apresentada em 1975 reflete-se em 1980 no decréscimo do 
pessoal ocupado e na desruralização. Demograficamente a área somente 
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não perde população em função da forte urbanização intra-regional, prin
cipalmente em ljuí e Panambi. 

Para contrabalançar o elevado coeficiente de excesso, a renda líquida 
agrária anual (Tab. 5.XUX) tem posição extremamente favorável dentro do 
conjunto das Folhas, fato comum às microrregiões de elevado índice de me
canização. A renda máxima (mesma tabela), por sua vez, em relação ao ex
cesso, apresenta a segunda posição, indicando que, se toda oferta de mão
de-obra tivesse trabalho por igual, seriam necessárias 59 jornadas de tra
balho para gerar toda a produção agrária do ano de 1975. 

A modificação tecnológica muito acentuada em uma microrregião, que 
já em 1970 possuía índice de mecanização elevado e tendo duplicado des
te ano a 1975, impõe a diversificação agrícola como a única alternativa pa
ra atenuar os efeitos, para a mão-de-obra assalariada, do predomínio ab
soluto das culturas mecanizadas da soja e do trigo. A ampliação potencial 
de alguns espaços em subuso, através de tecnologia substitutiva de terra, 
pode reduzir o excedente e a saturação apresentados. 

5.2.4.1.20 Parte da Microrregião Homogênea 328 - Passo Fundo 

A área em análise corresponde a 60% da superfície microrregional, abran
gendo a totalidade do munidpio de Carazinho e superfícies pardais dos mu
nicípios de Passo Fundo, Chapada e Palmeira das Missões. 

Climaticamente a área vincula-se ao grau de restrição 2 * 00 (por exces
so), apresenta excedentes hídricos superiores a 400 mm, que alcançam no 
município de Chapada mais de 600 mm anuais. 

As altitudes superiores a 500 m implicam temperaturas de inverno ri
gorosas, conforme dados das estações meteorológicas de Passo Fundo e 
lagoa Vermelha, além de outras. As mínimas abaixo de 0°C ocorrem em 
30% dos anos de observação, constituindo-se em restrição às lavouras de 
inverno suscetíveis à geada. Na estação meteorológica de Passo Fundo 
registraram-se mínimas absolutas de O o C em 20% das primaveras do pe-
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Fig. 5.27 - Relações homem-terra. Situações das microrregiões segundo seus coeficientes de uso, excesso a saturaç.ão - 1975. 

ríodo 1948-1978. As restrições térmicas, aliadas aos excedentes hídricos 
acentuados, implicam redução das áreas com trigo, 50% menores que as 
dedicadás às culturas de verão. 

Grande parcela da área avaliada pertence à Unidade Geomorfológica 
Planalto de Santo Ângelo, marcada pelo predomínio de declividades entre 
5 e 15% e dos L.atossolos distróficos e álicos, que correspondem às Unida
des de Capacidade 2*23b, com 64,2% da superfície total e 2'22eb, com 
29,5%. Reduzida parcela pertence à Unidade Geomorfológica Planalto Dis
secado Rio Uruguai- Rio Iguaçu, com declividades entre 15 e 25%, cons
tituída, principalmente, pela Unidade de Mapeamento de Solos TRe4, de 
melhor fertilidade, e correspondente à Unidade de Capacidade 2 * 23eb (vi
de 5.1.2. - Levantamento e classificação da capacidade de uso dos recur
sos naturais renováveis). 

A porção microrregional analisada possui 55,2% do seu espaço agrá
rio ocupado com lavouras temporárias (Est. 5.11 8) e apresenta 93,8% de 
área potencial para esta utilização (Tab. 5. LXXXII). O predomínio, quer dos 
cultivos mecanizados, principalmente da soja, quer da atividade pecuaris
ta, contribui para o baixo índice tecnológico da estrutura atual - 2,8 ho
mens/ano/km2 (Tab. 5.LXXX). 

A racionalização do uso e o grande espaço ocupado pela agricultura me
canizada traduzem-se em elevada renda líquida/pessoal ocupado e uma ren-

da máxima em posição extremamente favorável aos excedentes de mão
de-obra, desde que pertencentes à família do agricultor, renda esta bem 
superior àquela alcançada por outra microrregião onde predominem os sis
temas rudimentares de uso da terra. 

Desta forma, o excedente de 2,803, se cotejado à rentabilidade, mini
mize o problema a nível da propriedade familiar, porém aos assalariados em 
trabalho permanente ou temporário implica certamente em desemprego. 
Pelo exposto, a saturação de 1,326 possui também significância ponderável. 

A estruturação fundiária mostra a coexistência de pequenas e grandes 
pnopriedades em que 63,2% dos estabelecimentos situam-se nas faixas com 
menos de 20 ha, enquanto 34,8% da área dos estabelecimentos da micror
região compreendem propriedades com mais de 500 ha. Convivem cultu
ras de subsistência com áreas médias reduzidas, em locais anteriormente 
constituídos de matas, ao lado da cultura mecanizada de soja, que alcan
ça área média de 46,2 ha/informante, vinculando-se, portanto, à grande 
propriedade de tradição pecuarista em áreas de campos. 

A Microrregião 328, em relação às do médio planalto gaúcho, é a que 
apresenta as menores densidades rurais (9 habs. rurais/km2). O centro re
gional, a cidade de Passo Fundo, com 130.000 habitantes em 1980, e a ci
dade de Carazinho, com 42.000 habitantes, atrai parte da população rural. 
O setor agrário tem nestas cidades um forte mercado para produtos caren-
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Fig, 5.28 - Padrões de imagem de mdar 11:250.000) Graus de restrição rnerentes ao relevo do parto da Folha SH .22·V-C. 

tes que podem ampliar atividades de grande geração de mão-de-obra. en
tre estas a avicultura, a suinocultura e o cult ivo de olericolas. 

O excedente de mão-de-obra reflete-se em 1980 na diminuição dopes
soal ocupado nas atividades agrárias em relação a 1975 e também da po
pulaQão residente rural, em confronto com a urbanização verificada no pe
ríodo 1970-1980 (Tab. 5.XLVII). 

Outro fator que deveria ser considerado é o da distribuição da popula
ção que ao nível da análise se torna difícil apreender. Esta distribuição é di· 
ferenciada segundo o tipo de colonização, a das áreas de mata, com maio
res densidades, e a das áreas campestres. O levantamento microrregional 
somente permite salientar prioridades ao planejador onde, a nível munici· 
pai, o diagnóstico se torna mais preciso. 

O Centro Nacional de Pesquisa de Trigo (EMBRAPAI desenvolve pes
quisa com variedades precoces de trigo que possibilitem o plantio da soja 
no período mais adequado (outubro I, porém as geadas tardias vêm cau
sando problemas a esta cultura. Estudam-se também alternativas para subs-

. tituição do trigo por outras culturas, entre as quais a beterraba açucareira 
e a colza. Esta última, contudo, vem sofrendo ataque de lagartas, não ofe
recendo, ao estágio atual, conclusões seguras para sua difusão. 

Entre os resultados de entrevista junto aos técnicos do escritório regia· 
na I da EMA TER em Passo Fundo esta empresa apresenta algumas metas, 
entre as quais orientar o pecuarista a também dedicar-se à agricultura; in
centivar ovinocultura junto à pecuária bovina e abrir novas alternativas de 
culturas, entre estas o plantio de girassol na maturação do milho. de forma 
a permitir três cultivos anuais. A rotação de culturas é preconizada para ate· 
nuar os efeitos da erosão, principalmente através do plantio do tremoço. 
Esta cultura, com raízes mais profundas, possibilita melhor aeração doso· 
lo e maior retenção de água. O tremoço é uma leguminosa anual que devi· 
do à sua toxidez era somente utilizada, há algumas décadas, como rege· 
neradora do solo. Atualmente, através de melhoramento. pode também ser 
utilizada como forragem verde, feno e grãos secos (Baucke & Maia, 1982c, 
p. 165). 
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5.2.4.1.21 - Microrregião Homogênea 329 - Colonial do Alto Jacui 

Engloba cinco municípios: Colorado, Não-Me-Toque, Selbach, Tapera e Vic
tor Graeff. caracterizando-se como a menor e uma das mais homogêneas 
microrregiões do Rio Grande do Sul. Apresenta também o maior percen
tual com uso agrícola das Folhas, sendo cerca de 80% de sua área utiliza
da com lavouras temporárias (Est. 5.111 B). 

Compreende uma unidade geomorfológica - Planalto de Santo Ãn
gelo - e duas unidades de mapeamento de solos - LRd2e LEHa, que cor
respondem à Unidade de Capacidade de Uso 2*23b. 

Desta forma, a capacidade potencial apresentou a totalidade da área 
para uso com lavouras temporárias englobando, inclusive, cerca de 6,6% 
da área recenseada em 1975 com matas naturais, além de terras que o cen
so agropecuário caracteriza como inaproveitáveis (Tab. 5.Xlllll . Uma vez 
incluídos os 20% de conservação que cada proprietário deve manter por 
força do código florestal, o potencial será mais reduzido que o apresentado. 

Com altimetria média entre 300 e 600 ma microrregião possui, na maior 
parte da área, excedentes hídricos entre 400 e 500 mm. 

Com base nos dados meteorológicos de Cruz Alta e Guaporé, ambas 
a470m de altitude, a área sujeita-seentre20% e 50%, dos28anosde ob
servações. a temperaturas mínimas absolutas negativas de inverno, per
centual que é superior no extremo norte da microrregião em altitudes aci
ma de 500 m, onde temperaturas de0°C ocorrem em mais de 50% dosa nos. 
Na primavera, a ocorrência de temperaturas negativas e, conseqüentemente, 
de geadas fortes é extremamente reduzida, podendo ocorrer somente em 
dois para cada cinco anos de observações. enquanto que o registro de o• C 
pode estar presente em 20% dos anos. Nos meses de outono a freqüência 
destas temperaturas é menos acentuada que na primavera, sujeitando a 
área a geadas precoces, onde mínimas negativas têm possibilidades de in· 
cidir com freqüência ao redor 10%. 

A cultura da soja ocupava, em 1975, 86,8% da área total de culturas tem
porárias, enquanto que o trigo particiP.OU com 60% deste espaço, indicando 
que uma parcela dos agricultores não optou pel~ cultura de inverno. A to-
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tal mecanização destas culturas, demonstrada por áreas médias/ informante 
superiores a 20 ha, resulta no mais alto índice de mecanização das Folhas 
(Tab. S.XLIV) e tem como conseqüência direta o mais baixo índ ice tecno
lógico para as culturas temporárias (1,6 homem/ano/km1). Este índice, 
dentro da estrutura de uso desta microrregião, implica requerimento me
nor de mão-de-obra do que o exigido por sua pecuária, o que constitui fa
to sem similar. A estrutura fundiária, com 52% dos estabelecimentos no 
estrato entre 20 e 100 ha, e o favorecimento do relevo (grau 0201 explicam 
também o alto indice de mecani;~:ação alcançado. 

Embora sem densidades rurais muito elevadas (14 habs. rurais/ km2) 
constitui a única microrregião das Folhas em que o coeficiente de uso situa-se 
no nivel de sobreuso (1,191) devido ao baixo requerimento potencial decor
rente do índice tecnológico característico de tecnologia substitutiva de mão
de·obra. Apresenta também os mais altos coeficientes de excesso e satu· 
ração de 5,323 e 6,341, respectivamente. 

Como ponto positivo, a microrregião, em termos de renda liquida agrá· 
ria e renda máxima (Tab. S. XLIX), apresenta posição extremamente favo· 

rável, demonstrando a racionalização da atividade agricola e preços com
pensadores da soja no ano de análise. 

A Tabela 5. LI V. apesar de incluir todas as culturas mais exigentes de mão· 
de-obra como o milho, arroz de sequeiro, mandioca, batata e as áreas de 
consorciação, mostra que as reduzidas áreas destas culturas pouco influen
ciaram quando ponderadas à significãncia das culturas mecani:tadas. No 
período 1970·1975 estas culturas foram substituídas, principalmente, pela 
soja. Assim, o milho, de 21.206 ha colhtdos em 1970, reduziu-se a 4.050 ha 
em 1975. 

A pequena expressão da horticultura, suinocultura e avicultura pouco 
contribuem quanto à exigência de mão·de·obra. Desta forma. os coeficien
tes expressam uma situação extrema de repulsão agrária, principalmente 
à população assalariada. O pessoal ocupado decresceu em 19,7%, de 1975 
a 1980, e este decréscimo seria mais acentuado não fosse a estruturação 
agrária da média propriedade, a predominãncia absoluta do trabalho fami 
liar e, principalmente, a renda agrária obtida. 
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5.2.4.1.22 - Microrregião Homogênea 330- Soledade 

Compreende terras situadas no contato entre o Planalto dos Campos Ge
rais, de altitudes mais elevadas, e o Planalto de Santo Ângelo, a oeste, com 
altitudes abaixo de 500 m. Nestas unidades geomorfológicas verifica-se grau 
de dissecação (Dg1) pouco aprofundado dentro dos parâmetros de cada 
unidade, coincidentes com declividades entre 5 e 15%. Nas áreas onde o 
grau de dissecação é comandado pela estrutura geológica ( D1 e D2) as de
clividades são mais pronunciadas (vide 2 - Geomorfologia). 

A microrregião também possui pequenas parcelas a leste e ao sul, prin
cipalmente no município de Barros Cassai, onde a Unidade Geomorfoló
gica Serra Geral, por apresentar dissecação mais acentuada, define a Sub
classe Agroster-por-relevo (Unidade 2*53° p). 

A área, vinculada totalmente ao grau de restrição climática 2*00 (por ex
cesso), apresenta excedentes hídricos mais pronunciados no centro-leste 
(acima de 400 mm), sendo que em pequena porção, representada pela es
tação de Soledade, a 720 m de altitude, os excedentes são superiores a 700 
mm, enquanto que na parte oeste (Planalto de Santo Ângelo). em altitu
des abaixo de 500 m, estes encontram-se na faixa de 300 a 400 mm anuais. 

Com relação às temperaturas mínimas há plena identificação com as 
diferenças altimétricas. Tendo como base os 28 anos de observação me
teorológica de Guaporé ( M H-312), a 471 m de altitude, e os 33 anos da Es
tação de Passo Fundo (a cerca de 670 m), tem-se que na porção leste os 
invernos são mais rigorosos, sujeitando a área a geadas prejudiciais à agri
cultura em até 50% dos anos de observação. Em maio e setembro a área 
fica menos exposta a temperaturas negativas (20%), e sujeita mais às geadas 
precoces do que tardias. O fator térmico, associado aos altos excedentes 
hídricos, restringe a cultura do trigo a 50% da área colhida de soja. 

As Unidades de Capacidade de Uso 2*23bp e 2*23b são as de maior 
expressão em área, constituídas pelo Podzólico Vermelho-Escuro álico 
(PEa8) e pelo L.atossolo Vermelho-Escuro Húmico álico (LEHa). 

A estrutura de uso atual mostra ligeiro predomínio de pastagens natu
rais sobre as lavouras temporárias. As lavouras mecanizadas não apresen
tam acentuado predomínio sobre as demais culturas, como ocorre nas Mi
crorregiões Colonial das Missões e Campanha. Desta forma, o índice tec
nológico das culturas temporárias mostra-se mais elevado - 9,9 ho
mens/ano/km2. 

A estruturação fundiária, apesar de concentrada, pela curva de Lorenz, 
encontra-se em seu limite inferior. A análise da Tabela 5.XLV mostra um ele
vado percentual de estabelecimentos com menos de 10 ha (40,2%). Are
duzida participação de culturas exigentes em mão-de-obra e de alto pre
ço, principalmente nos estabelecimentos desta faixa, em parte também res
ponde pela renct.l agrária pouco favorável, assim como pela renda máxima 
do sistema ITab. 5.XLIX). Estas não se situam em posição ainda mais infe
riorizada devido à crescente mecanização que, como regra geral. resulta 
em rendas agrárias mais elevadas. 

O coeficiente de excesso(2,081), apesar de elevado, é menor em rela
ção a outras microrregiões coloniais do planalto, ocorrendo o mesmo com 
relacão aos coeficientes de capacidade potencial. O coeficiente de uso de 
0,3Ó4e o de saturação de 0,633 permitem a ampliação das lavouras e a ab
sorção dos excedentes, desde que sejam efetuadas transformações na es
trutura de uso atual e, principalmente, a valorização das culturas menos me
canizáveis com um retorno tecnológico parcial que favoreça, no mínimo, 
a auto-sustentação alimentar, embora este certamente diminua mais a ren
tabilidade financeira. 

5.2.4.1.23 - Microrregião Homogênea 331 - Campos de Vacaria 

Esta microrregião é bastante diferenciada física e economicamente quan
do comparada às demais do planalto já analisadas. 

O domínio maciço da atividade pecuarista, ocupando 67,4% da área 
total, constitui o principal segmento da atividade agrária microrregional, 
com 48,9% do valor gerado pelo setor primário, primazia esta que divide 
somente com a Microrregião 303- Campos de Lages (SC), a ser analisa
da adiante. 

A maior parte de seus 16.563km2 é ocupada pela Unidade Geomorfo
lógica Planalto dos Campos Gerais onde o relevo varia entre 5 e 25% de de
clividades. No vale do rio das Antas e na escarpa da serra Geral o planalto 
se apresenta interrompido por declividades, via de regra superiores a 55%, 
que pertencem a Unidade Geomorfológica Serra Geral. Ao norte, nos limi
tes com o Estado de Santa Catarina, novamente aparece o relevo movimen
tado, correspondente à Unidade Geomorfológica Planalto Dissecado Rio 
Iguaçu- Rio Uruguai e vinculado, neste caso, ao vale do rio Pelotas. 
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Trata-se de área com as maiores altitudes do Rio Grande do Sul, cujas 
cotas inferiores estão em torno de 800 m, ultrapassando 1.200 m no muni
cípio de Bom Jesus (Est. 5.XIII B). Por esta razão caracteriza-se como a 
mais extensa área sujeita a temperaturas negativas das Folhas. Tempera
turas abaixo de 0°C no inverno ocorrem praticamente em todos os anos, 
prolongando-se no outono e na primavera, embora com menor freqüência. 

A maior parcela territorial possui clima classificado no grau de restri
ção 2*00 (por excesso), sendo que os maiores excedentes hídricos ocor
rem no extremo sul, no município de São Francisco de Paula, onde alcan
çam 1.209 mm na borda do planalto, decaindo acentuadamente para o in
terior. A noroeste da microrregião, no município de Lagoa Vermelha, situam
se entre 500e 600 mm. Excluídas estas configurações mais localizadas, no 
geral têm-se excedentes entre 300 e 500 mm. 
· O clima do grau 100 vincula-se ao vale do rio das Antas, prolongando
se até a escarpa do planalto. No município de Cambará do Sul pode-se en
contrar excedentes entre 284 e 337 mm, porém sem acusar deficiência 
hídrica. 

Os excedentes hídricos e, principalmente, as limitações térmicas que 
propiciam a incidência de geadas no outono e primavera impedem o pleno 
desenvolvimento da lavoura tritícola e da cultura da soja. O trigo é substi
tuído pelo vulgarmente denominado trigo-mourisco (Polygonum pagopy
rum). da família das poligonáceas. É plantado no verão e destinado à ex
portação e utilizado para alimentação animal, visto ser pouco panificável. 

A Classe Agriter ocupa 65,7% da área microrregional e vincula-se ao 
Cambissolo Bruno Húmico álico - CBHa1 - (com possibilidade de ter par
celas com rochosidade), bem como aos L.atossolos Bruno/ Roxo álico (vi
de 3- Pedologia). 

A Classe Silvater, definida pelo fator relevo, encontra nesta microrre
gião a sua maior participação em termos absolutos nas Folhas, correspon
dendo a 15,4% de sua superfície. Entretanto, somente a Unidade 2*62eb 
(TBRa2) foi reservada à silvicultura, visto que a maior parte é constituída 
pela Unidade de Mapeamento de Solos Re21, já referida, onde podem ocor
rer áreas com pouca profundidade no solo classificador da unidade (Litóli
co). Este fato impediu a recomendação para a atividade silvicultora, em
bora haja parcelas com maior profundidade como mostrado na Estampa 
5.VII A. Optou-se, então, pelo sobreuso com pastagens plantadas, em ra
zão de esta associação possuir também solos com maior capacidade de 
uso ou situados em declividades menos acentuadas e não mapeáveis. Por 
outro lado, esta classe também engloba áreas de declividades muito íngre
mes ( > 70%) que, por razões técnicas, também não puderam ser mapea
das e que foram, ao nível do trabalho, selecionadas para preservação, cor
respondendo, principalmente, às Unidades 2*64p e 2*64° p que represen
tam pedologicamente as Unidades de Mapeamento de Solos RHa, Re18 
e Re19 (vide 3 - Pedologia). 

As demais classes encontradas são a Mesater, a Lavoter e a Agroster, 
respectivamente com 9,4%, 7,5% e 2,0% da área microrregional 
(Tab. 5.LXXXV). 

A predominância da atividade pecuarista em unidades de capacidade 
de uso superior (Est. 5.1V A) resulta nos mais baixos coeficientes de uso 
e de satura cão de toda a área de estudo (Tab. 5.LXXXVII). A baixa capaci
dade de suporte das pastagens naturais, refletida no manejo extensivo, for
neceu o mais baixo índice tecnológico para pastagens ao longo das Folhas 
(0,4 homem/ano/km2) que, por·sua grande significância areolar, reflete-se 
diretamente no requerimento total de mão-de-obra. Assim, a área apresenta
se também com elevado coeficiente de excesso (1 ,971), decorrente de uma 
estrutura pecuarista extensiva, ao lado da crescente modernização agrí
cola (Est. 5.1V 8). 

Por ocasião dos trabalhos de campo verificou-se o recente desenvolvi
mento da fruticultura, em especial da maçã, bem como o aprimoramento 
da pecuária através da ampliação das pastagens plantadas, principalmen
te as de inverno. Tais fatos podem reverter os desequilíbrios apresentados 
nas relações homem-terra. 

Segundo informações colhidas junto à EM ATER de Lagoa Vermelha, 
em 1981, as atividades agrárias apresentam alguns pontos de estrangula
mento. O trigo é bloqueado no município pelas limitações climáticas, em 
especial pelas geadas tardias (outubro), pela escolha de variedades pouco 
apropriadas e falta de crédito. O centeio sofre basicamente pela falta de se
mentes certificadas que ofereçam maior segurança ao agricultor e, conse
qüentemente, apresentaram involução de 1975 a 1980. As pastagens de in
verno também substituem antigas áreas tritícolas através da aveia, que é 
plantada de maio a junho em consórcio ao azevém ou isoladamente. A uti
lização maciça do calcário tem como óbice seu preço elevado devido a dis
tância da fonte de produção (proximidades de Curitiba-PR). 



O milho tem apresentado significativo crescimento no município, tan
to em área como em produtividade, pela introdução de novas variedades 
e uso de fertilizantes. Plantado em sistema manual e animal nas pequenas 
propriedades, enquanto nas médias e grandes utiliza-se a tração motome
canizada, inclusive para colheita. Nesta microrregião a soja, em 1975, teve 
9.826 ha colhidos em cultivo isolado e 2.087 ha em consórcio com o mi
lho; em 1980 ampliou para 41.660 ha co1 n soja nos sistemas simples e con
sorciado. A maçã, já referida, teve 50 ha em produção em 1981 e cerca de 
600 ha plantados, geralmente através de incentivos fiscais do IBDF. 

Com relação à pecuária, domina a bovinocultura com tendência à am
pliação conjunta da ovinocultura. As principais raças bovinas são Devon, 
Santa Gertrudis, Charolês e Holandesa. Faz-se cria, recria e engorda, 
vendendo-se a produção aos frigoríficos de Caxias do Sul e Vacaria. A te
nação somente é utilizada nas cabanhas (estâncias especializadas em re
produtores). A silagem, em função do custo, foi praticamente abandona
da. A pecuária leiteira funciona em sistema manual, sendo que a produ
ção é vendida in natura na cidade, sem pasteurização. A exigência de mão
de-obra para a pecuária de corte é de 1 vaqueiro/200 cabs./500 ha, excluí
dos os serviços referentes à construção de currais e cercas executados, por 
empreitada, pelos agregados. 

O sistema cooperativo funciona a contento. A pecuária tem recebido 
financiamento para custeio da produção, enquanto que a agricultura pos
sui linhas de crédito também para aquisição de maquinaria e calcário. 

5.2.4.2 - Síntese das relacões uso atual- uso potencial de parte do Es
tado do Rio Grande do Sul 

As relações entre o uso atual e pontencial da área analisada do Estado do 
Rio Grande do Sul mostram o predomínio da atividade pecuarista, sobre
tudo em pastagens naturais, que ocupa 56,2% da superfície, gerando 25,7% 
do valor da produção agrária. Estas pastagens naturais, com suporte mé
dio de O, 708 U.A. /h a, em termos potenciais, restringem-se a 13,8% da área 
analisada e, portanto, evidenciam uma subutilização de parcelas ponderá
veis de terras com capacidade de uso superior. Ao contrário, as pastagens 
plantadas e atualmente restritas a 2,6% do espaço de utilização encerram 
um potencial de 12,1% em superfície e suporte de 3,08a 4,54vezes maior 
que o das pastagens naturais (Tab. 5.LXIII). 

Conforme a estrutura atual de uso de cada microrregião e os níveis de 
utilização da suplementação alimentar do rebanho, as áreas com pastagens 
plantadas, que em 1975 comportaram o requerimento de mão-de-obra de 
cerca de 21.000 trabalhadores, podem gerar, em termos potenciais, traba
lho para mais de 180.000 pessoas. A grande diferença apresentada pelos 
índices tecnológicos das pastagens plantadas e naturais, 6,32 e 0,69 ho
mens/ano/km2, respectivamente, reafirma o caráter social da pecuária in
tensiva, principalmente nas bacias leiteiras onde o índice chega a alcançar 
27,9 homens/ano/km2 (MH-313), embora sem renda agrária corresponden
te a esta intensificação de uso (Tab. 5. LXXXI). 

A agricultura em si, englobando as lavouras temporárias (inclusive hor
ticultura e floricultura) e as culturas permanentes (excluída a silvicultura, 
que será analisada separadamente) geram 68,1% do valor da produção agrá
ria em 18,9% da área de utilização. As lavouras temporárias ocupam 18,2% 
desta área, produzem 64,3% do valor total da produção e geram trabalho 
a 68,0% do total do requerimento atual de mão-de-obra do setor primário. 
Em termos potenciais este último percentual restringe-se a 61.4% em fun
ção da reestruturação do espaço, com maiores parcelas prospectivas para 
a agricultura em microrregiões de alta-mecanização (Tabs. 5.LXXX e 
5.LXXXI). 

No Rio Grande do Sul a evolução da tratorização e a significância que 
possui a área mecanizável resulta em índice tecnológico potencial de 8,6 
homens/ano/km2 para lavouras temporárias, ligeiramente superior à de
manda média exigida pela pecuária de caráter mais intensivo em pastagens 
plantadas (6,3 homens/ano/km2). Nas áreas de diversificação agrária, onde 
se integram a agricultura intensiva com a pecuária, em especial a leiteira, 
este índice é mais elevado, geralmente acima de 15,6 homens/ano/km2 
(MH-309). Nas microrregiões onde culturas de maior incidência de mão
de-obra assumem grande significação areolar (em particular fumo e cebo
la), os índices alcançam o limite máximo de 37,2 homens/ano/km2 
(MH-318). Estas contrastam com áreas pecuaristas tradicionais, onde a ati
vidade agrícola mais recente se faz por intermédio de tecnologia mecani
zada, e também com as microrregiões de prevalência agrícola de caracte
rísticas coloniais, porém que se integraram à agricultura de larga escala fa
vorecida pelo relevo. Estas duas últimas situações são marcadas por bai
xos índices tecnológicos sempre inferiores a 14,4 homens/ano/km2, in-

cluindo diversas microrregiões com índices abaixo de 3,2 homens/ano/km2 
(Tab. 5.LXXX). 

O índice tecnológico obtido para as culturas temporárias constitui, as
sim, um elemento fundamental e definidor dos níveis de requerimento to
tal de mão-de-obra das microrregiões, sendo, portanto, o responsável di
reto pelo elevado coeficiente de excesso que apresentam algumas das mi
crortegiões e, também, pela eventual saturação de parte destas. 

As culturas permanentes possuem diminuta participação na estrutura 
de uso (0, 7% da área recenseada). Potencialmente, se ocuparem os 7,8% 
da superfície estadual analisada, podem gerar trabalho para mais de 600.000 
pessoas, em função do alto índice tecnológico médio obtido (32,5 ho
mens/ano/km2). Porém, a tendência apresentada no período 1970-1975 de 
redução da fruticultura mostra que esta situação ideal dificilmente será 
alcançada. 

Quanto à silvicultura, o uso preferencial recaiu somente na Subclasse 
Silvater-por-relevo e, ainda assim, de forma parcial. Isto se deve à separa
ção de parte de sua área para preservação e de outra para pastagens, em 
função de problemas de profundidade dos solos. Já no uso atual a silvicul
tura ocupa parcelas significativas na porção leste da Depressão Rio Jacuí 
e nos Patamares da Serra Geral, junto à indústria e ao mercado consumi
dor urbano. De forma geral, as áreas ocupadas por esta atividade não cor
respondem às de uso proposto e, conseqüentemente, se colocam em si
tuação de subuso, uma vez que adequadas à estruturação industrial 
montada. 

A resultante das análises microrregionais apresenta, ao nível estadual, 
coeficiente de excesso de 1 ,650, ausência de saturação (0,521) e subuso 
acentuado (0,316). Sem dúvida as áreas coloniais, pela estruturação fun
diária extremamente partilhada, em relevo não mecanizável, estão quase 
sem alternativas econpmicamente aceitáveis, com base nas rendas agrá
rias baixas decorrentes do sistema de utilização. Por outro lado, as micror
regiões pecuaristas apresentam amplos espaços de subutilização e renta
bilidade crescente em função da ampliação da agricultura mecanizada. En
tretanto, estas formas de uso não conseguem ocupar os excedentes de mão
de-obra acum•Jiados. 

5.2.4.3 - Análise das microrregiões homogêneas do Estado de Santa 
Catarina na Folha SH.22 Porto Alegre 

A área de análise compreende o extremo sudeste do estado, correspondendo 
às Microrregiões 299, 300, 301 e 302; e pequena parcela do planalto, abran
gendo cerca de 50% da Microrregião 303 - Campos de Lages. Excluíram
se as Microrregiões 297, 298 e 304 com menos de 5% de área na Folha. 

A área em estudo totaliza 15.592 km2 dos 95.483 km2 da superfície es
tadual, envolve domínios físicos diferenciados e, no lado humano, diferentes 
estruturações no uso agrário. 

5.2.4.3.1 - Microrregião Homogênea 299 - Litoral de Laguna 

Embora litorânea, a maior parte do seu território inclui-se na Unidade Geo
morfológica Serras do Tabuleiro-ltajaí, englobando as Classes Mesater, 
Agroster e Silvater. Estas classes, através das unidades de capacidade de 
uso 143° eb, 153° eb e 163° eb, cobrem 54% do território. Vinculando-se à 
Planície Marinha, as unidades de capacidade 113dp, 115et e 116et ocupam 
o restante da superfície microrregionál, sendo que a Unidade 113dp inscreve
se também em pequenas porções das Unidades Geomorfológicas Planí
cie Lagunar e Planície Alúvio-Coluvionar. 

A Unidade 113dp, com 28,3% do território, constitui-se em área potencial 
para a agricultura de ciclo curto e corresponde à Unidade de Mapeamento 
de Solos HOd2 que possui c0mponentes com capacidade superior ao so
lo dominante (vide 3- Pedologia). A Unidade de Capacidade de Uso 143° eb 
(Subclasse Mesater-por-relevo), compreendendo a Unidade de Solos PVa14, 
teve uso potencial proposto para pecuária em pastagens plantadas, podendo 
comportar também a fruticultura, principalmente banana, desde que em 
baixas altitudes. Esta cultura possui importância regional, tendo ocupado 
em 1975, após a mandioca e o fumo, a terceira posição na agricultura, in
clusive ultrapassando o valor obtido pelo arroz. 

A Unidade 116et (dunas) com 1,9% da área microrregional foi conside
rada para preservação permanente por imposição legal, dando-se ames
ma destinação para parte da Unidade 163 eb que, por tratar-se de área de 
matas naturais, pode comportar utilização com floresta de rendimento sob 
preservação econômica. Parte desta área, contudo, deve ser preservada 
integralmente no Parque Estadual da Serra do Tabuleiro (Tab. 5.LXXXVI). 
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O clima, sob grau de restrição 100, apresenta-se sem deficiência hídri
ca, com excedentes ao redor de 200 mm nplitoral e 300 mm na área serra
na. Do ponto de vista térmico a área cultivável da Unidade 113dp não pos
sui limitações no que diz respeito a temperaturas extremas. Em nenhum 
dos 29 anos de o~servações da Estação Meteorológica de laguna registrou
se a marca de O C. 

As lavouras temporárias constituem-se na principal fonte de renda e tra
bàlho. A pecuária possui um mínimo de 19,8% de seu rebanho bovino vol
tados á produção de leite, embora com rendimento muito baixo (Tab. 5. LXX). 
A microrregião apresentou, no qüinqüênio 1970-1975, diminuição da área 
agrícola e de pastagens plantadas, enquanto que as áreas de pastagens na
turais e de silvicultura ampliaram-se. O pinus constitui-se na essência flo
restal dominante (Tab. 5. LXXIV). 

Entre as características de sua estrutura de uso salienta-se a falta de terras 
agricultáveis em confronto com a alta densidade rural (36 habs. ru
rais/km2), a mais elevada das microrregiões avaliadas neste estudo (Tab. 
5.XLVII). 

Estas densidades devem-se, também, à existência de um grande nú
mero de pescadores de nível artesanal, possivelmente computados como 
população rural. Segundo dados da SUDEPE (Superintendência do De
senvolvimento da Pesca) a microrregião possui mais de 4.400 pescadores 
registrados nas colônias de laguna, lmaruí e lmbituba. A lagoa do lmaruí 
constitui-se em centro pesqueiro de importância regional. 

A capacidade potencial não apresentou áreas de uso preferencial para 
culturas permanentes, enquanto que ao nível atual estas ocupam cerca de 
2,0% da superfície microrregional. Desta forma, a Unidade 143° eb (17, 7% 
da área territorial), proposta para pecuária em pastos plantados, dentro do 
conceito Mesater'(uso intermediário), pode comportar utilização com cul
turas permanentes, ampliando-se, através desta forma de uso, o requeri
mento potencial ora apresentado. 

Ao elevadíssimo coeficiente de excesso (4,507) soma-se uma renda agrá
ria extremamente baixa (Tab. 5.XLIX), diretamente relacionada à estrutu
ra agrária e á tecnologia aplicada. 

A saturação (1,240), em relação às altas densidades e ao potencial su
butilizado (coeficiente de uso de 0,275), não pode ser considerada como 
excessiva. Desta maneira, a situação apresentada pode retroceder parcial
mente desde que tecnologias intensivas sejam colocadas em prática, pois 
a microrregião apresenta rendimentos extremamente baixos para a maior 
parte das culturas. A única unidade potencial para a agricultura de ciclo curto, 
113dp, oferece condições de ampliação do mercado de trabalho, principal
mente pela adequada utilização dos solos subdominantes, acrescentando-se 
a esta a Unidade 143° eb, já referida. A silvicultura, através da Unidade 163° eb 
(PVa14), aprese"nta um potencial de 146 km2, bastante elevado (15,3% da 
área microrregional) em relação a sua área atual de utilização de apenas 8 
km2. Considere-se também que desta unidade já foram excluídos 184 km2 

para preservação com mata natural (19,2% da superfície micro~regional). 

5.2.4.3.2 - Microrregião Homogênea 300 - Carbonífera 

Ocupa as unidades geomorfológicas:_ Depressão da Zona Carbonífera Ca
tarinense, parte da Serra Geral e das Serras do Tabuleiro-ltajaí, além de 
porções no Planalto dos Campos Gerais, ao norte, e da Planície Alúvio
Coluvionar e Planície lagunar, ao sul. 

As porções leste e sudeste encontram-se sob clima do grau de restri
ção 100 que se caracteriza por não apresentar deficiência hídrica e exce
dentes inferiores a 250 mm/ano. O grau 2 * 00 (por excesso) vincula-se à es
carpa da serra Geral, à serra do Tabuleiro e às porções da depressão locali
zadas no sopé da escarpa, áreas onde os excedentes hídricos anuais situam
se entre 300 e mais de 600 mm. 

Quanto á parte térmica, com base nas estações meteorológicas de Or
leans e Urussunga, respectivamente com 28 e 30 anos de observações, a 
microrregião está sujeita, no inverno, a temperaturas de o• c em mais de 
50% dos anos avaliados, sendo que temperaturas negativas podem ocor
rer na faixa entre 20% e 50%, principalmente em sua porção central e nor
te, de altitudes mais elevadas. Em maio, na estação meteorológica de Or
leans (150m). representando o ÇJrau de restrição 2*00, as temperaturas de 
0°C ocorrem em até 50% dos anos de observação, enquanto que as tem
peraturas negativas reduzem-se a menos de 10%. Em setembro as áreas 
agricultáveis ficam praticamente isentas de temperaturas iguais ou inferiores 
a o• C. Desta forma, a área não oferece maiores restrições no tocante á in
cidência de geadas tardias de grande intensidade. 

A microrregião não possui terras na Classe lavoter. Na Agriter inserem-se 
36,3% do espaço microrregional, 29,1% na Classe Mesater, 20,6% na Sil
vater e 14,0% na Agroster (Tab. 5.LXXXV). 
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Quanto ás condi~ões inerentes ao solo, há predomínio absoluto do grau 
de restrição 003/003 (principalmente com cascalho) e dominância dos Pod
zólicos Vermelho-Amarelos álicos. 

Dentro da Classe Silva ter a Unidade 2* 64°bp ( Re19), de relevo monta
nhoso e escarpado, mantém-se com predomínio da mata natural e foi se
lecionada totalmente para preservação. Eventualmente, partes podem ser 
utilizadas como floresta de rendimento, sendo importante a preservação 
mas também a manutenção da renda agrária proveniente da extração das 
matas naturais, de significativa importância na escarpa da serra Geral ca
tarinense, desde que sob nova forma, através do enriquecimento das áreas 
desmatadas (Tab. 5.XLVI). 

A análise da Tabela 5. LXXXII mostra que a utilização com lavouras tem
porárias aproxima-se do uso potencial correspondente, principalmente em 
razão da alta densidade demográfica rural (23 habs. rurais/km2l e da pre
ponderância do uso da tração animal que permite a estas lavouras ocupa
rem declividades mais acentuadas. Para as culturas permanentes, ao con
trário, o subuso é acentuado - utilizam-se 28 km2 para uma capacidade 
de uso de 1.902 km2 - e constitui-se no item potencial de maior geração 
de trabalho (Tabs. 5.LXXX e 5.LXXXI). 

Quanto á silvicultura, a área também apresenta potencial maior que o 
uso atual. Desde que integrada ao enriquecimento da mata natural, a silvi
cultura, em termos mais abrangentes e não somente sob o lado imediatis
ta, pode propiciar a ampliação do requerimento atual de mão-de-obra e pre
servar as áreas florestais. As matas naturais, em 1975, ocupavam 480 km2 

(11,3% da área microrregional), além das áreas decretadas para preserva
ção constantes na Tabela 5. LXXXVI. 

Certamente áreas com pastagens naturais e plantadas estão sendo uti
lizadas inversamente ao uso mais recomendado em virtude das médias e 
grandes propriedades, geralmente pecuaristas, ocuparem porções de re
levo mais favorável e potencialmente agrícolas, enquanto que municípios 
de estrutura colonial, como Braço do Norte, Armazém e Gravata I, entre ou
tros, possuem áreas expressivas nas Subclasses Mesater e Agroster-por
relevo. 

A estruturação fundiária, com predomínio da pequena propriedade 
(56,2% dos estabelecimentos têm menos de 20 ha), associada ao relevo 
movimentado dominante, implica a prevalência das lavouras alimentares 
com áreas reduzidas de produção. Entre as lavouras comerciais o fumo 
constitui-se na cultura que detém a maior área média 2,7 ha/informan
te {Tab. 5. LV). A atividade policultora apóia-se na tração animal prevalente 
(Tab. 5.XLIV) e oferece uma das mais baixas rendas agrárias das Folhas, 
inferior, inclusive, ás microrregiões coloniais do Rio Grande do Sul (Tab. 
5.XLIX). Assim, também em áreas onde a cultura do fumo sobressai, a renda 
agrária não condiz com a intensidade de trabalho por ela exigida. 

O excedente de 1,612 vincula-se diretamente à estruturação fundiária, 
não tanto pelo excessivo desmembramento da pequena propriedade, mas 
sim pela ampliação gradativa de pessoas em um mesmo espaço de uso. 
Este excedente seria menor se fossem avaliados os requerimentos de mão
de-obra para a suinocultura e avicultura que respondem, respectivamen
te, por 8,8% e 11,5% do valor total da produção agrária. 

Em termos potenciais, a área comporta uso com culturas de grande exi
gência de mão-de-obra, em especial a fruticultura. A intensificação da pe
cuária pode ampliar a geração de trabalho, desde que com manejo mais ade
quado. Esta atividade, apesar de apoiar-se em 54% de pastagens planta
das, fato incomum nas Folhas (Tab. 5. LIX), apresenta produtividade de leite 
(Tab. 5.LXIX) e requerimento de mão-de-obra baixos. 

Uma linha de crédito para o remembramento do minifúndio certamen
te se traduzirá em bons resultados para a permanência da estrutura diver
sificada que aqui se apresenta, desde que em melhor nível de produtivida
de e renda compatível à intensidade do uso. 

A presença de importantes cidades como Criciúma e Tubarão, a mine
ração e indústria de caNão e de minerais não metálicos constituem um mer
cado em crescimento. A atividade agrária tem, conseqüentemente, espa
ço para ampliação e qualificação. 

5.2.4.3.3 Microrregião Homogênea 301 - Litoral Sul Catarinense 

Sua maior porção pertence à Unidade Geomorfológica Planície Marinha, 
a que se superpõe a Unidade de Capacidade 115et. Parcelas mais diminu
tas inserem-se na Planície Lagunar e Planície Alúvio-Coluvionar, onde es
tão os melhores solos regionais (Unidade de Capacidade 113dp), e na Uni
dade Geomorfológica Patamares da Serra Geral, caracterizada por decli
vidades acentuadas (Unidade de Capacidade 153de). 



A microrregião classifica-se nc,> grau de restrição climática 100, 
caracterizando-se pela ausência de deficiência hídrica e excedentes menores 
que 100mm. 

Em função da baixa altitude, a área fica pouco sujeita às temperaturas 
mínimas extremas. Na Estação Meteorológica de Araranguá, com 24 anos 
de observação, a análise de freqüência indica, para o inverno, que a tem
peratura de O o C pode ocorrer entre.20 e 30% dos anos, sem, contudo, res
gistrar mínimas negativas. Nas estações intermediárias a possibilidade de 
mínimas de o• C reduz-se à faixa entre 10 e 20% dos anos de observção. 
Em Torres (R SI as temperaturas favorecem as culturas da banana e do aba
caxi, esta última adequando-se aos solos de textura leve existentes. 

A Subclasse Agroster-por-solo ocupa 60,0% do espaço de uso agrá
rio, seguindo-se a Subclasse Agriter-por-solo com 23,5%. 

A atual utilização de áreas com culturas temporárias acima do seu uso 
potencial e a grande extensão de áreas com capacidade de uso para a pe
cuária em pastagens naturais (Agroster-por-solo) respondem por um reque
rimento potencial de mão-de-obra pouco superior ao atual (17 .807 e 15.306 
pessoas, respectivamente), assim como pelos coeficientes de uso e satu
ração inelásticos. Além da situação excedente (1 ,551), a microrregião tam
bém se apresenta saturada (1,333). já alcançando coeficientes de uso dos 
mais elevados (0,860). 

Em termos gerais, esta microrregião não oferece muitas alternativas po
tenciais, principalmente em razão do pauperismo pedológico da Subclas
se Agroster-por-solo, tendo Areias Quartzosas distróficase álicas como único 
solo da Unidade de Mapeamento AQdl (vide 3 - Pedologia e Tab. 
5.XXXVIII). 

A estrutura fundiária extremamente partilhada em minifúndios que de
senvolvem uma policultura de subsistência implica renda agrária 
insignificante. 

A pesca artesanal é importante atividade. Se parte da população que 
vive da pesca também se dedicar às atividades agrárias, ao menos parcial
mente, o excedente de mão-de-obra pode eventualmente reduzir-se. O mes
mo ocorreria se avaliados os requerimentos da avicultura e da suinocultura. 

Desta forma, com relação à mão-de-obra, a área pode, em função de 
um pequeno potencial que ainda lhe resta, reduzir o excedente e a satura
ção a níveis controláveis desde que, através do uso sistemático de insumos, 
haja uma melhoria acentuada nos rendimentos do setor agrário. 

5.2.4.3.4- Microrregião Homogênea 302- Colonial do Sul Catarinense 

Compreende terras dentro da Unidade Geomorfológica Planície Alúvio
Coluvionar, principalmente através das unidades: 113d com 37,3% does
paço agrário, correspondente à Unidade de Mapeamento de Solos Cd2, 
e 113ep com 5,7% (TRd3). Parte da microrregião inscreve-se na Unidade 
Geomorfológica Patamares da Serra Geral e na própria escarpa da Serra 
Geral, agrupando na primeira as Unidades de Capacidade 153de e 2*53b, 
que compreendem 24,4% do território. Na escar!?a, as declividades acima 
de 55% correspondem às Unidades 2*63° p, 164 bp e 2*64bp, cujos solos 
foram mapeados genericamente como Litólicos (Re19) e Associação Com
plexa de Solos Litólicos eutróficos com Cambissolo eutrófico ( Re21) (Tab. 
5.XLI e vide 3- Pedologia). 

O grau de restrição climática 100 prevalece, sem apresentar deficiência 
hídrica e com excedentes entre 200 e 350 mm. Nas áreas serranas o grau 
de restrição 2*oo (por excesso) possui excedentes ao redor de 400 mm. 

As áreas agricultáveis da planície possuem comportamento térmico se
melhante ao das microrregiões catarinenses já analisadas, ou seja, favorá
vel às culturas tropicais como a cana-de-açúcar e o abacaxi, atualmente 
sem expressão. A banana, pelo contrário, constitui-se em cultura de 
importância. 

A microrregião não possui terras na Classe Lavo ter. A Subclasse Agriter
por-solo (culturas temporárias) corresponde a 44,5% do espaço microrre
gional, seguindo-se as Subclasses Agroster-por-relevo e Silvater-por-relevo, 
respectivamente com 25,3% e 19,7%. 

O potencial apóia-se quase que totalmente na pecuária, desde quepe
la melhoria das pastagens. A atividade atualmente ocupa 1.001 pessoas, 
enquanto que por sua capacidade principalmente com pastagens planta
das comportaria 8.209 pessoas. Áreas significativas de terras produtivas 
não utilizadas ou em descanso podem, da mesma forma, ampliar as áreas 
de culturas temporárias de 428 km2, no uso atual, para 970 km2 potenciais, 
gerando oportunidade de trabalho pleno a mais de 25.000 pessoas (Tabs. 
5.LXXX e 5.LXXXI). 

O índice tecnológico de 46,2 homens/ano/km2 para lavouras tempo
rárias, o mais exigente em mão-de-obra de todo o conjunto das Folhas, deve-

se à forma de uso agrícola rudimentar onde prevalece a tração animal, em
bora a mecanização já apresente uma posição considerável (Tab. 5.XLIV). 
O fumo é a principal cultura e devido à grande demanda em mão-de-obra 
responde por este índice tecnológico, acrescendo-se o das demais cultu-

- ras temporárias significa-ntes, às quais se atribuíram coeficientes técnicos 
com base no sistema animal. Deve-se salientar que áreas com estas cultu
ras eventualmente podem também utilizar sistema mecanizado, aqui não 
considerado em razão das reduzidas áreas médias por informante (Tab. 5. LV). 
Fato incomum a uma região policultora é a inexpressividade da área con
sorciada que implica seguramente mecanização mais significativa do que 
a avaliada (Tab. 5.LIV). 

Embora se trate de área colonial de estrutura fundiária mediana mente 
equilibrada (61,2% dos estabelecimentos com menos de 20 ha), tenden
do à minifundização e com altas densidades rurais, a microrregião apresen
tou o mais baixo coeficiente de excesso encontrado nas Folhas em análise 
(1 ,004). Se este coeficiente, por um lado, não expressa convenientemente 
o índice de mecanização, em oposição não avaliou a suinocultura e a avi
cultura, que se constituem em 9% do valor gerado pelo setor agrário. Além 
do alto grau de intensificação da atividade agrícola, acrescenta-se a signi
ficativa participação da pecuária em pastagens plantadas, com elevada de
manda de mão-de-obra (11,3 homens/ano/km2), resultando, por conse
guinte, no mais elevado índice tecnológico da estrutura atual das Folhas 
(Tab. 5.LXXX). 

Na Tabela 5.XLVII se comprova esta situação equilibrada das relações 
entre a oferta e o requerimento de mão-de-obra. Em 1980 o pessoal ocu
pado nas atividades agrárias decresceu apenas 1,8% em relação ao ano de 
1975, fato ocorrido em poucas microrregiões neste período. 

Á medida que se observam os coeficientes de uso e saturação, respec
tivamente 0,408 e 0,410, pode-se avaliar o seu espaço potencial. Considere
se ainda que foi excluída área para preservação da natureza de cerca de 
15,2% da área microrregional, área semelhante à existente em 1975 recen
seada como matas naturais e terras inaproveitáveis. 

Do ponto de vista social cumpre destacar a baixa renda agrária, insig
nificante em relação às rendas de microrregiões de intensa mecanização. 
As culturas apresentam média produtividade e, certamente, a renda vincula
se aos gastos com fertilizantes e corretivos que se mostram mais altos quan
do comparados a outras áreas coloniais de estrutura de uso semelhante (Fun· 
dação IBGE. Censo Agropecuário Rio Grande do Sul e Santa Catarina, 1975, 
Tab. 78). A preponderância de solos distróficos e álicos (grau de restrição 
003) e a cultura do fumo, de grande exigência em fertilizantes, respondem 
pelos gastos com adubação e calagem, elevados em relação a áreas, por 
exemplo, com grau de restrição 002, não existentes nesta microrregião. 

A Microrregião 302, pelo apresentado, requer estudo detalhado princi
palmente pelo fato de estar também perdendo população urbana (Tab. 
5.XLVII). Por outro lado, os coeficientes, isoladamente, não conseguem ex
pressar a situação das relações trabalho-renda. 

5.2.4.3.5 - Parte da Microrregião Homogênea 303 - Campos de Lages 

A análise refere-se a cerca de 51% da superfície microrregional, compreen
dendo os municípios de Bom Jardim da Serra e São Joaquim e parte dos 
municípios de Urubici e Lages. 

A área, do ponto de vista geomorfológico, possui terras na Unidade Pla
nalto Dissecado Rio Iguaçu- Rio Uruguai, tanto na porção centro-leste co
mo ao longo do vale do rio Pelotas: onde o relevo apresenta-se mais disse
cado. Nestes setores, compreende subclasses de capacidade de uso Me
sater, Agriter e Silvater-por-relevo. A oeste, no relevo menos dissecado da 
Unidade Geomorfológica Planalto dos Campos Gerais, domina a Subclasse 
Agriter-por-solo/relevo. 

Enquadra-se totalmente no clima do grau 2*00 (por excesso). onde os 
excedentes hídricos são superiores a 400 mm, chegando a 648 mm na es
tação pluviométrica de São Joaquim,a 1.400 m de altitude (Tab. 5.XVI). 

Grande parte do planalto encontra-se acima de 1.000 m de altitude, o 
que faz com que a área se sujeite às temperaturas mínimas mais acentua
das das Folhas, equiparando-se somente com as alcançadas na Microrre
gião 331, em especial na região de Vacaria. Mesmo nos meses do outono 
e primavera, mínimas abaixo de 0°C ocorrem em 40% dos anos de obser
vação. A Estação Meteorológica de São Joaquim, no período de 1955 a 1977, 
registrou no mês de julho a marca de 0° C em 20 dos23 anos de observação. 

O clima em parte responde pela redução das áreas cultivadas com soja 
e principalmente com trigo, enquanto que milho e batata-inglesa são as cul
turas dominantes (Tab. 5.LIV). A maçã, em 1975, ocupava 566 ha de um 
total de 900 ha plantados com culturas permanentes. Em 1980, a Produ-
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ção Agrícola Municipal (Fundação IBGE) registrava 1.548 ha colhidos de 
maçã, sendo que somente este cultivo atualmente deve ultrapassar a ren
da obtida pela silvicultura e pela extração vegetal. 

A bovinocultura constitui-se. na principal atividade econômica, respon
sável em 1975 por 56,3% da renda agrária, percentual extremamente ele
vado, mesmo para uma região pecuarista. Isto deve-se também às imposi
ções climáticas que juntamente à tradição pecuarista restringem o desen
volvimento concomitante da agricultura comercial de ciclo curto. Apesar 
de sua importância relativa, a rentabilidade da pecuária é bastante inexpres
siva. Esta atividade caracteriza-se por apresentar uma das menores lota
cões das Folhas (Tab. 5.LXIV). A pecuária leiteira possui pequena partici
pação e produtividade muito baixa (Tabs. 5.LXX e 5.LXJX). 

As mais significativas unidades de capacidade em termos de área são: 
a 2* 43°b, com 31,5% da superfície territorial avaliada e caracterizada pe
los Cambissolos (C8Ha2/3/4); a 2*33°b com 23,9% (CBHa1); a 2*52eb 
com 14,4%, constituída basicamente pela Terra Bruna Estruturada/Roxa 
álica (TBRa2); a Unidade 2'64° dp, que compreende Solos Litólicos eutró
ficos (Re18), e a 2*53°b, com Cambissolos (CBHa4), ocupando respecti
vamente 9,5% e 9,3%. 

As relações entre o uso atual e o uso potencial indicam subutilização 
do espaço através da pecuária em pastagens naturais em oposição ao ele
vado potencial para agricultura de ciclo curto, culturas permanentes e sil
vicultura. Ás áreas recomendadas para lavouras temporárias acrescentou-se 
a Unidade 2'33b, cujo uso moda! metodologicamente destina-se às cul
turas permanentes. Esta exceção deve-se ao fató de a área apresentar sig
nificativas parcelas com declividade no grau 020 que, em função da esca
la, não puderam ser representadas, e aos altos excedentes hídricos que cer
tamente causarão problemas fitossanitáríos às culturas permanentes, em 
especial à maçã. 

As Unidades 2 • 43 o b e 2 *53 o b foram propostas para utilização com pas
tagens naturais em razão de possuírem pedregosidade, solos subdominantes 
de capacidade inferior, além de altos excedentes hídricos e temperaturas 
muito baixas que impedem o desenvolvimento satisfatório e economicidade 
ao uso com pastagens plantadas (Tab. 5.LXXXIV). 

A Classe Sílvater destina-se em termos potenciais à silvicultura nas Uni
dades2*620eb, 2*63° dbe2*63°b, sendo reservada para preservação a Uni
dade 2*64°bp. Esta última, por compreender solos subdominantes com ca
pacidade superior, Litólico eutrófico (Re18), pode ter tratamento diferen
ciado segundo a capacidade de cada componente e admitir exploração flo
restal desde que sob forma de enriquecimento e, assim, manter indefini
damente a utilização florestal nativa. 

A microrregião apresenta-se com coeficiente de excesso de 2,023, enor
me espaço de subuso (0,128 de coeficiente de uso) e bem distanciada da 
saturação (0,260). O excesso vincula-se diretamente à reduzida exigência 
de mão-de-obra da pecuária em relação à sua participação areolar. A agri
cultura e silvicultura, com índices tecnológicos mais elevados, não têm áreas 
significantes para alterar o requerimento atual de mão-de-obra, um dos me
nores encontrados em números absolutos, e o índice tecnológico da es
trutura atual de 1,4 homem/ano/km2 (Tab. 5.LXXX). 

A demanda de mão-de-obra gerada pela extração vegetal em matas na
turais, obtida da produção de lenha e madeira, apresenta-se muito baixa 
em função da expressiva área de matas naturais ainda existente nesta mi
crorregião, principalmente se comparados seus dados com os da Micror
região 331, que lhe é contígua no Estado do Rio Grande do Sul e apresenta 
grande semelhança no aspecto físico. Certamente os dados de produção 
não correspondem à real importância da extração da araucária. Se acres
cidas as demandas de mão-de-obra para a avicultura e suinocultura, bem 
como para expressiva área olerícola no município de São Joaquim e não 
contabilizada totalmente por falta de sistemas de produção, diminuir-se
ia o coeficiente de excesso apresentado, porém sem alterá-lo 
substancialmente. 

5.2.4.4 - Síntese das relações uso atual-uso potencial de parte do Estado 
de Santa Catarina 

Os coeficientes de uso atual e de capacidade de uso apresentam-se seme
lhantes aos do Estado do Rio Grande do Sul (Tab. 5.LXXXVIIJ, porém dife
rem na distribuição das formas de utilização do espaço agrário, mais ho
mogênea na parte analisada de Santa Catarina. 

A pecuária ocupou, em 1975, 35,9% da área em estudo, gerando 23,1% 
do valor produzido pelo setor agrário e, em termos potenciais, pode ampliar
se sob a forma de pastagens plantadas, enquanto que as pastagens natu
rais devem ceder lugar a outras utilizações (Tab. 5. LXXXII). Para a agricul-
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tura de ciclo curto, excluídas algumas microrregiões, e principalmente pa
ra as culturas permanentes há condições de ampliação a nível potencial. 
A atividade silvicultora, ao contrário do que ocorre no Rio Grande do Sul, 
também pode ampliar sua área de utilização (Tabs. 5.LXXX e 5.LXXXI). 

Em função da tecnologia rudimentar genérica aplicada às lavouras tem
porárias (37,8 homens/ano/km2), o requerimento potencial amplia-se con
sideravelmente pelo subuso atual, podendo somente neste setor duplicar 
o pessoal ocupado atualmente. Já a silvicultura, mesmo compreendendo 
índice tecnológico mecanizado (utilizado para todo o conjunto das Folhas), 
oferece possibilidades de quadruplicar a geração de mão-de-obra (Tabs. 
5.LXXX e 5.LXXXIJ. 

Assim, o território catarinense avaliado apresenta-se com excedentes, 
porém não acentuados (1,565), e sem saturação (0,576), principalmente 
em razão da tecnologia aplicada. A sinopse do Censo Agropecuário de 1980 
apresenta uma sensível evolução no número de tratores, repetindo-se no 
período 1975/80 em Santa Catarina o que ocorreu no Rio Grande do Sul 
no qüinqüênio anterior. De imediato isto reflete-se na involução do pessoal 
ocupado, que apresentou em 1980 diminuição de quase 20.000 pessoas, 
correspondendo a uma queda de 12,1%, proporcionalmente mais acentuada 
do que a ocorrida no Rio Grande do Sul (Tab. 5.XLVII). 

5.2.4.5 - Considerações finais 

A Folha SH .22 Porto Alegre e parte das Folhas SH .21 Uruguaiana e Sl.22 
Lagoa Mirim caracterizam-se pela subutilização de seu espaço agrário (coe
ficiente de uso de 0,321). A estrutura de uso atual ocupa 3,79 ho
mens/ano/km2, sendo que, a nível potencial, pode comportar 9,41 ho
mens/ano/ km2. Deve-se salientar, contudo, que estes dados refletem a ne
cessidade de uma reformulação das formas de utilização atual, como já apre
sentado nas análises microrregionais e nas sínteses a nível de estado. Ca
be, neste momento, enfocar as tendências apresentadas pelos diversos seg
mentos agrários, oferecer uma avaliação prospectiva da atividade agrária 
e preconizar formas para sua evolução. 

No tocante às lavouras temporárias, segmento responsável por cerca 
de 70% da mão-de-obra agrária atual, a tendência geral, em função do qüin
qüênio 1970-75, mostrou para o Rio Grande do Sul crescimento médio em 
área de 20,6% no período, cor respondendo a uma ampliação da ordem de 
200.000 ha/ano, principalmente em razão do desenvolvimento da cultura 
da soja. Na porção analisada de Santa Catarina, ao contrário, há diminui
ção generalizada das áreas com cultivos temporários, salvo na Microrre
gião 303 - Campos de Lages. Porém, nesta, o crescimento é pouco acen
tuado devido principalmente às limitações climáticas que restringem a im
plantação de grandes lavouras comerciais de soja e trigo. Assim, em áreas 
de estrutura fundiária extremamente partilhada, onde geralmente o relevo 
não permite a mecanização, virtualmente, já há sobreutilização por culti
vos temporários, como nas Microrregiões 309, 311 e 313, em partes de de
terminados municípios da região metropolitana de Porto Alegre e na Mi
crorregião 310 (Santo Antônio e Torres). 

A nível potencial, ocorre diminuição do índice tecnológico das lavou
ras temporárias em razão de os espaços potenciais vincularem-se às micror
regiões de alta mecanização agrícola. Este índice reduz-se de 11,35 ho
mens/ano/km2 para 9,19 homens/ano/km2, diminuição que não reflete to
talmente as mudanças tecnológicas, que poderão ser analisadas quando 
da publicação do Censo Agropecuário de 1980. A ampliação considerável 
do número de tratores, principalmente em Santa Catarina, conforme re
sultados parciais contidos na Sinopse Preliminar do Censo Agropecuário 
deste ano, implica aumento da área das culturas mecanizadas, além do peso 
que possuíam em 1975, onde, pela melhoria tecnológica generalizada, ter
se-á requerimento potencial de mão-de-obra inferior ao apresentado. 

Com referência às culturas permanentes, a capacidade de uso apresen
tou 21.007 km2 em relação aos 1.669 km2 de uso atual em 1975. Em razão 
da tendência de diminuição da fruticultura no qüinqüênio 1970-75, este po
tencial, virtualmente, é pouco prospectivo, salvo em áreas específicas de 
clima e solo favoráveis ou através de incentivos fiscais, como tem ocorrido 
com a maçã. Como a fruticultura genericamente apresenta-se em forma 
de pequenos pomares de renda complementar, estes tendem a ceder lu
gar aos cultivos comerciais, principalmente pela falta de espaço agrário. 

A atividade fruticultora deve ser acompanhada do desenvolvimento da 
agroindústria, como ocorre com a uva na Microrregião 311 e com o pêsse
go e outras frutíferas nos municípios de Pelotas e Canguçu (MH-317). O 
Programa de Investimentos Integrados para o Setor Agropecuário do Go
verno do Rio Grande do Sul, através das publicações referentes aos Perfis 
de Agroindústria, apresenta proposição no sentido de ampliar a produção 



de sucos concentrados de uva e de cítricos, de ácido tartárico, de pectina 
cítrica, de enlatados de frutas e legumes e, em relação às culturas tempo
rárias, de amido de milho e mandioca e de rações. Estas publicações, em
bora não diretamente ligadas à proposta de trabalho, portanto não cons
tantes na bibliografia, são colocadas como ênfase ao desenvolvimento in
tegrado e às alternativas de produção, cujo exemplo mais significativo é o 
considerável aumento da área com maçã, que trará em seu bojo a amplia
ção do armazenamento, frigorificação e indústrias paralelas. 

O desenvolvimento da pecuária, em moldes mais intensivos que o mo
delo atual, economicamente não apresenta resultados tão compensado
res, principalmente em microrregiões vinculadas à pecuária leiteira, onde 
a falta de espaço encarece sobremaneira a atividade. Entretanto, do ponto 
de vista social, constitui-se em grande geradora de mão-de-obra e uma forma 
de manter a atividade produtiva agrária integrada. 

A capacidade de uso apresenta espaço bastante amplo para a melho
ria do sistema criatório em pastagens plantadas. A atividade pecuarista, 
em 1975, baseava-se quase totalmente em pastagens naturais (95% do total 
de pastagens), ocupando mais da metade da área de utilização agrária, po
rém as áreas com pastagens plantadas tiveram crescimento expressivo, prin
cipalmente as de inverno, voltadas para a manutenção do peso do reba
nho. Este crescimento implica mudança de demanda de mão-de-obra de 
O, 79 homens/ano/km2 em pastagens nativas para uma exigência de 6,24 
homens/ano/km2 nas cultivadas (potencial). 

A mudança tecnológica será virtualmente imperiosa em razão da es
cassez contínua de terras. Possibilitará aumento da lotação, manutenção 
de suporte no decorrer do ano, ampliação e melhor distribuição do reba
nho leiteiro e os investimentos exigidos concorrerão para o aprimoramen
to do plantei. A atividade, segundo a capacidade de uso, deveria ocupar 
a metade do espaço, absorvendo 74% a mais de mão-de-obra, porém, com 
ligeira redução do rebanho atual. Para a manutenção dos números vigen
tes do rebanho será necessária maior intensificação, neste caso com su
plementação alimentar proveniente da agricultura, além de ganho em tempo 
de desfrute, peso e qualidade. 

A silvicultura, de acordo com a metodologia, tem uso moda I na Classe 
Silvater. Especificamente nas Folhas em análise vincula-se à parte da Sub
classe Silvater-por-relevo. Em razão das limitações pedológicas, referidas 
no texto, as maiores parcelas desta subclasse tiveram uso preferencial pa
ra pastagens plantadas ou para preservação, restringindo os 3.628 km2 uti
lizados atualmente com silvicultura, para 1.571 km2, a nível potencial. A ní
vel de detalhe, a silvicultura eventualmente pode ocupar áreas que não pu
deram ser discriminadas em função da escala. Sua localização atual em clas
ses de capacidade de uso superior, apesar de caracterizar subuso pela pro
ximidade das fontes de consumo (as fábricas de celulose e congêneres), 
passa a ter conotação econômica não avaliada neste trabalho. Por sua de
manda média potencial de 8,64 homens/ano/km2, em sistema motome
canizado, constitui uma opção atraente para a manutenção do nível de em
prego: O crescimento em área do setor, de48,7% do qüinqüênio 1970-75, 
implica virtualmente o avanço do subuso, contudo, se ocupar áreas de pas
tagens naturais, propiciará demanda de mão-de-obra superior à exigida pela 
pecuária extensiva. 

As matas naturais, já em 1975, restringiam-se a 6,2% da área territorial 
das Folhas. Acrescidas de 4,1% correspondentes às terras inaproveitáveis, 
constituem as áreas de conservação da natureza, excluídas, obviamente, 
as grandes extensões de campos naturais utilizados como pastagens. A ca
pacidade de uso reserva à preservação área ainda mais restrita, isto é, 3,8%. 
A Tabela 5.LXXXI mostra que em microrregiões de relevo e solos favorá
veis à utilização econômica não excluíram-se áreas para preservação dos 
ecossistemas, principalmente os florestais, fato responsável pela diminu
ta área de preservação apresentada. Evidentemente, a manutenção de um 
mínimo de matas naturais a nível de propriedade, bem como a criação de 
novas áreas reservadas à conservação da natureza, constitui uma meta a 
ser perseguida. Somente com respeito à Lei 4.771/65 (Código Florestal) 
ampliar-se-iam estes percentuais. O cumprimento da legislação específi
ca implicará, contudo, diminuição da área potencial apresentada para es
tas microrregiões e, conseqüentemente, em maiores coeficientes de uso 
e satu racão. 

A pr~posta de utilização das matas existentes e de áreas de relevo acen
tuado através do reflorestamento, por intermédio de enriquecimento com 
essências nativas de valor e corte seletivo, corresponde ao conceito de pre
servação econômica. Além de realista, implicará substancial.acréscimo nas 
exigências de mão-de-obra, desenvolvendo a indústria madeireira, que na 
atualidade abastece-se externamente da maior parcela de sua matéria-prima. 

Após o balanço das formas de utilização agrária atual e da capacidade 
potencial, a síntese implica uma avaliação das variáveis mão-de-obra/renda. 

Dentro de uma estrutura de livre emprego, as Folhas apresentam exce
dentes de mão-de-obra muito acentuados, que resultam, conforme cada 
situação, na transferência dos agricultores para outras áreas de menor pres
são fundiária ou para as cidades. As áreas onde os excedentes são mais acen
tuados, correspondem às médias e altas densidades rurais, apresentam re
levo plano e suave ondulado, estando efetivamente integradas ao esque
ma soja-trigo, sob mecanização plena. 

Esta racionalização agrícola, aliada, em maior ou menor grau, ao ma
nejo extensivo da pecuária, implica índices tecnológicos da estrutura atual 
bastante baixos em função do pessoal ocupado e da mão-de-obra agrária 
futura. A nível potencial estes índices também mostram pouca elasticidade 
(Tabs. 5.LXXX e 5.LXXXI). 

Os índices tecnológicos são obtidos com base em 200 dias de traba
lho/ano. Nas áreas mecanizadas a exigência de jornadas de trabalho é tan
·:o menor quanto maior for o coeficiente de excesso. Assim, por exemplo, 
a Microrregião 329 possui o maior destes coeficientes (5,323); isto signifi
ca, em outros termos, que se toda a oferta de mão-de-obra estivesse efeti
vamente trabalhando 8 horas por dia, seriam necessárias apenas 37 jorna
das por ano para realizar o conjunto de suas atividades agrárias. Enquanto 
isto, a Microrregião 302 (SC), que utiliza sistema agrícola fundamentado 
na tração animal e no trabalho braçal, exigirá 199 jornadas, pois seu coefi
ciente de excesso é de 1,004. 

Se, por um lado, a Microrregião 329 possui significativa capacidade ocio
sa, por outro, sua renda máxima é 12 vezes superior à da Microrregião 302. 
Enquanto a primeira utiliza 80% de seu espaço agrário com agricultura pre
dominantemente de alta tecnologia, alcançando um dos mais altos rendi
mentos da soja nas Folhas em análise (2.144 kg /ha), a segunda vincula-se 
fundamentalmente a cultivos exigentes de mão-de-obra e apresenta estru
tura caracterizada pelo minifúndio. 

Desta forma, é constatação de caráter geral que a rentabilidade está di
retamente ligada à tecnologia aplicada à agricultura. A rentabilidade, que 
na Tabela 5.XLIX se convencionou denominar renda máxima, coloca a Mi
crorregião 329 na primeira posição, comparativamente às demais. Já ou
tras microrregiões, onde se inter-relacionam agricultura mecanizada e pe
cuária extensiva, a rentabilidade ocupa melhor posição em relação à ren
da líquida por possuírem densidades rurais maiores. Por outro lado, quan
to mais intensiva for a atividade pecuarista, maior será a rentabilidade de 
todo o sistema agrário, até determinado ponto, a partir do qual há fortes 
indícios de antieconomicidade, embora o nível do trabalho não pretenda 
quantificar esta situação específica da pecuária. 

A análise de dados da Sinopse Preliminar do Censo Agropecuário de 
1980, recém-editada à época da finalização deste relatório, reafirma algu
mas das tendências apresentadas no qüinqüênio 1970-75. 

A Microrregião 329, única com coeficiente em sobreuso, e a 312, vir
tualmente com sobreuso específico para as lavouras temporárias (Tab. 
5. LXXXII) apresentam, para 1980, diminuição de área com estas lavouras. 
Por outro lado, nas microrregiões com espaço potencial para a agricultu
ra de ciclo curto,os índices de crescimento são positivos e de acordo com 
esta potencialidade. A Microrregião 321, por exemplo, teve evolução de 
32,1% no período 1975-1980, corraspondendo a um acréscimo de cerca de 
168.000 ha com lavouras temporárias. 

As culturas permanentes no Riq Grande do Sul mantêm a tendência geral 
de diminuição, exceto nas áreas especializadas na produção da maçã, en
quanto que na maior parte das microrregiões da parte catarinense analisa
da contrariam a tendência do qüinqüênio anterior. 

A sinopse referida permite, com ressalva, retirar-se dados sobre a es
trutura fundiária. As microrregiões de minifúndio, ou caminhando para esta 
situação, mostram tendência a uma reformulação através da diminuição 
do número de estabelecimentos dedicados às lavouras temporárias e au
mento de área, fato que pode indicar tentativa de remembramento do mi
nifúndio e/ou aumento da área média por informante, indicadores da ra
cionalização tecnológica imposta pela mecanização. Nas microrregiões onde 
dominam a média e grande propriedades, em especial na Microrregião 321, 
a área média amplia-se consideravelmente, neste caso indicando perma
nência da estrutura fundiária existente. 

A partir dos resultados quantitativos obtidos conclui-se que o nível mi
crorregional constitui um nível razoável de aproximação objetiva das rela
ções homem-terra, porém ao nível municipal pode-se, com maior preci
são, tomar medidas adequadas para propiciar a manutenção da atividade 
agrária sustentável e apresentar novas alternativas de uso, mais racionais 
e economicamente viáveis, nas áreas onde renda e rentabilidade estão abaixo 
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de um piso estável. O maior detalhamento permite, também, caracterizar 
outras situações onde se impõem até atitudes mais intervencionistas, co
mo a transferência de agricultores e assalariados rurais e mesmo revisões 
agrárias. . 

Entre as conclusões sobressai a da viabilidade da média propriedade agrí
cola (20 a 100 ha) de estrutura familiar, desde que mecanizada. Esta expressa
se, fundamentalmente, pelos resultados alcançados pela Microrregião 329, 
onde esta forma de estruturação melhor se visualiza, bem como por ou
tras da parte ocidental do planalto gaúcho, em grau variável segundo o pe
so da agricultura moderna, em confronto com a estrutura agrícola rudimen
tar e a pecuária extensiva. 

Assim, o favorecimento do relevo com a introdução da mecanização 
abriu perspectivas que se consolidaram nos resultados de 1975, em com
paração às áreas que, mesmo tendo solos mais férteis, não puderam integrar
se ao sistema em função das limitações por relevo pela estrutura fundiária 
extremamente partilhada das áreas coloniais mais antigas. 

A maciça participação do trabalho familiar, 88,2% do pessoal ocupa
do, atenua os efeitos sociais dos excedentes de mão-de-obra apresenta
dos. A sazonalidade da agricultura, entretanto, somente exige maior de
manda do trabalho assalariado nos meses de novembro-dezembro, por oca
sião do plantio, e abril-maio, na colheita. A mecanização das culturas de 
inverno reduz a mão-de-obra em julho-agosto a cerca de 10% da exigida 
no mês de maior demanda (dezembro). Desta forma, assalariado em cará
ter permanente vincula-se basicamente à atividade pecuarista. Nas áreas 
coloniais agrícolas, eventualmente, a necessidade do trabalho assalariado 
restringe-se, no máximo, a quatro meses por ano. 

A relação entre renda e exigência de trabalho conduz a duas realidades 
opostas na estruturação da vida agrária. Enquanto que em uma média pro
priedade mecanizada a renda permite um melhor padrão de vida, tempo 
disponível para outras tarefas na propriedade, melhores condições de ven
da da produção e possibilidade de evolução cultural da família, verifica-se 
situação oposta nas áreas onde a mecanização não é possível. Mesmo uti
lizando novas alternativas e uso intensivo em algumas destas áreas, opa
drão de vida é bastante distanciado do primeiro caso, apesar do trabalho 
árduo de todos os elementos da família. 

Certamente estes resultados têm que ser vistos à luz do mercado inter
nacional. Os preços da soja têm por base os custos do maior produtor mun
dial, os Estados Unidos da América, oferecendo, desta forma, rentabilida
de satisfatória às áreas onde esta cultura, sob forma mecanizada, tenha des
taque. Ao trigo poderia ser aplicado o mesmo raciocínio, porém o rendimento 
da cultura no Brasil está aquém dos grandes produtores mundiais. 

A Tabela 5.XUX mostra as porções territoriais onde reorganização do 
espaço se impõe. Efetivamente o subsídio diferencial e seletivo, a nível de 
caso, deve constituir meta para possibilitar o acesso competitivo de áreas 
onde o esforço não condiz com os resultados. A manutenção de estrutu
ras competitivamente desiguais concorrerá para o desestímulo gradativo 
das áreas coloniais e a ampliação do êxodo rural. 

A transferência pura e simples de agricultores do sul para outras regiões 
do País deve, também, ser antecedida de uma reformulação interna nas pró
prias áreas onde a pressão demográfica esteja em níveis críticos. A mobili
dade extra-regional, quando se fizer necessária, impõe um alerta para a rea
lidade física da nova fronteira agrícola do Cerrado e da Mata Equatorial, áreas 
que têm recebido estes excedentes populacionais, sob pena de exaustão 
rápida de nossos recursos naturais, frustrações e ·situações incompatíveis 
dentro de uma visão prospectiva e científica. 

A área estudada, do ponto de vista social e econômico, apesar dos coe
ficientes de excesso apresentados e da saturação em algumas de suas por
ções, coloca-se em situação bem menos aflitiva em relação a outras áreas 
do País, onde a transformação tecnológica, em uma estrutura de trabalho 
assalariado, implica problemas de maior amplitude. 
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5.3 - CLIMATOLOGIA 

5.3.1 - ASPECTOS GERAIS DO CLIMA 

O clima da área a que se refere o presente relatório caracteriza-se pela pre
sença de chuvas abundantes, sem que se defina a existência de um perío
do seco ao longo de um ano normal. Os totais médios anuais da precipita
ção distribuem-se, de modo geral, desde os 1.200 mm, na faixa litorânea, 
até os 1.700 mm, nos setores setentrionais das Folhas mapeadas. Em pon
tos localizados em borda de escarpa chegam a mais de 2.000 mm. No en
tanto, esta distribuição pluviométrica, quando cotejada com as exigências 
da evapotranspiração potencial, revela totais anuais de deficiência hídrica 
acima de 100 mm, e por até 5 meses, no setor sul da área. O excedente hí
drico, por sua vez, ocorre em todo o espaço regional com valores crescen
tes de sul para norte. 

Quanto à temperatura mêdía anual verifica-se que, em função da lati
tude e das superfícies de relevo, esta fica abaixo de 20°C na maior parte 
do bloco de Folhas, chegando a menos de 14°C nas maiores altitudes. As 
médias das temperaturas mínimas do mês de julho são inferiores a 10°C, 
com exceção do extremo nordeste, onde chegam a 13°C. Principalmente 
nos meses de inverno, mas também em alguns de outono e primavera, a 
área se sujeita, com maior ou menor intensidade, ao fenômeno das gea
das. No verão as médias das temperaturas máximas de janeiro apresentam-se 
bastante elevadas, sendo que nos setores central e oeste ultrapassam 
os 32°C. 

A regionalização climática, baseada em parâmetros hídricos, define três 
climas regionais, a saber: Superúmido a Úmido; Úmido; e úmido a Subú
mido. O primeiro restringe-se a pequenas áreas localizadas em borda de pla
nalto; o segundo situa-se na porção norte das Folhas; e o terceiro domina 
a metade meridional. As diversas intensidades dos fatores hídricos e tér
micos determinam as 21 variações mesoclimáticas encontradas no espa
ço climático regional. 

5.3.2 - MATERIAL E MÉTODOS 

Os elementos precipitação pluviométrica e temperatura constituíram a base 
da presente análise climática. A partir deles foi possível chegar a uma série 
de cartogramas e gráficos que sintetizam e explicitam o fator climático dentro 
do espaço geográfico compreendido pela Folha SH ,22 Porto Alegre e par
te das Folhas SH.21 Uruguaiana e St.22 Lagoa Mirim. 

Os dados de precipitação pluviométrica foram obtidos das estações in
ventariadas pelo Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica 
( DNAEE), que coordena uma vasta rede operada por diversas entidades es
taduais e federais, além daqueles fornecidos pela rede do Instituto de Pes
quisas Agronômicas IPAGRO , da Secretaria de Agricultura do Rio 
Grande do Sul. Após revisão nas séries de observações foram seleciona
das 157 estações pluviométricas com períodos varíáveis, porém nunca in
feriores a 10 anos, que representassem uma realidade recente da distribui
ção das chuvas na área. Os totais médios anuais de precipitação, plotados 
em bases cartográficas na escala 1:250.000, originaram, através de inter
polação matemática de seus valores, as cartas de isoietas com eqüidistân
cia de 100 mm. Estas cartas passaram por controle de campo, bem como 
por ajustes através da interpretação do relevo nos mosaicos de radar na mes
ma escala e dos demais elementos da paisagem. Além disto, foram efetuadas 
consultas e comparações na vasta literatura publicada sobre esta temáti-

ca na área. Por processo normal de reduções por xerocópias e fotolitos 
chegou-se à escala final do cartograma de isoietas que é apresentado nes
te relatório. 

O cálculo dos elementos do balanço hídrico foi determinado segundo 
o método de Thornthwaite (1948), compilado por Ribeiro & Gonçalves 
(1978). No entanto, para se encontrar os valores da evapotranspiraç:ão po
tencial optou-se pelo método de Penman, tendo em vista ser este o mais 
largamente recomendado e usado em todo o mundo. No entanto, como 
para sua determinação são necessários elementos meteorológicos que não 
são observados com a densidade desejada, utilizaram-se as equações rJe 
regressão fornecidas pelo trabalho de Oliveira, Mota e Silva (1978) (Tab. 
5.XIV). Estas equações relacionam a evapotranspiraç:ão potencial com al
titude, latitude e distância mínima do oceano Atlântico e permitem estimar 
os valores médios mensais e anuais da primeira em função destes fatores 
geográficos. No caso da Região Sul os autores não encontraram correla
ção significante entre a EP e a altitude e portanto este fator não foi consi
derado nas equações relativas a esta área. O processamento do balanço 
hídrico foi realizado, através de programa de computador desenvolvido pela 
Divisão de Informática do Projeto RADAMBRASIL, para todas as locali
dades das quais se dispunha de dados pluviométricos, considerando-se 125 
mm de capacidade de armazenamento de água no solo. Os elementos en
contrados geraram os cartogramas de excedente hídrico, deficiência hídrica· 
e índice de umidade de Thornthwaite, bem como os gráficos de balanço 
hídrico para 12 estações selecionadas, os quais estão inseridos e analisa
dos em capítulo específico. 

Os valores normais da temperatura foram fornecidos pelas publicações 
de Mo ta, Beirsdorf e Garcez (1971) e de Machado (1950), nas quais se en
contram as médias de 1931-1960 e 1912-1942, respectivamente. No entan
to, com o objetivo de se adensar ainda mais as informações e preencher 
lacunas onde valores observados não eram encontrados, utilizaram-se es
timativas, a partir de equações de regressão calculadas por Ferreira et ali i 
(1971 e 1974), Buriol et ali i (1973 e 1974) e Estefanel et alii (1973e 1974), para 
as médias das temperaturas médias, máximas e mínimas, respectivamen
te. Estas equações correlacionam a temperatura com fatores geográficos 
como latitude e altitude no caso do Rio Grande do Sul, e longitude e altitu
de quanto à área abrangida por Santa Catarina. Desse modo, os fatores con
siderados estimam com bastante precisão as temperaturas médias, máxi
mas e mínimas, com exceção da faixa litorânea, com altitude inferior a 40 
m, para a qual as equações não são válidas. 

Da plotagem em bases cartográficas na escala 1:1.000.000 das tempe
raturas médias anuais e médias dos meses de janeiro, abril, julho e outu
bro, além das temperaturas médias das máximas do mês mais quente (ja
neiro) e médias das mínimas do mês mais frio (julho) resultou, após a devi
da interpolação matemática, o traçado das isotermas eqüidistante em 1 o c. 
Estas isolinhas foram ajustadas e controladas topográfica e altimetricamente 
a partir do Mapa Geomorfológico elaborado pela Divisão de Geomorfolo
gia do Projeto RADAMBRASIL, bem como pela Carta do Brasil ao Milio
nésimo, editada pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatís
tica - IBGE. Intensa pesquisa bibliográfica também contribuiu para uma 
maior fidelidade destes documentos. Após passarem por processo de re
dução por xerocópias e fotolitos, os cartogramas chegaram à escala final 
na qual estão publicados e analisados em capitulo próprio deste relatório. 
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5.3.3 - AN~LISE DOS ELEMENTOS BÁSICOS DO CLIMA 

5.3.3.1 - Precipitação pluviométrica 

5.3.3.1.1 - Os sistemas de circulação atmosférica e a gênese das chuvas 

A área em estudo apresenta-se como a porção do País mais exposta aos 
sistemas de circulação extratropicais, pela sua própria posição latitudinal. 
Entretanto, as características do relevo da América do Sul favorecem a atua
ção dos sistemas de circulação tropicais, principalmente durante o verão. 

A composição do quadro climático regional resulta da interação dinâ
mica das massas de ar e suas correntes perturbadas, com os elementos da 
páisagem geográfica. Assim, o fato pluvial é condicionado pela dinâmica 
atmosférica em relação ao relevo que, através de sua compartimentação, 
promove a distribuição espacial da pluviometria. A distribuição das chu
vas, ao longo do ano, depende da evolução das massas de ar sobre a área 
em estudo. 

Monteiro (1968) apontou as principais massas de ar e correntes pertur
badas que afetam o espaço abrangido pela Região Sul, com as caracterís
ticas que, resumidamente, são apresentadas em seguida: 
- Massa Tropical Atlântica lTaJ: com atividade durante o ano inteiro, atinge 
a área com emissões do quadrante norte, pois individualiza-se no Antici
clone Semifixo do Atlântico Sul. Por sua origem oceânica é massa quente 
e úmida, mas antes de atingir a área em estudo atravessa grandes exten
sões continentais, em função da sua trajetória anticiclônica, tornando-se, 
então, menos úmida; 
- Massa Polar Atlântica (Pal: atua durante o ano inteiro, mas com maior 
incidência durante o inverno. Massa fria, originada pelo acúmulo de ar po
lar na latitude da Patagônia, onde pode receber reforço do ar frio da ver
tente oeste dos Andes, onde se esboça a Massa Polar Pacífica ( Ppl. O flu
xo preferencial da Pa é, inicialmente, no sentido sul-norte. Porém, ao pe
netrar em território brasileiro, pode deslocar-se no sentido SO-NE, ao lon
go do litoral, atingindo a Região Nordeste; no sentido sul-norte, em dire
ção ao Planalto Central; e no sentido S-N-NO, ao longo da calha do Para
guai, até atingir a Amazônia Ocidental. 

Independentemente do rumo assumido pela Pa, após penetrar no Bra
sil, o certo é que sempre provoca a queda da temperatura na área em estu
do, sendo que, durante o inverno, esta é muito acentuada; 
- Massa Tropical Continental (Te): individualiza-se com maior freqüência 
durante o verão, quando o aquecimento da depressão do Chaco é dinami
zado pelo avanço da Frente Polar Atlântica, adquirindo movimento diver
gente. Seu avanço por sobre a área em estudo provoca forte aquecimen
to, geralmente jlrecedendo os avanços da Pa, com ocorrência de trovoa
das e for.tes aguaceiros generalizados, mas que se concentram principal
mente no vale do rio Uruguai; 
- Massa Equatorial ContinentaliEcJ: sua gênese associa-se ao forte aque
cimento continental da Amazônia Ocidental, onde adquire elevado teor de 
umidade pela presença da floresta tropical. Durante o verão é atraída pe
los sistemas de baixa pressão da Te e da Frente Polar, fornecendo umidade 
para a instabilização do tempo. 

Orientadas pelo relevo e guiadas pelos mecanismos gerais da circula
ção do hemisfério sul, as massas de ar descritas produzem as grandes des
continuidades ou correntes de perturbação que atravessam a área em es
tudo (Fig. 5.301; 
- Correntes Perturbadas de Leste/ Nordeste: são geradas pelas deforma
ções isobáricas na borda ocidental do Anticiclone Semifixo do Atlântico 
Sul (Tal, que se deslocam no sentido indicado. Dorsais altas, cóm bom tem
po, intercalam-se a calhas induzidas, provocadoras de tempo instável. As 
calhas induzidas são mais freqüentes durante o verão pois a Ta torna-se in
feriormente instável pelo forte aquecimento basal, que ocorre no contato 
com o continente, gerando forte convecção, agravada pelo efeito orográ
fico. Entretanto, durante a maior parte do ano, predominam as dorsais, com 
fluxo de nordeste mais contínuo e com bom tempo, favorecido pelo res
friamento basal, que aumenta a estabilidade da Ta; 
- Correntes Perturbadas de Noroeste: geradas pela expansão pré-frontal 
dos centros depressionários termodinâmicos do interior da América do Sul 
(Te e Ec), com o máximo de atividade durante o verão. A estas perturba
ções associa-se o tempo instável, com ocorrência de fortes aguaceiros, no
tadamente no vale do rio Uruguai, área deprimida e mais quente, além de 
estar mais exposta a este fluxo de alta instabilidade; e 
- Correntes Perturbadas do Sul: o avanço da Pa em direção á Zona Inter
tropical provoca uma grande descontinuidade entre o ar frio que se deslo
ca em superfície e o ar quente que é empurrado e levantado. A Frente Po
lar Atlântica (FPAJ avança na vanguarda da Massa Polar Atlântica, com ti-
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pica seqüência do tempo onde a instabilidade é a principal tônica. Sua pe
netração é precedida por forte aquecimento, com fluxos geralmente ins
táveis de noroeste. 

Ouando o abastecimento de ar frio é mais intenso na Pa, os avanços 
da FPA são mais vigorosos e suas passagens pela área em estudo são mais 
rápidas, porém mais freqüentes. Durante o verão seus avanços continuam 
a ocorrer, atingindo, de qualquer modo, a área em estudo. É nesta época 
do ano que o papel do relevo se faz sentir com maior intensidade, pois o 
fraco avanço da FPA pode ser retardado pelas escarpas do Planalto das Arau
cárias, onde ocorrem os mais elevados totais pluviométricos das Folhas em 
estudo. 

A atuação das correntes perturbadas se faz com tal intensidade na área 
estudada que não se verifica, em termos médios, nenhum mês com plu
viosidade inferior a 60 mm. 

Durante o verão a atuação das Correntes Perturbadas de Leste/ Nordeste 
instabiliza as Planícies Costeiras, as Serras do leste Catarinense, o Planal
to das Araucárias, a Depressão do Sudeste Catarinense, a Depressão Central 
Gaúcha e o Planalto Sul-Rio-Grandense. As Correntes de Noroeste atin
gem, ainda durante o verão, o vale do Uruguai, o Planalto das Missões e 
o Planalto da Campanha. 

Durante o outono, inverno e primavera, a atuação da FPA determina 
o ritmo pluvial na área em estudo, com deslocamentos ora lentos, ora rápi
dos, porém sempre freqüentes, atingindo toda área, de modo generaliza
do, mas ocorre nítido incremento da pluviometria nas escarpas do Planal
to das Araucárias e no Planalto Sul-Rio-Grandense. 

5.3.3.1.2 - Distribuição espacial da pluviometria 

De modo geral verifica-se certa uniformidade na distribuição dos totais mé
dios anuais de precipitação dentro do espaço compreendido pelas Folhas 
em estudo. Pela análise da Figura 5.31 observa-se que a altura média da pre
cipitação anual varia de 1.200 a 1. 700 mm ao longo de quase toda a área. 
Esta situação decorre de fatores tanto dinâmicos quanto estáticos, isto é, 
os sistemas de circulação que geram as chuvas atuam com igual ritmo e 
intensidade por todo o território analisado. Por sua vez, as características 
gerais das regiões geomorfológicás (vide 2 - Geomorfologia) não propi
ciam condições para que haja diferenciações tão marcantes na distribui
ção espacial da precipitação. Entretanto, algumas pequenas áreas se ex
cetuam por apresentarem totais médios anuais acima da faixa compreen
dida entre 1.200 e 1.700 mm. É o caso da área ao redor da cidade de São 
Francisco de Paula, RS, que, pela posição de borda de escarpa do Planalto 
das Araucárias, em altitude superior a 900 m e a barlavento das correntes 
oriundas da Frente Polar Atlântica, tem sua precipitação sensivelmente au
mentada pelo efeito orográfico, resultando no mais alto índice pluviomé
trico da área, ou seja, de 2.314 mm anuais. Uma outra exceção é verifica· 
da na cidade de Soledade, RS, que fica a sudoeste do Planalto das Arau
cárias sobre uma superfície interfluvial, posicionada a mais de 700 m de 
altitude e exatamente no final da dissecação efetuada pelos rios que enta
lham a borda meridional da escarpa deste planalto, correndo em direção 
à Depressão Central Gaúcha. Dentro destas condições topográficas e alti
métricas, quase semelhantes às verificadas no caso anterior, a altura mé
dia anual da precipitação acusa o valor de 1.917 mm. 

Afora estas duas ocorrências, o restante da área apresenta um compor-
. tamento um tanto quanto uniforme em relação à distribuição dos totais plu

viométricos, seguindo, grosso modo, a compartimentação das regiões geo· 
morfológicas. Assim, verifica-se que nas Regiões Geomorfológicas Planí
cies Costeiras Interna e Externa a precipitação anual é a mais baixa dentro 
do espaço analisado, ficando seus valores entre 1.200 e 1.300 mm. Na Re
gião Geomorfológica Planalto Sul-Rio-Grandense observa-se o predomí
nio das isoietas de 1.300 a 1.500 mm, sendo que na sua porção mais eleva
da, nas cotas altimétricas superiores a 400 m, os totais pluviométricos ex
cedem a marca dos 1.500 mm anuais, chegando a 1.613 mm na cidade de 
Caçapava do Sul, RS. A Região Geomorfológica Depressão Central Gaú
cha apresenta pluviometria média anual que oscila desde os 1.300 mm no 
baixo vale do rio Jacu i até os 1.600 mm nas áreas que bordejam o sopé da 
escarpa do Planalto das Araucárias, como é o caso de Santa Maria, RS, 
com 1.643 mm. Com menor oscilação na distribuição pluviométrica den
tro do espaço regional encontra-se a Região Geomorfológica Planalto da 
Campanha, que registra valores entre 1.400 e 1.500 mm anuais. 

Cortando de leste para oeste toda a área abrangida pelas Folhas ma
peadas, observa-se uma isoieta de 1.500 mm que de certo modo separa 
as cinco regiões geomorfológicas descritas acima (posicionadas a sul) da
quelas que serão descritas a seguir (posicionadas a norte). É importante 
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Fig. 5.30 - Sistemas de correntes perturbadas. 

Fig. 5.31 - Pluviometria total média anual (mm). 
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salientar a divisãp efetuada por esta linha, porque ela, por separar duas áreas 
pluviometricamente distintas, define o contato entre dois tipos de climas 
regionais como pode ser melhor visto na seção 5.3.4. 

A norte da referida isoieta e á noroeste da área mapeada, localiza-se a 
Região Geomorfológica Planalto das Missões que se constitui, em termos 
areOJares, na região melhor beneficiada quanto aos totais de precipitação. 
Os valores nela encontrados vão aumentando gradativamente de sul para 
norte, desde os 1.500 mm, na área de Júlio de Castilho, RS, até chegar aos 
1.800 mm no limite da Folha SH.22 Porto Alegre com sua contígua SG.22 
Curitiba. A sul e a leste desta região, distingue-se outra de ampla expres
são espacial e grande variabilidade no que tange à pluviometria (1.400 a 
2.300 mm). Constitui-se na Região Geomorfológica Planalto das Araucá
rias já citada na parte introdutória em virtude: de apresentar duas áreas de 
exceção (São Francisco de Paula e Soledade) quanto à distribuição plu
viométrica no âmbito geral das Folhas estudadas. Como já foi visto, esta 
região caracteriza-se por possuir, na parte leste da sua área, as maiores al
titudes dentro do espaço regional, bem como por apresentar contatos em 
grandes desníveis com as regiões posicionadas a sul e a leste, respectiva
mente Depressão Central Gaúcha e Planícies Costeiras Interna e Externa. 
Esta situação geográfica permite que se encontrem valores muito elevados, 
como o que se verifica em São Francisco de Paula (2.314 mm), próximos 
de totais tão baixos, como o de Cambará do Sul que registra 1.370 mm. 
Tal decréscimo na precipitação pode ser observado no cartograma de isoietas 
e se explica pela concentração maciça das chuvas na borda da escarpa, re
sultando na penetração do ar já desumidificado em direção ao interior do 
planalto, na área de.Cambará do Sul, RS, Vacaria, RS, e Bom Jesus, RS. 
Apenas na porção nordeste da região é que se verifica um novo incremen
to da pluviometria, porém restrito à área de São Joaquim, SC, cuja esta
ção regisva o total médio anual de 1.718 mm. 

Esta diferenciação também pode ser vista no mapa da síntese climáti
ca (Fig. 5.58), através da definição de três tipos climáticos regionais, con
centrados no leste do Planalto das Araucárias. Na sua porção oeste, exce
to próximo a Soledade, não se verifica grande variabilidade pluviométrica. 
Os totais nesta área giram em torno de 1.600 e 1.700 mm. 

As duas regiões geomorfológicas posicionadas no extremo nordeste da 
Folha SH .22 Porto Alegre, denominadas Serras do Leste Catarinense e De
pressão do Sudeste Catarinense, apesar da pequena abrangência territo
rial, mostram uma variação relativamente alta que vai de 1.400 a 1.600 mm 
anuais de precipitação. Isto deve-se ao caráter de transição altimétrica, pois 
ambas se situam entre os terrenos baixos da Planície Costeira e o sopé da 
escarpa do Plal)alto das Araucárias, o que lhes confere um incremento plu
viométrico progressivo neste mesmo sentido. 

5.3.3.1.3 - Regimes pluviométricos 

A análise da distribuição dos totais pluviométricos mensais, relativos às 157 
estações utilizadas no presente estudo, mostra que as chuvas ocorrem em 
todos os meses do ano, sempre com valores normais superiores a 60 mm. 
Ao mesmo tempo, verifica-se pequena variação entre os valores normais 
extremos. Os mínimos situam-se entre 40% e 60% dos máximos, para a 
maior parte das estações consideradas. Disto se conclui que as precipita
ções se distribuem por todos os meses do ano, sem que se destaque um 
período de maior ou menor concentração das mesmas. O cartograma dos 
meses mais chuvosos ( Fig. 5.32) e o dos meses menos chuvosos ( Fig. 5.33) 
ilustram claramente esta constatação. Neles observa-se que o período má
ximo de concentração abrange, na maioria do casos, apenas dois meses 
consecutivos, exceção feita a três pequenas áreas: uma a nordeste, onde 
os máximos de precipitação ocorrem em janeiro, fevereiro e março e os mí, 
nimos em maio, junho e julho; outra a sudoeste, na qual os menos chuvo
sos são junho, julho e agosto; e uma terceira a sul, com máximos em julho, 
agosto e setembro. Além destas, verifica-se uma faixa que se inicia em Ta
pes, RS, às margens da lagoa dos Patos, estendendo-se para noroeste, onde 
se abre e passa a abranger a porção norte das Folhas. Nesta área os máxi
mos de precipitação se concentram nos meses de agosto, setembro e 
outubro. 

Convém ressaltar que a ordem em que os meses aparecem nos cari:o
gramas não representa uma ordenação crescente ou decrescente dos va
lores normais respectivos a cada um deles. Apesar de se ter adotado como 
critério básico a seleção de, pelo menos, três meses mais e três menos chu
vosos, em algumas áreas foi impossível o agrupamento de mais que um 
ou dois meses comuns. 
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5.3.3.2 - Temperatura 

Ao longo do território abrangido pela Folha SH .22 Porto Alegre e parte das 
Folhas SH .21 Uruguaiana e Sl.22 Lagoa Mirim observa-se que a variação 
espacial da temperatura condiciona-se fortemente aos fatores latitude, con
tinental idade, relevo (altitude) e maritimidade. Além destes fatores geográ
ficos, as oscilações térmicas no decorrer do ano também são influencia
das pela maior ou menor freqüência e intensidade de participação da Frente 
Polar Atlântica na circulação atmosférica regional, assim com pela posi
cão relativa do sol, determinada pela sua marcha zenital. Para cada situa
Ção, espacial ou temporal, evidencia-se uma influência diferenciada de cada 
uma das condicionantes da temperatura na área. 

·5.3.3.2.1 - Fatores geográficos e distribuição espacial da temperatura 

Ao analisar o cartograma das isotermas médias anuais (Fig.5.34), observa-se 
que, em função da variação de altitude, dada pelas diferentes superfícies 
de relevo, destacam-se duas áreas com temperaturas médias mais baixas, 
circundadas por faixas que apresentam valores térmicos mais elevados. Os 
campos mínimos coincidem com as superfícies elevadas do Planalto das 
Araucárias e do Planalto Sul-Rio-Grandense. No primeiro verifica-se a mais 
baixa isoterma de toda a área (14°C), correspondente à periferia da cidade 
de São Joaquim, SC, onde é registrada a temperatura média anual de 
13.4•c. Todavia, as isotermas vão progressivamente aumentando deva
lor no sentido leste-oeste, chegando aos 1s•c no extremo ocidental do Pla
nalto das Araucárias, coincidindo com o rebaixamento progressivo deste 
planalto, no mesmo sentido. 

No Planalto Sul-Rio-Grandense, devido às menores altitudes, a varia
ção da temperatura não é tão acentuada, nem os valores são tão baixos 
quanto no caso anterior. Aparecem apenas as isotermas de 17"C e 1s•c, 
sendo que a temperatura média mínima ocorre em Pinheiro Machado, RS, 
com o valor de 16,3°C. A Depressão Central Gaúcha, que se posiciona na 
sua maior parte entre aqueles dois planaltos, apresenta-se balizada pelas 
isotermas de 1s•c e 19°C. O que causa temperaturas mais elevadas nesta 
região deprimida interplanáltica é o afluxo de ar proveniente dos planaltos 
circundantes que, por efeito de compressão, sofre um aquecimento 
adiabático. 

Nas Planícies Litorâneas a condicionante maior da distribuição espa
cial da temperatura é a latitude. Nelas observa-se que as isotermas aumen
tam seus valores de sul para norte, registrando-se desde a de 17°C, nas pro
ximidades de Santa Vitória do Palmar, RS, até a de 19°C, na altura do ex
tremo setentrional da lagoa dos Patos. No entanto, devido à escarpa do Pla
nalto das Araucárias se posicionar muito próxima do litoral no trecho entre 
Osório, RS, e Torres, RS, a isoterma de 1s•c volta a aparecer nesta área. 
Além da influência latitudinal na distribuição da temperatura ao longo do 
litoral, verifica-se uma compensação exercida pelo efeito termorregulador 
das massas de água das lagunas e do próprio Oceano Atlântico, no senti
do de não ocasionar amplitudes muito elevadas dos valores térmicos na 
razão direta do aumento da latitude. 

No Planalto da Campanha e no Planalto das Missões são encontradas 
as maiores temperaturas médias anuais de toda a área mapeada. Nestas 
regiões geomorfológicas o efeito da continentalidade, conjugado ao pro
gressivo decréscimo das altitudes em direção ao vale do rio Uruguai, pro
voca o incremento de tais temperaturas. Observa-se em ambas as regiões 
a presença das isotermas de 18, 19 e 2o•c; esta última restrita ao extremo 
noroeste das áreas. 

Em parte do território abrangido pelo Estado de Santa Catarina, onde 
se encontram as Serras do 1Leste Catarinense e a Depressão do Sudeste 
Catarinense, as temperaturas médias anuais são sempre superiores a 19°C. 
Entre a referida Depressão e o Planalto das Araucárias verifica-se, na bor
da escarpada deste último, um grande adensamento das isotermas que as
sumem valores de 15°C a 19°C, em virtude do acentuado gradiente 
orográfico. 

5.3.3.2.2 - Regimes térmicos 

A variação dos valores médios da temperatura ao longo de um ano normal 
está representada nos cartogramas que serão descritos a seguir. Cada um 
deles evidencia a situação representativa de determinada estação do ano, 
através do seu mês mais característico. 

A situação de verão é mostrada no cartograma das isoter,mas médias 
de janeiro (Fig.5.35), onde se verifica grande adensamento de isotermas 
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Fig. 5.35- Temperatura média em.janeiro (C). 
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no espaço geográfico. Observa-se desde a isoterma d(;J18°C, na porção mais 
elevada do Planalto das Araucárias, até a de 26°C no Planalto da Campa
nha. Disto se depreende que a variação térmica é muito acentuada na es
tação mais quente do ano. E, mais uma vez, os compartimentos de relevo, 
com suas diferentes altimetrias, são os principais responsáveis por esta si
tuação, enquanto que o fator latitude não chega a desempenhar um papel 
destacado. 

No outono, representado pelos valores médios do mês de abril ( Fig. 5.36), 
a densidade das isotermas é menor que na estação estiva!. A distribuição 
no espaço faz-se desde a isoterma de 14 •c, restrita à área ao redor de São 
Joaquim, se, até as de 2o•c. sendo uma no vale do Uruguai e outra no 
litoral catarinense. A latitude destaca-se como controladora da distribui
ção térmica apenas na região litorânea, ao passo que nas demais regiões 
a altitude, através do relevo, comanda as variações espaciais. 

O cartograma das isotermas médias de julho representa o mês mais frio 
do ano (Fig. 5.37). A maior intensidade e participação das massas polares 
na circulação atmosférica regional diminui os efeitos de outros fatores cli
máticos como a altitude e a continentalidade. A latitude continua a exer
cer sua influência na distribuição térmica apenas ao longo da faixa das Pla
nícies Costeiras. Assim, verifica-se uma diferença de 6°C entre os campos 
térmicos extremos do mês de julho, enquanto esta amplitude fica em 9•c 
em janeiro e em 7°C em abril. 

A situação de outubro ( Fig. 5.38), representativa da estação de transi
ção entre o inverno e o verão, revela a influência de incursões ainda ativas 
das massas polares na área estudada. Comparando-se esta situação com 
a do mês de abril verifica-se que, na maior parte do Planalto das Araucá
rias, do Planalto Sul-Rio-Grandense, da Depressão Central Gaúcha, além 
do sul do Planalto da Campanha, as temperaturas médias de outubro são 
cerca de 1•c inferiores, chegando a, mais oü menos, 2•c de diferença nas 
Planícies Costeiras e no sul do Planalto Sul-Rio-Grandense. Apenas no Pla
nalto das Missões e no norte e oeste do Planalto da Campanha, por efeito 
da continentalidade, observa-se certa isotermia nas duas situações. 

O confronto entre as temperaturas médias das máximas do mês mais 
quente (Fig. 5.39) e as médias das mínimas do mês mais frio (Fig. 5.40) mos
tra os extremos térmicos anuais normais encontrados na área em estudo. 
A densidade das isotermas, a exemplo dos casos anteriores, é bastante di
ferenciada entre estes cartogramas, revelando o maior controle do relevo 
na distribuição e variação espacial da temperatura no verão. O efeito da ma
ritimidade e da continental idade destaca-se nas amplitudes térmicas en
tre o verão e o.inverno. Assim, observa-se que o efeito termorregulador das 
lagoas costeiras e do oceano se traduz por uma amplitude de cerca de 15°C 
no litoral de Santa Catarina, enquanto que a continentalidade causa uma 
diferença de 24°C ao longo do vale do rio Uruguai. 

5.3.3.3 - Balanço hídrico 

Os estudos do fator hídrico em Climatologia geralmente se restringem a 
analisar os dados do elemento precipitação. Todavia, quando os objetivos 
se voltam para a área agrícola, este elemento representa apenas a etapa 
de fornecimento de umidade para o solo. Sendo assim, necessário setor
na também conhecer a quantidade de água que é perdida para a atmosfe
ra, através da evaporação do solo e da transpiração das plantas, ou seja, 
pela evapotranspiração. 

Obtendo-se os valores da evapotranspiração potencial e conhecendo
se os dados pluviométricos, é possível a realização do cálculo do balanço 
hídrico, conforme o método explicitado no capítulo relativo. Os resultados 
permitem a compreensão das relações de umidade em uma determinada 
área, indicando a existência, ou não, de excedentes e deficiências hídricos 
que interfiram no desenvolvimento normal do ciclo vegetativo das plantas. 

O excedente hídrico representa o excesso de precipitação que não é in
corporado ao solo quando sua capacidade de armazenamento está com
pleta. Este volume de água fica disponível para o deflúvio superficial bem 
como para o abastecimento do lençol freático pela drenagem da água gra
vitacional. O cartograma do total médio anual (Fig. 5.41) e o da época nor
mal do excedente hídrico (Fig. 5.42) mostram as distribuições espaciais e 
temporais deste elemento no espaço regional. 

Desde que a evapotranspiração real seja menor que a potencial ocorre 
falta de água necessária para manter a vegetação verde e turgescente. A 
este fenômeno dá-se o nome de deficiência hídrica ou seca. O cartograma 
do total médio anual (Fig. 5.43) e o da época normal da deficiênica hidrica 
(Fig. 5.44) apresentam a distribuição deste elemento do balanço hídrico 
ao longo do espaço e do tempo. 

A Figura 5.45 apresenta a distribuição da umidade segundo o índice de 
Thornthwaite, o qual é definido pela seguinte relação: 

100. Exc. - 60. Def. 

EP 
onde: 
Exc. = excedente hídrico anual (mml 
Def. = deficiência hídrica anual (mm) 
EP = evapotranspiração potencial anual (mm) 

Observa-se neste cartograma que em toda a área os valores do índice 
de umidade são positivos e, portanto, referem-se aos climas úmidos. 

Para a representação gráfica do balanço hídrico foram selecionadas doze 
localidades representativas das diversas regiões climáticas que se encon
tram na área em estudo. Através da superposição das linhas referentes à 
precipitação, evapotranspiração potencial e real, é possível visualizar, gra
ficamente, a distribuição normal dos períodos de excedente, deficiência, 
retirada e reposição de umidade no solo, ao longo dos meses do ano. A des
crição de cada gráfico feita a seguir mostra esta distribuição no que sere
fere aos totais em milímetros de cada fase do regime hídrico. 

A) Porto Alegre, RS (Fig. 5.46) 

Posicionada nas coordenada.>30°01' lat. Se 51°13' long. WGr. e a 31 m de 
altitude esta estacão se insere no domínio do Clima Úmido a Subúmido. 
Normal~ente, nos.quatro primeiros meses do ano verifica-se uma deficiência 
hídrica de 119 mm, sendo que deste total73 mm se encontram no mês de 
janeiro. Nos meses de maio e junho ocorre a reposição e de julho a outubro 
um excedente de 200 mm concentrados em agosto e setembro, os quais 
registram 78 mm cada. A retirada, praticamente de toda a umidade conti
da no solo, dá-se nos meses de novembro e dezembro. 

B) Rio Grande, RS (Fig. 5.47) 

Situa-se a 32°01' lat. Se 52°09' long. WGr. e a 15m de altitude, 
enquadrando-se no Clima Úmido a Subúmido. Apresenta um total médio 
de 211 mm no que se refere à deficiência hídrica, distribuídos ao longo dos 
meses de dezembro, janeiro, fevereiro e março. Em abril e maio verifica-se 
a reposição, sendo que de junho até setembro ocorre um exc.edente de 
191 mm. A retirada restringe-se aos meses de outubro e novembro. 

C) Bagé, RS (Fig. 5.48) 

Nas coordenadasgeográficasde31°19' lat. S e54°05' long. WGr. ea214 m 
de altitude situa-se a estação de'Bagé, RS. No espaço regional se inclui no 
Clima Úmido e Subúmido e seu balanco hídrico revela a seguinte distribui
cão normal: uma deficiência hídrica de 159 mm nos meses de dezembro, 
ianeiro, fevereiro e março; uma reposição em abril e maio; um excedente 
de 294 mm distribuídos de junho a outubro; e uma retirada em novembro. 

D) Uruguaiana, RS (Fig. 5.49) 

Também enquadrada no Clima Úmido a Subúmido encontra-se a estação 
de Uruguaiana, RS, situada a 74 m de altitude e nas coordenadasde29°45' 
lat. Se 57"05' long. WGr. A distribuição normal mensal do elemento hídri
co faz-se da seguinte maneria: nos meses de janeiro e fevereiro ocorre uma 
pequena deficiência hídrica de 70 mm; em março e abril verifica-se a repo
sição, enquanto que o excedente se apresenta nos meses de maio, junho, 
julho, setembro e outubro, totalizando 211 mm. Em agosto não se encortc 
tra excedente nem deficiência. Já nos meses de novembro e dezembro tem
se a maior parte da retirada de umidade do solo, sem atingir o nível mais 
baixo do armazenamento. Este apenas é atingido em janeiro quando tem 
início a deficiência hídrica. 

El Encruzilhada do Sul, RS (Fig. 5.50) 

Do mesmo modo que as localidades anteriores, Encruzilhada do Sul, RS, 
está dentro da faixa de domínio do Clima Úmido a Subúmido. Suas coor
denadas são 30°32' lat. Se 52°31' long. WGr., ao passo que sua altitude 
fica em 420 m. Seu balanço hídrico apresenta um total médio de 85 mm 
de deficiência hídrica, distribuídos entre os meses de dezembro, janeiro, fe
vereiro e março. A reposição faz-se apenas no mês de abril, enquanto que 1 

de maio a outubro ocorre o excedente, totalizando 394 mm. Destes, 215 mm 
estão concentrados em junho e julho. Em novembro inicia-se a retirada de 
umidade do solo em virtude de grande decréscimo da precipitação neste 
mês. 
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Fig. 5.44 - Epoca normal da deficiência hídrica. 
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Fig, 5.45 - lndice de umidade de Thornthwaite. 
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fig. 5.46 - Porto Alegre, RS. Balanço hidrico. 
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Fig. 5.47 - Rio Grande, AS. Balanço hidrico. 
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Fig. 5.46 - Bagé, RS. Balanço hídrico. 
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Fig. 5.49 - Uruguaiana. RS. Balanço hídrico. 
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Fig. 5.50 - Encruzilhada do Sul, RS. Balanço hídrico. 

F) Júlio de Castilhos, RS (Fig. 5.51) 

Dentro de pequena área de Clima Úmido a Subúmido, isolada em meio à 
grande extensão de Clima Úmido, situa-se a estação de Júlio de Castilhos, 
RS. Sua localização é dada pelas coordenadas 29°13' lat. Se 53°40' long. 
WGr., sendo a altimetria de 514 m. Em termos normais, verifica-se no ba
lanço hídrico desta localidade a seguinte situação: uma fase de retirada de 
água que se inicia em novembro e termina em janeiro; apenas um mês de 
deficiência hídrica, registrando 19 mm em fevereiro; reposição em março, 
abril e maio; e uma fase de excedente que perdura de junho a outubro com 
um total de 294 mm. 
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Fig. 5.51 - Júlio de Castilhos, RS. Balanço hídrico. 
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G) Laguna, SC (Fig. 5.52) 

Ainda no mesmo clima regional das estações analisadas anteriormente, 
encontra-se Laguna, SC, a 31 m de altitude e nas coordenadas 28°29' lat. 
Se 48°47' long. WGr. Pela sua posição litorânea enquadra-se na faixa me
nos chuvosa da área. No entanto, apresenta normalmente apenas 2 mm 
de deficiênica hídrica no mês de janeiro. O excedente distribui-se pelos meses 
de junho, julho, agosto, setembro e outubro num total médio de 212 mm. 
De fevereiro a maio ocorre a reposição, ao passo que em novembro e de
zembro verifica-se a retirada de umidade de solo. 

Hl São Luiz Gonzaga, RS (Fig. 5.53) 

Situada a28°24' lat. S e54°58' long. WGr. ea251 m de altitude, esta loca
lidade faz parte do domínio do Clima Úmido. Dentro deste contexto seu 
balanço hídrico não revela, em termos normais, o aparecimento de defi
ciência hídrica. O que se verifica é uma retirada de umidade que se esten
de de novembro a fevereiro, seguida de um curto período de reposição no 
mês de março. A partir de abril tem início a fase do excedente, a qual termi
na em outubro, totalizando 502 mm nestes sete meses. Todavia, quase 50% 
deste total estão concentrados nos meses de maiç e junho. 

I) Farroupilha, RS (Fig. 5.54) 

A umaaltitudede702 menascoordenadas29"14' lat. S e51"26' long. WGr., 
Farroupilha, RS, insere-se no tipo climático úmido. A exemplo da estação 
anterior também não se verifica deficiência hídrica ao longo de um ano nor · 
mal. Ocorre uma retirada de novembro a janeiro, sucedida por uma reposi
ção de água que perdura de fevereiro a abril. O excedente total de 439 mm 
distribui-se desde o mês de maio até o de outubro, concentrando-se nos 
meses de junho, julho e agosto, nos quais atinge 305 mm. 

J) Santa Maria, RS (Fig. 5.55) 

Nas coordenadas 29° 41' lat. Se 53°48' long. WGr., Santa Maria posiciona-se 
no sopé da escarpa do Planalto das Araucárias, a uma altitude de 153 m. 
Dentro da divisão climática regional inclui-se no Clima Úmido e, portanto, 
não se observa, normalmente, nenhum mês com deficiência hídrica. Are
tirada é efetuada a partir de novembro até fevereiro e a reposição faz-se em 
março e abril. Nos seis meses compreendidos entre maio e outubro ocorre 
um excedente hídrico de 450 mm, do qual o máximo em um único mês 
refere-se a junho que apresenta o total de 122 mm. 

L) São Joaquim, SC (Fig. 5.56) 

Possuindo a maior altitude (1.400 m) dentre as localidades da área mapea
da, São Joaquim, SC, classifica-se no Clima úmido, chegando quase a se 
enquadrar no tipo Superúmido a Úmido. Situa-se nas coordenadas28"18' 
lat. S e 49°56' long. WGr. Em virtude da precipitação ser muito superior 
às necessidades da evapotranspiração ocorre que o excedente hídrico se 
prolonga de janeiro a outubro, atingindo um total médio de 648 mm. Des
tes, a maior concentração fica nos meses de agosto e setembro, com 
129 mm e 133 mm, respectivamente. Uma retirada de umidade, em peque
nas propoções, é encontrada nos meses de novembro e dezembro. 

M) São Francisco de Paula, RS (Fig. 5.57) 

Em pleno centro da área que delimita a maior ocorrência do Clima Superú
mido a Úmido dentro das Folhas analisadas, situa-se a estação de São Fran
cisco de Paula, RS. Esta localidade fica a 912 m de altitude, junto à borda 
da escarpa do Planalto das Araucárias e nas coordenadas 29°27' lat. S e 
50"35' long. WGr. Esta posição geográfica resulta numa pluviometria que 
apresenta totais elevados, distribuídos uniformemente ao longo de todos 
os meses do ano. Por conseguinte, as baixas exigências da evapotranspi
ração, aliadas à alta pluviosidade, resultam num balanço hídrico que mos
tra excedentes em todos os meses do ano, totalizando a média anual de 
1.209 mm. 

5.3.4 SÍNTESE CLIMÁTICA VARIAÇÃO MESOCLIMÁ-
TICA NO ESPAÇO CLIMÁTICO REGIONAL 

A definição de clima, qualquer que seja a orientação metodológica adota
da, encerra a noção de síntese, pois o comportamento médio ( Hann, 1908) 
ou o ritmo da variação (Sorre, 1951) é sempre do conjunto dos elementos 
atmosféricos. 
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Fig. 5.52 - Laguna, SC. Balanço hídrico. 
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Fig. 5.53 - São Luiz Gonzaga, RS. Balanço hídrico. 
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Fig. 5.54 - Farroupilha, RS. Balanço hídrico. 
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Fig. 5.55 - Santa Maria, RS. Balanço hídrico. 
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Fig. 5.56 - Silo Joaquim, SC. Balanço hidrico. 
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Fig. 5.57 - São Francisco de Paula, RS. Balanço hidrico. 

A síntese climática proposta pelo Projeto RADAMBRASIL visa a apoiar 
o levantamento dos recursos naturais buscando-se o zoneamento, em con
sonância com a escala adotada, dos climas regionais e de suas variações 
intrínsecas: os mesoclimas. 

Os climas regionais definem-se através da atuação dos sistemas de cir
culação atmosférica, em associação com os macroelementos da paisagem 
geográfica. Os mesoclimas representam as variações a que o comporta
mento da atmosfera é submetido, levando-se em conta a sua interação com 
os elementos da paisagem em condições de sustentar as referidas varia
ções. Do ponto de vista taxonômico, o mesoclima aqui é colocado em ní
vel intermediário entre o regional e o local. 

A base da classificação adotada para a identificação dos climas regio
nais e mesoclimas apóia-se no teor global de umidade atmosférica dispo
nível para as plantas em geral. 
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Assim, ao lado do elemento hídrico, o elemento térmico na escala do 
mesoclima contribui para caracterizar climaticamente os espaços 
delimitados. 

A avaliação das características hídricas definidoras dos climas regionais 
e mesoclimas contou com a utilização dos seguintes parâmetros: índice de 
umidade de Thornthwaite; precipitação total média anual; excedente hí
drico médio anual; número médio de meses, por ano, com excedente hí
drico; deficiência hídrica média anual e número médio de meses, por ano, 
com deficiência hídrica. Estes parâmetros são avaliados através de pesos 
atribuídos segundo a maior ou menor umidade correspondente ao elemento 
analisado. O peso é inversamente proporcional à distância da referência mais 
úmida, ou seja, a nota 10 refere-se às condições de maior umidade, decres
cendo até a nota zero, correspondendo ao mínimo de umidade teoricamente 
possível. 

Os cartogramas representativos dos referidos parâmetros são superpos
tos, no sentido de se delimitarem áreas as mais homogêneas possíveis do 
ponto de vista hídrico. Os pesos obtidos pelos diferentes parâmetros, em 
cada área delimitada, são.cotejados com uma área ideal, ou seja, a área mais 
úmida possível, onde todos os pesos seriam iguais a 10. Isto é feito através 
do emprego da fórmula da distância euclidiana, ou distância taxonômíca, 
que considera o somatório do desvio-padrão dos pesos em cada área, em 
relação à área ideal, conforme a fórmula: 

(Xik- Xjk)2 

n 

onde: 
dt = distância taxonômica 
Xi = peso do parâmetro padrão (sempre igual a 10) 
Xj = peso do parâmetro observado 
n = número de parâmetros considerados 
k = intervalo unitário entre os pesos (de O a 10) 

Assim, em função da distância taxonômica característica da área, é feito 
o seu enquadramento regional e mesoclimático, segundo a Tabela 
5.LXXXVIII. 

TABELA 5.LXXXVIII 
Classificação dos climas regionais e mesoclimas, segundo suas características hfdricas 

Clima regional Mesoclima Integração 

Distância Distância 
taxonômica Nomenclatura taxonõmica Nomenclatura Legenda 

o a 0,33 Forte 1 AI 
O a0,99 Superúmido {AI 0,34a0,66 Médio 2 A2 

0,67a0,99 Fraco 3 A3 

l.Oa 1,33 Forte 1 B! 
1,0a 1,99 Superúmido 1,34a1,66 Médio 2 B2 

a Úmido{B) 1,67 a 1,99 Fraco 3 B3 

2,0a 2,33 Forte 1 C1 
2,0 a 2,99 úmido {C) 2,34a2,66 Médio 2 C2 

2,67 a2,99 Fraco 3 C3 

3,0a3,33 Forte 1 01 
3,0a 3,99 úmido 3,34 a 3,66 Médio 2 02 

a Subúmido {DI 3,67 a 3,99 Fraco 3 03 

4,0a4,33 Forte 1 E! 
4,0 a 4,99 Subúmido (E) 4,34a4,66 Médio 2 E2 

4,67 a 4,99 Fraco 3 E3 

5,0a5.33 Forte 1 FI 
5,0a5.99 Subümido 5,34a5,66 Médio 2 F2 

a Semi-árido {FI 5,67 a 5,99 Fraco 3 F3 

6,0 a 6,33 Forte 1 G1 
6,0 a 6,99 Semi-árido {GJ 6,34 a 6,66 Médio 2 G2 

6,67 a6,99 Fraco 3 G3 

7,0a7,33 Forte 1 H1 
7,0a7,99 Semi~ârido 7,34 a 7,66 Médio 2 H2 

a Árido {H) 7,67 a 7,99 Fraco 3 H3 

8,0a 8,33 Forte 1 11 
B,Oa8,99 Árido /I) 8,34a8,66 Médio 2 12 

8,67 a 8,99 Fraco 3 13 

9,0a9.33 Forte 1 J1 
9,0a9,99 Desértico (JJ 9,34 a 9,66 Médio 2 J2 

9,67 a 9,99 Fraco 3 J3 



A variável térmica é considerada no interior de cada mesoclima, obe
decendo a três categorias: quente (q), com a temperatura média anual acima 
de 18°C; média (m), com a temperatura média anual entre 16e 18°C; e fria 
(f), com a temperatura média anual abaixo de 16°C. 

Nas Folhas em estudo foram identificados três climas regionais: o Su
perúmido a Um ido, o Úmido e o Úmido a Subúmido. 

As variações mesoclimáticas no interior do espaço climático regional 
estão representadas no cartograma da Figura 5.58 e suas características 
relacionadas na Tabela 5.LXXXIX. 

5.3.4.1 - Clima Superúmido a Úmido 

O clima regional Superúmido a Um ido ocorre em duas pequenas áreas den
tro do espaço geográfico analisado: a maior delas na região das cidades 
de São Francisco de Paula, Gramado e Canela (Fig. 5.59); e uma outra res
trita aos arredores da cidade de Soledade. Ambas estão localizadas na Re
gião Geomorfológica Planalto das Araucárias, mais precisamente no tér
mino da dissecação de sua borda. Por estarem situadas a barlavento das 
correntes úmidas provenientes da Frente Polar Atlântica e em posição alti
métrica relativamente elevada, o grau de umidade destas áreas é bastante 
alto, traduzindo-se oor totais pluviométricos entre 1. 750 e 2.500 mm anuais. 

A primeira área abrange parte das microrregiões: 309 - Colonial da En
costa da Serra Geral, 310- Litoral Setentrional do Rio Grande do Sul, 311 
- Vinicultora de Caxias do Sul e 331 - Campos de Vacaria, subdividindo
se em cinco variações mesoclimáticas segundo diferentes características 
hídricas e térmicas (Tab. 5. LXXXIX). A segunda área insere-se integralmente 
na Microrregião 330- Soledade e engloba um único tipo mesoclimático. 
Ambas apresentam elevados totais anuais de excedente hídrico, que osci
lam entre 400 e 1.200 mm, sendo que a área de Soledade não ultrapassa 
os 800 mm anuais. Nos dois casos a distribuição anual se faz por um perío
do de 9 a 12 meses consecutivos, sem que seja verificada ocorrência de de
ficiência hídrica. 

Na área de São Francisco de Paula as formações vegetais (vide 4 - Ve
getação) se diferenciam de acordo com as variações altimétricas que ocor
rem na borda da escarpa do Planalto das Araucárias. Assim, encontra-se 
desde a Floresta Estacionai Semidecidual nas encostas mais baixas, pas
sando para as Florestas Ombrófilas Densa e Mista nas encostas mais ele-

32"oo' CLIMAS MESGCLIMAS 

REGIONAIS 
Grau de Umidade Temperatura 

Superúmidc 1- Forte 
m• 16-IBOC B- 2- Médio 

o Úmido 3-Froco 
f. < 16°C 

l-Forte q • > IBOC 
c- Úmido 2- Médio m•I6-IB0C 

3- Fraco f • < 160C 

Úmido a 1- Forte q. > IBOC 

O- SubÚmido 2- Médio m• 16-ISOC 
3-Fraco f. < 16°C 

vadas, até a Savana Gramíneo-L.enhosa com floresta-de-galeria no topo do 
planaltcr. Da mesma forma, a variação pedológica (vide 3 - Pedologia) é 
sentida através dos seguintes tipos de solos: Associação Complexa de Solos 
Litólicos eutróficos com Cambissolo eutrófico, Terra Roxa Estruturada eu
trófica, Cambissolo Bruno Húmico álico e Brunizém Avermelhado. O uso 
da terra estrutura-se em pequenas propriedades que desenvolvem uma po
licultura onde o milho se destaca como produto principal dentre as cultu
ras temporárias, enquanto que a banana e a uva representam os cultivos 
permanentes mais expressivos. 

Na área de Soledade verifica-se, como vegetação original, a Savana 
Gramíneo'l.enhosa com floresta-de-galeria que se assenta sobre o solo Pod
zólico Vermelho-Escuro álico. Quanto à utilização da terra, predominam as 
pastagens naturais e, secundariamente, as culturas temporárias, 
destacando-se a soja, o trigo e o milho como principais cultivos. 

5.3.4.2 - Clima Úmido 

Distribui-se por extensa área contínua a norte das Folhas em estudo, abran
gendo a totalidade das Regiões Geomorfológicas Planalto das Missões, Ser
ras do Leste Catarinense e Depressão do Sudeste Catarinense; a maior parte 
do Planalto das Araucárias; além de pequenos trechos setentrionais das 
Planícies Costeiras, do Planalto da Campanha e da Depressão Central Gaú
cha. Na superfície elevada de Caçapava do Sul, no norte do Planalto Sul
Rio-Grandense, também ocorre uma pequena área isolada deste tipo cli
mático. No espaço geográfico que domina, o Clima Úmido engloba todo 
o território, contido nas Folhas mapeadas, das microrregiões: 312 - Colo
nial do Alto Taquari, 323- Colonial das Missões, 324- Colonial de Santa 
Rosa, 326- Colonial de Erechim, 327 - Colonial de ljuí, 328 - Passo Fundo 
e 329 - Colonial do Alto Jacuí; a maior parte das microrregiões: 299 -
Litoral de Laguna, 300 - Carbonífera, 302 - Colonial do Sul Catarinense, 
303 - Campos de Lages, 309 - Colonial da Encosta da Serra Geral, 311 
- Vinicultora de Caxias do Sul, 314- Fumicultora de Santa Cruz do Sul, 
316- Santa Maria, 322- Triticultora de Cruz Alta e330- Soledade; cer
ca de metade das microrregiões: 310- Litoral Setentrional do Rio Grande 
do Sul, 313 - Colonial do Baixo Taquari e 331 - Campos de Vacaria; além 
de pequena parte das microrregiões: 301 - Litoral Sul Catarinense, 315 -
Vale do Jacu i, 320 - Alto Camaquã e 321 - Campanha. 
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Fig. 5.58 - Variações mesoclimáticas no espaço climático regional!. 
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TABELA 5.LXXXIX 
Parâmetros das variações mesoclimáticas no espaço climático regional 

Características hfdricas 
Clima regional 

lndice 
Mesoclima 

Precipitação Exc. hídr. N? meses Def. hldr. N? meses Mesoclima 
umidade anual (mm) anual (mm) exc. hldr. anual (mm) def. hídr. 

B1 Forte >100 2.000-2.500 800-1.200 11-12 < 100 0-1 f 

Superúmido 
B2 Médio 60-100 2.000-2.500 800-1.200 9-12 <100 0-1 

m 

a f 

Úmido (B) 
B3 Fraco 60-100 1. 750-2.000 400-800 9-12 <100 0-1 

m 

f 

q 

C1 Forte 40-100 1.500-2.000 400-800 7-12 < 100 0-1 m 

f 

q 

Úmido (C) C2 Médio 20-60 1.200-1.750 400-800 5-10 <100 0-1 m 

f 

q 

C3 Fraco 20-60 1.200-1.750 100-800 5-12 < 100 0-4 m 

f 

q 

01 Forte 0-60 1.200-1.750 100-400 3-8 0-200 0-4 m 

Úmido f 

a 
02 Médio 0-40 800-1.500 100-400 3-6 0-200 0-4 

q 

Subúmido (0) m 

03 Fraco 0-20 800-1.500 100-400 3-6 0-350 0-5 
q 

m 
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Fig. 5.59 - Variações mesoclimáticas no espaço climático regional li. 

Características térmicas 
Mesoclima 

Temp. méd. Temp. máx. Temp. mln. Síntese 
anual (°C) jan. (•C) jul. (°C) 

<16 29,0 7,0 Blf 

16-18 29,0 7.0 B2m 

< 16 28,0 6,0 B2f 

16-18 29,0 7,0 B3m 

<16 28,0 6,0 B3f 

>18 31,0 8,0 C1q 

16-18 31,0 7,0 C1m 

<16 27,0 5,6 Clf 

> 18 33,0 8,0 C2q 

16-18 31,0 7,0 C2m 

< 16 27,0 6,0 C2f 

>18 33,0 8.0 C3q 

16-18 31,0 7,0 C 3m 

< 16 27,5 6,0 C3f 

> 18 32,5 8,0 01q 

16-18 31,0 7,0 0 1m 

<16 27,6 6,0 Dlf 

>18 33,0 8,0 D2q 

16-18 30,5 7,0 0 2m 

>18 32,0 8,0 D3q 

16-18 30,0 7,0 D3m 

so•oo' 

C3q 



As diferentes intensidades dos tatores hídricos permitem que o Clima 
Úmido seja compartimentado em três níveis mesoclimáticos, que acresci
dos das variações térmicas se desdobram em nove mesoclimas-síntese, cujas 
características gerais estão contidas na Tabela 5. LXXXIX. Conforme os in
tervalos de classe adotados para a caracterização térmica dos mesoclimas, 
são encontradas diferentes associações pedológicas no interior do clima 
regional. Nas áreas definidas por temperaturas médias anuais superiores 
a 18° C (mesoclimas C1q, C2q e C3q) predominam, sobre o Planalto das Mis
sões, a Terra Roxa Estruturada eutrófica; os Latossolos: Roxo distrófico e 
álico, Vermelho-Escuro álico e Vemelho-Escuro Húmico álico; assim como 
os Solos Litólicos eutróficos. Dentro do mesmo intervalo térmico, porém 
na área da Depressão Central Gaúcha, sobressaem os Podzólicos: Vermelho
Escuro álico e Bruno-Acinzentado Planossólico álico; além dos Solos Li
tólicos eutróficos. Nas Serras do Leste Catarinense e Depressão do Sudeste 
Catarinense domina o Podzólico Vermelho-Amarelo álico. 

Na faixa de temperatura compreendida entre as isotermas médias anuais 
de 16°C e 18°C (mesoclimas C1m, C2m e C3m), posicionada no setor oci
dental do Planalto das Araucárias, encontram-se predominantemente os 
Podzólicos: Vermelho-Escuro álico e Bruno-Acinzentado álico; os Solos Li
tólicoseutróficos; o Latossolo Bruno/RoxÓ-álico, a Terra Bruna Estrutura
da/Acinzentada Podzólica Húmica álica e a Vermelha Podzólica álica; além 
do Brunizén, Avermelhado. No extremo leste da área do Clima Úmido, dentro 
da mesma faixa térmica verificam-se, na borda dissecada do planalto refe
rido acima, os Solos Litólicos eutróficos, a Terra Roxa Estruturada distrófi
ca e o Brunizém Avermelhado. Na faixa das Planícies Costeiras ocorrem as 
Areias Quartzosas Hidromórficas Húmicas álicas e as Areias Quartzosas dis
tróficas, além do Glei Húmico eutrófico e Glei Húmico Solódico. 

No setor mais frio do Planalto das Araucárias, correspondente à faixa 
das altitudes mais elevadas, onde a temperatura média anual é inferior.a 
16° C { mesoclimas C1f, C2f e-C3f), as associações de solos mais expressi
vas são: o Cambissolo Bruno Húmico á li co, a Terra Bruna Estruturada/ Roxa 
álica {nos vales próximos a São Joaquim, SC) e os Solos Litólicos eutróficos. 

Quanto às formações vegetais primitivas, verificam-se maiores corre
lações com as variações das formas de relevo e conseqüentemente com 
os diversos tipos de solos, do que com as diferenciações de ordem térmi
ca. A Região da Savana estende-se sobre as áreas onde as formas de rele
vo apresentam menor grau de dissecação e, ao mesmo tempo, coincidem 
com as superfícies interfluviais dos Planaltos das Missões e das Araucá
rias. Nas cabeceiras da rede de drenagem que corta ambos os planaltos, 
situação na qual as formas do modelado apresentam-se mais dissecadas, 
ocorre a Floresta Ombrófila Mista. Enquanto isso, nos vales mais encaixa
dos e na borda meridional do Planalto das Araucárias, dissecada por vales 
profundos, caracterizados por vertentes ma[s íngremes, aparece a Flores
ta Estacionai Decidual. No extremo oeste da faixa de Clima Úmido, setor 
de transição entre os Planaltos das Missões e da Campanha, as regiões fi
toecológicas da Savana e da Floresta Estacionai Decidual se superpõem 
definindo Áreas de Tensão Ecológica representadas pelos Contatos Sava
na/Floresta Estacionai e Savana/Savana Estépica. Na borda oriental do Pla
nalto das Araucárias, nos setores das Serras do leste Catarinense e da De
pressão do Sudeste Catarinense, bem como na Planície Costeira Interna, 
a cobertura vegetal original é constituída pela Floresta Ombrófila Densa. 
As Formações Pioneiras ocorrem apenas em estreitas faixas ao longo da 
Planície Costeira Externa. 

O espaço geográfico abrangido pelo Clima Úmido apresenta uma utili
zação da terra bastante intensa e variada, sendo que nas Microrregiões 303, 
316, 322, 323, 330 e 331 a pecuária, em pastos naturais e plantados, ocupa 
maiores percentuais de área que as culturas cíclicas e permanentes. As tem
porárias mais freqüentes em toda a área são o milho, a soja e o trigo. Com 
certo destaque, porém restritos apenas a algumas microFregiões, aparecem 
o arroz, o fumo e a mandioca. Pouco expressivos no contexto geral, po
dem ainda ser citados os cultivos de cana-de-açúcar, do feijão e da batata
inglesa. Dentre as culturas permanentes destacam-se: a da uva, principal
mente sobre o Planalto das Araucárias; a da banana, nas encostas úmidas 
da borda deste mesmo planalto; e as da laranja e tangerina, nos terre.nos 
baixos da Depressão Central Gaúcha. Além destas, também são encon
trados cultivos de maçã e pêssego, no setor mais elevado e frio do Planalto 
das Araucárias, assim como de abacaxi nas áreas planas da Microrregião 
310 - Litoral Setentrional do Rio Grande do Sul. 

5.3.4.3 - Clima Úmido a Subúmido 

Domina continuamente a área sul e sudoeste do bloco de Folhas mapea
dás (Fig.5.5à), abrangendo ci Planalto Sul-Rio-Grandense, exceto no tre-

cho onde o Clima Úmido apresenta um encrave; a maior parte da Depres
são Central Gaúcha; e os setores meridionais do Planalto da Campanha e 
rlas Planícies Costeiras. Distribui-se ainda por uma faixa litorânea desde La
guna, SC, até Torres, RS, penetrando pelo interior e alcançando o Planal
to das Araucárias no trecho drenado pela bacia do alto curso do rio das An
tas. Outras duas ocorrências de pequena expressão espacial se posicionam 
a norte da cidade de Vacaria, RS, e ao redor da cidade de Júlio de Casti
lhos, RS, ambas sobre o Planalto das Araucárias. 

Abrange a área total das microrregiões: 301 - Litoral Sul Catarinense, 
308 - Porto Alegre, 317 - Lagoa dos Patos, 318 - Litoral Oriental da La
goa dos Patos e 319 - Lagoa Mirim; a maior parte das microrregiões: 315 
- Vale do Jacuí, 320- Alto Camaquã e 321 - Campanha; cerca de 50% 
da área das microrregiões: 310- Litoral Setentrional do Rio Grande do Sul, 
313 - Colonial do Baixo Taquari e 331 - Campos de Vacaria; além de áreas 
exíguas pertencentes às microrregiões: 299 - Litoral de Laguna, 300 -
Carbonífera, 302 - Colonial do Sul Catarinense, 303 - Campos de Lages, 
309 - Colonial da Encosta da Serra Geral, 314 - Fumicultora de Santa Cruz 
do Sul, 316 - Santa Maria e 322 - Triticultora de Cruz Alta. 

De acordo com as diferentes características dadas pelos fatores térmi
cos e hídricos, classificados na Tabela 5.LXXXIX, identificam-se sete va
riações mesoclimáticas no espaço abrangido pelo clima regional úmido a 
Subúmido. Dentro dele as associações de solos obedecem a uma distri
buição espacial relacionada às regiões geomorfológicas. Desta forma, na 
área do Planalto da Càmpanha encontram-se os Solos Litólicos eutróficos, 
o Plintossolo distrófico, o Latossolo Vermelho-Escuro álico, a Terra Roxa 
Estruturada eutrófica, o Vertissolo, o Brunizém Vértice, os Planossolos eu
tráfico e Solódico, o Podzólico Vermelho-Escuro álico, as Areias Quartzo
sas distróficas e o Glei Pouco Húmico eutrófico. No Planalto Sul-Rio
Grandense predominam os Solos Litólicos eutróficos e distróficos; os Pod
zólicos: Vermelho-Amarelo distrófico e eutrófico, e o Vermelho-Escuro dis
trófico; além do Brunizém e Brunizém Avermelhado. Os Podzólicos abran
gem a maior parte da Depressão Central Gaúcha, encontrando-se as se
guintes associações: Vermelho-Escuro e Vermelho-Amarelo, ambos nas va
riações álico e distrófico, e o Bruno-Acinzentado Planossólico eutrófico. Nes
ta mesma região geomorfológica ocorrem áreas representativas dos.Pia
nossolos eutrófico e Vértice, dos Brunizém Avermelhado e Vértice, além 
do Vertissolo. Já nas Planícies Costeiras verificam-se os Planossolos s·o
lódico e eutrófico, os Solos Aluviais eutróficos, o Glei Pouco Húmico So
lódico, o Glei Húmico Solódico e eutrófico, os Solos Orgânicos distróficos, 
as Dunas, o Podzol distrófico e as Areias Quartzosas distróficas e Hidro
mórficas Húmicas álicas. 

No setor setentrional do Clima Úmido a Subúmido, correspondente aos 
segmentos do Planalto das Araucárias e trecho de. sua borda escarpada e 
dissecada, situam-se, no topo deste planalto, os solos Litólicos eutróficos 
e Húmicos álicos, o Cambissolo Bruno Húmico álico e o Latossolo Bruno 
Câmbico álico. Na escarpa verificam-se os Solos Litólicos eutróficos, a Terra 
Roxa Estruturada eutrófica e o Cambissolo distrófico. 

Quanto à vegetação original das áreas abrangidas por este tipo climá
tico, observa-se que a Savana se estende por sobre a maior parte do Pla
nalto Sul-Rio-Grandense e setor leste-oeste da Depressão Cen"tral Gaúcha. 
Nesta última área a Floresta Estaciona\ Decidual ocupa o setor norte, ori
ginando, entre estas duas regiões fitoecológicas, uma Área de Tensão Eco
lógica que acompanha a margem esquerda do rio Jacuí e caracteriza-se pelo 
Contato Savana/Floresta Estacionai. No Planalto das Araucárias a ocor
rência da Savana, nas áreas interfluviais, é compartilhada pela Floresta Om
brófila Mista, localizada nas encostas dos vales mais encaixados. Na bor
da deste planalto a cobertura vegetal é representada pela Floresta Ombró
fila Densa que estende seus domínios até a Planície Costeira Interna. 

A Floresta Estacior)al Semidecidual restringe-se a pequenos trechos da 
borda leste do Planalto Sul-Rio-Grandense, ao passo que as Formações Pio
neiras dominam a faixa das Planícies Costeiras. A norte da cidade de Tor
res, RS, acompanhando a linha da costa, encontra-se uma estreita Área 
de Tensão Ecológica definida pelo Contato Floresta Ombrófila/Restinga. 

No setor ocidental do Planalto da Campanha, bem como no setor me
ridional da Depressão Central Gaúcha, a vegetação original dominante é 
constituída pela Estepe, enquanto que em larga faixa no leste deste planalto 
predomina a Savana Estépica. 

Embora a área de ocorrência deste clima regional seja maciçamente ocu
pada pela pecuária, feita principalmente em pastos naturais, algumas mi
crorregiões, tais como as 301, 315 e 317, apresentam percentuais relativa
mente expressivos de suas áreas (20-30%) utilizados com culturas tempo
rárias.' Dentre estas destacam-se as de milho, soja, arroz, trigo, mandioca, 
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feijão e fumo. As culturas permanentes são representadas pelos seguintes 
cultivos: banana (MH 301, 310e 313); pêssego (MH308, 317 e 320); laranja 
e tangerina (MH 308,313,315,316,317, 320e 321); uva e maçã !MH 331); 
e abacaxi (MH 310). 
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A - Pn~serv~ç-ão da vegetação natural viMndo ã contenção de encostas com declividades superiores a 55%. Mv,,icipio de Arvorezinha. 
RS, Microrregião 312 - Colonial do Alto Taq.uari . Maioi 1981. 

8 - UsQ integrado da ter ra com arroz ircigado e pecuãria. Unidade 113db situada no t erraço fluvial da Depressão Rio J acui, SUJOita.à 1nun· 
dação. Municípi0 do Rio Pardo, RS. Microrregião 315. Maio/ 1981. 
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ESTAMPAS.II 

A Proc""so <1<1 desettaic<lcão em terras da Unôdade 123bt . Município de Ouarar. RS. Microrregião 321 - Campanha. Outub<o!1981. 

8 - Cultivo de uogo c sojo em área mecanizàvel <la Un;(lade 2' 231> Município de Carazinho. RS, Microrrcgi3o 328 - Passo Fundo 
Setembro! 1980. 
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ES TA.\1PA 5 111 

A Voç:oroca em terras da Unidade 2"23b. res-ultante do não uso de técnicas conservacioniscss, Sul do munielpio de Santo Angelo. 
RS. Micro"egião 323 - Colonial das Missões. Ov1vllrol l981. 

B lntonso uso ogr1<.-u•u ""$terras oa Unidade 2"23b) cona cultura de soja . Municip1o de Colorado (R$1, Mk:rorrcg,Ao 329 Color.:·11 
do Alto Jacui. Março/ 1982. 
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ES1AMPA ~.IV 

A Pceuãr0 cx1cnsrva na Umdadc 2 · 23~b loca57.ada no Pla.n.alto dos Campos Ger-aiS. Municip10 th~ São Franc•sco de Paula. H~. Mrcror· 
regoão 331 Campos de Vacaria. Maio 1981. 

B lntegraçllo pecuâ:ia - agricultura. na Unidade 2•23"1>. Municipio de São Francisco de ?aula. RS. Maro 1981. 
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ESTAMPA ~V 

A - Aspecto da utilitaçio das teuas no Unidade 114<Se, com past&gent em primeiro plano e sdvrcuhura corn acâcla·negrd ao fur,Cio. 
Planície Ulgunar. munõciuio de São Lourenço do Sul. RS. Microuegião 317 - Ulgoa dos P3tos. Outubro /1981. 

8 So~~ Pé<Jrcgosos f'k"t \Jt\ldade t4J"·p, n..l regrào de Cetros Verdes. Mut~icipio cc Sttntcma tfO Uvr.1•nc•Ho. RS. Mirrou~;·ão 321 
C~mpanha . Orr !~rbro 198i 
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ESTAMPA S.VI 

A - uso integrado da terra corn pecuária e arroz irrigado. Unidade 114de, localizada no municlp10 da CamaQuã, RS, Microrregião 
317 - tagoa dos Patos. Outubro/ 1981. 

B - Sobreuso da terra em área colonial. Unidade 2 • 52ep. Municlpio de Taquara, RS, Mlcrorregl5o 309 - Colonial da Encosta da Serra 
Geral , Maio/1981 . 
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A - Silvicultura em tcfras da Unidade 163 o p, locoliuda no vale do rio das Antas, limite entre os municlpios de Bom Jesus e Si o Francisco 
do Paula. RS, Microrrogi!o 331 - Campos de Vacaria. Maio/1981. 

B Propriedade dedicada â pccuarlo, em 1erras da Unidade 1rJdc. Municlpio de Viomão, RS, MicrorregiOo 308 - Pono Atowu Ma;n 1981. 

ESTAMPA 5.VII 
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ESTAMPA 5.VIIl 

A - Contato dasUnid&des f 43be 2· 63° p . Empri:neiroplano a Unidade2· 43b e ao f undo, na Serra Gero I, aUnidade2·63• p. Municlpio . 
de Rolante, RS, Mtetorregiilo 309 - Colonial da Encosta da Serra GeraL Maio/1981. 

B - Vi nhedo em terras da Unidade 
2 •63o p locali1.a-da no limite cnrrc os m<.J · 
nieipios de São MarcO$ e Vacar'a. RS. Mi-

crorregião 3111331. Maio 1981. 
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A - Uso integrado da terra, com agncultura e pecuMaloiteora, em propriedade colonj.,l. Unidade 2' 42eb. Município de Bento Gonçal· 
ves, R$, Mlcrorn!giGo 3 11 - Vinicullora de Caxias do Sul. Março/1982. 

8 Cuhivo de milho em encosta com declividades acentuadas. situação de sobreuso. Área localizada na bacia do rio Guaporé. Mur;ci. 
pio de Serafina Correo, RS. MiCionegião 312 - Ca4oniat do Alto Taquari. Maio/1981. 

ESTAMPA 5.1X 
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ESTAMPAS.X 

A U1olimc;aoagrMa no vale do rio Taquari. Área can>CU!<izada pel& pequena propriedade edive:sificação do uso. Muniópoo de Mucum. 
RS. Microrregião 313 Colonial do Ba•xo Taquari. Maio!l981. 

8 AetC'\'0 residual com utifizaç.Do agrícola na superfície taDular e preservaçlodas encos1as. Em primeiro o!aoo cultura em terras da Uni· 
d.,do 123db. Municfpio de São Pedto <lo Sul. RS. MicrO< região 316 - Sama Ma•ia. Ouwbro 1981. 
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A - Cuhura de milho na Unidade 144 • p1, localizada no Planaho Sui·Ric>-Grande<>se. Municlplode Enauzilhada do S ul, RS. Microrregíilo 
32Q - Alio camaquã. Maio/1981. 

8 - Cuhura de pês~go na Unidade 123•bp, cujos solos com cascalho não oferecem Hmileçao ao uso. Municlp\odc Pe!o1as, RS. Mletor· 
regiio 317 - t..goa dos Patos. Outubr0/1981. 

ESTAMPA S. XI 
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ESlAMPA S. XII 

A Pastag""" natur&<S na Unidade 123bp. Área localizada no Planalto Marginal. municipõo <le Arroio Grand~. RS, Moc:ron~gião 319 
lagoa Mirim. NU!rÇoi1982. 

B - Uso"9'icola em terras das Unidades 123be2 "23b. Nessasáreasprlldomina a c;,ltura da sojaQueêsucedidapela do tr'90sobmeca · 
nitaçlo. Município de Cruz Alta. RS. Mícrorragillo 322 - Tr~icultora de Cruz Alta. Outubrot 1981. 
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A U tilização do trabalho feminino. Araç.ão d& teua, u tilizando-se a traeao animal na faixa de domínio da codovia BR·285. Município 
do Santo Ângelo, RS, M icrorregião 323 - Colonial das M issões. Out<~bro/ 1981. 

B Past()gens natvr.ais de altitude no in~cio da CS!açSo f 1ia e l't~tas nos fundos de vales em terras da Unidade 2 • 23 °b. Muntc1pio de Bom 
Jesus, RS, Micooucglão 331 - Ca"'POS da Vacaria. Maio/ 1981. 

ESTAM PA S. XIII 

USO POTENCIAL DA TERRA/789 



ESTAMPA ~.XIV 

A - P(e"$Civdçao e s•lvicultura. Areada Un1dade 2 ·64bp com vegetação natural poro preservaçlo c silvicultura: \·ale do r :O San ta Cruz. 
sul do município de São Francisco de Paula. RS .. Microrreyião 331 - Ct~moos do Vacoria. MC~io i 1981. 

B - Pocuária extensiva na Unidade 133 °b em relevo de falha. localizada no munecipio de Cemoará do Sul. AS, Microrregião 331 - Cam
pos de Vacaria. Maio/1981. 
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ESTAMPA S. XV 

A - Sobreuso das terras da Unidade 2 • 63 • p, aliado o altas densidades rurais. Limite dos municípios dO Osório e S~o Francisco de PaulA. 
RS. Maio/ 1981 . 

B Fisionomia da Campnnha Gaúcha na Unidade 113 • p. Área de baixas densidades wrâis onde predominam as pastagc•"'s naturais e 
a ~cuâria extensiva. Munlclpio de Uruguaiana, RS, Microrregião 321 - Campanha . Outubro/ 1981. 
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